luxusní exotika

Dovolená snů

Milí cestovatelé,
dostává se vám do ruky náš nový katalog, který je pouze střípkem toho nejdůležitějšího, co naleznete na našich webových
stránkách.
Nemusíte mít strach, že by se měnil rozsah námi nabízených destinací. Ty v poslední letech jen a jen přibývají, s čímž
je spojeno více a více práce. Zůstává i styl, jakým pracujeme, tj. individuálně a pro každého co nejvíce na míru. Nedávno
jsme oslavili 10 let existence a za tu dobu jsme to, co děláme, přivedli téměř k dokonalosti. Stále se však objevují věci, které
by šly pro vás vylepšit. Vzhledem k tomu, že práce je naší posedlostí (doufáme, že jí jako návykovou látku brzy nezakáží),
vyrážíme několikrát do roka do našich destinací na inspekční cesty, abychom pro vás měli aktuální a prověřené informace
a mohli vám nabídnout a doporučit to nejlepší, co v daném čase a místě je. O našich cestách si můžete přečíst na blogu na
našich webových stránkách. Na těchto cestách to bývá někdy náročné, a to nejenom fyzicky, ale i duševně, což dokládají
některé fotografie z našich cest. Díky nim vám můžeme dát neocenitelné osobní rady, jak si dovolenou co nejlépe zařídit,
užít, kam se vydat, co tam dělat nebo i nedělat, kde se vyplatí šetřit a kde je lepší si naopak připlatit.
Nemá asi smysl vyjmenovávat naše destinace, od toho je právě tento katalog. Pokud nemáte jasnou představu, kam
byste chtěli vyrazit, bývá volba dovolené výsledkem našeho doporučení. Právě proto je náš web navržen i tak, aby
umožňoval volbu podle jejího typu – odpočinková, poznávací, dovolená s dětmi, svatba, svatební cesta atd.
Závěrem bychom chtěli poděkovat vám všem, kteří nám dáváte zpětnou vazbu (naštěstí v drtivé většině pozitivní)
a umožňujete nám naše služby stále zlepšovat a hlavně neusnout na vavřínech.
Jana a Pavel Novákovi,
zakladatelé a majitelé cestovní kanceláře
DOVOLENÁ SNŮ s.r.o.
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MAURICIUS

MAURICIUS
Mauricius je klenotem Indického oceánu. Ostrov s usměvavými lidmi je ideálním místem pro exotickou dovolenou. Na Mauriciu si na své přijdou zamilované
dvojice, rodiny s dětmi, aktivní jedinci a vášniví golfisté. Čekají vás tyrkysové zátoky, bílý písek, svěží zahrady. Mauricius je tropický ráj plný barev a vůní.
Dovolenou sestavenou přesně pro vás můžete strávit na jednom místě, nebo
pobyt rozdělit na sever a jih, či zvolit kombinaci se sousedním ostrovem Réunion.
Na Mauriciu se nikdy nebudete nudit a tak jako my se sem budete rádi vracet. Je
možné absolvovat spoustu výletů a po dohodě i s českým průvodcem. Nezapomeňte rozhodně ochutnat a poznat výrobu místních rumů.
Letecké spojení je každý den z Prahy i Vídně (Emirates, Air Mauritius, Air
France …), proto dovolená může být jakkoliv dlouhá. Zájezdy pro vás sestavujeme individuálně s ohledem na vaše preference a zájmy. Všechny resorty jsme
osobně navštívili a poradíme s výběrem, ať už zvolíte klidnější jižní či východní
pobřeží, nebo severozápadní závětrnou stranu s o něco příznivějším klimatem.
Mauricius je výborný pro svatební cesty, svatby i oslavy výročí – dámy mají
velké slevy, a to i 80% z ceny pobytu

Specifika:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Rodiny s dětmi, dvojice
i firemní klientela
Kombinace s Réunionem
Slevy pro nevěsty,
novomanžele i výročí
Svatby platné v ČR/SR
Golfový ráj
Jedinečné pláže i živoucí
resorty
Výlety, sport
Český delegát

Čas:
+2 h (+3 h zim. čas)
Očkování: není třeba
Vízum:
bez víza do 3 měs.
Ideálně: říjen – duben
www.dovolenasnu.cz/mauricius
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MAURICIUS

Constance Belle Mare Plage *****
Constance Belle Mare Plage se nachází v chráněné zátoce
na východním pobřeží Mauricia a táhne se podél nádherné
2 km dlouhé pláže Belle Mare. Je to krásné místo pro exotickou
dovolenou, bílý písek, zelené zahrady a háje kokosových palem. Resort má propracovanou architekturu se zajímavým designem, který snoubí použití přírodních materiálů s moderním
nádechem. Hosté jsou v celém areálu doslova hýčkáni.
Můžete vyzkoušet lázeňské procedury, zahrát si golf na
dvou hřištích a pak se osvěžit v místním baru třeba studeným
pivem či ovocným koktejlem. Obě golfová hřiště jsou na mistrovské úrovni a potěší i ty nejnáročnější golfisty. Ochotný personál
vám vždy rád poradí a naplánuje výlety nebo doporučí sportovní
vyžití.
Za zmínku stojí místní vynikající gastronomie, kterou si zde
můžete bohatě dopřát. Značka Constance si na prvotřídním jídle
zakládá – také se v Constance Belle Mare Plage každý rok koná
kulinářský festival s přehlídkou nejlepších šéfkuchařů světa!
Resort doporučujeme jak pro rodiny s dětmi, tak pro zamilované, či uspořádání svatby.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nádherná 2 km dlouhá pláž
2 mistrovská golfová hřiště
Vynikající kuchyně
Vily pro náročné rodiny
Kompletní rekonstrukce v r. 2016
Východní pobřeží – vhodné od října do dubna
Možnost transferu helikoptérou
Perfektní servis Constance
Vhodné pro rodiny i romantické pobyty ve dvou
www.dovolenasnu.cz/mauricius/belle-mare-plage

MAURICIUS

Shanti Mauricie *****/*
Resort, který vám naprosto učaruje. Leží na jihu Mauricia,
přímo u nádherné dlouhé pláže se zlatavým pískem. Ubytování buď v prostorných Suite jen pár krůčků od moře, nebo
ve vilách s vlastním bazénem. Unikátní koncept vám nechá
poznat autentickou mauricijskou kuchyni a kulturu. Jedná se
o velmi klidný resort v odlehlejší lokalitě, vhodný zejména pro
zamilované dvojice a pro všechny, kteří hledají odpočinek.
V Shanti Maurice si pěstují vlastní zeleninu, ovoce i bylinky,
které používají k přípravě lahodných jídel (ochutnáte zde zejména speciality Indického oceánu a ryby). Důraz je kladen na
autentický zážitek, a tak většina restaurací je buď pod širým nebem, nebo polootevřených. Výjimečné jsou také hotelové lázně,
které nabízí širokou škálu procedur (tibetské léčení, Ajurvéda,
přírodní medicína, pilates a jóga…). Jógu a pilates zde předcvičuje instruktor, který má v tomto oboru vystudovaný doktorát
na univerzitě.
Velmi příjemný resort na trávení pohodové dovolené v luxusu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeden z TOP resortů na Mauriciu
Velmi klidná lokalita
Nádherná dlouhá pláž
Jih Mauricia (vhodný od října do dubna)
Prostorné Suite nebo vily s bazénem
Vhodný pro zamilované a ty, kteří hledají odpočinek
Zdarma golf na 18-jamkovém hřišti Avalon Golf Estate
Důraz na místní kuchyni
Bylinky, zelenina i ovoce z vlastní zahrádky
Jedinečné Spa – specialisté
Nelze All Inklusive, max. plná penze

www.dovolenasnu.cz/mauricius/shanti-maurice
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MAURICIUS

Dinarobin Beachcomber *****/*
Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa je ideálním útočištěm pro náročné klienty. Jeho poloha je dokonalá – je umístěn na
snad nejkrásnější bílé pláži ostrova na úpatí spektakulární hory
Le Morne. Díky ní je zde specifické mikroklima a po většinu
roku to nejlepší možné počasí. Oblast je na seznamu kulturního
dědictví UNESCO.
Místní architektura je laděna do mauricijského stylu. Jednotlivé Suite jsou umístěné v domečcích rozesetých v několika
souběžných půlkruzích podél pláže uprostřed bujných zahrad.
Resort poskytuje dostatek prostoru a zároveň soukromí, působí
velmi elegantně a nenuceně. Samozřejmostí je špičkový servis
a všímavý a ochotný personál, díky němuž prožijete nezapomenutelnou dovolenou.
Spojení zdejší úchvatné scenérie, mikroklimatu a samotného
resortu navozuje klid a harmonii pro tělo i duši. Společně se
sesterským resortem Paradis a špičkovým 18-ti jamkovým golfovým hřištěm pak vytváří Dinarobin nejucelenější komplex
na ostrově.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jeden z nejluxusnějších resortů na Mauriciu
Klidné prostředí a noblesa
Scénická bílá pláž pod horou Le Morne
Část ZEN pouze pro dospělé
Velké suity ve všech kategoriích
Klubové výhody u některých pokojů
Golf zdarma v Golf Suite, přístup i na další golfová hřiště
Fantastické Spa
Na výběr z osmi různých restaurací
Společně s Paradis resortem nejucelenější celek
Možnost All Inklusive pouze některé měsíce
www.dovolenasnu.cz/mauricius/dinarobin-resort

MAURICIUS

Paradis Beachcomber *****
Resort je jako stvořený pro aktivní jedince či rodinou dovolenou v luxusu. Leží na jihozápadním cípu ostrova pod stolovou horou Le Morne. Díky ní je zde specifické mikroklima a po
většinu roku to nejlepší možné počasí. Čeká tu na vás dokonale
bílá a dlouhá pláž, největší laguna ostrova a spousta volnočasových aktivit. Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa je skutečným rájem sportu, na výběr je velká spousta suchozemských
i vodních sportů a k tomu 18 jamkové golfové hřiště s akademií
i pro začátečníky.
Pobyt zde je také kulinářským zážitkem, na který se nezapomíná někdy i po celý život. Největší zážitek přinese večeře v La
Ravanne, která začíná romantickou noční projížďkou v tradičním člunu pod oblohou ozářenou hvězdami jižní polokoule. Po
vystoupení z loďky vás přivítají rytmy tanců sega.
Společně se sousedním sesterským resortem Dinarobin se
jedná nepopiratelně o jedno z nejlepších míst pro trávení vaší
dovolené na Mauriciu, co do prostředí, kvality a rozmanitosti.
Architektura obou resortů je cítit mauricijským stylem a citem
pro detail.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scénická bílá pláž pod horou Le Morne
Některé kategorie pokojů čerstvě po rekonstrukci
Na výběr též třináct komfortních vil
Sportovní vyžití včetně vodního lyžování v ceně
Výborný dětský klub s vlastním bazénem
Golf zdarma v Golf Suite, přístup i na další golfová hřiště
Kvalitní Spa
Na výběr z osmi různých restaurací
Společně s Dinarobin resortem nejucelenější celek
Možnost All Inklusive pouze některé měsíce

www.dovolenasnu.cz/mauricius/paradis-hotel-golf
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MAURICIUS

St. Regis Mauritius Resort *****/*
Řetězec St. Regis, patřící pod značku Marriott, uchvacuje po
celou dobu své existence i ty nejnáročnější cestovatele. Poskytuje
jim opravdový zážitek z dovolené a perfektní servis té nejvyšší
úrovně. Je tomu tak i na kouzelném ostrově Mauricius, kde resort The St. Regis Mauritius najdete na jedné z nejkrásnějších
pláží ostrova, přímo pod ikonickou horou Le Morne. Velmi prostorné pokoje a Suite jsou umístěné v menších dvoupodlažních
domečcích rozprostřených v zahradách podél pobřeží. Na první
pohled zaujme zajímavá architektura kombinující koloniální styl
s moderním nádechem.
Chcete-li trávit dovolenou aktivně, potěší vás široká nabídka
vodních sportů nebo tělocvična, kde se můžete udržovat ve
formě pod vedením nejlepších sportovců na Mauriciu. K perfektní dovolené neodmyslitelně patří gastronomické zážitky.
O ty se zde starají špičkoví šéfkuchaři (včetně Michelinských)
hned v pěti restauracích.
•
•
•
•
•

Nejlepší pláž na ostrově
Luxusní varianta pro náročné
Poblíž základna pro kitesurfing a windsurfing
Noblesa a honosnost
Bez možnosti All Inklusive
www.dovolenasnu.cz/mauricius/st-regis-resort

Westin Turtle Bay *****
Luxusní resort patřící pod křídla prestižního řetězce Marriott Hotels & Resorts se svojí kvalitou řadí k těm nejlepším
na Mauriciu. Leží na severozápadním pobřeží ostrova v oblasti Balaclava a je situován na okraj zátoky Turtle Bay, která
je zároveň chráněným podmořským parkem. Resort je skvělou
volbou pro všechny náročné cestovatele, kteří hledají vynikající servis a gastronomii, široký výběr lázeňských procedur
a zázemí prověřeného řetězce na té nejvyšší úrovni…
Je výbornou volbou pro rodiny. Jednotlivé pokoje jsou
velmi prostorné a i základní kategorie ubytování pojme až dva
dospělé a dvě děti. Pro děti jsou nabízeny nejrůznější aktivity
během dne a samozřejmostí je vnitřní a venkovní hřiště. Resort
je výborně připraven i na malá miminka, pro která mimo jiné
poskytuje výbavičku na pokoj s důležitými potřebami.
•
•
•
•
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Vhodné pro náročné rodiny s dětmi
Luxusní varianta s možností All Inklusive
Vhodné po celý rok (severozápad)
Zátoka Turtle Bay, podmořský park

www.dovolenasnu.cz/mauricius/the-westin-turtle-bay-resort

MAURICIUS

Trou Aux Biches Beachcomber *****
Pruh bílé písečné pláže, tyrkysová laguna s křišťálově průzračnou vodou a 35 hektarů tropické zahrady, to je zlomek nadčasového kouzla mauricijského Trou Aux Biches Beachcomber
Golf Resort & Spa. Díky umístění na severozápadním pobřeží
ostrova Mauricius má zajištěné ty nejlepší klimatické podmínky
a je ideální místem pro sledování úchvatných západů slunce.
Ubytování v domečcích rozesetých v bujné vegetaci v několika půlkruzích podél pláže připomíná stylem malebnou vesnici. Poskytuje romantiku nejen dvojicím na svatební cestě, ale je
i perfektním místem pro svatební obřad či obnovení slibu manželství. Z každého místa v resortu to máte pár kroků k oceánu
a každý půlkruh domečků má přiřazený vlastní bazén.
Trou Aux Biches je na Mauriciu průkopníkem, pokud jde
o ekologický přístup k životnímu prostředí a udržitelný cestovní ruch. To vše ale při zachování maximálního pohodlí, soukromí a luxusu. Nadšeni budete pravou mauricijskou pohostinností, srdečností a vysokými standardy osobního servisu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ideální klimatické podmínky severozápadu
Dlouhá pláž jako stvořená pro kondiční plavání
Kousek do městečka, ale v klidu a soukromí
Domečky připomínající malebnou vesnici
Možnost vil pro větší rodiny či skupiny
Beach Front Suite a vily mají vlastním privátní bazén
Golfové hřiště v Mont Choisy pět minut cesty
Na výběr z šesti restaurací
Dětský klub s vlastním bazénem a restaurací
Hlídání dětí od 1 do 3 roků v některé dny v ceně
Prostorné a moderní Spa
Možnost All Inklusive pouze některé měsíce

www.dovolenasnu.cz/mauricius/trou-aux-biches-resort
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MAURICIUS

Heritage Le Telfair *****
Heritage Le Telfair Golf & Wellness resort patří mezi vyšší
pětihvězdičky a je situovaný na jihu ostrova Mauricius v oblasti
Bel Ombre. Je postaven v koloniálním stylu a po kompletní rekonstrukci v roce 2017 získal velmi zajímavý a vkusný design.
Spolu se sesterským resortem Heritage Awali tvoří jeden z největších ucelených celků s širokým výběrem aktivit a restaurací.
Spolehnout se můžete na špičkový servis a rozsah služeb odpovídající pětihvězdičkovému standardu.
Vášniví golfisté se nemusí se svým milovaným sportem
loučit ani na dovolené, přímo k resortu totiž patří prvotřídní
18-jamkové golfové hřiště Heritage Golf Club. Velmi výhodná
je poloha na jihu, v dosahu hlavních turistických atrakcí ostrova. Nedaleko je také základna pro kitesurfing.
Resort nabízí spousty vodních sportů a vyžití (windsurfing,
kajaky, šnorchlování, šlapadla, paddleboard, výlety lodí či rybaření...). Z klasických sportů např.: tenis, plážový volejbal, minigolf, badminton, šipky. Zajít si můžete na jógu či do fitness
centra.
K dispozici je na výběr celkem 12 restaurací a několik barů.
Na večer je vyžadován elegantní dress code.
•
•
•
•
•
•
•
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Luxusní varianta pro náročné
Vhodný od října do dubna
Vlastní golfové hřiště (18 jamek a 9 jamek)
Koloniální styl, po rekonstrukci v roce 2017
Jeden z mála top resortů s možností All Inklusive
Široký výběr aktivit a restaurací
Velmi široké AI Gourmet Bliss
www.dovolenasnu.cz/mauricius/heritage-telfair

MAURICIUS

Heritage Awali *****
Heritage Awali se nachází na jižním pobřeží Mauricia mezi
krystalickou lagunou a zeleně bujícími kopci. Tento velmi příjemný a pohodový resort je laděn do afrického stylu a jeho atmosféra na vás dýchne již od prvního okamžiku, kdy vás ve
dveřích vítá africký bubeník a vcházíte do vzdušného lobby,
vyzdobeného africkými soškami a motivy.
Jedná se o opravdu jedinečný rozsáhlý projekt. Hned vedle
leží sesterský resort Heritage Le Telfair v koloniálním stylu. Za
ním se rozprostírá mistrovské golfové hřiště (pro golfisty jsou
zde také luxusní vily přímo u hřiště, vhodné i pro větší rodiny).
Resort funguje na bázi bohatého All Inklusive, v rámci kterého
se můžete stravovat v 5 restauracích. Celý komplex Heritage
má však k dispozici až 12 restaurací.
Heritage Awali si zamilují nejen dvojice, ale i rodiny
s dětmi. Jde také o ideální místo pro svatební obřady. Výhodou
je blízkost k výletním místům na jihu ostrova – ať už oblast
Chamarel, nebo park s krokodýly La Vanille.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na jižním pobřeží a v klidu
Africký nádech, autentická atmosféra
Příjemné nesvázané prostředí
Koncept bohatého All Inklusive v základu
Moc pěkná pláž
Se sesterským Le Telfair celkem 12 restaurací
Jedno z nejlepších golfových hřišť Mauricia
Pětihvězdičkový hotel za zajímavou cenu
Přírodní rezervace přímo za resortem
Široký výběr aktivit vč. kitesurfing
Možnost Premium All Inklusive se Spa procedurami
a výlety

www.dovolenasnu.cz/mauricius/heritage-awali
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MAURICIUS

Long Beach, A Sun Resorts *****
Long Beach Golf & Spa resort se nachází na východním pobřeží Mauricia. Areál je laděn do svěžího moderního stylu a je
vhodný jak pro aktivní, tak i odpočinkovou dovolenou. Jedním
z hlavních lákadel je zde nádherná široká 1,3 km dlouhá pláž
s bílým pískem.
Resort je vhodný zejména pro rodiny s dětmi, pro které nabízí opravdu bohaté vyžití a spoustu aktivit. Ať už máte rádi
golf, vodní sporty, zábavné aktivity, lezení na lezecké stěně,
cvičení v posilovně či míčové hry, přijdete si zde na své. K dispozici jsou speciální rodinné pokoje, nebo vzájemně propojitelné pokoje a samozřejmostí je i dětský a teens klub.
Spokojené zde budou však také dvojice hledající klid s možností volnočasových aktivit. V Long Beach je na výběr z 5 restaurací, z nichž 4 jsou zahrnuty v All Inklusive programu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nádherná široká pláž s bílým pískem
Moderní resort se svěžím designem
Klidná lokalita s bohatým vyžitím v rámci resortu
Super varianta pro rodiny s dětmi
Vzhledem k modernímu konceptu spíše vhodný pro mladší
páry či rodiny s dětmi
Aktivnější resort
Možnost golfu – pár jamek přímo v resortu
18-jamkové golfové hřiště na ostrůvku Ile aux Cerfs
(cca 30 minut od resortu)
Pětihvězdičkový hotel za zajímavou cenu
Vlastní lezecká stěna
Moc pěkný na pořádání svatby
Relativně krátká zóna na plavání
Vhodný od října do dubna
www.dovolenasnu.cz/mauricius/long-beach

MAURICIUS

La Pirogue, A Sun Resorts ****/*
Resort La Pirogue je na Mauriciu zcela výjimečný svou autenticitou a jedinečnou atmosférou. Přízemní domečky s doškovou střechou jsou rozprostřeny v nádherné zahradě plné
palmových stromů a ibišků. V každém domečku jsou vždy maximálně dva pokoje. Resort se vine v délce jednoho kilometru
podél jedné z nejkrásnějších pláží ostrova – Flic en Flac. Výhodou je stejnojmenné městečko v docházkové vzdálenosti.
La Pirogue je ideálním útočištěm pro romantiky a nezapomenutelným místem pro novomanžele na svatební cestě, či
rovnou pro svatby. Svatební obřad lze uspořádat buď přímo na
pláži, nebo v nádherném altánku v zahradě u jezírka.
V roce 2017 prošel resort kompletní rekonstrukcí. Všechny
bungalovy jsou vyrobeny z vulkanických hornin a mají tradiční mauricijské doškové střechy. Jsou uspořádány jako malá rybářská vesnice a každá část je pojmenována po místní tropické
květině.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na jedné z nejkrásnějších pláží Mauricia – Flic en Flac
Bungalovy s doškovou střechou
Jeden z nejromantičtějších resortů Mauricia
Ponořený do krásných zahrad
Nádherný na pořádání svateb
Při odlivu relativně mělké moře
Dosahuje kvalit pětihvězdičkového resortu
Autentická atmosféra a klid
Od polopenze po All Inklusive
V roce 2017 po kompletní rekonstrukci
Zhruba kilometr od městečka
Západní pobřeží vhodné po celý rok
Poblíž rodinného parku Casela

www.dovolenasnu.cz/mauricius/la-pirogue
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MAURICIUS

Sugar Beach, A Sun Resorts *****
Sugar Beach Mauritius se rozprostírá v délce půl kilometru
podél pohádkové pláže Flic en Flac na západě Mauricia. Jedná
se o větší a živější resort v koloniálním stylu a je vhodný jak pro
dvojice, tak pro rodiny s dětmi. Zamilované dvojice si mohou
vychutnávat nádherné západy slunce. Koncepce resortu a veškerý personál se vám postará o nezapomenutelnou dovolenou
plnou zážitků.
K dispozici jsou dva bazény a z toho jeden je největším
hotelovým bazénem na ostrově Mauricius. V resortu naleznete
pět výborných restaurací a můžete využívat též služeb
a prostorů sousedního sesterského resortu La Pirogue. Golfisté
si mohou zahrát golf na blízkém hřišti Tamarina Golf Club,
případně na Ile aux Cerfs. Díky možnosti využívat dva resorty
máte k dispozici nespočet sportovních aktivit.
Ubytování je v koloniálně vyhlížejících budovách, ať už
jde o větší či jen malé vily v zahradě. Ubytování je prostorné
a i s možností propojit dva pokoje pro početnější rodiny.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Západní pobřeží vhodné celoročně
Jedna z nejlepších pláží Flic en Flac
Větší resort pro aktivnější dovolenou
Největší hotelový bazén na Mauriciu
Spa i dětský koutek
Možnost golfu
Polopenze až All Inklusive
Možnost využívat i sesterský resort La Pirogue

www.dovolenasnu.cz/mauricius/sugar-beach

MAURICIUS

Outrigger Mauritius Beach Resort *****
Předností resortu Outrigger je perfektní pláž v tyrkysové
laguně Indického oceánu. Jižní poloha vedle přírodní rezervace
Bel Ombre a poblíž golfového hřiště dává tušit jedinečnosti
tohoto projektu. Málokde na Mauriciu najdete tak prostorné
pláže a zahrady jako v tomto resortu, proto si ani nevšimnete
plné obsazenosti hotelu.
V Outrigger jsou přesvědčeni, že vaše dovolená je čas, kdy
byste se měli cítit sami sebou. I proto nevyžadují žádný dress
code. Společenské oblečení nosíte denně do práce, tak proč si
od něj na dovolené neodpočinout? Celkově je zde neformální
a pohodová atmosféra. Dámy zde zcela jistě nevyužijí boty
na podpatku, jelikož cestičky v rámci hotelových zahrad jsou
sypané pískem.
Resort Outrigger je ideálním útočištěm pro rodiny s dětmi,
kterým nabízí velmi prostorné rodinné pokoje se dvěma
ložnicemi, a to za příjemnou cenu. Na své si zde přijdou také
dvojice.
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvalitní pětihvězdička za příjemnou cenu
Klidný jih jen pár kroků od přírodní rezervace
Vhodný pro rodiny i dvojice
Pohodová neformální atmosféra
Všechny pokoje s orientací k moři
Lázně v kruhové tvrzi, bazény i nádherná pláž
Vhodný od října do dubna
Vhodné i pro rodiny se 3 dětmi do 18ti let

www.dovolenasnu.cz/mauricius/outrigger-mauritius
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MAURICIUS

Maritim Resort & Spa *****
Maritim resort se rozkládá na 25 hektarech soukromého
pozemku podél Želvího zálivu – u pláže Balaclava (mezi Port
Louis a Grand Baie). Těší se výhodné poloze na severozápadě
ostrova Mauricius, který je nejslunečnějším místem ostrova.
Želví záliv je první mořský národní park na Mauriciu s úžasně
zachovalým podmořským světem, který je perfektní pro potápění, šnorchlování a vodní sporty. Přímo před hotelem je půl
kilometru dlouhá písečná pláž vhodná i pro děti.
Součástí rozsáhlých pozemků resortu Maritim je také 9-jamkové golfové hřiště, starý koloniální zámeček (nyní sloužící jako
restaurace) a výběh s želvami obrovskými. Resort vlastní také
koňský ranč, kde vás rádi vezmou na vyjížďku podél pláže.
Tento pohodový resort s přátelskou atmosférou je vhodný
pro aktivnější jedince i romantickou dovolenou. Je to ideální
místo pro rodiny s dětmi. Pro pořádání svateb zde mají nádherný dřevěný altánek.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Velmi oblíbený resort plný romantiky
Výborný poměr mezi cenou a kvalitou
Na pláži, kde je nejstabilnější počasí po celý rok
Bohaté vyžití a aktivity
Pěkná dlouhá pláž
K dispozici pokoje i větší Suite
Podmořský národní park
Golfové hřiště 9 jamek
Vlastní koňský ranč a stanice s želvami obrovskými
Krásný altánek pro svatební obřady
Resort vhodný pro rodiny či aktivnější dvojice

www.dovolenasnu.cz/mauricius/maritim-hotel-mauritius

MAURICIUS

Victoria Beachcomber ****/*
Tento rozlehlý plážový resort leží na severozápadním pobřeží ostrova mezi populárním městečkem Grand Bay a hlavním městem Port Louis. Díky svému umístění má po většinu
roku v porovnání se zbytkem ostrova ideální klimatické podmínky. Kousek od resortu se nachází první podmořský národní
park Balaclava.
Victoria Beachcomber je rozdělena na dvě části, původní část
si pro svou velikost pokojů oblíbily zejména rodiny s dětmi,
nová část je pak určená jen pro dospělé dvojice. Resort je postavený na velikém prostoru a vine se kolem dlouhé bílé pláže.
Zažijete tu uvolněnou atmosféru a kvalitní relaxační dovolenou
za rozumnou cenu. Ať se rozhodnete pro návštěvu s rodinou
či využijete části pro dospělé, nebudete litovat. Čeká tu na vás
spousta zážitků a všemožných aktivit.
V části pro dospělé otevřené v roce 2017 vás překvapí
check-in odehrávající se na pláži a také „a la carte“ restaurace
v ceně. Za nás rozhodně doporučujeme Swim-up pokoj, ze kterého máte z terasy přímý vstup do bazénu.
• Větší resort na dlouhé bílé pláži
• Prostorné pokoje vždy otočené k oceánu
• Dvě části z toho jedna jen pro dospělé
• Vhodné i pro větší rodiny
• Děti do 5 let zdarma ubytování
• Velké množství sportů včetně vodního lyžování v ceně
• Vyhlášené potápěčské centrum přímo v resortu
• Nejen klub pro děti ale i pro náctileté
•		 Možnost využití prostorů blízkých
resortů Canonnier a Mauricia
• Od polopenze po All Inklusive
www.dovolenasnu.cz/mauricius/le-victoria-beachcomber
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MAURICIUS

Ambre, A Sun Resorts ****
Ambre leží na východním pobřeží ostrova v lokalitě zvané
Palmar. Je asi hodinu jízdy od letiště a zhruba za 50 min se
odsud dostanete do hlavního města Port Louis. Obrovskou
předností resortu je nádherná pláž s bílým pískem, která resort
lemuje a táhne se v délce několika set metrů. Moře zde hraje
všemi odstíny tyrkysové barvy. Jedná se o velmi oblíbenou variantu pro svatební cesty či pro svatby, a to jak díky romantické
atmosféře, tak i faktu, že resort nepřijímá děti.
Ambre splní očekávání milovníků vodních sportů a aktivnější dovolené, ale také hostů hledajících klid a romantiku. Má
dvě křídla, z nichž jedno je živější a druhé klidnější. Pokoje mají
buď výhled do zahrady, nebo na moře.
V základní ceně ubytování je zahrnuto All Inklusive a golfisty
potěší možnost hry za malý poplatek na spřáteleném hřišti Ile
aux Cerfs.
• Nádherná pláž
• Nepřijímá děti do 16 let
• Romantický resort vhodný pro novomanžele či pořádání
svatby
• All Inklusive v základu
• V zátoce na východním pobřeží
• Vhodný od října do dubna
• Klidný díky absenci dětí
• Bohaté vyžití pro volný čas
• Nedaleko golfového hřiště Ile aux Cerfs
• Menší pokoje, jednoduše zařízené
• Některé kategorie pokojů nemají vlastní balkon
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www.dovolenasnu.cz/mauricius/ambre-resort

MAURICIUS

C Mauritius ****/*
Resort postavený v roce 2018 je velmi kvalitní čtyřhvězdička
situovaná na východním pobřeží ostrova Mauricius poblíž oblasti Belle Mare. Před resortem se táhne krásná bílá písečná pláž
dlouhá několik kilometrů vybízející k dlouhým procházkám.
C Mauritius patří pod prestižní značku Constance, což je
samo o sobě záruka perfektního servisu, příjemného prostředí
a hlavně výborného jídla a vína. Je vhodný pro náročnější
cestovatele hledající pohodový resort a uvolněnou atmosféru
u krásné pláže.
Resort je vhodný i pro golfisty, kteří mají poblíž v sesterském
resortu Constance Belle Mare Plage k dispozici hned dvě 18-ti
jamková hřiště. Pro relaxaci slouží místní lázně. Aktivní hosté
ocení fitness centrum, hřiště na volejbal, tři bazény, kajaky,
paddleboardy, možnost šnorchlování i lekce potápění. Domluvit lze i lekce kitesurfingu.
Milovníci gastronomie jsou zde na správné adrese. V resortu
jsou tři restaurace, tři restaurace, bar, vinný sklep a market (obchůdek). Zdejší All Inklusive je na čtyřhvězdičku velice bohaté,
a to i včetně kvalitních vín.
•
•
•
•
•
•
•
•

Otevřen v roce 2018
Výborná gastronomie a vína
Dlouhá písečná pláž
Pohodový resort
Možnost golfu
Propojitelnost pokojů (pro větší rodiny)
Bohaté All Inklusive
Vhodné od října do dubna – východní strana ostrova

www.dovolenasnu.cz/mauricius/c-mauritius-by-constance
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MAURICIUS

The Ravenala Attitude ****
Ravenala Attitude patří do řetězce hotelů Attitude a je
otevřen od října 2015. Svěží moderní design snoubí s použitím
přírodních materiálů a tradičními prvky. Nachází se na
severozápadním pobřeží Mauricia v oblasti Balaclava vedle
ústí řeky Citron. Z letiště sem cesta zabere zhruba hodinu a do
hlavního města Port Louis je to zhruba 25 minut jízdy.
Hostům nabízí velmi prostorné Suite, které jsou rozdělené
do dvou částí. Jedna část je určena pouze pro dospělé a v druhé
jsou ještě prostornější rodinné Suite vhodné i pro větší rodiny.
Rozmazlovat vás zde bude hned 10 restaurací, z nichž 7 je
zahrnuto v polopenzi a All Inklusive programu.
Ravenala Attitude je vhodná zejména pro rodiny s dětmi,
které mají rády bohaté vyžití a spoustu možností k trávení
volného času. Děti ocení veliké bazény a pláž s jemným pískem,
kde nepotřebují boty do vody. Na své si zde přijdou také
aktivnější jedinci hledající zábavu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Prostorné Suite s krásným designem
10 restaurací, z nichž 7 zahrnuto v polopenzi a All Inklusive
Velmi bohaté vyžití pro volný čas
Písečná pláž u ústí řeky, aktivnější resort
Nově otevřen od října 2015
Severozápad ostrova Mauricius
Část hotelu vyhrazena pouze pro dospělé
Příjemné zázemí řetězce Attitude
Užší pláž
Doporučujeme zejména pro rodiny s dětmi
Veliké rodinné pokoje
Vhodné po celý rok
www.dovolenasnu.cz/mauricius/ravenala-attitude

MAURICIUS

Zilwa Attitude ****
Zilwa Attitude je výjimečný čtyřhvězdičkový resort, který
leží na severním pobřeží Mauricia. Patří pod hotelový řetězec
Attitude, který si zakládá na autentickém zážitku z dovolené.
Má zcela jedinečný design, který vás bude překvapovat na
každém kroku. Ve výzdobě všech hotelových prostor jsou
použity prvky z každodenního života místních – staré dřevěné
palety či rybářské lano, dodávající resortu zajímavý retro styl.
Resort je posazen do zátoky a jeho pobřeží zdobí tři krásné
písečné pláže a několik přilehlých ostrůvků, na které si můžete
udělat výlet (lze také na ostrůvku uspořádat romantickou večeři
při svíčkách či svatební obřad). Moře je zde mělčí, což je ideální
pro bezpečné koupání dětí a lenošení v tyrkysové laguně.
Zilwa Attitude je aktivnější resort s bohatým vyžitím pro
volný čas. Je ideální volbou pro mladší aktivní rodiny či dvojice.
Je to nádherná volba pro pořádání svatby.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velmi charismatický resort
Důraz na autentický zážitek z dovolené
Zajímavý retro design
Severní pobřeží Calodyne
Rodinný koncept
Pozvolná pláž, často velice mělká
Ekologicky zaměřeno
Příjemná cena
Ideální prostředí pro rodiny
Polopenze i možnost All Inkusive
Tři krásné písečné pláže
Super dětský klub s pirátskou lodí
Přilehlé ostrůvky s možností pořádání romantické večeře
či svatebního obřadu

www.dovolenasnu.cz/mauricius/zilwa-attitude
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MAURICIUS

Le Meridien Ile Maurice ****
Resort se nachází na západním pobřeží ostrova v zátoce
Pointe aux Piments. Podél tyrkysově modré vody a bílého
lemu písečné pláže se vine hotelový komplex v délce jednoho
kilometru. Pláž je vhodná jak na šnorchlování, tak na odpočinek.
Necelý kilometr od resortu je městečko, kam se můžete vydat
na kole nebo pěšky na nákupy či za zábavou. Je vhodný po celý
rok i v mimo sezóně. Hotel má i samostatnou část pouze pro
dospělé. Všechny pokoje jsou směrované na oceán, nicméně
některé pokoje jsou cloněny vegetací.
Všichni hosté mají možnost si zdarma vyzkoušet vodní
lyžování, jízdu na kajaku nebo na šlapadle, šnorchlování,
windsurfing, aqua-aerobik, tenis, plážový volejbal, pétanque,
stolní tenis či stolní hry. Ostatní služby jsou již placené:
sportovní rybaření, parasailing, potápění, výlet katamaránem,
jízda na kole. Pro děti je v hotelu dětský klub. Unavení rodiče
mohou využít místního Spa.
V resortu je několik restaurací a barů. Hlavní restaurace
podává jídlo formou švédských stolů, ostatní dle výběru
z jídelního lístku.
•
•
•
•
•
•
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Kousek od městečka
Možnost cestovat celoročně
Samostatné křídlo resortu jen pro dospělé
Polopenze či All Inklusive
Několik větších budov podél pláže
Všechny pokoje směrem na oceán

www.dovolenasnu.cz/mauricius/le-meridien-ile-maurice

MAURICIUS

Maritim Crystals Beach Resort ****
Původně Crystals Beach Resort, který je od roku 2015 pod
správou společnosti Maritim. Díky jeho poloze na východní
straně ostrova doporučujeme pobyt od října do dubna, poté je
zde větrněji a na pláži se mohou vyskytovat řasy. Pláž je široká
a dlouhá, vhodná na procházky. Resort je přibližně hodinu
jízdy od letiště.
Na své si přijdou dvojice i rodiny s dětmi, velmi oblíbená
je též i varianta na svatby. Jedná se o menší resort a z každého
konce je to všude relativně blízko. Je posazen do velmi klidné
lokality. Pokud se chcete podívat do městečka, je ideální si vzít
taxi.
Základní cena zahrnuje polopenzi a velmi výhodné je zde
All Inklusive.
Pokoje jsou vybaveny do modernějšího stylu a jsou velmi
prostorné. Vybrat si můžete i speciální rodinné pokoje se
samostatným pokojíčkem pro děti. Resort je velmi oblíbený
a bývá často plný.

•
•
•
•
•
•
•
•

Moc pěkná dlouhá pláž
Východní strana ostrova
Ideální pro pobyty od října do dubna
Mimo sezonu se mohou na pláži objevovat řasy
Příjemná čtyřhvězdička za slušnou cenu
Výhodné rozšíření na All Inklusive
Klidná lokalita, do městečka nutné vzít taxi
Nový management Maritim s důrazem na kvalitu

www.dovolenasnu.cz/mauricius/maritim-crystals-beach
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MAURICIUS

Radisson Blu Poste Lafayette
Resort & Spa ****
Resort otevřený v roce 2017 se nachází na severovýchodním
pobřeží ostrova Mauricius. Návštěvu doporučujeme od října
do dubna, kdy je zde vhodné počasí. Ubytovává pouze dospělé
osoby a díky klidné, až odlehlé lokalitě, je jako stvořený pro
romantickou dovolenou a odpočinek.
Kromě toho, že resort má přímo před sebou krásnou pláž
s otevřenou mělčí lagunou, můžete se projít i na některou
z vedlejších pláží. Za zmínku určitě stojí pláž Bras d’Eau, která
je zapuštěná do zátoky a řadí se mezi ty nejkrásnější kvůli okolní
scenérii. Navíc pěší stezky vás odsud zavedou až do blízkého
národního parku Bras d‘Eau, vzdáleného 5 km od resortu,
kde máte možnost uvidět různé druhy ptáků a ovocnožravé
netopýry.
Resort má k dispozici celkem sto pokojů v minimalistickém
stylu, které jsou laděny do modrých tónů připomínající moře,
odkud se vám naskytne výhled na moře, hory či zahradu.
O vaše chuťové pohárky se postarají tři restaurace resortu
a jeden bar.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jen pro dospělé
Klidné odlehlé místo
Možnost procházek
Vodní sporty i aktivity na souši
Hotelové Spa i jóga
Menší pokoje
Vhodné na šnorchlování
Ideální říjen až duben
www.dovolenasnu.cz/mauricius/radisson-poste-lafayette

MAURICIUS

Radisson Blu Azuri Resort & Spa

****/*

Resort otevřený v roce 2016 leží na severovýchodním pobřeží
ostrova. Před resortem je bílá menší pláž. Radisson Blu Azuri
je postaven v tradiční architektuře a nabízí aktivní dovolenou
pro rodiny, nebo odpočinkový romantický pobyt pro páry či
novomanžele.
Můžete vyzkoušet řadu vodních aktivit, šnorchlování či
potápění, kajak, windsurfing, šlapadla, rybaření nebo různé
druhy motorizovaných sportů. V areálu jsou vám k dispozici
bazény, u kterých můžete lenošit s oblíbenou knihou a koktejlem.
Zahrajete si tenis nebo plážový volejbal, tělo procvičíte v posilovně
nebo prozkoumáte podmořský svět na lodi s proskleným dnem.
Podnikněte výlet na kole po okolí. Wellness centrum poskytuje
masáže, saunu, různé terapie a procedury. Naleznete zde také
obchod se suvenýry, dětský klub nebo knihovnu.
Celkem sto pokojů ve dvou kategoriích ubytuje vždy
maximálně 3 osoby, popř. 2 dospělé a 2 děti. Pokoje jsou plně
vybavené s výhledem do zahrady či na pláž. Najíst se můžete
ve čtyřech restauracích a dvou barech přímo v hotelu.
•
•
•
•
•
•
•

Otevřený v roce 2016
Vodní sporty a aktivity na souši
Dětský klub i Spa
Menší pláž
Moderní styl a nádech koloniální doby
Ideální říjen až duben
Polopenze nebo All Inklusive

www.dovolenasnu.cz/mauricius/radisson-blu-azuri
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MAURICIUS

Émeraude Beach Attitude ***/*
Moc pěkný hotel značky Attitude je za nás jeden z nejkvalitnějších tříhvězdičkových resortů na Mauriciu. Leží na nádherné
několikakilometrové pláži Belle Mare na východní straně ostrova. Pobyt je vhodný od konce září do konce dubna.
Attitude hotely kladou důraz na autentický zážitek z dovolené, mají velmi zajímavý koncept – od večeří u místních, prodeje
autentických suvenýrů, až po tradiční retro design. Od listopadu
2017 je Émeraude Beach Attitude bez dětí! Doporučujeme pro
uspořádání svatby, či pro relaxační dovolenou ve dvou, nebo se
skupinou přátel.
Pokoje jsou rozmístěny do několika nízkých budov ponořených do krásných zelených zahrad. Pláž leží přes klidnou nefrekventovanou silnici a k dispozici je i plážový servis. Nechte se
hýčkat v hotelových mini lázních a dopřejte si relaxační masáž či
omlazující proceduru.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jedna z nejkvalitnějších tříhvězdiček na Mauriciu
Klidnější východní pobřeží Mauricia
Vhodné od konce září do konce dubna
Sympatický malý hotel
Velmi zajímavý koncept
Nádherná pláž Belle Mare (přes ulici)
Plážový servis – drinky
Resort ponořený do zeleně
Kvalitní ekonomická varianta
Mini lázně
Úschovna zavazadel a sprchy pro brzké příjezdy / pozdní
odjezdy
• Koncept OTENTIK - autentické poznání života na ostrově
• od listopadu 2017 je hotel ADULT ONLY – jen pro dospělé!
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Coin de Mire Attitude ***/*
Kvalitní hotel značky Attitude se nachází na severním pobřeží
ostrova Mauricius a je vhodný po celý rok. Všechny resorty řetězce Attitude kladou důraz na autentický zážitek z dovolené,
mají velmi zajímavý koncept a design jak interiérů, tak exteriérů.
Pěkná písečná pláž je situovaná přes ulici s výhledem na zajímavý skalnatý ostrov Coin de Mire. Na pláži funguje i plážový
servis s donáškou nápojů. V resortu vás mile překvapí příjemné
a uvolněné prostředí a dýchne na vás atmosféra toho pravého
Mauricia. Pokoje jsou rozmístěny v nižších budovách ponořených v zeleni. Hotel je vhodný zejména pro rodiny s dětmi, či
pro aktivnější dvojice.
Koncept Otentik je pro hotely tohoto řetězce stěžejní. Ať už
jde o aplikaci do telefonu, jenž vás provede po ostrově, kuchyni
s místními pokrmy, místní hudbu, večeři u místních obyvatel,
nebo jen bazar s ručními výrobky přímo v hotelu.
Sportovních aktivit je zde také hojně. Například si můžete zahrát tenis, projet se na kole či zkusit nějakou z aktivit na vodě.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Super design po kompletní rekonstrukci v r. 2017
Pokoje i pro rodiny se dvěma dětmi
Rodinný přístup
Kvalitní značka Attitude
Program Otentik
Polopenze či All Inklusive
Několik restaurací a barů i s místní kuchyní
Pláž přes silnici
Kousek do městečka a na místní dopravu

www.dovolenasnu.cz/mauricius/coin-de-mire-attitude
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MAURICIUS

Veranda Tamarin ***/*
Nový resort Veranda Tamarin se stejně jako jeho sesterské resorty vyznačuje malebným designem s použitím přírodních materiálů, díky čemuž si uchovává autentickou atmosféru. Nachází
se na západním pobřeží Mauricia v zálivu Tamarin (známém
také díky výskytu delfínů). Resort leží u dlouhé veřejné pláže,
v této části s mírně tmavším pískem, na níž je třeba přejít silničku. Vedle resortu je rovněž ústí řeky.
Veranda Tamarin je ideální volbou pro aktivní dvojice či rodiny, které ocení dostupnost do městečka přímo za resortem
a možnost interakce s místními obyvateli ostrova Mauricius.
Všichni hoteloví hosté mají zdarma aquagym, míčovou hru
boccia, zapůjčení šnorchlovacího vybavení a vstup do posilovny.
Za poplatek si můžete vyzkoušet různé další aktivity jako jsou
například kajaky, paddleboard, šlapadla, výlety lodí či katamaránem, plavání s delfíny, rybaření, či si půjčit kola… Přímo
v této lokalitě je rovněž základna pro kitesurfing a surfing. Potápěči mají možnost PADI certifikovaného potápěčského centra.
S dětmi si pak můžete zahrát různé deskové hry. Pro relaxaci je
zde Spa.
V resortu je několik restaurací a barů. Navíc můžete zajít
i přímo do městečka.
•
•
•
•
•
•
•
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Otevřen v listopadu 2018
U městečka s restauracemi a obchody
Opodál veřejná pláž bez reefu s tmavším pískem
Interakce s místními obyvateli
Vhodné pro aktivní páry a rodiny
Polopenze či All Inklusive
Vhodné po celý rok
www.dovolenasnu.cz/mauricius/veranda-tamarin
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RÉUNION

RÉUNION
Fantastický ostrov Réunion je plný překvapení a vůní. Je spravován jako department Francie, je součástí EU a platí se zde eurem. Tento fascinující ostrov v Indickém oceánu tvoří společně s Mauriciem souostroví Maskarény. Svým sopečným
původem bere dech všem návštěvníkům. Celý ostrov je hornatý, největší vrcholy
se tyčí do výše přes tři tisíce metrů nad mořem. Hlavním lákadlem je příroda snad
se stovkami vodopádů, zelení porostlými horami a vulkánem s lávovým polem,
kde se pro barvu půdy budete cítit jak na Marsu. Naleznete tu však i pláže, a to
zejména na západním pobřeží ostrova, které je zčásti chráněno korálovým reefem.
Nezapomeňte rozhodně ochutnat a poznat výrobu místních rumů.

Specifika:
Ø		Aktivnější dvojice
či skupiny přátel
Ø		Vhodné pro horskou
turistiku, canyoning, horská
kola, jízdu na kajaku, raftu...
Ø		Půjčení auta a sestavení
programu
Ø		Pestrá krajina – hory, činný
vulkán, vodopády, pláže,
exotická flora
Ø		Výhodná kombinace
s Mauriciem,
Madagaskarem

Letecké spojení na Réunion je každý den z Prahy i Vídně (Air Mauritius, Air
France), proto dovolená může být jakkoliv dlouhá. Ideální pro dovolenou na Réunionu je vypůjčené auto (nebo i motorka Harley) a rezervace hotelů kolem celého
ostrova. Je na vás, zda dovolenou strávíte pouze zde, nebo zvolíte zhruba 4–6 denní
okruh a pak odletíte relaxovat na Mauricius. Lze kombinovat také s madagaskarským ostrovem Nosy Be, s Mayotte či se Seychelskými ostrovy.
Program vám individuálně připravíme a doporučíme resort pro odpočinek.

Čas:
+2 h (+3 h zim. čas)
Očkování: není třeba
Vízum:
bez víza – EU
Ideálně: říjen – duben
30

www.dovolenasnu.cz/reunion

RÉUNION

V levé části se nachází tři tzv. kaldery (erozí vzniklá údolí), které se liší klimatem
a tedy i zdejší flórou a prostředím. Kaldera Mafate je nejsušším z těchto údolí,
nevedou sem silnice a dá se tedy vyrazit pouze po svých. Odměnou vám budou
nádherné skalní útvary a oku lahodící strmé srázy.
Cilaos má díky své poloze více vláhy a tedy i více zeleně. Dojedete sem autem
a již cesta sem vás uchvátí nádhernými scenériemi hor a údolí. Jen se připravte na
pověstných 400 zatáček. Nachází se tu 80 km turistických tras a jedna z nich i na
Piton des Neiges (3069m). Dá se tady provozovat canyoning.
Salazie je ze všech třech údolí co do vegetace nejbujnější a má nejvíce vláhy.
Čeká vás harmonie vody s neuvěřitelně bujnou vegetací a zelení pokryté skalní
srázy. Okolí je doslova poseto menšími i většími vodopády padajícími přes několik
kaskád do hlubokých roklin.
Stále činný vulkán Piton de la Fournaise vytvořil kolem členitá údolí a fascinující
měsíční krajinu, která zcela kontrastuje se zbytkem stálezeleného ostrova. Uvidíte
spoustu útvarů vytvořených sopečnou činností a samozřejmě také proudy ztuhlé lávy.
Prales Foret De Bebour je plný exotické flóry a obřích endemických stromových
kapradin (až 5 m). Je zde několik turistických okruhů a z jednoho máte výhled na
nejkrásnější vodopády ostrova Trou De Fer (železná díra).
Na jižním pobřeží lze vidět nádherné formace útesů, o které se tříští vlny
Indického oceánu. Milovníky rostlin potěší malá botanická zahrada Le Jardin des
Parfums et des Épices (na 1500 druhů rostlin). Milovníky rumu pak jeho muzeum.
Zavítejte i na východním pobřeží ke zdejším lávovým výlevům a k pověstnému
kostelíku Notre Dame de la Lave.
V neposlední řadě byste měli vyzkoušet panoramatický let helikoptérou, který
vám umožní obdivovat krásy tohoto ostrova ve zcela jiném rozměru.
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LUX Saint Gilles *****
Kdo chcete na ostrově Réunion bydlet v pětihvězdičkovém
hotelu, tak jedno z mála míst, kde se vaše přání splní, je právě
zde. Bílá, 600 metrů dlouhá písečná pláž L´Hermitage, nejkrásnější korálové laguny ostrova a 7 hektarů tropické zahrady, to
vše je lokace resortu LUX Saint Gilles. Kvalitní servis místního
personálu vám navodí příjemnou atmosféru celé dovolené.
Je možné využít čtyř restaurací, všechny mají výhled na bazén a lagunu. Největší bazén na ostrově (1100 m2) s dětskou
částí, kajak, potápění, šnorchlování, plážový volejbal, stolní
tenis, fitness, to vše je sportovní vyžití, které na vás zde čeká.
Golfoví nadšenci mají možnost si zahrát na nedalekém golfovém hřišti Les Golfs du Bassin Bleu. Doporučujeme domluvit
si výlet helikoptérou, což je jeden z nejintenzivnějších zážitků
z Réunionu.
Pokoje jsou rozmístěny ve 23 typicky kreolských jednopatrových vilách rozprostřených v zahradě. Všechny jsou orientovány k moři (ve výhledu přímo na moře brání vegetace). Vybavení odpovídá pětihvězdičkovému hotelu.
•
•
•
•
•
•
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Západní pobřeží
Nejlepší pláž chráněná reefem
Kousek od města
Pro děti i dvojice
Výhody pro novomanžele a výročí
Luxusní resort

www.dovolenasnu.cz/reunion/lux-ile-reunion
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Vzorový program na Réunionu
Réunion je ideální procestovat autem a během třeba i pár dní zvolit několik
pobytových míst. Auto budete mít připravené na letišti a vrátit ho můžete opět
zde, nebo třeba v hotelu na pobřeží. Kategorii často doporučujeme malé auto
s ohledem na úzké serpentiny v horách, ale lze zvolit i třeba džíp či harleye.
U ubytování záleží na vašich preferencích, zda dáte přednost rodinnému pensionu na přespání, nebo luxusnější formě. Jídlo doporučujeme volit zejména polopenzi.
Den 1.: Po příletu uvítání partnerem a vyzvednutí auta na letišti. Dle připraveného programu cesta do Salazie, oblasti plné vodopádů, nekonečné zeleně a květeny včetně orchideí na východní straně ostrova. Ubytování
s večeří.
Den 2.: Po snídani máte čas na trek na okolní vrcholy, nebo jen prozkoumat okolí
autem či pěšky. Večeře a přenocování v Salazie.
Den 3.: Po snídani cesta k vulkánu. Vhodné je zvolit delší cestu přes lávové pole
a objet si jihovýchodní pobřeží. Zastavit můžete i na jihu ostrova a využít jedné z místních turistických zajímavostí. Ubytování poblíž vulkánu
s večeří.
Den 4.: Brzo ráno doporučujeme vyrazit na trek na vulkán. Můžete si dohodnout odjezd již v 5:00 ráno a snídani si nechat zabalit. Na vulkán je
vhodné vyrážet co nejdříve než přijdou mraky. Budete si zde připadat jako na Marsu. Odpoledne přesun do horské oblasti Cilaos. Jen
cesta je zážitek. Na 400 zatáček skýtá neuvěřitelné výhledy. Ubytování
a večeře v lázeňském městečku Cilaos.
Den 5.: Brzo ráno doporučujeme vyrazit na trek do hor. Snídani si dejte před
výšlapem. Cilaos je výchozím místem na nejvyšší vrcholky ostrova (přes
3 tis. m n. m.). Přenocování s večeří.
Den 6.: Po snídani přesun na pláže západního pobřeží a relaxace.
Další dny relaxace na plážích Réunion, nebo přelet na Mauricius s následným
návratem domů.

www.dovolenasnu.cz/reunion/hotylky-aktivni-dovolena
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MADAGASKAR

MADAGASKAR
Madagaskar je unikátní ostrov, kde se zastavil čas. Snad každý z nás si vybaví
mohutné baobaby, vypadající jako by byly do země zasunuté vzhůru nohama
a roztomilé lemury s dlouhým ocasem. Tento čtvrtý největší ostrov na světě je
omýván Indickým oceánem a leží při jihovýchodním pobřeží Afriky. Vzhledem
k jeho dlouhodobé izolaci od okolní pevniny se zde vytvořila absolutně jedinečná
příroda, kde drtivou většinou rostlin a zvířat tvoří endemické druhy a která není
k vidění nikde jinde na světě.
Madagaskar ještě není zcela objeven a poznamenán turismem. Na jeho území se
nachází bezpočet národních parků (7 z nich v UNESCO).

Specifika:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Unikátní fauna a flóra
Ráj pro milovníky přírody
Kraj baobabů a lemurů
Od pralesa a hor až po
vyprahlé oblasti
Obrovské vzdálenosti
(často nutný přelet)
Lze kombinovat
s Mauriciem, Réunionem,
Komory, Mayotte či
Seychely

Samotný ostrov je velmi různorodý a na prozkoumání všech jeho krás by bylo
potřeba několik týdnů, vždyť má také rozlohu necelých 600 tisíc km2 (na výšku
má cca 1600 km a v nejširším místě měří 560 km). Díky tomu se sem budete vždy
rádi vracet a pokaždé objevíte zase něco nového… Krajina je velmi různorodá – zalesněné oblasti s divokými deštnými pralesy, hory až do 2,8 tis. m n. m., vyprahlé
planiny a zajímavé skalnaté útvary. Pobřeží je dlouhé téměř 5000 km a nejkrásnější
pláže se nachází zejména v severozápadní oblasti. Za zmínku stojí malé ostrůvky
na severozápadě, z nichž nejznámější je Nosy Be (jeho okolí je ideální pro potápěče).

Čas:
+1 h (+2 h zim. čas)
Očkování: doporučujeme (vhodné antimalarika)
Vízum:
udělováno při příletu
Ideálně: duben – říjen
34
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Pokud nemáte celý měsíc na poznání celého ostrova, je třeba zvolit oblast, jenž
procestujete. Nejzákladnější cesta vede z hlavního města Antananarivo na jihozápadní pobřeží a pak letecky zpět. Druhou variantou je sever ostrova s krásnými
plážemi u Nosy Be. Programy s vámi připravíme na míru podle vašich možností.
Vzdálenosti jsou zde ohromné a cesty ne vždy sjízdné, proto je potřeba více času.
Základní okruh (Ranomafana - lemuři, Ambalavao, NP Isalo – skály, Tulear baobaby)
Sever Madagaskaru a relaxace (Sambirano – kakao, Ankarana – lemuři a špičaté
vápencové útvary tsingy, Diego Suarez – baobaby a pláže, Montagne D´Amber –
vodopády, Nosy Be – relaxace na pláži)
Západ a východ (Antsirabe – místní kultura, NP Kirindy – baobaby, fosy
a lemuři, Andasibe – deštný prales, Royal Hill – památky)
Madagaskar díky leteckému spojení jde krásně zkombinovat s treky na Réunionu, a to jak na začátku programu, tak na konci. Krátký okruh na severu Madagaskaru, odpočinek na Constance Tsarabanjina a třeba čtyři noci na Réunionu treky
po horách.
Díky dobrému leteckému spojení lze také spojit s Madagaskarem ostrov Mauricius. Tady je vhodné zvolit třeba velký okruh ve středu Madagaskaru a pak si na
plážích Mauricia odpočinout.
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Constance Tsarabanjina *****
Constance Tsarabanjina leží na vlastním mini ostrůvku s čistými plážemi u ostrova Nosy Be. Jde o unikátní resort ve stylu
Robinson Crusoe od kvalitní značky Constance. Na ostrově
se nachází pouze pár vilek s doškovou střechou postavených
v přírodním stylu, ale se vším komfortem luxusního resortu.
Tsarabanjina je rájem pro romantiky a pro všechny, kteří hledají absolutní klid a soukromí.
Z letiště Nosy Be se transfer organizuje lodí nebo helikoptérou. Z Prahy je na Nosy Be spojení s dvěma přestupy. Doporučujeme v kombinaci s Réunionem nebo poznávacím okruhem
na Madagaskaru. Z Vídně je spojení lepší.
Vyzkoušejte potápění a objevujte ohromující korálové útesy
a zahrady pulzujícího mořského života nebo zkuste rybolov,
výlety lodí, různé exkurze a zážitky v okolí. Masáže na útesu
nad oceánem jsou nezapomenutelnou zkušeností. V restauraci
si dáte snídani, oběd a večeři, ochutnáte čerstvé mořské plody
a místní i mezinárodní kuchyni v příjemném prostředí. V baru
mají velký výběr nápojů a je odtud krásný výhled na lagunu.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dovolená ve stylu Robinson Crusoe
Soukromý ostrov a pár vilek
Luxus v úžasném prostředí
Absolutní klid a soukromí
Eko resort
All Inklusive v základu
Pěkný podmořský svět
Přírodní Spa

www.dovolenasnu.cz/madagaskar/constance-tsarabanjina

Seychely

Seychely
Seychelské ostrovy jsou rájem na zemi, a to v pravém slova smyslu. Čekají na
vás liduprázdné bílé pláže s žulovými balvany a palmami, dokreslující smyslnost
této země. Sestavujeme individuální zájezdy na Seychelské ostrovy a doporučujeme kombinaci dvou a více ostrovů Mahé, Praslin, La Digue, nebo jednoho
z romantických mikroostrovů. Díky tomu budete mít možnost poznat místní život Seychelanů a také krásu a jedinečnost místní přírody. Sami jsme Seychelské
ostrovy procestovali a vyzkoušeli nespočet pláží a míst, proto vám rádi poradíme.
Na ostrovech nenaleznete megalomanské hotely panelákového typu. Jsou zde jen
nízké resorty nepřevyšující vegetaci. Hospodářství je závislé zejména na luxusním
cestovním ruchu, což se odráží i v ceně. Naši klienti mohou vybírat z jednodušších
rodinných hotýlků nebo apartmánů bez stravování, přes střední kategorii 3 a 4
hvězdičkových hotelů až po maximální luxus v nejzajímavějších resortech včetně
pobytů na ostrovech jen s několika vilami.
Dovolená na Seychelských ostrovech je zejména o klidu a romantických
procházkách po jednotlivých plážičkách. Je to ráj pro novomanžele na svatební
cestě nebo pro pořádání svatby.

Specifika:
Ø Stálé klima během celého
roku, celoroční destinace
Ø Vhodné kombinovat
několik ostrovů
Ø Hornaté ostrovy
s žulovými balvany
i ploché korálové atoly
Ø Nádherná divoká příroda
Ø Endemické druhy rostlin
i zvířat
Ø Velmi klidné a romantické
Ø Nevedou All Inklusive
Čas:
+2 h (+3 h zim. čas)
Očkování: není třeba
Vízum:
bez víza
Ideálně: po celý rok

www.dovolenasnu.cz/seychely
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Constance Ephelia *****
Constance Ephelia je situovaný v nedotčené oblasti
západního pobřeží Mahé poblíž mořského národního parku
Port Launay. Celý resort se rozprostírá na výběžku pevniny
o ploše 120 hektarů podél dvou nádherných pláží s jemným
bílým pískem. Na klidnější jižní je mělké moře, zatímco severní
je vhodnější pro plavání a také šnorchlování. Uprostřed
pozemku má les z mangrovníků a zbytek je pokrytý palmami,
díky čemuž dokonale zapadá do okolní bujné vegetace.
U jižní pláže leží všechny Junior Suite (základní kategorie),
u té severní už prostornější Senior Suite a luxusní vily s vlastními
bazény. Právě vily tvoří ideální útočiště pro rodiny s dětmi,
některé z nich mají až 3 samostatné ložnice, zaručující rodinám
soukromí a prostor. Na obou stranách resortu je několik bazénů
s lehátky.
Ephelia je součástí řetězce Constance, který vlastní i resort
Lemuria na ostrově Praslin, a to včetně golfového hřiště. Jde
o ideální kombinaci ostrovů Mahé a Praslin pro náročné klienty.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Větší luxusní resort
Bohaté vyžití
Dvě krásné pláže poblíž mořského národního parku
Super šnorchlování
Severní a jižní část resortu (mezi nimi pravidelně jezdí
shuttle vláček)
Suite nebo soukromé vily s bazénem
Jižní pláž je klidnější, hodně mělká
Severní pláž je oblíbenější a o něco rušnější
Snídaně až plná penze
Na výběr několik restaurací
www.dovolenasnu.cz/seychely/ephelia-resort

Seychely

Maia Luxury Resort *****/*
Maia Luxury Resort je jedním z nejluxusnějších resortů na
Seychelách s výjimečným konceptem. Leží na jihozápadním
pobřeží hlavního ostrova Seychelského souostroví Mahé, což
je výhodou s ohledem na jednoduchý transfer z mezinárodního
letiště. Jako jeden z mála v rámci Seychel nabízí All Inklusive.
Je jedinečnou volbou pro všechny náročné klienty, kteří hledají
absolutní soukromí a klid, rájem pro přepracované a rovněž
pro všechny zamilované dvojice.
Resort se rozprostírá na 30 akrovém kopcovitém pozemku
porostlém bujnou zelení, kde se nachází pouhých 30 prostorných vilek s vlastními bazény. Některé z vil jsou postaveny na
vrcholcích žulových skal, odkud se vám naskytne okouzlující
panoramatický výhled na oceán, jiné pak jsou přímo u pláže.
Potkáte tu mnoho květin včetně orchideí a ibišku a užitečné
plodiny používané k přípravě místních vynikajících jídel. Nádherná pláž Anse Louis ve stejnojmenné zátoce přímo vybízí
k procházkám.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Člen The Leading Hotels of the World (záruka kvality)
Absolutní soukromí a klid
U Seychel netypická možnost All Inklusive
Unikátní koncept stravování – kdykoliv, kdekoliv, cokoliv!
Krásná pláž Anse Louis
Pouze 30 vil v resortu
Vilky v kopci, na skalách i u pláže
Vlastní bazén u každé vily
TOP služby vč. komorníka
V ceně potápění neomezeně pro certifikované potápěče
Díky poloze na Mahé malé časové ztráty při transferech

www.dovolenasnu.cz/seychely/maia-luxury-resort
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Avani Seychelles Barbarons ****
AVANI Seychelles Barbarons Resort and Spa se nachází na jihozápadní straně hlavního ostrova Seychelské souostroví Mahé.
Tato část ostrova je nejklidnější a nejautentičtější, jednotlivé hotely jsou většinou uprostřed zeleně a mimo civilizaci.
AVANI se řadí ke středně velikým resortům (vzhledem
k místním poměrům). Má celkem 124 pokojů (čtyři kategorie pokojů s plochou okolo 32 m2 a jeden typ Suite s plochou 65 m2).
V roce 2015 prošel celkovou rekonstrukcí.
Cesta z mezinárodního letiště zabere zhruba 25 minut jízdy.
Hosté mají přístup na dvě famózní pláže Barbarons Beach
a Grand Anse Beach. Doporučujeme jako ideální volbu pro ty,
kteří hledají výhodný kompromis ceny a kvality. Potřebujete-li
opravdu jen odpočívat a nechcete se stěhovat, lze rezervovat samostatně bez kombinace s dalším ostrovem. Ideální je ale kombinace s alespoň jedním dalším seychelským ostrovem (např. La
Digue). AVANI slučuje evropskou a asijskou tradici, kdy si hosté
budou užívat klid zdejších pláží a skvělý servis.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Západní strana Mahé
Klidná lokalita
Větší resort na zdejší poměry
Rekonstrukce 2015
Super poměr cena x kvalita
Dvě krásné pláže
Výhody při svatební cestě
Samostatně jako pobytovou dovolenou
V kombinaci s dalšími ostrovy (ideálně zařadit nakonec)
Jednoduchá dostupnost k mezinárodnímu letišti
Doporučujeme půjčit auto a poznávat Mahé

www.dovolenasnu.cz/seychely/avani-seychelles-barbarons-resort
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Kempinski Seychelles Resort
Baie Lazare *****
Velmi příjemný resort Kempinski je situován v exkluzivní
jižní části Mahé přímo na známé pláži v zátoce Baie Lazare.
Je vzdálen přibližně 30 minut jízdy od mezinárodního letiště
a 40 minut od hlavního města Victoria. Již od prvního okamžiku
na vás dýchne kouzlo tohoto místa, když od vstupní brány projíždíte rozsáhlými zelenými pozemky až ke vzdušnému lobby
z přírodních materiálů. U lobby se odehrává veškerý „společenský život“ ať už v několika restauracích a barech, business
lounge, dětském klubu či u bazénu s lehátky.
Jednotlivé pokoje jsou rozprostřeny v nízké dvoupatrové budově obložené kamenem táhnoucí se podél pláže. Doporučujeme si připlatit za vyšší kategorii pokoje s výhledem na moře,
buď v prvním patře s balkonem, nebo v přízemí s přímým vstupem k moři z terasy. Základní kategorie Hill View jsou situovány u vodní nádrže a mají výhled do zeleně.
Ideální volba jak pro romantickou dovolenou, svatbu, tak
pro rodiny s dětmi. Resort jsme si oblíbili také díky jeho vynikající kuchyni a velmi přátelskému personálu.
•
•
•
•
•
•
•

Na jihu Mahé
Luxusní a zároveň pohodové prostředí
Zázemí pro děti vč. propojitelnosti pokojů
Klidná pláž
Opravdu vynikající kuchyně
Doporučujeme připlatit za výhled na moře
Jóga při východu slunce na skále nad mořem

www.dovolenasnu.cz/seychely/kempinski-seychelles
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Constance Lemuria Resort *****/*
Pravý luxus, to je synonymum pro Constance Lemuria Resort, jenž má místo na severozápadním výběžku ostrova Praslin.
Svou kvalitou a jedinečným golfovým hřištěm plní ty nejlepší
představy o stylové dovolené snů. Je to místo pro náročné klienty, svatební cesty, golfisty i rodiny hledající klid.
Hlavní budova je umístěna na úpatí kopce uprostřed husté
vegetace s výhledem na pláž. Prostorné Suite jsou v dvoupatrových domečcích s doškovou střechou a pro ty nejnáročnější jsou
připraveny vily na pláži s bazénem. V celém resortu převládají
přírodní materiály dokonale zapadající do okolní přírody.
Tři pláže, jedna krásnější než druhá, tyrkysová voda, bujná
příroda, korálové útesy dotváří toto unikátní místo. Hotel známe
osobně. Zde se vám dokonce může poštěstit být na dlouhé pláži
sami nebo jen s písečnými kraby či želvou kladoucí svá vejce.
Spolu s resortem Raffles tvoří absolutní špičku na ostrově
Praslin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jeden z nejluxusnějších resortů na Seychelských ostrovech
Jedinečné golfové hřiště i pro náročné golfisty
Koncem roku 2016 po kompletní rekonstrukci
Resort posazen do zeleně, nádherná zahrada
Autentické přírodní designy
Delikátní kuchyně
3 nádherné pláže
Anse Georgette – jedna z nejhezčích pláží světa
Lázeňské procedury
Resort pro náročné, od Suite až po luxusní vily
Velmi klidné a romantické místo
www.dovolenasnu.cz/seychely/lemuria-resort
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Raffles Praslin *****/*
Top luxusní resort leží na ostrově Praslin na severovýchodním pobřeží, podél nádherné písečné pláže Anse Takamaka.
Resort je posazen v zátoce, která je součástí podmořského chráněného parku. Vychutnáte si tu krásné šnorchlování. Přímo naproti resortu je neobydlený ostrůvek Curieuse, kam se můžete
vydat na výlet.
Raffles Praslin sbírá ocenění jako jeden z nejlepších resortů na
světě. Vyznačuje se dokonalým servisem a výtečnou gastronomií. Vily jsou postaveny v mírném svahu, každá s vlastním bazénem a díky unikátnímu konceptu nabízí dokonalé soukromí.
Vily jsou obrovské a zcela jistě si zamilujete privátní terasu
s bazénem (nejlepší jsou vily výše v kopci, ze kterých máte
dechberoucí panoramatické výhledy na celou zátoku). Je vhodný
pro rodinnou, odpočinkovou i aktivní dovolenou plnou zážitků
nebo i pro pořádání svateb či svatební romantické cesty.
Z Raffles lze pěšky dojít na jednu z nejkrásnějších pláží světa
Anse Lazio.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luxus na ostrově Praslin
Vily s bazénem posazené v mírném svahu
Zapuštěn do zeleně
Vily jsou obrovské a nabízí absolutní soukromí
Nádherná pláž
Naše srdeční záležitost
Super šnorchlování – podmořský park
Doporučujeme Ocean vilu
Nový resort od roku 2015
Špičkový servis
Vynikající kuchyně
Možnost golfu u Constance Lemuria (cca 25 minut jízdy)

www.dovolenasnu.cz/seychely/raffles-praslin
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Le Domaine de La Reserve ****/*
Resort Le Domaine de La Reserve se nachází v národním
mořském parku Curieuse v severovýchodní části ostrova
Praslin. Leží přímo na pláži Anse Petite Cour s bílým pískem
s typickými žulovými balvany, na kterou mají přístup pouze
hoteloví hosté. Najdete zde skvělé podmínky jak pro plavání,
tak pro šnorchlování. Na ostrově Praslin jsou i další fantastické
pláže a hlavně národní park Valle de Mai s největšími ořechy
na světě a ohroženým druhem papouška (vaza malý).
Le Domaine de La Reserve se skládá z vilek, do kterých jsou
umístěny jednotlivé pokoje. Základní kategorie leží nejdále
od pláže a v každé vilce je 8 pokojů (4 v přízemí a 4 v patře).
Doporučujeme vyšší kategorii vilek, které jsou přímo u pláže
a mají po čtyřech pokojích (2 v přízemí a 2 v patře). Pro rodiny
s dětmi poslouží rodinné Suite s kapacitou až 4 osoby.
•
•
•
•

Pokoje ve vilách, klidná lokalita
Přímo v mořském národním parku
Restaurace nad vodou s excelentní kuchyní
Vyjížďky člunem k ostrovu Curieuse nebo ostrůvku
St. Pierre
www.dovolenasnu.cz/seychely/la-reserve

Acajou Beach Resort ***/*
Acajou Beach Resort se nachází na severovýchodní straně
ostrova Praslin na nádherné 2,5 km dlouhé pláži Cote d´Or.
Na místní poměry se jedná o středně veliký hotel s bazénem
a pokoji umístěnými v dvoupatrové budově. Pokoje mají pěkný
design a k dispozici jsou i větší rodinné pokoje nebo apartmány
s vlastní kuchyňkou (výhledy na bazén či oceán). S poslední
rekonstrukcí zvýšil svůj standard služeb.
Jedná se o výhodné umístění pro všechny, kteří hledají zároveň klidnou dovolenou na pláži a také jsou rádi v blízkosti městečka. V Cote d´Or je několik restaurací a obchůdků. Zároveň
je to výhodný výchozí bod k výletům po ostrově a nedaleko je
i přístav, odkud několikrát denně jezdí lodní taxi na sousední
ostrůvek La Digue, jenž vřele doporučujeme navštívit!
•
•
•
•
•
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Vhodný pro dvojice i rodiny
Na poměry na ostrově Praslin rušnější varianta
Pokoje směrem na oceán přes zahradu a bazén
Kvalitní hotel za výhodnou cenu
Severní pobřeží Praslinu – Cote d´Or

www.dovolenasnu.cz/seychely/acajou-beach-resort
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Patatran Village ***/*
Patatran Village je ideální volbou ubytování pro ty, kdo
hledají romantiku a úchvatný výhled na tyrkysovou zátoku
Anse Patates. Je to náš nejoblíbenější hotel na ostrově La Digue – třetím největším ostrově Seychel o velikosti cca 5 x 3 km,
kde se nachází ty nejkrásnější pláže tohoto souostroví včetně
Anse Source d‘Argent (volena jako jedna z nejkrásnějších pláží
světa). Na La Digue si většina klientů půjčí jízdní kolo a vydává
se prozkoumávat zdejší nádherné pláže.
Patatran Village je jednoduchá tří hvězdička s velmi přívětivým servisem a rodinnou atmosférou. Před ním se rozprostírá
krásná pláž s žulovými balvany. Je to idylické místo pro pořádání svatby nebo pro svatební cesty. Ideální výchozí bod pro
poznávání ostrova a jen pár minut jízdy na kole od městečka
a přístavu. Během půlhodinové plavby se můžete podívat na
sousední ostrov Praslin nebo některý z menších sousedních ostrůvků.
Seychelský styl a dekorace pokojů i společných prostorů
vytvářejí atmosféru klidného ráje.
•
•
•
•
•
•
•
•

Krásný výhled na tyrkysovou zátoku
Sever La Digue
Již starší vybavení interiérů
Restaurace nad pláží
Hezké místo pro svatební obřad
Jednodušší resort za příjemnou cenu
Přátelská rodinná atmosféra
Bazén

www.dovolenasnu.cz/seychely/patatran-village
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Maledivy
Malé korálky v moři, tak jde označit souostroví Maledivy, jenž je ideálním místem pro celoroční odpočinkovou exotickou dovolenou. Nachází se v Indickém oceánu jihozápadně od Srí Lanky na ploše 90.000 km2, přičemž souše tvoří pouze 1%
jejich rozlohy. Najdete zde přibližně 1200 ostrovů, z nichž pouze asi 200 je obydlených. Většinou se jedná o malé korálové ostrůvky s rozlohou pár set metrů, které
jsou obklopené korálovým útesem a moře zde tvoří mělké bezpečné laguny.
Vyjma hlavního ostrova Malé platí pravidlo, že co jeden ostrůvek, to jeden hotel.
Ubytování je poskytováno buď ve vilách na pláži, nad vodou nebo v zahradě.

Specifika:
Ø Klidná a romantická
dovolená
Ø Ráj pro milovníky
podmořského života
Ø Celoroční destinace
Ø Ubytování ve vilách
Ø Nádherné bílé pláže
Ø Doporučujeme All Inklusive
Ø Top šnorchlování
Ø Jedna z nejdražších
destinací

Prostředí na Maledivách je naprosto idylické pro všechny romantiky a pro ty,
kteří potřebují na několik dní zcela vypnout a odpočívat. Každý ostrůvek lemuje
nádherná pláž s bílým pískem, která kontrastuje s tyrkysovými lagunami na jedné
straně a exotickými palmami na druhé. Podmořský svět je rájem pro potápěče i pro
šnorchlování. Budete objevovat pestrobarevné rybičky kličkující mezi korály, mořské želvy, ale i manty obrovské nebo žraloky velrybí (sezóna od června do října).
Dovolená na Maledivách je hlavně o klidu. Pro aktivnější jedince vřele doporučujeme kombinaci s nedalekou Srí Lankou – ideálně poznávací okruh na 4–7 nocí
a pak přelet na Maledivy a odpočinek. Dalším zpestřením dovolené na Maledivách
může být zastávka v Dubaji.

Čas:
+3 h (+4 h zim. čas)
Očkování: není třeba
Vízum:
po příletu
Ideálně: červenec až duben
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Constance Moofushi *****
Leží na jižním South Ari Atollu, jenž je uznáván potápěči
jako jedno z nejlepších míst na světě. Zde si můžete užít všeho,
co může tropický ráj nabídnout. Najdete tu nádherné bílé
pláže, ty nejkrásnější modré odstíny oceánu a hlavně – unikátní
a pestrobarevný podmořský svět.
Malinký ostrůvek o rozměrech 300 x 160 metrů je ze všech stran
obklopen křišťálovou lagunou a bělostným jemňounkým pískem.
Můžete tu chodit bosky, cestičky jsou písečné a ani si nemusíte
vozit pantofle. Ty dostanete na vile. Cesta z mezinárodního
letiště v Malé zabere zhruba půl hodiny hydroplánem.
Značka Constance je zárukou kvalitního a přívětivého
servisu a hlavně vynikajícího jídla. Hlavní restaurace servíruje
napůl formou bufetových stolů a zbytek vám dotvoří kuchaři
na přání přímo před vašimi zraky. Zamilujete si i restauraci
s posezením přímo na pláži. V Moofhushi funguje program
All Inklusive, v rámci kterého je zahrnuto i mnoho druhů
tropických koktejlů a skvělá vína.
V resortu je velmi příjemná uvolněná atmosféra, kde můžete
odhodit každodenní starosti a být sami sebou a nemusíte si
dělat starosti s předepsaným dress code.
•
•
•
•
•
•
•

Luxusní resort na Ari Atolu
Záruka kvality od značky Constance
Vily na pláži i nad vodou
Sami jsme vyzkoušeli, resort nás uchvátil
All Inklusive servis
Fantastický podmořský život
Přírodní materiály a klid

www.dovolenasnu.cz/maledivy/constance-moofushi
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Constance Halaveli *****/*
Constance Halaveli je extra luxusní ostrovní resort, který
je postavený do tvaru lodě Dhoni. Nachází se na North Ari
atolu. Halaveli leží 150 km od letiště, cesta trvá cca 25 minut
hydroplánem, případně je možné dohodnout i rychločlun.
Mezi Maledivskými resorty je výjimkou v tom, že základní
kategorie vil jsou nadvodní. Svým hostům vily nabízí obrovský
prostor a terasu s vlastním bazénem. Je to nádherné místo pro
pozorování východů a západů slunce. Vyšší kategorie vil jsou
situované na pláži a tvoří ideální útočiště pro rodiny s dětmi,
jelikož mají i několik ložnic či oddělený pokojík pro děti
s palandou. Samozřejmostí je vlastní bazén, venkovní koupelna
a privátní část pláže s vlastními lehátky.
Ostrov je porostlý zelení a lemují ho nádherné bílé pláže, které
bývají i za plné obsazenosti resortu zcela prázdné. Běžně zde
potkáte písečné žraloky a s trochou štěstí i rejnoka.
Constance Halaveli se právem řadí k naprosté špičce na
Maledivách a je určen pro ty nejnáročnější z vás.
•
•
•
•
•
•
•
•
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TOP resort pro nejnáročnější klienty
Ideální volba pro zamilované páry, ale i rodiny s dětmi
Všechny vily mají vlastní bazén
Otočený koncept cen vil – nejlevnější vila nad vodou
V tomto luxusním resortu jsme bydleli
Nejdelší molo na Maledivách
Dětský klub a prostorné vily určené pro rodiny
Spa s proskleným dnem

www.dovolenasnu.cz/maledivy/constance-halaveli-maldives

Maledivy

The Sun Siyam Iru Fushi Maldives *****
Luxusní resort se skvělými službami se nachází na 52 akrovém
ostrůvku v atolu Noonu. Ostrov je obklopen vlastním reefem,
který skýtá nádherný podmořský život. Díky velmi prostorným
vilám je vhodný zejména pro rodiny s dětmi (základní kategorie
vily ubytuje až dvě děti, k dispozici jsou i dvou a tří ložnicové vily
s kapacitou až 10 osob).
Záruka kvality díky několika mezinárodním oceněním,
výhodou je možnost All Inklusive. Transfer z mezinárodního
letiště v Malé buď hydroplánem (cca 45 minut scénického letu),
nebo vnitrostátním letem 35 min. na nedaleké vnitrostátní letiště
a poté 45 min. lodí do resortu.
V Sun Siyam Iru Fushi se určitě nebudete nudit. Připraven
je bohatý výběr volnočasových aktivit. Kromě moře se můžete
smočit ve dvou venkovních bazénech, z nichž jeden je určen
pouze pro dospělé. Aktivní jedinci ocení nejrůznější sporty (od
posilovny, tenisových kurtů, badmintonu, minigolfu, až po
široký výběr vodních sportů). Pro zpříjemnění odpočinku a klidu
slouží hotelové lázně, kde se můžete nechat hýčkat masáží či
různými procedurami (včetně léčení podle principů ajurvédy).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pěkný a moderní resort
Velmi prostorné vily
Super šnorchlování na domácím reefu
Poblíž několik potápěčských lokalit
Držitel několika mezinárodních ocenění
Všechny vily jsou vhodné pro rodiny
Transfer hydroplánem i vnitrostátním letem
15 restaurací / barů
Možnost All Inklusive
Dětský klub

www.dovolenasnu.cz/maledivy/the-sun-siyam-iru-fushi
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Dhigali *****
Resort Dhigali na Maledivách leží v atolu Raa. Byl nově otevřen teprve roku 2017 a jeho design je laděn do příjemně moderního stylu. Má velmi pohodovou uvolněnou atmosféru
a zavděčí se milovníkům přirozeného luxusu. Ostrov je pokrytý
spoustou bujné zeleně, budete milovat procházky podél pláže
či vnitrozemím ostrova. Dokonce je tu i kilometrový okruh pro
běžecké nadšence. Kolem dokola ostrov lemují pláže s bílým
pískem. O poznání hezčí je strana ostrova, kde se nachází Beach
vily a vily s bazénem. Jednotlivé vily jsou postavené s důrazem
na soukromí hostů a mezi nimi rostou z obou stran husté keře
clonící jakýmkoliv výhledům od sousedů. Určitě doporučujeme
volit All Inklusive, které v Dhigali zahrnuje stravování ve všech
čtyřech restauracích.
Na ostrov se z mezinárodního letiště v Malé dostanete dvěma
způsoby. Na výběr je buď let hydroplánem trvající přibližně
45 minut, nebo kombinace 20 minutového letu na vnitrostátní
letiště a 40 minutového transferu rychločlunem.
Rozsahem služeb Dhigali Maledives uspokojí i náročné cestovatele, je zde velké sportovní vyžití, kvalitní hotelové Spa a vynikající přístup k dětem.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nový resort v moderním stylu
Vhodné pro náročné
Dobrý poměr kvalita / cena
Větší ostrov plný zeleně
Vynikající gastronomie, od snídaně po All Inklusive
Možnost výběru transferu
Díky atolu Raa výborné na šnorchlování
Dětský klub
www.dovolenasnu.cz/maledivy/dhigali

Maledivy

Amari Havoda *****
Resort otevřený v roce 2016 se nachází v atolu Gaafu Dhaalu
v jižní části souostroví Maledivy. Dostanete se sem z mezinárodního letiště vnitrostátním letem za padesát pět minut a pak
lodí za dalších deset minut. Místo je od ostatního světa dokonale
izolované a hned na první pohled vás uchvátí svou nedotčeností
a exotičností. Není mnoho míst, které vás přinutí opustit dnešní
uspěchanou realitu.
Kolem celého Amari Havodda jsou nádherné pláže s bílým jemným pískem a tyrkysové laguny, které jsou domovem
dechberoucího korálového útesu. Zdejší podmořský svět není
natolik zasažen oteplováním oceánu jako na jiných místech na
Maledivách, důvodem je větší proudění vody a s tím související
nižší teplota.
Luxusní a elegantní vily jsou zároveň jednoduché a účelné.
Jsou laděné do světlých tónů a svým hostům nabízí kolem dokola překrásnou scenérii. Představte si hřiště na souši i ve vodě
rezervované jen pro vás. Ráj, který se vám bude těžko opouštět.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvalitní pětihvězdička
Odlehlý a klidný atol
Možnost vily s bazénem
Výborné šnorchlování
Super poměr cena / kvalita
Vodní sporty
Dětský klub
Vlastní zahrádka s bylinkami a zeleninou
Transfer vnitrostátním letem a člunem

www.dovolenasnu.cz/maledivy/amari-havodda
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Kudafushi Resort ****/*
Nový resort na menším ostrůvku uprostřed atolu Raa je
vhodným místem pro relaxaci i kvalitní šnorchlování přímo
na domácím reefu. Italský management, vysoká úroveň služeb
a prostorné vily, to vše je vhodné pro rodinnou i romantickou
dovolenou. Transfer z Malé trvá buď 45 minut hydroplánem,
nebo lze volit o něco delší variantu vnitrostátním letem a člunem.
Můžete zde zažít nezapomenutelné sledování velryb či želv,
objevovat podmořský život při šnorchlování nebo potápění, na
lodi poznávat okolní ostrovy nebo zažít trochu adrenalinu na
vodním skútru. Z vodních aktivit je také lákavé rybaření. S přáteli si můžete zahrát volejbal, tenis nebo využít nabídku dalších
sportovních aktivit. V resortu jsou také prostorné lázně, kde najdete řadu procedur, odpočinkových masáží nebo ošetření (např.
avokádem či kořením).
Ubytování je v moderních designových vilách s citem pro
detail. Zvolit můžete vily na pláži, vily s bazénem i nadvodní
varianty. Případně kombinujte dvě různé varianty. Prostor je dostačující i pro rodiny s dvěma dětmi do dvanácti let.
Sami jsme vyzkoušeli výbornou místní kuchyni, ať už v hlavní
restauraci mezi bazénem a pláží, tak v Grill restauraci. Hotel nezapomíná ani na milovníky dobrého vína.
•
•
•
•
•
•
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Nový moderní designový resort
Prostorné vily na pláži i nad vodou
Vhodné pro rodiny s dětmi
Kvalitní vyzkoušený servis
Vhodné pro milovníky šnorchlování
Možnost All Inklusive bez alkoholu i s ním
www.dovolenasnu.cz/maledivy/kudafushi-resort

Maledivy

Cocoon Maldives *****
Cocoon resort se nachází na kouzelném ostrůvku Ookolhufinolhu o rozměrech 600 x 100 metrů v atolu Lhaviyani.
Z hlavního ostrova Malé vás sem dopraví hydroplán za přibližně
30 minut scénického letu, během kterého pod sebou můžete pozorovat nádherné tyrkysové laguny a jednotlivé maledivské ostrůvky obklopené korálovými útesy. Na Cocoon je také možné
se dopravit lodí za 150 minut.
Ostrov je lemován nádhernými plážemi s bílým pískem
a tyrkysovou lagunou přímo vybízející k vodním radovánkám či
jen romantickému lenošení.
Cocoon je jedním z mála designových resortů na Maledivách
a je ideální volbou jak pro zamilované páry, odpočinkovou dovolenou, tak pro rodiny s dětmi hledající luxus za přívětivou
cenu. Má celkem 150 vilek rozmístěných na pláži a nad vodou,
některé z nich i s vlastními bazény. Rodinám s dětmi slouží
rodinné vily s kapacitou až 6 osob.
Kulinářské umění můžete ochutnat ve třech restauracích
a osvěžit se v jednom ze dvou barů. Příjemné uvolnění zažijete
v hotelových lázních, naopak o vzrušující zážitky se postará centrum vodních sportů, či můžete absolvovat některý z nabízených výletů.
•
•
•
•
•
•
•

Transfer z Malé hydroplánem
Designový resort za příjemnou cenu
Možnost All Inklusive
Vhodné pro páry i rodiny s dětmi
Od vil na pláži až po nadvodní vily s bazénem
K dispozici větší vily s kapacitou až 6 osob
Nádherná laguna, na šnorchlování musíte na vnější reef
kolem ostrova

www.dovolenasnu.cz/maledivy/cocoon-maldives
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Atmosphere Kanifushi *****
Tento pětihvězdičkový resort s velice prostornými vilami
podél pláže nabízí prémiové All Inklusive Platinum Plus, které
zahrnuje i kolekci delikátních vín, alkoholických nápojů a koktejlů, k tomu výlety a jiné aktivity. Leží na ostrově dlouhém 2 km
a širokém jen asi 90 metrů v Lhaviayni atolu a byl otevřen v prosinci roku 2013. Od té doby se zařadil mezi nejlepší své kategorie
na Maledivách.
Atmosphere Kanifushi Maldives je ideální volbou pro rodiny, neboť vily bez problémů ubytují čtyři členy rodiny. Na
své si zde přijdou i náročné dvojice a ti, co se chtějí nechat rozmazlovat top službami All Inklusive. Milovníci gastronomie
ocení, že si v rámci zahrnutých služeb mohou vyzkoušet hned
několik restaurací. Každá z vil má dostatek soukromí před terasou a v podstatě i vlastní část pláže s úchvatnou tyrkysovou
lagunou na dosah.
Hydroplánem z Malé trvá cesta do Atmosphere Kanifushi
zhruba třicet minut, během kterých můžete sledovat ostatní ostrůvky a všemi barvami hrající Indický oceán.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
54

Velké vily pro rodiny i dvojice
Romantická svatební cesta v luxusu
Vily s dostatkem soukromí přímo u pláže
Bohaté All Inklusive s výlety a prémiovými nápoji
Krásná laguna s písečným dnem
Na šnorchlování je nutné popojet k vnějšímu korálovému
útesu
V některých částech místy vodní tráva
Dětský klub a zábava pro dospělé i teenagery
V ceně máte též vegetariánskou restauraci Just Veg
Transfer hydroplánem

www.dovolenasnu.cz/maledivy/atmospher-kanifushi-maldives

Maledivy

Vilamendhoo Island Resort & Spa ****/*
Resort je vhodný pro dvojice hledající romantiku a klid,
ale i pro větší rodiny. Ostrůvek, na kterém leží Vilamendhoo
se nachází v South Ari atolu a je 900 m dlouhý a 250 m široký.
Díky vnitřnímu korálovému útesu můžete šnorchlovat rovnou
z pláže. Čeká tu na vás bohatý podmořský život.
Část ubytování včetně bazénu, restaurace a baru je určena
pouze pro dospělé. Krom překrásných bílých pláží naleznete
na ostrůvku též potápěčské centrum a centrum vodních sportů.
Na Maledivy je zde též hodně sportovních a zábavných aktivit.
Hydroplánem se sem dostanete za 25 minut scénického letu.
•
•
•
•
•
•

Vnitřní reef i laguna
Vhodné pro rodiny s dětmi i páry
Krásné šnorchlování
Nadvodní Spa
Nedoporučujeme Garden Vily
Doporučujeme severní pláž

www.dovolenasnu.cz/maledivy/vilamendhoo-island

Safari Island Resort ****
Malý ostrov v srdci Ari atolu je obklopen bílými písečnými
plážemi a krystalově průzračnou lagunou plnou života. Cesta
z Malé hydroplánem zabere cca 25 minut. Ostrov nabízí ubytování jak ve vilách na pláži, tak i nad vodou, jenž mají prosklený
stoleček na pozorování podmořského života pod vilou.
Při pobytu alespoň 7 nocí můžete využít možnost plavby
privátní vyhlídkovou lodí. K dispozici máte svého kapitána,
který vás zaveze, kam budete chtít. Během této plavby můžete
skloubit několik výletů do jednoho, a to zdarma. Loď má ložnici i privátní koupelnu.
Na resortu nechybí restaurace a několik barů, také sportovní
zázemí, ať už jde o vodní sporty či tenis, volejbal, šipky. Milovníci rybaření se mohou vydat na denní či noční lov. Pro zpestření
pobytu resort pořádá maledivský večer s tancem Boduberu, či
třeba krabí závody.
• 1x za pobyt celodenní privátní výlet lodí
(min. 7 nocí pobytu)
• Lze kombinovat s pobytem na sesterském resortu
Angaga Island ****
• Laguna se žralůčky a rejnoky
• Restaurace a bar nad vodou
• Možnost polopenze s nápojovým balíčkem či plného
All Inklusive
www.dovolenasnu.cz/maledivy/safari-island-resort
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Fihalhohi Island Resort ***/*
Resort leží na jihozápadním okraji South Male atolu a je místem, které vás okouzlí přírodními krásami tropického ostrova
a výhledem na Indický oceán. Místní útesy patří podle zkušených potápěčů mezi jedny z nejhezčích potápěčských lokalit.
Transfer rychločlunem z Malé trvá zhruba 40 minut.
Ač se jedná o ekonomickou variantu, Fihalhohi rozhodně nabízí pohodlí v kouzelných bungalovech nacházejících se jen pár
metrů od moře nebo vilách přímo nad vodou.
Na výběr jsou výlety do hlavního města, výlety lodí s pozorováním delfínů, rybolov, šnorchlování s mantami či žraloky
velrybími.
•
•
•
•
•

Večerní zábava
Sportovní aktivity
Doporučujeme volit pokoje Comfort a výše
Polopenze až All Inklusive
Ekonomická varianta
www.dovolenasnu.cz/maledivy/fihalhohi-island

Adaaran Select Meedhupparu ****
Resort je umístěn na atolu Raa. Tento drahokam maledivského souostroví, který je vzdálen asi 130 kilometrů od hlavního ostrova Male, je 400 metrů dlouhý a 180 metrů široký.
Díky svým přívětivým cenám včetně služeb All Inklusive je
skvělou volbou pro klienty s omezenějším rozpočtem. Bohatá
tropická zeleň ostrova je obklopena písečnou pláží vinoucí se
kolem celého ostrova. Čím se tento resort vyznačuje, je skvělá
lokalita s opravdu fantastickým šnorchlováním.
Pro náročnější je pak k dispozici Adaaran Prestige Meedhupparu ***** s celkem 10 nadvodními vilami. Tento typ ubytování nabízí maximální pohodlí při sledování podmořského
života, a to přímo z terasy vily. Aby bylo vše perfektní, máte k
dispozici i svého komorníka, který umocní váš pocit komfortu.
Hosté nadvodních vil mají k dispozici i vlastní restauraci také
nad hladinou.
•
•
•
•
•
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Velice dobrá cena resortu v základu s AI
Cesta z Malé hydroplánem
Nádherný reef na šnorchlování
Dva samostatné projekty na ostrově (nelze přecházet)
Všechny vily na pláži či nad vodou

www.dovolenasnu.cz/maledivy/adaaran-select-meedhupparu

Maledivy

Diamonds Athuruga ****/*
Příjemný resort Diamonds Athuruga se nachází přibližně
dvacet minut letecky od Mahé na malém ostrůvku uprostřed
Ari atolu. Kolem resortu se rozprostírají písečná pláž a tyrkysová laguna. Ubytovat se můžete jak v nadvodních vilkách, tak
i ve vilách na pláži, které zčásti obklopuje tropická zahrada.
Místní korálový reef je bohatý na podmořský život. K vidění
jsou rejnoci, skaláry, klaun očkatý či kousek dál i manty. Kromě
šnorchlování a potápění tu můžete vyzkoušet řadu dalších vodních sportů - windsurfing, kánoe, rybaření na otevřeném moři
nebo si půjčit loď. Z pozemních sportů a aktivit máte potom na
výběr volejbal, šipky, stolní tenis a fotbálek, jógu, pilates, vodní
aerobik, biliard, deskové hry a mnoho dalšího. Pro relaxaci tu
jsou i lázně.
Na ostrově máte možnost se potkat s místním biologem,
který vás během tématicky zaměřených večerů blíže seznámí
s místním podmořským světem.
V resortu Athuruga najdete celkem 5 restaurací a barů. Pokud je tento resort plný, je zde hned druhá obdobná varianta,
sesterský resort Diamonds Thudufushi. Ten má stejný servis,
ubytování i podmínky pro šnorchlování. Nachází se nedaleko.
•
•
•
•
•
•

Dva obdobné resorty nedaleko od sebe
Bohatý podmořský svět
Ubytování na pláži i nad vodou
Klasická varianta v bílém nádechu
Volba stravování od polopenze po All Inklusive
Sportovní vyžití i Spa

www.dovolenasnu.cz/maledivy/diamonds-athuruga
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SRÍ LANKA

SRÍ LANKA
Ostrov ve tvaru kapky zavěšené pod Indií, to je Srí Lanka či Šrí Lanka chcete-li
(dříve také známá jako Cejlon). Je omývaná vodami Indického oceánu a má rozlohu
přes 65 tis. km2. Celková velikost ostrova je 350 x 180 km. Místní lidé jsou ochotní
a přívětiví a mají co na svém ostrově ukázat. Ať už se jedná o kulturní trojúhelník
s památkami, čajovníkové plantáže, horské oblasti s mírným klimatem nebo
pobřeží lemované plážemi.
Srí Lanku mají rádi surfaři i nadšenci pro raft. Své útočiště na Cejlonu najdou
i milovníci golfu. Velkým lákadlem jsou návštěvy národních parků s volně žijícími
slony, levharty, opicemi, krokodýly a mnoha ptáky. Bohatost kultury se pozná při
svátečních procesí se slony, během ukázek místních tanců i při běžném setkání
s místními lidmi.

Specifika:
Ø Poznávací okruhy i relaxace
Ø Vhodná kombinace
s relaxací na Maledivách
Ø Listopad až duben
– západní pobřeží
Ø Květen až říjen – východní
pobřeží
Ø Český delegát na ostrově

Srí Lanku je vhodné pojmout zejména jako destinaci pro poznávací okruh a následně si odpočinout na jejích plážích nebo se vydat odpočívat na jedinečné pláže
Malediv. Pláže Srí Lanky totiž nemají reef a často se vyskytují vlny a podmořské
proudy. Poznávací okruh děláme s anglicky hovořícími průvodci nebo za příplatek s českým průvodcem. Letecké spojení je denně jak z Prahy, tak z Vídně s několika dopravci. Okruhy doporučujeme od 4 nocí.

Čas:
+3,5h (+4,5h zim. čas)
Očkování: doporučeno
Vízum:
je potřeba, 35 USD
Ideálně: celoročně, dle oblasti
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www.dovolenasnu.cz/sri-lanka

SRÍ LANKA

To nejzajímavější ze Srí Lanky
Největší krásy Srí Lanky najdete právě ve vnitrozemí ostrova a vzhledem
k veliké vzdálenosti od pobřeží není možné poznávat formou jednodenních výletů
z resortů u pláže. Doporučujeme nejprve zařadit cca týdenní poznávací okruh,
přičemž nocujete ve vnitrozemí, ideálně kombinace 3 lokalit. Po celou dobu okruhu
máte vlastního řidiče. Následně zakončení relaxací u pláže, ať už na Srí Lance či
Maledivách. S ohledem na to, že během poznávacího okruhu jste celý den na
cestách, na přenocování stačí hotely *** kategorie (pro náročnější klienty zařídíme
i luxusní varianty). Pro stravování je ideální polopenze. Na pláži si můžete vybrat
luxusnější resort a možnost i All Inklusive.
Den 1.:
Den 2.:
Den 3.:
Den 4.:
Den 5.:

Den 6.:
Den 7.:

Po příletu uvítání řidičem a transfer do vnitrozemí. Cestou návštěva jeskynních chrámů v Dambulle se všudypřítomnými opicemi. Ubytování
v Sigiriya s večeří.
Dopoledne návštěva pozůstatků královského města Polonnaruwa, možnost i projížďky na kole. Odpoledne jeep safari v NP Minneriya, sloni
v divoké přírodě. Přenocování v Sigiriya s večeří.
Brzy ráno výšlap na Lví skálu Sigiriyu s pradávnou pevností. Poté
místní vesnička s obědem, projížďka na slonech. Přenocování v Sigiriya
s večeří.
Přesun do Kandy se zastávkou v zahradách s kořením. Návštěva
Chrámu Buddhova zubu, botanické zahrady a večerní představení tanečníků. Přenocování v Kandy s večeří.
Nádherná kopcovitá oblast Nuwara Eliya s nekonečnými čajovníkovými plantážemi a vodopády. Transfer z Kandy je možný také vlakem
s úžasnými scenériemi. Návštěva čajové továrničky. Přenocování
v Nuwara Eliya s večeří.
Celodenní výlet do NP Horton Plains, oblasti centrální vysočiny
s chladnějším klimatem. Zcela jiný ráz krajiny, zejména travnaté pláně,
na nichž se pasou jeleni. Přenocování v Nuwara Eliya s večeří.
Po snídani přesun na pláž, či přelet na Maledivy a další dny relaxace
(délka dle přání).
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MALAJSIE
V Malajsii je několik různých světů – od izolovaných resortů na ostrovech, přes
rušná letoviska, klidná městečka a pulzující velkoměsta, k nedotčeným pralesům
plných endemických rostlin i zvířat. Děti zde najdou Legoland, tatínkové závody
F1, maminky klid a romantiku bílých pláží.
Pevnina a ostrovy Tioman, Langkawi či Penang rády uvítají hosty mířící za klidnou dovolenou na pláži. Zastavit se musíme u Langkawi, jenž svou polohou je
vhodné pro návštěvu během celého roku. Oplývá pralesem i mořským národním
parkem a určitě si zde najdete ten pravý resort pro odpočinkovou dovolenou. Borneo je sice hůře dostupné, ale dovolená zde nabízí národní parky, stanice pro záchranu orangutanů, klidné pláže, domorodou kulturu, moderní města i nedotčené
kouty přírody. Své útočiště tu mají i golfisté a potápěči.

Specifika:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Poznávací okruhy nebo
relaxace na pláži
Borneo, pevnina i přilehlé
ostrovy
Možnost spojit i s
Indonésií (Bintan…)
Krátká zastávka v Kuala
Lumpur nebo Singapuru
Celoroční destinace
Cenově přijatelná exotika
Golfová destinace
Přírodní jedinečnosti

Čas:
Očkování:
Vízum:
Ideálně:
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S ohledem na délku dovolené, vaši kondici a zájmy vám pomůžeme naplánovat
poznávací zájezd. Poradíme vhodný resort a lokalitu pro dané roční období a nezapomeneme nabídnout zastávku v Kuala Lumpur, či v Singapuru. Zvolit můžete
pouze poznání pevninské části Malajsie, nebo samostatné Borneo. Za příjemné ceny
si můžete dopřát vilu nad vodou. Hotely jsou vesměs nabízeny pouze se snídaní.
Letecké spojení je možné přímo do Kuala Lumpur nebo přes Singapur. Lety jsou
operovány denně. Dokážeme vám i zařídit půjčení auta nebo naplánovat výlety
s anglicky hovořícím průvodcem.

+6 h (+7 h zim. čas)
doporučeno
90 dní bez víza
celoročně
www.dovolenasnu.cz/malajsie

Malajsie

Pro poznání celé Malajsie by bylo potřeba si vyčlenit minimálně měsíc. Při naší
návštěvě nás tato země maximálně nadchla a přesvědčila o svých kvalitách. Určitě
stojí za to se sem vydat i opakovaně.
Západní pobřeží, ať už Langkawi či Pankor Laut, lze doplnit o zastávku
v moderním Kuala Lumpur, o historické město Malaca, starobylý prales Tamana
Negara či o Kameronskou vysočinu.
Východní strana a její ostrovy jsou vhodné od března do října. Spojit lze s Kuala
Lumpur a pralesem Tamana Negra. Je třeba počítat s více časem na dopravu.
Místo Kuala Lumpur můžeme letecké spojení a tím i stop v tomto městě zaměnit
za Singapur (letenky jsou často o něco dražší).
Kuala Lumpur i Singapur lze kombinovat i s některými ostrovy Indonésie, ať už
jde třeba o Bintan.
Borneo bychom nechali samostatně, nebo jen s Kuala Lumpur. Jsou zde jak
domorodé kmeny, pralesy, jedinečné vápencové útvary, orangutani a další endemické druhy fauny i flory, pláže, potápění i golf. Odpočinkovou dovolenou doporučujeme na Pangkor Laut a zejména Langkawi. Pro rodiny s menšími dětmi lze do
programu začlenit i Legoland na jihu Malajsie.
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Pangkor Laut Resort *****
Luxusní resort Pagkor Laut je posazen na stejnojmenném
ostrově v západní části pevninské Malajsie. Málokde naleznete
nadvodní vily zároveň s nedotčenou přírodou pralesa a bílou
pláží na jednom místě. Ostrov Pangkor Laut je vzdálený jen
tři kilometry od pevniny a asi 270 kilometrů od letiště v Kuala
Lumpur, je tedy třeba počítat s delším transferem (kombinace
pozemního transferu a lodi). Stojí však za to!
Ostrov je kromě resortu jen velmi málo obydlený, budete
si zde připadat jako na vlastním ostrůvku. Je ideální volbou
pro všechny, kteří hledají klidnou a odpočinkovou dovolenou
odříznuti od zbytku světa ve svém vlastním ráji. Většina
ostrova je pokrytá pralesem, ve kterém žijí exotická zvířata,
jako je makak nebo zoborožec. Rozhodně si nenechejte ujít jeho
návštěvu. Doporučujeme také vyzkoušet plavbu lodí po okolních
ostrovech, hodiny vaření, zdejší fantastické Spa či návštěvu
sousedního většího ostrova Pangkor.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Luxusní resort pro náročné
Leží na téměř neobydleném ostrůvku
Budete obklopeni pralesem
Relaxační dovolená a klid
Vilové ubytování
Ve vile zpravidla čtyři pokoje (2 nahoře, 2 dole)
Nadvodní vily po jednom pokoji
Možné ubytovat i větší rodiny
Delší transfer z Kuala Lumpur
Vhodné po celý rok
Doporučujeme rozšířenou plnou penzi

www.dovolenasnu.cz/malajsie/pangkor-laut
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Four Seasons Langkawi *****/*
Pláž s bílým jemným pískem je ideálním místem pro relaxaci zamilovaných dvojic, unavených dospělých i místem pro
hry malých dětí. Vybrat si můžete z ubytování v pavilonech
s několika pokoji, nebo v prostorných luxusních vilách
u pláže. Jedinečný ekosystém včetně mangrovníkového lesa
dělí pevninu od moře. Tato část ostrova Langkawi je i na seznamu UNESCO.
Děti si v Four Seasons Resort Langkawi rychle uvědomí, že
celý areál je jejich hřištěm. Ležérnost, kreativita, zábava, tropická zahrada, to vše rozvíjí dětskou touhu po něčem novém.
Pro děti je připravena dětská jóga, výlety do přírody. Místní
průvodci přírodou vás vezmou na privátní výlet do mangrovů či do deštného pralesa pozorovat místní savce a ptáky.
Přímo za hotelem také narazíte na spoustu roztomilých tvorů,
ať už jde o opice, letuchy malajské, varany a další.
Dva venkovní bazény mají jedinečný koncept. Jeden je určen rodinám a druhý je ideální pro relaxaci a smí do něj pouze
dospělé osoby. Pro kondici slouží fitness centrum, tenisové
kurty, beach volejbal, výlety na kole či pro zdatné lezení po
skalách. Z vodních motorizovaných sportů jsou dostupné
vodní lyže, wakeboarding. Z nemotorizovaných vodních
sportů to je plachtění, windsurfing, kajaky. Vysoký standard
gastronomie můžete ochutnat ve třech restauracích a v jednom baru. Večeři či oběd je možné také servírovat přímo ve
vašem pokoji či vile.
•
•
•
•

Langkawi je vhodné k návštěvě po celý rok
Luxus pro dvojice i rodiny, gurmánské zážitky
Fotogeničnost resortu
Vlastní průvodci do pralesa

www.dovolenasnu.cz/malajsie/four-seasons-langkawi
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The Datai Langkawi *****/*
Golfový resort je zasazený v srdci starobylého deštného
pralesa. The Datai Langkawi zapadá svým přístupem i svou
přirozeností do okolního prostředí. Pokoje, suity i vily v objetí
zeleně nabízí ze soukromých teras dechberoucí výhled na
Andamanské moře. National Geographic ohodnotil Datai Bay
jako jednu z top 10 pláží na světě. Z jedné strany si budete užívat
jedinečné pláže s azurovými barvami vody a z druhé džungli
se zpěvem ptáků a hlasy opic. Ubytovat se můžete v pokojích
v hlavní budově, ve vilách na kůlech uprostřed pralesa či ve
vilách na pláži.
Neodmyslitelnou součástí pobytu jsou v The Datai Langkawi výlety do přírody. Místní průvodci vás provedou nedotčeným deštným pralesem. Zdejší ekosystém se pyšní
mnoha endemickými tvory a rostlinami. Při troše štěstí Spatříte třeba primáty hulmany tmavé, gekony nebo letuchy malajské. Chloubou resortu je také škuner Nega Pelangi, na němž
se pořádají výlety do okolních vod. Zdejší 18 jamkové golfové
hřiště bylo oceněno World Golf Awards a má 5 jamek přímo
u moře, ostatní jsou zasazeny na greeny mezi vzrostlé stromy
a přímo sousedí s pralesem. Z jedné strany se zvedají skály
a z druhé omývá břehy Andamanské moře.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jedna z top pláží světa
Přímo v pralese a v naprostém klidu
Nejlepší resort nejen na ostrově
18 jamkové golfové hřiště
Procházky do pralese s přírodovědcem, ekologický přístup
4 restaurace s vynikající gastronomií
Mnoho aktivit včetně výletů, vlastní loď
Ubytování od pokojů po luxusní vily
Znovu otevřen v listopadu 2018
www.dovolenasnu.cz/malajsie/datai-langkawi
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The Andaman, a Luxury Collection
Resort, Langkawi *****
The Andaman Resort se nachází v severozápadní části
malajského ostrova Langkawi v zátoce Datai s nádhernou pláží
s bílým pískem. Je vsazený na okraji rozsáhlého prastarého
pralesa, leží zcela mimo turistický ruch a lze říci také mimo
civilizaci. Je ideální volbou pro náročné klienty hledající klidnou
a odpočinkovou dovolenou. V moři u resortu Andaman se
nachází jedinečný přírodní korálový útes. Do aktivit spojených
s pěstováním a obnovou korálů se můžete v rámci své dovolené
zapojit i vy, zajisté to bude pro vás velmi poučné a zajímavé.
Po ochutnání místních specialit se budete chtít zúčastnit
kurzů vaření, abyste si mohli oblíbená jídla uvařit i doma.
Pokud vás okouzlil prales obklopující resort, můžete se vydat
ho prozkoumat se zkušeným průvodcem. Mimo šnorchlování
je zde i nabídka vodních sportů, například kajaky, paddleboard
nebo windsurfing. Milovníci golfu jistě ocení golfové hřiště
s 18 jamkami vzdálené jen čtyři minuty od resortu.
Pokoje se nacházejí v hlavní budově s třemi podlažími,
jenž se ztrácejí v zahradě a pralese. Několik spodních pokojů
má přístup do bazénu rovnou z terasy. Resort nabízí čtyři
restaurace a několik barů. Specialitou resortu je Wellness
Menu, které nadchne všechny hosty, jenž se zajímají o zdravou
a vyváženou stravu.
•
•
•
•
•

Ubytování v pokojích v jedné velké budově
Resort se ztrácí v pralese, naprosto klidné místo
Nejlepší šnorchlování z pláže na Langkawi
Výborná gastronomie, možnost All Inklusive
Poblíž 18 jamkové golfové hřiště

www.dovolenasnu.cz/malajsie/the-andaman-resort
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Berjaya Langkawi ****/*
Berjaya Langkawi se nachází na stejnojmenném ostrově
Langkawi. Letecké spojení sem je jak z Kuala Lumpur, tak ze
Singapuru či lodí z ostrova Penang. Resort uchvacuje svým
výhledem na smaragdově modré moře a svěží zelené hory. Jeho
poloha je zasazena do geo-parku, jenž je zařazen na seznam
UNESCO. Během celého roku zde najdete příjemné klima.
Místní restaurace nabízí nejméně 8 typů kuchyní od malajské,
japonské, mezinárodní až po rybí speciality. Několik barů
doplňuje služby během dne i večera. Unavení rodiče rádi využijí
dětského klubu. Samozřejmostí je bazén i s částí pro děti a vodní
sporty. Duši i tělo necháte odpočívat v místních lázních. Hotel
také poskytuje kyvadlovou dopravu do města a na trh.
Vilky s pokoji jsou zasazeny do deštného pralesa podél pláže
i nad azurové vody Andamanského moře. Kategorie ubytování
začínají od Rainforest Chalet a končí několika typy vil nad vodou.
Pro rodiny jsou k dispozici i rodinné vily. Všechny pokoje jsou
vybaveny klimatizací, balkonem či terasou, TV, fénem, WI-FI,
kávovarem, trezorem, minibarem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vhodné pro návštěvu po celý rok
Velice přívětivé ceny na exotiku
Bohaté snídaně
Vilky v džungli, v zahradě i nad vodou
Velký resort s kvalitním servisem
Přírodní mořský park
Jen 20 minut od letiště
Kousek od lanovky na nejvyšší horu ostrova
Ověřený resort

www.dovolenasnu.cz/malajsie/berjaya-langkawi
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Meritus Pelangi Beach *****
Resort je navržen ve stylu typické malajské vesnice s vilkami rozesetými po zahradě. Vine se kolem bílé pláže Cenang
a uprostřed zahrady naleznete dvě menší jezera. Je nedaleko
letiště, a proto transfer zabere jen 15 minut jízdy. Městečko
s obchody a místními restauracemi je jen pár minut chůze.
V bujné tropické zahradě o rozloze 35 akrů se v jedno
a dvoupodlažních vilkách nachází přes 350 pokojů a suite.
Hosté mají k dispozici fitness, tenisové i squashové kurty, minigolf.
Přímo v resortu je několik restaurací a barů, zvolit můžete
hlavní restauraci u bazénu, či romantiku na pláži.
•
•
•
•
•

Klasický resort se vším všudy
Jen pár minut do obchodů a místních restauracích
Varianty ubytování u pláže, u jezera, v zahradě
Vyžití pro děti
Kousek od letiště Langkawi

www.dovolenasnu.cz/malajsie/meritus-pelangi-beach

Shangri-la´s Rasa Ria *****
Golfový resort se nachází zhruba 45 minut jízdy od letiště
v Kota Kinabalu na Borneu. Jeho umístění na úpatí svěže
zeleného kopce v přírodní rezervaci nadchne každého. Dá se zde
dělat velká spousta zajímavých aktivit. Za resortem se nachází
ekologické golfové hřiště s parametry pro nejlepší turnaje. Svou
dovolenou si můžete zpestřit projížďkou na koni, rybařením či
safari výletem.
Místní restaurace a bary podávají speciality malajské i asijské
kuchyně. V místě je i servis lékaře a hlídaní dětí. Do města jezdí
za minimální poplatek kyvadlová doprava. Ze sportů nesmíme
zapomenout na vodní sporty, golf, tenis, dva bazény. Tělo po
sportu můžete nechat zregenerovat v lázních.
Pokoje mají orientaci buď do zeleně, či směrem na oceán.
Všechny jsou moderně zařízeny.
•
•
•
•
•
•
•

Jeden z nejlepších resortů na Borneu
Krásná dlouhá pláž
Ekologické golfové hřiště
Přírodní rezervace
Projížďky na koních
Velké možnosti vyžití a výletů
Doporučujeme spojit s poznávací částí po ostrově
a pak si zde odpočinout

www.dovolenasnu.cz/malajsie/shangrillas-rasa-ria
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Bali
Bali je jediným nemuslimským ostrovem v Indonésii. Hlavním náboženstvím je
balinéský hinduismus spojující hinduismus s uctíváním místních bohů. Ne nadarmo je nazýváno ostrovem bohů, na obětiny narazíte na každém rohu. Necháte-li
se unášet jeho spirituální atmosférou a stylem života místních obyvatel, poznáte to
pravé Bali a vaše dovolená sem nebude tou poslední.

Specifika:
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

Různorodá
i několikatýdenní
dovolená
Aktivnější dvojice
a skupiny přátel
Kombinace více míst
Kulturní centra, chrámy
versus příroda (rýžové
terasy, prales, vodopády,
sopky)
Jóga a meditace
Potápění

Čas:
Očkování:
Vízum:
Ideálně:
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Bali je místem, kde můžete prožít skoro vše, na co jen pomyslíte. Ať už milujete
lenošení na pláži a dokonalý hotelový servis, přírodu, trekking či procházky, poznávání místních kultur, meditování, dobrou kuchyni a kávu, nebo patříte mezi ty
aktivnější a zvolíte potápění, surfování, jízdu na raftu, vydejte se na Bali! Navštivte
s námi pláže kolem Nusa Dua, spirituální Ubud, rýžové terasy, posvátné chrámy,
kouzelné ostrůvky Gili, potápěčům známý Amed či ostrov Nusa Penida, surfařské
oblasti Kuta či západ poloostrova Bukit.
Máme s Bali osobní zkušenost, proto jsme schopní vám vybrat vhodnou kombinaci ubytování (doporučujeme minimálně dvě místa) a naplánovat dovolenou
dle vašich představ a zájmů. Letadla létají denně, spojení s 1 přestupem je možné
s Emirates, Qatar Airways, Korean Airlines. Se dvěma přestupy dalšími leteckými
společnostmi zejména přes Frankfurt. Bali se dá též vhodně kombinovat s návštěvou okolních indonéských ostrovů jako je Lombok, Jáva, Komodo nebo Flores, a to
i v rámci např. jednodenních či vícedenních výletů.

+6 h (+7 h zim. čas)
doporučeno
není třeba
duben – listopad,
(dá se celoročně)
www.dovolenasnu.cz/bali
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The St. Regis Bali Resort *****
Resort se rozprostírá na 9 hektarech u nejlepší části pláže
Nusa Dua hned vedle golfového hřiště Bali National Golf Club
a svým legendárním St. Regis Butler servisem ve 123 luxusních
suitách a vilách doslova rozmazluje každého z hostů. Celý
resort vychází z balijských tradic a kombinuje neuvěřitelná
panoramata moře a bujných zahrad. Má jedny z nejlepších
Spa na ostrově a svým hostům nabízí fitness zařízení o rozloze
660 m2 a neskutečných 3668 m2 určených k plavání v rámci své
laguny a bazénů.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na nejhezčí části pláže Nusa Dua
Pouze suite a vily
I pro ty nejnáročnější klienty
Vhodný celoročně
24 hodinový St. Regis Butler Service
Vyhlášené Remède Spa
660 m2 fitness zařízení a 3 668 m2 bazénů určených k plavání
Centrum vodních sportů
Klinika v rámci resortu

www.dovolenasnu.cz/bali/st-regis-bali-resort

Komaneka at Bisma ****/*
Resort vsazený do tropické zahrady s vlastním rýžovým
políčkem se rozprostírá na 5 hektarech a nachází se 10 minut
od centra v klidné části kulturního a uměleckého centra Bali,
Ubudu. Má úchvatný výhled do zalesněného údolí řeky
a ikonický 33 metrový bazén.
Všechny pokoje jsou více než prostorné a mají výhled na
rýžová políčka, palmový háj a bujnou tropickou vegetaci.
Resort má vlastní svatební kapli a Spa u řeky. V rámci pobytu
můžete praktikovat jógu, absolvovat hodinu vaření, naučit se
vyřezávat ze dřeva, nebo připravit vlastní obětinu místním
bohům. Hosté mohou využít zdarma též služby sesterských
resortů Komaneka v rámci Ubudu.
•
•
•
•
•
•

Klidná část Ubudu
V bujné vegetaci s úchvatným výhledem
Prostorné pokoje respektující místní kulturu
Vlastní Spa a svatební kaple
Možnost naučit se místním zvykům a dovednostem
Zdarma služby sesterských resortů v Ubudu

www.dovolenasnu.cz/bali/komaneka-at-bisma
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VIETNAM
Malebná krajina posetá rýžovými políčky, dlouhé úseky pláží s jemným pískem,
rušná, ale nikdy nudná města, starobylé pagody, milí a pohostinní lidé, to jsou jen
střípky z toho, co Vietnam nabízí. Vietnam je destinace, kde je co objevovat, místo
mnoha dojmů a nezapomenutelných zážitků.
Dovolenou ve Vietnamu si můžete dopřát během celého roku, jen je třeba zvolit
to správné místo s vhodným počasím. Na své si zde přijdou cestovatelé, pro které
skládáme zájezdy na míru, stejně tak golfisté, pro které je zde k dispozici více
než dvě desítky golfových hřišť. Relaxaci na plážích s bílým či žlutým pískem
ocení nejen zamilované dvojice a rodiny s dětmi, ale rádi si zde odpočinete i na
poznávacím okruhu Vietnamem.

Specifika:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Klidná příroda i mumraj
v městech
Aktivní dvojice či skupiny
přátel, rodiny s většími
dětmi
Poznávací okruhy po celé
zemi či jen v jedné části
Privátní anglicky (RJ, NJ,
FJ) hovořící průvodci
Možnosti golfu
Kvalitní resorty na pláži

Letecké spojení je možné denně. Nejlepší spoje jsou s Emirates přes Dubaj, a to
jak do Hanoje, tak do Saigonu. Další možné spojení je s Turkish Airlines, Vietnam
Airlines či Aeroflot. Vnitrostátní přelety mezi mnoha městy po celé délce země
operuje kvalitní Vietnam Airlines a to několikrát denně. Proto není problém se
s námi vydat na poznávací cestu po celé zemi, či jen do nějaké oblasti. Zájezd
připravujeme vždy podle vašich představ. Na místě můžete jen odpočívat nebo
poznávat. I samotné téma lze zaměřit na přírodu či jen na historii. Poznávací část
je připravená jen pro vás, kdy máte k dispozici privátního řidiče i průvodce. Sami
jsme Vietnam procestovali, proto můžeme poradit ty nejlepší cíle vašich cest.

Čas:
+5 h (+6 h zim. čas)
Očkování: doporučujeme
Vízum:
25 USD,
kopie pasu, foto
Ideálně: celoročně
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Chen Sea Resort *****
Jeden z nejlepších resortů na ostrově Phu Quoc nás okouzlil.
Jeho umístění v lehounkém svahu umožňuje výhled či částečný
výhled na moře skoro všem vilám. Pokoje jsou velkoryse řešeny
a jejich interiér dotváří přírodní materiály.
Místní personál je milý a pozorný. Jeho služby okusíte
v místních lázních, restauraci, baru u bazénu i na privátní pláži
s lehátky. Relaxovat můžete u bazénu či si kondičně zaplavat.
Aktivní hosté mají možnost využít půjčení kola, kajaku, malé
plachetnice, windsurfingu či šnorchlu. Zahrát si můžete
i plážový volejbal nebo si zacvičit v posilovně. Hotel také
pořádá hodiny vaření.
•
•
•
•
•
•

Jeden z neluxusnějších resortů na ostrově Phu Quoc
Wi-Fi v celém resortu
Kvalitní restaurace a bar
Klidné místo na privátní pláži
Vily i pro rodiny či skupiny přátel s bazénem
Voda na pokoji

www.dovolenasnu.cz/vietnam/chen-sea-resort

Mango Bay Eco Resort ***/*
Ekologický resort na malebném ostrově Phu Quoc je něco
jiného, než je běžné. Mango Bay se táhne podél 700 metrů
dlouhé divoké pláže. Není zde šlechtěná zahrada, ale volně
bující tropická vegetace, do níž jsou včleněny jednoduché,
z přírodních materiálů stavěné bungalovy.
Celkem je zde 40 bungalovů různých velikostí a umístění.
Nenajdete zde luxus v podobě klimatizace, ani telefon či
televizi. Nicméně úplně odříznuti od civilizace nebudete,
neboť v pokojích je Wi-Fi. O komfort v pokojích a ve venkovní
koupelně se bát nemusíte. Pokoje jsou sice jednoduše, ale velice
vkusně zařízené dřevěným nábytkem z drahých dřev. Teplou
vodu v koupelně obstarávají sluneční kolektory. Své cennosti
si uložíte do trezoru. Také příprava kávy či čaje je možná na
pokoji, včetně možnosti výroby ledu. Bungalovy a vily jsou
pod větvemi stromů, proto ani absence klimatizace nevadí. Pro
klidný spánek jsou na pokojích moskytiéry.
•
•
•
•
•
•

Ekologický resort
Ideální na šnorchlování i koupání dětí na dvou plážích
Výborná kuchyně
Nešlechtěná zahrada
Originální přístup
Námi velice oblíbený

www.dovolenasnu.cz/vietnam/mango-bay-eco-resort
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Zanzibar je vysněný ostrov z pohádek tisíce a jedné noci. Při vyslovení tohoto
jména se vybaví vůně exotického koření, které jsou zde domovem a od středověku
nejvýznamnějším artiklem obchodu mezi Orientem a Evropou. 85 km dlouhý
a 30 km široký ostrov leží na jižní polokouli jen 6 stupňů pod rovníkem asi
40 km od břehů východní Afriky. Zanzibar je ostrov náležící k Tanzánii a je proto
ideálním místem pro kombinaci safari na kontinentu a plážových radovánek na
jednom z resortů. Celý Zanzibar je v podstatě souostroví, jenž se skládá z hlavního
ostrova s téměř neznámým jménem Unguja, hornatého ostrova Pemba a dalších
50 ostrůvků. Unguja a Pemba jsou zcela rozdílné ostrovy, doporučujeme je
navštívit oba.

Specifika:
Ø Vhodné spojit se safari a to
nejen v Tanzanii
Ø Vhodné pro potápěče
Ø Výlety za kořením i historií
Ø Na ostrově místní dodržují
Ramadán
Ø Velký odliv mimo
severozápadu
Ø Nutnost očkování při
delším přestupu v Africe

Při cestě na tento exotický ostrov je třeba počítat s několika specifiky. Jedním
z nich je velký a pro Zanzibar typický odliv. Ten umožňuje během dne se
dobrouzdat ke korálovému útesu a tam sledovat život, není to však až do přílivu
na plavání. Jediná oblast, která není tímto přírodním úkazem negativně dotčena, je
severozápadní pobřeží u vesnic Kendwa a Nungwi. Nicméně i přes tuto skutečnost
je ostrov rájem pro potápěče a milovníky podvodního života.
Všem klientům doporučujeme zvolit variantu safari na pár dní (i třeba na 3 noci)
a pak relaxovat na ostrově. Zájezd vám připravíme na míru a přesně podle vašich
potřeb. Letecké spojení je denně s několika dopravci z Prahy i Vídně. V případě
letu přes africký kontinent a zastávce či přestupu delším než 12 hodin je povinné
očkování proti žluté zimnici.

Čas:
+1 h (+2 h zim. čas)
Očkování: informujte se
Vízum:
50 USD
Ideálně: červenec – březen
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Constance Aiyana *****
Constance Aiyana leží na nejsevernějším výběžku turisticky
stále nedotčeného ostrova Pemba, který je zcela odlišný od
hlavního ostrova Zanzibarského souostroví. Cesta letadlem
a autem z mezinárodního letiště trvá zhruba dvě hodiny.
V dnešním světě neustálé konektivity je zapotřebí se někdy
zastavit a nadechnout se. Pokud hledáte únik od každodenního
shonu a odpočinek v souladu s přírodou, nalezli jste právě
svoje útočiště. Kombinace zdejší fascinující africké architektury
a okolního prostředí je doslova pastvou pro oči. Resort je
vybudován ekologicky a z místních na Zanzibaru dostupných
materiálů. V pouhých 30 vilách naleznete veškerý komfort
v minimalistickém luxusním designu a kolem nich na vás čeká
nádherná vonící zahrada. Již po příjezdu, když vstoupíte do
otevřeného vzdušného lobby, ucítíte zdejší energii. Jednoduchost
a smyslnost to je to, co dělá Constance Aiyana tak výjimečným
resortem.
Kousek od resortu se nachází hned několik pokladů, které stojí
zato navštívit. Rozhodně si nenechte ujít chráněný deštný prales
Ngezi a plavbu k písečné mělčině či do nádherných mangrovů.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nedotčený ostrov Pemba
Bohatý podmořský život
Únik od každodenního shonu
Pouze pár luxusních a velice prostorných vil
Neobyčejná laguna hrající nespočtem odstínů modré
Úžasné Spa
Vynikající servírovaná gastronomie
Jedinečná architektura zahrady
Rovnou s velmi širokým All Inklusive
Sami jsme tento jedinečný skvost vyzkoušeli

www.dovolenasnu.cz/zanzibar/constance-aiyana
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Zawadi Hotel *****/*
Zawadi se nachází na panenském jihovýchodním pobřeží
ostrova Zanzibar. Jeho pouhých devět prostorných vil obklopených zahradou se rozprostírá na malém útesu nad Indickým oceánem. Uprostřed resortu útes ustupuje a vytváří
zátoku se zcela soukromou pláží. Z celého resortu včetně pokojů se naskýtá dechberoucí výhled na oceán a lagunu hrající
všemi odstíny modré, kam jen oko dohlédne. Protože zde oceán
vytváří hlubší lagunu, ke které navíc vede chodníček, můžete si
užívat plavání v moři po celý den. Za nás se jedná nepochybně
o nejkrásnější místo na celém Zanzibaru! V Zawadi není předepsán dress code, je vzdálen hodinu jízdy od letiště a patří mezi
resorty Zanzibar Collection.
U jihovýchodního pobřeží Zanzibaru se nachází dlouhý korálový útes, kde žije mnoho zajímavých druhů živočichů, proto
se nabízí tato oblast jako vhodná pro potápění či šnorchlování.
V rámci blízkých tří sesterských resortů můžete využívat
i jejich služeb, zmiňme především tenisové kurty, lázně
a centrum vodních sportů (zde si můžete zkusit kitesurfing,
plachtění, šnorchlovací výlety atd.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Turismem méně dotčené jihovýchodní pobřeží
Soukromá pláž
V moři se dá plavat celý den
Dechberoucí výhledy
Pouze devět vil s malým bazénem
Pro starší 16 let
Vhodná oblast pro potápění a šnorchlování
Malá běžecká trať s cvičebními pomůckami
Masáže v soukromí a pohodlí vaší terasy
Sleva pro novomanžele
All Inklusive
www.dovolenasnu.cz/zanzibar/zawadi-hotel

ZANZIBAR

Diamonds La Gemma dell´ Est ****/*
Okouzlující resort Diamonds La Gemma dell´Est leží na
severozápadním výběžku ostrova Zanzibar u široké pláže
s jemným bílým pískem. Je pověstný svým molem s restaurací
a barem, ze kterého lze pozorovat úchvatné západy slunce.
La Gemma je postavena v souladu s okolní přírodou a obklopuje
ji perfektně udržovaná zahrada. Jednotlivé pokoje jsou
rozmístěny v terasovité budově ve svahu ve třech úrovních.
S výjimkou Vila Club pokoje máte vždy výhled na Indický
oceán.
Nasávat hřejivého slunce můžete nejen na krásné pláži, ale
i u bazénu se slanou vodou, který má různou hloubku a také část
pro děti. Aktivní jedinci ocení venkovní i vnitřní klimatizovanou
posilovnu, tenisový kurt (včetně osvětlení pro večerní hru).
Pro milovníky vodních sportů je připraveno centrum vodních
sportů a potápěčské centrum. Zdarma si můžete vypůjčit
kánoe, paddleboardy, šlapadla, zahrát si tenis, plážový volejbal,
stolní tenis, zacvičit si aquaaerobik či zajít do posilovny nebo
na hodinu strečinku. Za poplatek jsou k dispozici další vodní
sporty (katamarány, vodní skútry, windsurfing, plachetnice,
vodní lyže, wakeboard, jízda na nafukovacím banánu).
K dispozici je večerní zábava.
•
•
•
•
•
•
•
•

Perfektně udržovaná a nádherná zahrada
Široká pláž s bílým jemným pískem
Pověstné molo s kouzelným západem slunce
Bazén se slanou vodou
Severozápadní pobřeží, dá se plavat i při odlivu
Většina pokojů má výhled na oceán
Nedoporučujeme Villa Club pokoje
Rovnou s All Inklusive

www.dovolenasnu.cz/zanzibar/la-gemma-dell-est
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Připravíme vám safari na míru a doporučíme národní parky dle vašich možností
a zkušeností. Od rodinných variant třeba v Krugerově parku až po deltu řeky
Okavango pro zkušené cestovatele. Svou dovolenou můžete s námi naplánovat
v Jihoafrické republice, pouštní Namibii, na místní poměry přepychové Botswaně,
proslulé Keňi a Tanzanii včetně odpočinku na Zanzibaru, nebo Rwandě či Ugandě,
kde jsou možné výpravy k ohroženým gorilám. Nedotčené pláže pak najdete na
březích Indického oceánu v Mozambiku.

Specifika:
Ø		JAR, Botswana, Namibie,
Tanzanie, Keňa, Zimbabwe
Ø		Kempy, hotely, luxusní
resorty a lodge
Ø		Golf v Jihoafrické republice
či Keni
Ø		Vlakové programy
Ø		Varianty pro rodiny,
dobrodruhy i romantiky
Ø		Vhodné či povinné
očkování a antimalarika
Ø		Programy zde jen vzorové
– variant je nespočet

Naše vlastní zkušenosti z cest po Africe jsou cennými devizami právě pro
organizaci vaší safari dovolené. Naši partneři jsou dlouholetými profesionály
v oblasti. Můžeme nabídnout národní parky, prohlídky měst, výlety na lodích,
adrenalinové aktivity, procházky volnou přírodou i pěší výpravy za ohroženými
druhy zvířat. Afrika však není jen safari, nýbrž i místní lidé a jejich kultura, luxusní
vinařství, golfové resorty, bílé pláže, záchranné stanice pro ohrožená zvířata,
památky UNESCO…
Safari můžeme zkombinovat s přeletem a odpočinkem na Mauriciu či Zanzibaru.
Dále je zde krásná kombinace třeba Krugrova parku a odpočinku na nedotčených
plážích Mozambiku, kam dojedete autem bez nutnosti přeletu. Připravujeme safari
na klíč a privátně.

Čas:
+1 h (+2 h zim. čas)
Očkování: doporučeno
Vízum:
informujte se
Ideálně: celoročně
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Kruger park a okolí s plážemi Mozambiku
Den 1.:
Den 2.:

Den 3.:
Den 4.:
Den 5.:

Vyzvednutí na letišti v Johannesburgu a cesta na východ do
skanzenu Pilgrim. Jedná se o malé zlatokopecké městečko zasazené
do krásné krajiny. Ubytování v okolí.
Snídaně a cesta po Panorama Route. Zastávka v kaňonu řeky Blade
s malebnými zákoutími, vodopády a hlavně s jedním z největších kaňonů
světa Blade River Canyon. Cesta pokračuje do nedalekého Krugrova
parku. Jde o nejznámější park světa, kde žije nespočet zvěře včetně velké
pětky (slon, lev, buvol, levhart, nosorožec). Odpolední safari po čaji
o třetí. Zastávka na západ slunce v buši a následná večeře pod
hvězdami.
Pobyt v NP Kruger, ranní a odpolední safari aktivity.
Pobyt v NP Kruger, ranní a odpolední safari aktivity.
Odjezd na pláže Mozambiku – Machalungo Beach Lodge****. Cesta
zabere 3–4 hodiny na pobřeží Maputa a pak ještě transfer lodí.

Machalungo Beach Lodge je luxusní ekologický lodge na břehu Indického
oceánu jen hodinu a půl lodí od Maputa. Nachází se v přírodní rezervaci na špici
poloostrova nedaleko mangrovů i fantastických míst pro potápění či šnorchlování.
Bělostné nedotčené pláže budou jen pro vás, neboť resort má pouze 17 luxusních
vil v přírodním stylu s fascinujícím výhledem na oceán. Odpočinek po safari
zajistí nejen nedotčená příroda, ale i servis restaurace, místních lázní a bazén.
Můžete zde rybařit, potápět se, sledovat ptactvo, vydat se do mangrovového lesa
či jen tak lenošit.
Den 6. až kolikátý chcete: Relaxace na pláži.
Den poslední: Transfer lodí do Maputa, hlavního města Mozambiku, a odlet domů.

www.dovolenasnu.cz/jar
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Kapské Město a vinařská oblast JAR
Jižní část Jihoafrické republiky je jednou z nejmalebnějších míst této země.
Snoubí se zde bohatství tohoto kraje a chudší části, sluníčko jenž nechává dozrávat
to nejlepší víno světa i nezkrocenost dvou oceánů včetně jejich podmořských obyvatel. Tato oblast je také velmi oblíbená mezi golfisty a lze kombinovat i golfový
program. Ideální dobou pro návštěvu je září až květen. Řešíme varianty s transfery
s řidičem a průvodcem, či s půjčením auta po vlastní ose.
Vítejte v Kapském městě na jihu JAR. Po transferu do vámi vybraného
hotelu odpočinek po dálkovém letu. Doporučujeme návštěvu V&A
Waterfront s mnoha obchody, restauracemi a bary. Je to také místo
odkud jezdí lodě na ostrov Robben. Najdete zde i dvě jedinečná akvária.
Den 2. a 3.: Ubytování v Kapském městě se snídaní s možností vlastního programu.
• Výlet na ostrov Robben
• Výlet na Stolovou horu, botanická zahrada
• Pláže Clifton a Cams Bay
• Výlety na Mys Dobré Naděje a národní park s tučňáky a dalšími
tvory tohoto místa
Den 4.:
Po snídani cesta do vinařské oblasti do města Stellenbosch jenž je
necelou hodinu cesty z centra Kapského Města. Holandská architektura města se krásně snoubí s okolní zelenou krajinou. Už jen
cesta mezi vinicemi je zážitek, jenž můžete umocnit ochutnávkou vín v jednom ze zdejších vinařství světové kvality. Ubytování
a odpočinek.
Den 5.:
Snídaně v malebné krajině. Cesta do Franschhoek, což je město blízko
Stellenbosch s taktéž vyhlášenými vinicemi a kulturou. Najdete zde
mnoho výtečných restaurací a opravdu jedinečná vína.
Den 6.:
Po snídani odjezd z hotelu do Kapského města na letiště a odlet domů
či do další části Afriky na safari či relaxaci na pláži.
Den 1.:
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Namibie
Cestovat Namibií je možné s půjčeným autem, nebo s privátním řidičem v jeepu.
Možností je spousty, záleží jen, kolik času máte. Můžete přidat návštěvu místního
kmene Himba, vodopády Epupa či další aktivity.
Uvítání na letišti ve Windhoek a vyzvednutí auta s mapou a vysvětlení posledních drobností na místě. Cesta směrem k poušti Kalahari
(3–4 h). Kalahari návštěvníky překvapí svou odlišností. Jde o zkamenělou poušť se zelení i zástupci flory a fauny.
Den 2.:
Přesun do Fish River Canyon (5 h). Jedná se o druhý největší kaňon na
světě. Je dlouhý 161 km a až 27 km široký a 550 m hluboký.
Den 3.:
Přesun do Luderitz (3–4 h), jenž je staré německé město obklopené
dunami pouště Namib. Cestou Spatříte i Klein Aus. Zde žijí jediní
pouštní koně na světě. Také je zde možnost vydat se na výlet za diamanty.
Den 4.:
Výlet do pouště Namib. Oblasti Sesriem (kaňon) a Soussusvlei (duny)
jsou nejčastěji zachycovány na pohlednicích jako typické snímky
z Namibie.
Den 5.:
Přesun do pobřežního města Swakopmud (5 h). Cestou můžete zastavit ještě v poušti a pozorovat zdejší život. Swakopmund je také místo,
kam se míří za tuleni, ptáky včetně plameňáků či od října do listopadu
na pozorování velryb.
Den 6.:
Pobřeží koster (1,5 h) úchvatná scenérie divoké pláže s vraky lodí
dává podněty fantazii o příbězích námořníků, jenž zde ztroskotali.
Den 7. a 8.: NP Etosha (5 h) je ideálním místem na klasické safari s množstvím
antilop, slonů, nosorožců, lvů i gepardů či levhartů.
Den 9.:
Přesun do Windhoek (4 h) poslední den před odletem v hlavním městě Namibie – kavárny, obchody, vše připomínající ulice německého
města.
Den 10.:
Vrácení auta a odlet.
Den 1.:

www.dovolenasnu.cz/namibie
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Viktoriiny vodopády, Chobe, Okavango
Top vzorový program vhodný pro samostatnou dovolenou, nebo jako část spojenou s relaxací někde na pláži Indického oceánu. Nejlepší období je červen až listopad.
Den 1.:
Den 2.:

Den 3.:

Den 4:.
Den 5.:

Den 6.:
Den 7.:
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Přílet do Viktoria Falls, nebo do Livingstone a transfer do vybraného
hotelu. Ubytování se a relaxace po dálkovém letu. Případně procházka
po městě.
Snídaně v hotelu a vyzvednutí průvodcem. Procházka jedinečným
úkazem deštného pralesa uprostřed okolní suché vegetace je fascinující.
Díky tříštícím se kapkám propadajícím se do propasti vytváří kouřící
vodopády a tím i možnost růstu rostlin. Když projdete bujnou vegetací, namane se vám pohled na fascinující Viktoriiny vodopády padající
do hlubin. Odpolední odpočinek a navečer plavba po řece Zambezi při
západu slunce nad vodopády. S trochou štěstí narazíte na krokodýly,
slony či hrochy na jejím břehu.
Po snídani odjezd z hotelu do národního parku Chobe na okraji Botswany. Oběd bude servírován po vašem příjezdu. Odpolední safari plavba
po řece Chobe, jenž je místem setkávání se se slony, hrochy, krokodýly
i dalšími savci tohoto parku. Ubytování v parku.
Safari v NP Chobe, což je druhý největší park v Botswaně. Po snídani
safari, polední odpočinek u bazénu a večerní safari na lodi či džípem.
Brzo ráno safari s následnou snídaní a odjezdem na letiště Kasane.
Malým letadlem přelet do vašeho kempu v srdci delty Okavanga.
Po příletu čas na oběd. Delta je největším světovým vodním systémem.
Jedinečnost tohoto systému bere dech. Zažijete tu opravdu čisté safari
s absencí zástupů turistů. Safari na kanoích, pěší safari či džípem
se zkušenými průvodci. Večerní safari korunuje večeře v přírodě.
Ranní safari a následná snídaně. Odpočinek přes poledne a večerní safari.
Po ranním safari a snídani check-out a transfer na letiště Kasane. Let do
Victoria Falls či Livingstone a následný dálkový let domů či na pláž.
www.dovolenasnu.cz/chci-navstivit
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Tři parky Keni a Diani Beach
Tento vzorový program je vhodný pro ty, kdo si potřebují odpočinout, ale zároveň chtějí na skok do divoké přírody na safari. Jde o jednu z levnějších variant,
nicméně stále v privátní formě cestování.
Den 1.:

Den 2.:

Den 3.:
Den 4.:

Přílet na letiště v Nairobi v brzkých ranních hodinách. Vyzvednutí na
letišti a transfer do hotelu. Odpočinek a trochu spánku. Po snídani privátní transfer do NP Amboseli. Jde o jeden z menších parků jižní Keni
s úchvatným výhledem na nejvyšší horu Afriky Kilimandžaro.
Po příjezdu oběd a chvilka na relaxaci. Následuje odpolední safari
a večeře.
Po snídani se vydáte do druhého NP Tsavo West. Jedná se o jeden
z největších parků na světě a je populární pro obrovské množství
volně žijících živočichů, včetně možnosti Spatřit tzv. velkou pětku
(lev, nosorožec, buvol, slon, leopard). Příjezd do lodge kolem oběda
a následuje odpočinek. Odpolední safari a večeře.
Brzké ranní safari ještě za aktivity zvěře. Návrat do lodge na snídani
a následný transfer do NP Tsavo East. Po příjezdu oběd a opět odpolední safari následované večeří.
Po brzké snídani transfer na nejlepší pláž Keni na Diani Beach, nebo
na zajímavé severovýchodní pobřeží poblíž Malindi.

Pro odpočinek doporučujeme resorty Dream of Africa ****/*, Malindi Dream
Garden ***/* a Sandies Tropical Village ***/*. Všechny patří pod kvalitní řetězec hotelů a zaručují nerušený odpočinek po safari s dobrým servisem. Při odlivu můžete
sledovat podmořský život a při přílivu si zaplavete. Resorty lze zvolit i jen pro
odpočinkovou dovolenou s All Inklusive v Keni s jednodenním nebo dvoudenním
safari. Možností je mnoho, a to za příjemné ceny. Vždy je však potřeba očkování.
Den 5. a dále: Relaxace na pláži.
Den poslední: Transfer na letiště v Mombase z Diani Beach cca 1,5 h a z Malindi
2,5 h jízdy autem.
www.dovolenasnu.cz/kena
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Rovos Rail
Již první krok po vstupu na palubu soukromých vlaků Rovos
Rail napoví, že se jedná o jedny z nejluxusnějších vlaků na světě.
Vlaky brázdí od roku 1989 nejenom scénickou krajinu Jihoafrické republiky, ale celé jižní Afriky. Dřevem vykládaný interiér
s jemnými detaily, vynikající kuchyně a přepych pětihvězdičkové úrovně služeb vás bude rozmazlovat během cest po nejzajímavějších místech tohoto koutu světa. Možností s Rovos
Rail jsou velmi široké, od pouhého transferu mezi jednotlivými
turistickými cíli, až po plnohodnotné několikatýdenní cesty napříč několika státy s výlety zahrnujícími přírodní krásy jižní Afriky, safari, návštěvu vinic, golf atd. Vraťte se do dob minulých
a romantického času cestování s vymoženostmi dnešní moderní doby. Zkušení cestovatelé zde naleznou nové možnosti,
jak poznat kouzlo a tajemství Afriky. Hosté si užijí nejenom
plného servisu během výletů, ale i gastronomických zážitků.
Nechybí ani výborná vína tak typická pro tento region a další
alkoholické nápoje.
Společnost si vybudovala v Pretorii soukromé nádraží, které
slouží pouze pro vlaky Rovos a Shongololo.
• Jeden z top vlaků světa – největší pohodlí
• Golfové programy, programy v JAR i luxusní varianta
až na Victoria Falls či do Namibie
• Maximálně 72 osob v 36 vagónech včetně dvou
restauračních a vyhlídkového vozu
• Kupé plně vybaveny včetně koupelny se sprchou či vanou
a toaletou
• Lze zařadit i místo dálkových transferů v kombinaci
s klasickou dovolenou např. mezi Kapským městem
a Pretorií nebo Durbanem
• Nutnost rezervace i rok předem
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Shongololo Express
Sami jsme absolvovali cestu vlakem Shongololo. Zvolili jsme
variantu programu Jihovýchodní Afrika a absolutně nás nadchla. Nejen že jsme poznali kus Afriky, ale celý koncept byl
fantastický. Od roku 2016 je Shongololo přičleněno do rodiny
vlaků Rovos Rail. Nicméně i přesto si ponechává svou jedinečnou koncepci. Během roku se jede jen několik vlakových programů po Jihoafrické republice, Namibii a z Pretorie do Victoria Falls.
Vlaky jezdí pohodlně a bezpečně přes noc do další zastávky,
tak abyste byli odpočatí a čerství na nové poznání a zážitky
z jižní Afriky. Výlety se zkušenými průvodci do okolí trati jsou
již zahrnuty v programu cesty. Šéfkuchař servíruje pro hosty
speciality Afriky, malajské a mezinárodní kuchyně, a to vše na
palubě vlaku.
Každý vlak má vlastní bar, jídelní a ubytovací vozy. Tak
jako v každém lepším hotelu, tak i zde se každý den mění ručníky a povlečení. Ve všech kupé naleznete pohodlnou ložnici
s klimatizací i malou koupelnu. Lze si objednat vyprání prádla
během cesty.
•
•
•
•
•
•
•

Nově také v rodině Rovos
Koncept spíše aktivní dovolené v kvalitním ubytování
Výlety s kvalitními průvodci
Propracované programy zaměřené na poznání
Kapské Město až Pretorie (parky, historie, kultura)
Namibie (jedinečnosti této země)
Pretorie až Viktoriny vodopády (několik zemí během
jedné cesty)
• Vhodné rezervovat s velkým předstihem
Další luxusní vlaky světa: Indie, Kanada, Transibiřská magistrála, Španělsko či Orient Express.
www.dovolenasnu.cz/cestovani-luxusnimi-vlaky
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FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE
Souostroví korunované mechem porostlými vrcholky, zdvihajícími se k modré
obloze. Nekonečná zeleň, úchvatné pláže s tyrkysovými lagunami plnými pestrobarevných ryb, pohostinnost, přívětivost, květiny, mořské želvy, delfíni … to vše sem
patří a stojí za to se sem vydat. Tahiti je sice jméno hlavního ostrova, ale spoustu
cestovatelů celé souostroví s celkem 118 ostrovy a atoly nazývá prostě jen takto. Byl
by hřích sem letět jen na skok, doporučujeme si plánovat svou cestu minimálně na
10 nocí pobytu. Na našich stránkách máme luxusní a střední varianty ubytování, jde
to však s námi i po pensionech. Jen je dobré si uvědomit, že pokud vynaložíte min.
50.000 Kč na letenku, pak je vhodné si pobyt náležitě užít.

Specifika:
Ø Romantická dovolená
Ø Treky i úchvatná příroda
Ø Vhodné kombinovat několik
ostrovů
Ø Bílé i černé pláže
Ø Jedna z nejdražších
destinací
Ø Top šnorchlování
Ø Nadvodní vily i pensiony

Jednoznačně doporučujeme kombinovat k pobytu několik ostrovů. Málokdo ví,
že třeba Tahiti má zejména černé vulkanické pláže, že Moorea společně s Tahiti je
rájem pro treky. Bora Bora a Tahaa jsou místem maximálního luxusu, ale i místem
nespočtu aktivit. Tajemný je ostrov Huahine s divokou přírodou a původní kulturou
bez masového turismu. Rangiroa je pro změnu propadlý atol s lagunami plnými
korálů, života a také perlorodkami. A k tomu všechny ostrovy jsou rájem odpočinku
a jedinečných lagun a scenérií.
Lety z Prahy i Vídně jsou s přestupem v Paříži či Londýně, dále se stopem v Los
Angeles a pak na hlavní ostrov Tahiti do hlavního města Papeete.

Čas:
12 h (-11 h zim.čas)
Očkování: není třeba
Vízum:
ESTA do USA
Ideálně: celoročně

84

www.dovolenasnu.cz/francouzska-polynesie

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE

85

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE

Le Meridien Bora Bora *****
Nedávno renovovaný resort je jedním z klenotů prstence
kolem ostrova Bora Bora. Z atolu, na němž se nachází, můžete
sledovat lagunu i majestátní horu Otemanu na Bora Bora. Atol
nabízí soukromí a klid.
Narazíte tu nejen na písečné žraloky, ale i na želvy či další
tvory žijící v mělkých vyhřátých vodách. Resort je obklopen
bílými písečnými plážemi a tyrkysově modrou lagunou. Kolem atolů se nachází nádherný pestrobarevný podmořský svět,
proto je to tu vhodné pro potápění a především šnorchlování.
Vybavení si můžete zapůjčit v místním potápěčském centru.
Dále je zde možno vyzkoušet za poplatek spoustu vodních
sportů nebo si zapůjčit vodní skútr. Zajít si můžete do fitness
či do místních lázní.
Přímo v resortu je i ekologické centrum, kdy se i hosté mohou zapojit do ochrany zdejší unikátní přírody. Pro aktivní je
ideální, pokud se vydají i na Bora Bora na treky či jiné výlety.
Pro opravdový požitek nevynechejte vyhlídkový let helikoptérou nad ostrovem a lagunou.
Ubytování je v luxusních vilách různých kategorií, kdy
všechny jsou buď na pláži, nebo přímo nad lagunou. Pro gurmány je zde několik restaurací a barů, včetně možnosti romantických večeří pod hvězdami.
•
•
•
•
•
•
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Myšleno je i na děti
Spousta aktivit sportovních i relaxačních
Ekologické centrum
Odpočinek i treky, jedinečný podmořský svět
Vhodné i pro svatební obřady
Všechny vily na pláži, nebo nad vodou

www.dovolenasnu.cz/francouzska-polynesie/le-meridien-bora-bora
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Le Tahaa Island Resort *****/*
Luxusní resort Le Tahaa Island Resort se nachází na západním prstenci atolů ostrova Tahaa. Resort od svého otevření budí rozruch díky své kvalitě a jedinečnosti. Je zařazován mezi nejluxusnější resorty světa. Resort má vlastní
filozofii, jenž uznává v přístupu k hostům, místním lidem
i kultuře a prostředí.
Krásný ostrov Tahaa je plný hor a údolí. Je obklopen tyrkysovou lagunou a písečnými plážemi, takže si tu připadáte jako
v opravdovém ráji. Le Tahaa Island leží v blízkosti vesničky
Tapuamu, dopravu sem máte z resortu zdarma. V resortu si
můžete zajít do fitness centra a v rámci něho na jogging či si zahrát tenis. Z vodních sportů potom vyzkoušejte kajaky, kánoe
nebo paddleboarding. Jsou zde i lázně, jenž vás mohou hýčkat
nejen po dlouhém letu, ale i během pobytu.
Ubytovat se můžete pouze v 57 vilách buď nad vodou,
nebo na pláži. Všechny suity a vily, které resort nabízí, jsou
v tradičním polynéském stylu, tedy s doškovou střechou
a z přírodních materiálů jako je bambus, pandán nebo kámen.
Dřevěné podlahy dodají na útulné atmosféře.
Gurmánské zážitky vás čekají ve třech restauracích a dvou
barech. Svou snídani, oběd či večeři si můžete také nechat naservírovat přímo do vily.
•
•
•
•
•
•

Romantické místo pro dvojice i rodinu
Výlety za vanilkou i perlami
Možnost treků i nádherného potápění
Výhled na Tahaa i Bora Bora
Nejluxusnější varianta
Transfer do vesnice zdarma

www.dovolenasnu.cz/francouzska-polynesie/le-tahaa-island-resort
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Intercontinental Moorea Resort ****
Resort se nachází přímo u dlouhé pláže poblíž vesničky na
ostrově Moorea. Celý ostrov je obklopen korálovým reefem,
oblast je ideální pro šnorchlování a potápění. Moorea je bohatá
na panenskou přírodu, jako jsou romantické zátoky, pohoří
a krásné pláže.
Přímo v resortu se nachází delfíní park se třemi delfíny, kde
se o ně stará tým zoologů a veterinářů. Můžete tu pozorovat
delfíny v laguně nebo si s nimi i zaplavat. Z vodních sportů je
tu oblíbené půjčit si kajak a projet se kolem zátok nebo vyzkoušet paddleboarding, windsurfing či kánoe.
Ubytovat se můžete v pokojích či vilkách s doškovou střechou a bambusovými podlahami, které se nachází buď u pláže,
v zahradách, nebo přímo nad vodou, či v hlavní budově. Samozřejmostí je několik restaurací a barů.
•
•
•
•
•

Romantická i aktivní dovolená
Delfíní park
Kousek do městečka
Výchozí místo pro treky
Vily v zahradě, na pláži i nad vodou
www.dovolenasnu.cz/francouzska-polynesie/
intercontinental-moorea

Hilton Moorea Lagoon Resort *****
Je jediný pětihvězdičkový hotel na ostrově Moorea. Resort
se nachází u menší písečné pláže se vstupem do tyrkysové
laguny. Laguna je obklopena korálovým útesem a tak je toto
místo vhodné ke šnorchlování.
Ubytovat se můžete v privátních vilách s vlastní zahradou,
další kategorie má i vlastní malý bazén. Samozřejmostí jsou
vily na pláži a nad vodou s plným vybavením. K dispozici jsou
kvalitní lázně i fitness. Vyzkoušet si můžete kajaky, šlapadla,
tenis či jít šnorchlovat. Pro aktivní to je ideální výchozí místo
pro treky po ostrově.
•
•
•
•

Výborná kuchyně
Privátní prostor ve vilách se zahradou
Kvalitní servis s místním nádechem
Úchvatná laguna

www.dovolenasnu.cz/francouzska-polynesie/
hilton-moorea-lagoon
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Maitai Lapita Village Huahine ***
Ekonomický resort rozprostírající se na tajemném ostrově
Huahine severně od hlavního ostrova Tahiti. Překvapí vás tu
bujná tropická vegetace, okolní hory a krásná laguna s bohatým
podmořským světem. Ubytování v prostorných vilách je buď
v zahradě, nebo na břehu sladkovodního jezera. Bílá pláž
s lagunou je pak trochu stranou.
Huahine se vlastně rozprostírá na dvou ostrovech spojených
mostem. Jeho hlavní doménou je polynéská kultura na archeologických nalezištích.
Co se týká výletů, můžete se vydat na plavbu lodí s piknikem, výlet do přírodního akvária a šnorchlování nebo prohlídku vanilkové plantáže. Navštívit můžete třeba i muzeum
o životě místních obyvatel, zarybařit si, projet se na koni, či si
jen tak vyjít na túru po okolních horách.
•
•
•
•

Na ostrově původní polynéská kultura
Restaurace a bar s lokální i mezinárodní kuchyní
Vilky v zahradě a nad jezerem
Spa, vodní sporty

www.dovolenasnu.cz/francouzska-polynesie/maitai-huahine

Maitai Rangiroa ***
Ekonomický resort Maitai Rangiroa se nachází severně hodinu letu od hlavního ostrova na jednom z ostrůvků atolu
Rangiroa. Atol je obklopen průzračnou lagunou s bohatým
podmořským světem včetně pěstíren perlorodek. Rangiroa se
skládá z více než dvou set ostrovů na délce dvě stě kilometrů,
které utváří přirozený korálový reef. Obydlené ostrovy jsou
však pouze dva.
Ubytování je v separátních bungalovech umístěných v zahradě nebo u pláže. Pláž je nad kamenitým útesem, jenž je ideální pro milovníky šnorchlování. Vstup do laguny je tedy přes
molo.
Půjčení vybavení na šnorchlování a kánoí je pro hosty
zdarma. K vidění jsou v okolí delfíni, manty a rejnoci. Dále
můžete vyzkoušet potápění, nebo si půjčit kolo a projet se po
ostrově.
•
•
•
•

Výborné na šnorchlování a potápění
Na dvanáct km dlouhém atolu
Restaurace s francouzskou a místní kuchyní
Možnost nákupů perel přímo z pěstíren

www.dovolenasnu.cz/francouzska-polynesie/maitai-rangiroa
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Mexiko

MEXIKO
Mexiko je perlou Karibiku. Na své si tu přijde opravdu každý, jen málokterá
destinace nabízí takovou rozmanitost – džungle, vyprahlé pouště s obřími kaktusy,
ale i vysoké hory se zasněženými vrcholky. Dovolená v Mexiku je finančně
přívětivá, a to i vzhledem k tomu, že většina hotelů funguje na bázi All Inklusive.
Nejlákavější je v Mexiku beze sporu poloostrov Yucatan. Jeho dlouhé pobřeží
je lemováno krásnými plážemi s bílým pískem, kontrastujícími s tyrkysovým
Karibským mořem a bujnou tropickou zelení. Podél celého východního pobřeží
Yucatanu se táhne druhý největší bariérový útes na světě, skýtající opravdu
jedinečné scenérie k potápění. Yucatan však zdaleka není jen o dovolené na pláži!
Jeho vnitrozemí skrývá skutečné skvosty pro milovníky historických památek či
archeologie – pradávné mayské památky obklopené jedinečnou přírodní scenérií
všudypřítomné džungle.

Specifika:
Ø Celoroční destinace, kromě
druhé půle srpna až října
Ø Ráj pro aktivní dovolenou
a poznávání
Ø Exotické prostředí s bujnou
tropickou zelení
Ø Na pláži se často vyskytují
řasy
Ø Velmi milí lidé
Ø Výborná kuchyně
Ø Možnost českého delegáta

Místní lidé patří k nejpřátelštějším na světě a doplňují tak příjemnou atmosféru
této země – země plné pestrých barev a vůní, nakažlivé latinské muziky, bohaté
kultury a bezstarostného veselého života. Samozřejmě nesmíme opomenout ani
vynikající mexickou kuchyni a typickou tequilu.

Čas:
-7 h (-6 h zim. čas)
Očkování: doporučeno
Vízum:
není třeba
Ideálně: listopad až ½ srpna
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El Dorado Maroma By Karisma *****
Tento resort na Mayské riviéře patří k našim favoritům. Pláž
Maroma je ohodnocena jako jedna z 10 nejkrásnějších pláží na
světě a El Dorado Maroma resort je posazen v jejím srdci. Písek
je zde krásně bílý a jemný, velmi příjemný na chůzi na boso (ani
na poledním slunci není písek horký). Moře tvoří mělkou lagunu, která hraje všemi odstíny tyrkysové modři. Resort je menší
a má příjemnou klidnou atmosféru. Vzhledem k jeho rozložení
podél pláže je to z každého pokoje k moři jen pár krůčků.
Od září 2016 zde byly nově postaveny nadvodní vily, tzv.
Palafitos. Ty mají vyšší cenu, ale rozhodně stojí za to! Uspokojí
i ty nejnáročnější z vás. Na podlaze nechybí průhledné okénko
s výhledem do moře, venkovní sprcha, vířivka a terasa s privátním bazénem a schůdky do moře. Hosté Palafitos nadvodních
bungalovů mají privátní pláž, restauraci, lázně, vlastní recepci
a prémiové služby.
El Dorado Maroma je perfektní volbou pro zamilované dvojice či pro každého, kdo hledá klidnou odpočinkovou dovolenou na krásné pláži. Zároveň je zde ale možnost mnoha aktivit
v okolí a jedinečné výlety po celém poloostrově Yucatán. Vřele
doporučujeme toto místo také pro svatby!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resort bez dětí
Krásná pláž s jemným bílým pískem
Velmi klidný resort
Ideální na svatby – v hotelu je také kaple
Všechny pokoje pár kroků od moře
Vynikající jídlo z vlastních čerstvých surovin
Bohaté Gourmet All Inklusive
Nadvodní vily s bazénem (Palafitos)
Přímo vedle je plavání s delfíny – doporučujeme!

www.dovolenasnu.cz/mexiko/el-dorado-maroma-by-karisma
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BRAZÍLIE

Brazílie
Největší země Latinské Ameriky láká zejména milovníky panenské přírody.
Sever Brazílie pokrývá majestátní Amazonský prales a rozsáhlé zalesněné oblasti
s rozmanitou faunou a flórou. V jiných částech země zase Spatříte horské oblasti
či prérie. Brazílie má ale i velmi bohatou kulturu, každý z nás si představí bohatě
zdobené kostýmy při přehlídce tanečníků samby na karnevalu (každý rok přelom
únor / březen). Nelze opomenout ani vynikající kuchyni a nádherné historické
památky či kostelíky z koloniálních dob. Vzhledem k obrovské rozloze je třeba
počítat s nutností vnitrostátních přeletů, chceme-li z Brazílie zhlédnout to nejdůležitější.
Přílet do Rio de Janeiro, uvítání partnerem a transfer do hotelu. Odpočinek a srovnání s časovým posunem.
Den 2.:
Rio de Janeiro s průvodcem: vrchol Corcovado se sochou Krista Spasitele, les Tijuca, historická část Ria. Večer možnost baru či show se
sambou.
Den 3.:
Půldenní výlet lanovkou na Sugar Loaf a cestou zpět zastávka na
pláži Copacabana a další pláže. Možnost výletu lodí na ostrovy Tropical Islands (šnorchlování).
Den 4.:
Brzy ráno přelet do Iguazu, odpoledne půldenní prohlídka brazilské
strany vodopádů.
Den 5.:
Celodenní výlet na Argentinskou stranu vodopádů Iguazu s průvodcem.
Den 6.:
Přelet do Salvador, města plného barev a kontrastů s portugalskou
koloniální architekturou.
Den 7.:
Salvador a okolí
Den 8.:
Přelet do Manaus, odkud se přesunete do zvolené lodge v Amazonském pralesu.
Den 9–10.: Aktivity v rámci pralesa – procházky džunglí, pozorování zvířat, atd.
Den 11.:
Odlet z Brazílie domů.
Den 1.:

Program možno rozšířit o další oblasti či naopak zkrátit. Lze zařadit relaxační
části u pobřeží.
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ARGENTINA

Argentina
Země je proslulá zejména ohnivým tangem a kvalitním vínem. Svým návštěvníkům však nabízí mnohem více! Rozkládá se v jižní části Jižní Ameriky
a velikou část země tvoří horská krajina se zasněženými vrcholky And, vodopády,
jezery a pampami. Milovníky přírody láká nespoutaná Patagonie s nekonečnými
pláněmi a nedotčenou přírodou, kde žijí veliké kolonie tučňáků a můžete zažít
atmosféru jako na polárním kruhu u ledovců. Vzhledem k obrovské rozloze jsou
nutné vnitrostátní přelety.
Den 1.:
Den 2.:
Den 3.:
Den 4.:
Den 5.:
Den 6.:
Den 7.:
Den 8.:
Den 9.:
Den 10.:
Den 11.:
Den 12.:
Den 13.:

Přílet do Buenos Aires, uvítání partnerem a transfer do hotelu. Odpočinek a srovnání s časovým posunem.
Buenos Aires s průvodcem. Večer možnost baru či show s tangem
(popř. lekce tance).
Celodenní výlet u Gauchos: tradiční ranče s koňmi, ukázky kovbojů,
barbecue oběd.
Ráno přelet do Iguazu a půldenní návštěva argentinské strany vodopádů.
Celodenní prohlídka brazilské strany vodopádů Iguazu.
Přelet do Salta a návštěva slanisek a skalních útvarů.
Salinas Grandes a barevné hory Quebrada de Humahuaca, možnost
i vlakem s krásnými výhledy.
Přelet do Mendoza na úpatí And (až 7 tis m.n.m.), vinařská oblast
s nádhernými výhledy na hory.
Mendoza a okolí, ochutnávky vína.
Přelet na poloostrov Valdés.
Aktivity na poloostrově Valdés: pozorování velryb, tuleni, tučňáci...
(dle sezóny)
Přelet zpět do Buenos Aires a přenocování.
Odlet z Argentiny domů.

Možno místo poloostrova Valdés zařadit jih Argentiny s ledovci (oblast Calafate). Ti, kteří rádi oželí víno, mohou místo Mendoza zahrnout krásnou horskou
oblast Bariloche.
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PERU

PERU
Pradávná říše Inků s dechberoucími památkami dávných civilizací, horský
masiv impozantních And i tropická atmosféra Amazonského pralesa. To vše
zažijete v Peru. S ohledem na větší vzdálenosti doporučujeme volit vnitrostátní
přelety (v některých oblastech lze zařadit i pozemní transfer). Většina hlavních
oblastí se nachází ve vysoké nadmořské výšce nad 3–4 tisíce m n. m., což je třeba
brát v úvahu u starších osob a osob se srdečními chorobami.
Den 1.:
Den 2.:
Den 3.:
Den 4.:
Den 5.:
Den 6.:
Den 7.:
Den 8.:
Den 9.:
Den 10.:
Den 11.:
Den 12.:
Den 13.:

Přílet do hlavního města Lima, uvítání partnerem a transfer do hotelu.
Odpočinek po letu.
Prohlídka Lima a transfer do Paracas.
Loď na ostrov Ballestas, kde žije spousta specifických zvířat vhodných k pozorování a focení (peruánští tučňáci, kormoráni, terejové).
Zpět do Paracas.
Vyhlídkový let nad planinou Nazca, unikátní archeologické nálezy
kreseb v poušti viditelné pouze z oblohy.
Přelet do oblasti Amazonského pralesa.
Aktivity v Amazonii – procházky džunglí za zvířaty.
Přelet do Cusco a transfer do Sacred Valley (nižší nadmořská výška,
lépe se snáší).
Sacred Valley – posvátné údolí Inků. Pevnost Ince a Oltantaytambo,
tradiční trhy.
Celodenní výlet na ikonické Machu Picchu.
Prohlídka Cusco a incké památky, pevnost z obřích kvádrů.
Přelet do Puno a volný den.
Jezero Titicaca a jeho plovoucí vesnice.
Odlet přes Limu zpět do Evropy (v závislosti na mezinárodním letu
možná nutnost přenocování v Limě).

Některé oblasti je možné vynechat (např. Amazonie) či naopak přidat (kaňon
Colca – pozorování kondorů). Pro dobrodruhy lze zařadit i výšlapy do hor, např.
na nádhernou Rainbow Mountain u Cusco či výšlapy s výhledy na Machu Picchu.
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individuální požadavky

cesta kolem světa
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96

Ing. Jana Nováková
Tel.: 737 336 535
jana@dovolenasnu.cz
Praha / Brno

Ing. Jakub Antoš
Tel.: 775 705 535
jakub@dovolenasnu.cz
Brno

