
HERITAGE AWALI Golf & Spa Resort 5*

NEOMEZENÉ green fee ZDARMA
na mistrovském 18jamkovém hřišti Heritage. 



Heritage Awali Golf & Spa Resort je pětihvězdičkový resort v oblasti Domaine de Bel Ombre na jižním pobřeží Maurícia. Kombinuje kvalitní 
ubytování v africkém způsobu se službami All Inclusive.

Tento resort nabízí několik 6 restaurací a barů, tropické zahrday, unikátní mistrovské golfové hřiště, plavecký bazén , vyhřívaný bazén a 

nespočet pozemních a vodních aktivit. V Awali Resort se budete moci využívat odpolední čaj, čaj a kávu v pokoji, lázeňskou proceduru, vodní i 
pozemní sporty, denní zábavu a bezplatný dětský klub.

Resort Heritage Awali disponuje celkem 160 prostornými pokoji a suitami, které jsou rozděleny do několika kategorií. Deluxe Garden View Room

(52 m²) nabízejí moderní vzhled, soukromou terasu nebo balkon s výhledem do zahrady. Deluxe Ocean View/ Sea View Room (52 m²) nabízejí 

výhled na oceán. Deluxe Beachfront Room (52 m²) se nachází v budově nejblíže k pláži a poskytují úžasné výhledy na moře. Nacházejí se buď v 

přízemí, nebo v patře. Senior Suite Sea View (100 m²) = 5 úžasných suit se soukromou terasou, to vše přímo na pobřeží. Budete se moci kochat 

výhledy na oceán, využívat přímý přístup k pláži a celou řadu komfortního vybavení a Heritage Villa (310 m²). Tato unikátní vila poskytující výhledy 

na oceán je opravdovým rájem s naprostým soukromím a komfortem. Vila se chlubí jedinečnou dekorací v moderním a elegantním africkém stylu. 

Každý pokoj má koupelnu se sprchovým koutem, vanu, rozkládací gauč, bezplatné WiFi, klimatizaci, stropní ventilátor, trezor, interaktivní TV s 
plochou obrazovkou, telefon,, minibar, zařízení na přípravu kávy a čaje atd. Čím vyší kategorie, tím prostornější a vybavenější. koje





Termín Kategorie Počet 

nocí

Stravování Cena za osobu 

double

Cena dítě do 

12  let

01.06. - 30.09. 22 Deluxe Garden View 7 All inclusive 49 600 Kč od 16 500 Kč

01.06. - 30.09. 22 Deluxe Sea View 7 All inclusive 58 900 Kč od 16 500 Kč

01.10. - 23.12. 22

Deluxe Garden View 7 All inclusive 66 500 Kč od 16 500 Kč

01.10. - 23.12. 22 Deluxe Sea View 7 All inclusive 77 200 Kč od 16 500 Kč

24.12. – 02.01.23 Deluxe Garden View 7 All inclusive 113 400 Kč od 53 500 Kč

24.12. – 02.01.23 Deluxe Sea View 7 All inclusive 133 600 Kč od 53 500 Kč

03.01. - 31.01. 23 Deluxe Garden View 7 All inclusive 60 200 Kč od 29 500 Kč

03.01.-31.01.23 Deluxe Sea View 7 All inclusive 70 000 Kč od 29 500 Kč



Další atraktivní exotické 

destinace, do kterých 

rovněž pořádáme naše 

zajímavé poznávací 

speciální a propagační 

akce.

a řada dalších destinací …

Vietnam                                     Keňa JAR Japonsko

Peru                                                                      Kostarika

Filipíny

Barma                Srí Lanka 

Seychely                                                       Mexiko



Těšíme se na Vás

V případě, že vás žádná nabídka nezaujme, 

můžeme vám připravit nabídku dle vašich 

konkrétních individuálních požadavků.

Speciální a propagační akce naleznete na stránkách: 

nabídky z kontinentu Asie:   www.objevteasii.cz

nabídky z kontinentu Asie:   www.objevteafriku.cz

nabídky z kontinentu Amerika:  www.objevtejizniameriku.cz

Veškeré informace a další nabídky naleznete na naší hlavní web. stránce www.ckpremium.cz

http://www.objevteasii.cz/
http://www.objevteafriku.cz/
http://www.objevtejizniameriku.cz/
http://www.ckpremium.cz/

