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Stále viac cestovateľov
sa snaží objaviť miesta,
ktoré ešte nepoznačil
masový turizmus. Hoci
Afriku s tradičným safari už
navštívilo mnoho našincov,
tentokrát prinášame tip na
destináciu, ktorú navštívil
zatiaľ málokto. Mozambik.
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Afriky

M

ozambik,
republika na východnom pobreží
Afriky, sa rozlieha pri brehoch
Indického oceánu a susedí s Tanzániou, Malawi, Zambiou, Zimbabwe, Juhoafrickou republikou a
Svazijskom. Keď v roku 1975 získal
nezávislosť od Portugalska, následne sa ocitol na poslednom mieste
rebríčku najchudobnejších krajín
sveta. Vďaka nádherným nekonečným plážam podobným Karibiku
bol kedysi vyhľadávanou turistickou destináciou, no dnes trpí

vojnou zničenou infraštruktúrou
a chýbajúcimi či nedostatočne
rozvinutými službami. Napriek
tomu je už pomerne stabilizovanou krajinou s nastúpenými
reformami a významným
potenciálom do budúcnosti, a to
aj v oblasti turistického ruchu.
V hlavnom meste Maputo si
všetci pochvaľujú vynikajúce
ryby v reštauráciách, atmosféru
tamojších trhov, nočný život
a miestne pláže patria medzi
najlepšie potápačské lokality na

svete. V mozambickej kuchyni
prevažuje portugalský vplyv s
jemným nádychom Orientu.

Pravý tropický raj

K

najväčším mozambickým lákadlám patrí
súostrovie Bazaruto.
Status národného
parku ho ochránil pred civilizačnými vymoženosťami, a tak tu
nenarazíte na cesty ani obchody.
Namiesto nich tu návštevníkov
čakajú pláže, palmy, koralové

útesy a teplá morská voda.
Bazaruto leží iba pol hodiny od
pobrežia Mozambiku v Indickom oceáne a vyrazí vám dych
prostredím pravého tropického
raja. Z okien hotela môžete obdivovať koloniálnu architektúru
v hlavnom meste, z bungalovu
sa zasa pozriete do tváre divočiny. Často sa tu ponúka štýlové
zakončenie poznávacej cesty po
Južnej Afrike, no Mozambik má
potenciál uspokojiť všetky turistické chúťky aj úplne sám.
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čili miesto na zozname svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO.

Luxusná dovolenka

Hotel Anantara Bazaruto
Island Resort & Spa
Tento exkluzívny päťhviezdičkový plážový rezort sa nachádza
na ostrove Bazaruto v západnej
časti ostrova pri nádhernej zátoke a ponúka luxusné ubytovanie
pre jednotlivcov, rodiny s deťmi

H

oci nie je známy ako
klasická turistická
destinácia, medzi
ktoré patria napríklad neďaleké Seychely alebo
Maldivy, v ich konkurencii by
jeho pláže bez problémov obstáli. Voda Indického oceánu pri
pobreží Mozambiku skrýva pod
hladinou poklady, ktoré potešia
oko nejedného potápača. Pulzuje
tu ojedinelý podmorský život a v
jeho rôznorodej faune nechýba
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ani vzácna morská krava (lamantín). A kto by chcel zažiť pravý
morský rybolov, môže sa zúčastniť sa napríklad lovu chutného
mečúňa. Pre spestrenie dovolenky na pobreží sa hodí vyraziť
na Ilha de Mocambique, ostrov
dlhý len dva a pol kilometra, s
pevninou spojený mostom. V
minulosti sa tu obchodovalo so
slonovinou, zlatom a otrokmi.
Jeho zachované mešity, kostoly a
paláce celému ostrovu zabezpe-

či páry, užívajúce si svoje medové týždne v elegantnom romantickom prostredí.
a výber ponúka 44
viliek s výhľadom na
záliv so slamenými
strechami tak, aby
harmonicky splynuli s okolitou prírodou. Každá vilka je
umiestnená v blízkosti pláže s
priamym vstupom do Indického
oceánu. Hostia môžu príjem-

N

né chvíle tráviť v niekoľkých
baroch a reštauráciách a vychutnať si miestnu mozambicko-portugalskú kuchyňu s grilovanými
morskými špecialitami. Rezort
ponúka širokú škálu aktivít
vrátane potápania, celý rad
vodných športov, jazdenie na
koňoch či rybárčenie. Ostrov
je jednou z najlepších potápačských lokalít na svete.

N

náciám pre potápanie na svete.
edotknuté
koralové útesy
poskytujú domov
rozmanitým morským živočíchom, zelené
korytnačky kladú vajíčka na
pláži a od júla do októbra
možno v týchto miestach
pozorovať veľryby.
Ak túžite vyskúšať niečo nové
a nepoznané, Mozambik je
to pravé miesto pre vás. Kontaktujte Magic Travel pre viac
informácií.

Hotel Anantara
Medjumbe Island
Resort & Spa

Rezort sa nachádza na
malom súkromnom ostrove
Medjumbe v súostroví Quirimbas v severnom Mozambiku.
Tento privátny ostrov, 1 km
dlhý a 300 metrov široký,
vyhľadávajú najmä návštevníci, ktorí chcú prežiť dovolenku

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

na vzdialenom tropickom
mieste v súkromí. Hotel ponúka luxusné ubytovanie v 12
vilkách so slamenou strechou
priamo na pláži, len pár krokov od Indického oceánu.
Umiestnené na bielom piesku
v ústraní ponúkajú luxusné
ubytovanie s moderným vybavením a vonkajším bazénom.
Ostrov patrí k najlepším desti-
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