
 Oddych s deťmi
 Cestovanie s rodinou sa niekedy môže zdať komplikované, lebo 
cieľová destinácia musí spĺňať všetky nároky vašich najbližších. 
Ak patríte medzi náročných cestovateľov, ktorí oceňujú krásne 
prírodné prostredie, kvalitné hotely i služby, a zároveň chcete 
svojim ratolestiam zabezpečiť tie najkrajšie zážitky, čítajte ďalej. 
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RELAX

Ak vás láka plánovať si nezabudnuteľnú dovolenku ako  
z rozprávky, navštívte detailnú a mimoriadne informatívnu 
web stránku www.visitmaldives.sk - nájdete na nej široký 
výber rezortov rôznych kategórií: od cenovo dostupných až 
po najluxusnejšie. Popri obsažných fotografiách a videách 
z jednotlivých rezortov tu nájdete aj pôdorysy izieb, zoznam 
reštaurácií a orientačné ceny, ktoré vám pomôžu pri výbere.

WWW.VISITMALDIVES.SK

 MALDIVY 
Súostrovie Maldivy s veľmi príjemnou klímou ponúka 
fantastickú destináciu pre rodiny, aj tie s malými deťmi. 
Na Maldivách platí pravidlo „jeden ostrov - jeden 
rezort“, vďaka čomu sú mimoriadne bezpečné. Koralové 
útesy okolo ostrovov vytvorili lagúny s pokojnou 
vodou, čo je ideálne pre detičky. Okrem programov 

organizovaných skúsenými animátormi (remeselné dielničky, kreslenie, 
hudba, tanec, divadlo) sa deti môžu zúčastniť napríklad kŕmenia rají, 
sadenia koralov alebo programov organizovaných morským biológom. 
Počas týchto aktivít sa hravou formou učia o ochrane koralov a životného 
prostredia, môžu navštíviť „korytnačiu škôlku“ či delfínie safari. Počas 
hlavnej sezóny možno na Maldivy využiť priame lety z Viedne. 

 Carpe Diem Beach Resort & Spa*****
Nový rezort na atole Raa sa nachádza len 15 minút jazdy rýchloloďou od 
svetoznámej Hanifaru Bay, ktorá je chránenou prírodnou oblasťou UNESCO 
a domovom rají, delfínov, žralokov útesových, korytnačiek, vyše 210 druhov 
rýb a 98 druhov koralov. Rezort ponúka 115 víl, plážových aj vodných 
(každá z nich má vlastný bazén), pričom celý sa nesie v duchu „social“, 
čiže „spoločenský”. Vily aj spoločné priestory sú prispôsobené rodinám 
a skupinám priateľov, ktorí chcú spolu tráviť čo najviac času. Vďaka programu 
all inclusive tu zažijete skutočne bezstarostnú dovolenku. Kým najmenší 
sa zahrajú v detskom klube Sharky & Friends, väčšie deti sa môžu zabaviť 
v 82-metrovom nafukovacom aqua parku alebo sa zúčastniť párty v Teen 
Clube. Rodičia si zatiaľ môžu užiť párovú masáž v špičkovom Quo Spa. 
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 MAURÍCIUS 
Ostrov vzdialený cca 900 km východne od Madagaskaru obklopuje 
príjemne vlažná voda Indického oceánu, má rozlohu 2.040 km², 
takmer stálu veľmi príjemnú klímu, nádherné pláže, a krásne 
prírodné prostredie vrátane dvoch pamiatok svetového dedičstva 
UNESCO. Možno sa tu venovať šnorchlovaniu a potápaniu, 
vodným športom, rybolovu, golfu či navštíviť napríklad 
Roklinu Čiernej rieky. Dovolenkári tu nájdu prvotriedne rezorty 
s prívetivým usmievavým personálom a sofistikovanými službami, 
pričom väčšina disponuje detskými klubmi a detskými bazénmi, 
hracími areálmi a inými atrakciami. V rezortoch za príplatok 
zabezpečia aj baby sitting, aby ste si z času na čas mohli užiť oddych 
so svojím partnerom. K dispozícii sú rodinné vily s oddelenými 
spálňami pre deti alebo opatrovateľku, samozrejmosťou je 
zdravé a chutné detské menu v reštauráciách a vybavenie, 
ktoré uľahčí pobyt na ostrove: detské stoličky, kočíky, postieľky, 
príslušenstvo na kŕmenie najmenších aj hygienické potreby.

 Constance Belle Mare  
  Plage Mauritius*****
Hrdý člen siete hotelov Constance patrí medzi najlepšie 
rezorty na Mauríciu. Ponúka biele pláže a vzdušnú, modernú 
architektúru v dokonalej harmónii s tropickým prostredím. 
Nájdete tu vyše 250 izieb a suít, všetky na pláži, 7 reštaurácií, 
6 barov, 4 bazény, špičkové spa, centrum potápania a vodných 
športov a tiež Constance Kid´s Club inšpirovaný zábavou.
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