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šťastný ostrov
v Indickom oceáne
Mark Twain kedysi napísal, že boh najprv
stvoril Maurícius a až podľa jeho predlohy
vznikol raj. A dodal, že je to jediné miesto na
Zemi, kde sa cudzincov nepýtajú, či sa im ich
ostrov páči. Lebo je jasné, že áno.

M

zi, Angličania a v roku 1968 získal
nezávislosť. Neveľký ostrovný štát
Maurícijská republika zo severu na
juh meria necelých 60 km a zo západu na východ menej ako 50 km.
Pokrýva ho bujná tropická vegetá-

cia a žije tu asi 1,2 milióna
obyvateľov. Každý hovorí
anglicky i francúzsky, takže
bez problémov sa môžete
porozprávať s kýmkoľvek
na ulici.

O

byvateľstvo je etnicky veľmi rôznorodé
a v harmónii tu
nažívajú Indovia,
Kreoli, Číňania aj Európania.
Zo všetkých vyžaruje pohoda

aurícius v srdci Indického oceánu
ponúka špičkové služby v
tropickom prostredí, ktoré
pripomína raj. Očarí skutočne
každého a so svojimi celoročne príjemnými teplotami
ponúka ideálne miesto pre
dokonalú dovolenku. Tento
ostrov, situovaný cca 800 km od
Madagaskaru, Arabi poznali
už v 10. storočí, no do povedomia Európanov sa dostal až po
plavbe Portugalca Pedra Mascarenhasa v roku 1505. Správu
nad ostrovom držali postupne
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hodiny. Milovníci botanických záhrad sa môžu
kochať zeleňou atraktívnej
záhrady v Pamplemousses, ktorá sa môže popýšiť
osemdesiatimi druhmi
paliem a tiež obrovskými
leknami, rastúcimi iba
v Amazónii. Ak chcete
získať predstavu, akým štýlom žila kedysi maurícijská
a ak budete mať šťastie, môžete si
s miestnymi zatancovať sega, pôvodný kreolský tanec afrických otrokov.
Pohodovú dovolenku si len ťažko
možno predstaviť bez dobrého jedla
a pitia. A málokde na svete nájdeme
takú pestrú kuchyňu ako na Mauríciu. Rafinované chute a vône miestnej kuchyne pochádzajú z Indie,
Malajzie a prímorskej kreolskej
kuchyne. Navyše, veľa šéfkuchárov
pochádza s Európy, ktorí sem prinášajú vplyvy svojich národných
kuchýň. Hlavnú zložku kuchyne
predstavujú plody mora, ktoré sa
v rôznych podobách podávajú hlavne s ryžou a zeleninou. Tradičné
jedlá sú veľmi korenisté a k obľúbeným surovinám patrí chilli.

hornaté vnútrozemie s
množstvom vulkanických
kráterov, dosahujúcich
výšku 700 m. Pokiaľ ide o
atrakcie ostrova, určite sa
oplatí navštíviť hlavné mesto
Port Louis a jeho miestny
trh s bohatou ponukou rýb,
zeleniny a ovocia.

N

echýbajú ani moderné
nákupné centrá a prístav.
Do múzea Blue Penny sa
môžete vydať obdivovať

smotánka, zájdite do koloniálnej
rezidencie Eureka, nájdete tam
pôvodný nábytok i peknú záhradu
s útulnou kaviarňou.
najkrajším miestam
ostrova patrí Chamarel
na juhu ostrova. Krajinu tu tvorí vulkanická
vyvrelina s celou paletou farieb - od
červenej cez modrú a zelenú až po
žltú. Taktiež tu objavíte prekrásne

K

vodopády, ktoré končia v
hlbokej priepasti. Pri potulkách po ostrove sa môžete
zastaviť na čajových plantážach Bois Cheri či navštíviť
miestnu továreň na výrobu
čaju a po prehliadke si užiť
ochutnávku čaju na terase
s výhľadom na plantáže
s fotogenickým jazierkom.
Maurícius si obľúbili aj

najdrahšiu poštovú známku
sveta - Modrý Maurícius.
Tento skvost býva osvietený
iba 5 minút počas každej

Aktivity a atrakcie

M

aurícius si turisti obľúbili vďaka množstvu
aktivít, ktoré ponúka a
rozhodne sa tu nenudia.
Na svoje si tu prídu zamilované dvojice, ale aj rodiny s deťmi. Je len na
osobnej voľbe, či chcete väčšinu času
stráviť ležaním na pláži a šantením
v oceáne, alebo zatúžite preskúmať
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Obľúbené hotely
Attitude

Zilwa Attitude 4*

T

golfisti - nachádza sa tu viacero
golfových ihrísk, za tie najznámejšie spomeňme aspoň Paradis Golf
Club. A fascinujúcim podmorským
svetom a koralmi teší aj fanúšikov
potápania. Najmenších cestovateľov
zasa bude lákať Zoo Casela, môžu
tu obdivovať levov, pohladkať ich,
ba aj fotografovať sa s nimi. Jedinečným zážitkom je prechádzka so

svorkou levov v sprievode skúsených zamestnancov parku.
Na Mauríciu - najspoľahlivejšej destinácii Indického oceánu - si môžete
byť istí, že za svoje peniaze získate
zodpovedajúcu kvalitu služieb
a všetko, o čom snívate. Ak vás zlákala predstava dovolenky v raji, pre
viac informácií kontaktujte Magic
Travel.

ento štvorhviezdičkový hotel
sa nachádza na
severnom pobreží
ostrova Maurícius, v Kalodyne, neďaleko rybárskej
dedinky Grand Gaube. Má
unikátny výhľad na päť
ostrovov severného pobrežia. Hotel je 100% maurícijským konceptom a silne
dbá na lokálne tradície.
Dáva priestor na prezentáciu maurícijským umelcom,
spisovateľom, architektom a remeselníkom. Pár
metrov od pobrežia sa
nachádzajú malé súkromné ostrovčeky Gran Zil a
Ti Zil, kde si hostia môžu
vychutnať masáž, grilovačku alebo obed. Hotel ponúka ubytovanie v 214 izbách

troch kategórií: superior, family a
couple. Pri navrhovaní štýlu ubytovania sa architekti inšpirovali
tradičnými domovmi Maurícijčanov
v starých plážových bungalovoch.
ezort Zilwa Attitude
ponúka koncept, v rámci
ktorého môžete večerať v
jednej zo 6 tematických
reštaurácií a 3 baroch tzv. „Dine
around“. Podávajú tu jedlá miestnej
a rôznych medzinárodných kuchýň.
Hotel ponúka širokú škálu vodných
športov - kitesurfing, paddle board,
lodné výlety pri východe a západe
slnka, výlety na katamarane.
V hoteli sa nachádza aj ekologické
wellness centrum Spa Attitude
s vlastnou bylinkovou záhradou,
ktoré ponúka unikátne masáže
pod holým nebom na ostrove Til

R
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Zil. Hostia taktiež majú k dispozícii
detský klub, štyri bazény a tenisový kurt. Medzinárodné letisko Sir
Seewoosagur Ramgoolam International Airport je vzdialené 80 km od
rezortu.

The Ravenala Attitude 4*

T

ento prvý 4* All suite hotel
na ostrove Maurícius sa
nachádza na severozápadnom pobreží ostrova v
obklopení bujnej exotickej vegetácie
s majestátnymi horami v pozadí.
Hotel očarí mixom koloniálneho
dedičstva, moderného dizajnu a
unikátneho maurícijského životného štýlu. Ponúka ubytovanie v 272
kompletne renovovaných suitách,
niektoré z nich sa nachádzajú v časti vyhradenej len pre dospelých a

poskytujú úžasné výhľady
na Indický oceán. Hostia s
polpenziou alebo all inclusive môžu využívať tzv.
„Dine around“ systém v 7
z 10 reštaurácií. Tri reštaurácie sú určené výhradne
pre dospelých hostí. Nájdeme tu ázijskú reštauráciu,
taliansku kuchyňu, sushi
či reštauráciu s grilom
alebo typickými jedlami
ostrova. V šiestich baroch
si hostia môžu vychutnať
rôzne miešané nápoje. Taktiež môžu využívať širokú
ponuku aktivít a vodných
športov, mini klub pre deti
alebo wellness centrum
Spa Attitude. Z aktivít sú
k dispozícii napríklad stol-

ný tenis, plážový volejbal,
tenisové kurty. Za poplatok
si možno prenajať bicykel
alebo skúter. Nachádza sa
tu aj centrum pre potápanie
s certifikáciou PADI. Počas
večerov hrá hosťom živá
kapela a zabaviť sa možno aj na bazénovej párty.
Hlavné mesto Port Louis sa
nachádza 15 km od hotela a
na letisko sa dostanete za 60
minút jazdy autom.

Magic Travel
02/4444 1130
magic@magictravel.sk  
www.magictravel.sk
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