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Maurícius

ostrov pre dokonalú dovolenku

Maurícius je známy špičkovými službami v tropickom prostredí.
Nájdete ho v srdci Indického oceánu a očarí každého
návštevníka. svojimi celoročne príjemnými teplotami a
bujnou tropickou vegetáciou ponúka miesto pre dokonalú
dovolenku.
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Maurícius ponúka množstvo aktivít a nudiť sa tu určite nebudete.
Na ostrove si na svoje prídu ako
zamilované dvojice, tak i rodiny
s deťmi. Je len na individuálnom
rozhodnutí, či chcete väčšinu
času stráviť ležaním na pláži
a šantením v oceáne, alebo chcete
preskúmať hornaté vnútrozemie plné vulkanických kráterov
a pohorí s výškou cca 700 metrov.

D

A

určite sa oplatí
navštíviť aj
hlavné mesto
ostrova Port
Louis a jeho miestny trh
s bohatou ponukou rýb,
zeleniny a ovocia. Nechýbajú ani moderné nákupné
centrá a prístav. V múzeu
Blue Penny zasa možno
obdivovať najdrahšiu
poštovú známku na svete
- Modrý Maurícius. Tento
skvost sa osvecuje vždy
iba na 5 minút v rámci
každej hodiny. Milovníkov
botanických záhrad očarí
atraktívna záhrada v Pamplemousses, kde sa dá
vidieť 80 rôznych druhov
paliem či obrovské lekná,

ktoré rastú iba v Amazónii. Ak
chcete získať predstavu o tom,
ako v minulosti žila maurícijská
smotánka, určite zájdite do koloniálnej rezidencie Eureka, kde
nájdete pôvodný nábytok a peknú
záhradu s útulnou kaviarňou.
K najkrajším miestam ostrova
patrí Chamarel na juhu ostrova.
Krajinu tu modelovala vulkanická vyvrelina a jej sfarbenie tvorí
množstvo odtieňov od červených
cez modré a zelené až po žlté.
Kolorit krajiny dotvárajú prekrásne vodopády, padajúce do
hlbokej priepasti. Pri potulkách
po ostrove sa oplatí zastaviť na
čajových plantážach Bois Cheri
a navštíviť miestnu továreň na
výrobu čaju. Po jej prehliadke
si možno užiť ochutnávku čaju

omáci hovoria
anglicky a francúzsky, takže sa
bez problémov porozprávate
s kýmkoľvek na ulici. Obyvateľstvo (1,2 milióna) je etnicky
veľmi rôznorodé a v harmónii
tu žijú Indovia, Kreoli, Číňania
aj Európania. Zo všetkých srší
pohoda a ak budete mať šťastie,
môžete si s miestnymi zatancovať
sega, pôvodný kreolský tanec
afrických otrokov.
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na terase s výhľadom na plantáže
s fotogenickým jazierkom. Maurícius si obľúbili aj golfisti - nachádza sa tu viacero golfových ihrísk,
medzi najznámejšie patrí Paradis
Golf Club. Fanúšikovia potápania si
zasa užívajú fascinujúci podmorský
svet a koraly. A veľké lákadlo pre
najmenších cestovateľov predstavuje Zoo Casela - tu sa môžu dostať
do tesnej blízkosti levov, pohladkať
ich, fotografovať sa s nimi, ba aj
poprechádzať sa so svorkou levov
v sprievode skúsených zamestnancov parku.

Beachcomber Resorts & Hotels

N

a tomto úžasnom ostrove
nájdete množstvo skvelých
hotelov, z ktorých vynikajú Beachcomber Resorts &
Hotels. Práve Beachcomber začal písať
históriu turizmu na Mauríciu otvorením
prvého hotela Park hotel v roku 1952.
Beachcomber tento rok oslavuje už 65
rokov založenia a hostia sa môžu tešiť na
rôzne špeciálne zľavy a akcie. Po veľmi
vydarenej rekonštrukcii nedávno otvorili jeden z najlepších rodinných hotelov
na ostrove Canonnier Beachcomber Golf

Resort & Spa 4*. Ponúka
širokú škálu pozemných
i vodných športov aj unikátne wellness centrum,
vybudované na konároch
banyánových stromov,
kde terapeuti dokážu
dokonale uvoľniť vaše
telo i myseľ. Hostia môžu
využiť balíček all inclusive. Pre rodiny s deťmi
možno odporučiť hotel
Victoria Beachcomber Resort
& Spa 4* so širokou paletou športového vyžitia,
priestrannými izbami,
úchvatným bazénom s
výhľadom na oceán a
výbornou stravou formou
all inclusive. Hotel navyše
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otvoril úplne novú hotelovú časť určenú len pre
dospelých hostí.
ajnáročnejšia
klientela ocení
dva susediace hotely na
úchvatnom polostrove
Le Morne na juhozápadnom cípe ostrova: Paradis
Beachcomber Golf Resort
& Spa 5* a Dinarobin
Beachcomber Golf Resort &
Spa 5*. Oba potešia nielen
tých, čo hľadajú aktívny
oddych, ale aj rodiny s
deťmi. Pravý športový raj
predstavuje široká paleta
pozemných i vodných
športov. V hotelovom

N

areáli si možno vyberať z množstva rozličných športových aktivít - tenis, windsurfing,
vodné lyžovanie, šnorchlovanie, potápanie,
plachtenie či rybolov.

T

ie dopĺňajú 3 championship golfové
ihriská v susedstve a jedno 18-jamkové ihrisko s golfovou akadémiou,
ktoré je súčasťou komplexu. Možnosť
dokonalej relaxácie ponúkajú kúpele Clarins
ukryté v hustej vegetácii medzi morom a horou
Le Morne. Najnáročnejších klientov určite
nesklame ani hotel na jednej z najkrajších pláží
ostrova - Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort
& Spa 5*. Keďže Beachcomber uzatvoril spoluprácu s najnovším golfovým ihriskom na Mauríciu - Mont Choisy Le Golf (svoje brány otvoril
v novembri 2017 a je prvým golfovým ihriskom
na severe ostrova), ponúknu hotely Trou Aux

Biches a Canonnier svojim
hosťom exkluzívne golfové
balíčky, ako i dopravu na
golfové ihrisko. Pre milovníkov luxusu a konceptu all
inclusive bude správnou
voľbou aj rezort Shandrani
Beachcomber Resort & Spa 5*.
Má pestrú ponuku pre šport
i relax. Popri ostatných aktivitách je k dispozícii vodné
lyžovanie, škola plavby, kitesurfingu a centrum potápania s certifikáciou PADI.

Maurícius je najspoľahlivejšia
destinácia Indického oceánu
a veľmi bezpečná krajina. Práve na tomto mieste si môžete
byť istí, že dostanete za svoje
peniaze zodpovedajúcu kvalitu služieb a všetko, o čom
snívate. Či už si vyberiete
ubytovanie v klasickej hotelovej izbe, apartmáne, alebo
vile s vlastným bazénom,
Beachcomber vás určite neskla-

me. Ak vás zlákala
predstava dokonalej
dovolenky, pre viac
informácií kontaktujte
cestovnú kanceláriu
Magic Travel.

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