
HERITAGE LE TELFAIR Golf and Wellness Resort 5*
NEOMEZENÉ green fee ZDARMA

na mistrovském 18jamkovém hřišti Heritage. 



• Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort je pětihvězdičkový hotel situovaný v Domaine de Bel Ombre na jihu ostrova. Tento exkluzivní resort prošel v roce 2017 rozsáhlou
rekonstrukcí a nabízí dokonalé zázemí pro příjemný únik do exotického světa s opravdovým komfortem.

• Najdete zde stylovou a elegantní koloniální architekturu, řadu restaurací a barů, svěží tropické zahrady, unikátní mistrovské golfové hřiště, blahodárné lázně Seven 
Colours Spa, bazén (600 m²), vyhřívaný bazén a nespočet pozemních a vodních aktivit. V Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort se budete moci kochat jedinečnými výhledy
na moře a dopřávat si privilegia přímého přístupu na pláž. Hotel se pyšní také nabídkou tematických večerů a vysokou úrovní personalizovaných služeb. V neposlední řadě
je třeba zmínit zdejší vybavení suit, hotelových prostorů a zařízení, které představují okouzlující směs luxusu a elegance.

• Resort nabízí 20 samostatných vil, z nichž každá má 6 až 8 suit. Vybírat můžete také ze 158 prostorných suit s výhledem na zahradu nebo na moře (některé lze propojit). 
Vybavení a dekorace spojuje praktičnost moderního vybavení a útulnost tradičních plantážových domů. K základnímu vybavení patří balkon nebo terasa, prostorná
koupelna s vanou, oddělenou sprchou a oddělenou toaletou elektronický trezor, TV s plochou obrazovkou, klimatizace, stropní ventilátor, minibar, Wi-Fi, fén, hygienické
potřeby a zařízení na přípravu kávy a čaje.

• V resortu Heritage Le Telfair budete moci využívat nespočet restaurací a barů, včetně sousedních sesterských resortů Heritage Awali, v Golf Clubu či v C Beach Clubu: 
Infinity Blue Restaurant & Cocktail Bar, Zafarani, Zenzi-Bar, Boma atd.





Termín Kategorie Počet 

nocí

Stravování Cena za 

osobu double

Cena dítě 

do

12  let

01.06. - 30.09. 22 Deluxe suite 7

Polopenze

All inclusive

48 900 Kč

65 600 Kč

od 20 500 Kč

od 25 500 Kč

01.10. - 23.12. 22 Deluxe suite 7

Polopenze

All inclusive

67 700 Kč

84 300 Kč

od 20 500 Kč

od 25 500 Kč

24.12. - 02.01. 23 Deluxe suite 7

Polopenze

All inclusive

139 900 Kč

159 600 Kč

od 44 500 Kč

od 58 400 Kč

03.01. - 31.01. 23 Deluxe suite 7 Polopenze

All inclusive

72 700  Kč

87 300 Kč

od 20 500 Kč

od 25  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/

