
JW Marriott Mauritius Resort & Spa 5*



• Tento luxusní resort se nachází na jihozápadě Mauritiusu - na poloostrově Le Morne, podél
nádherné mauritijské pláže a typické tyrkysové laguny. Krásný resort renomovaného řetězce určitě
osloví náročnou klientelu. Nádherná lokalita s pověstnou skálou Le Morne v pozadí. Velkolepá
koncepce, tradiční styl a služby na úrovni - to je JW Marriott (dříve St. Regis). Transfer do hlavního
města Port Louis trvá cca hodina jízdy.

• JW Marriott - luxusní klenot. Naleznete zde vše, co je potřeba ke strávení klidné dovolené, či
sportovnímu vyžití: šnorchlování, jízda na kajaku, šlapadla, wakeboard , jízda lodí se skleněným dnem, 
windsurfing, soukromé kino La Palme D'Or, stolní tenis, wellness, jacuzzi, sauna, Hammam lázně, 
jízdní na kole, dětský klub, plavecké bazény (z toho jeden vyhřívaný), fitness centrum, několik
restaurací a barů: "Le Manoir Dining room" (francouzsko-mauricijská kuchyně - otevřeno pro snídaně
formou bufetu a à la carte večeře) (k dispozici týdenní tematické bufety), "The Boathouse Bar & Grill" 
(mauricijská kuchyně, mořské plody a gril Otevřeno pro obědy a večeře à la carte), "Floating Market" 
(jihovýchodní asijská kuchyně - otevřeno na večeři à la carte), "Atsuko" (japonská kuchyně - otevřeno
na večeři à la carte) "Simply India" (indická kuchyně - otevřeno na večeři à la carte, "The Bar" (hlavní
bar se nachází v Panském domě (hlavní budova) - otevřeno na snídani (čaj/káva) a po celý den 
stolování), "Beach Dinner" (menu nastavené šéfkuchařem - pouze po rezervaci) a "Jetty Dinner" (menu 
nastavené šéfkuchařem - pouze po rezervaci)

• K dispozici je 38 Junior suit (65 m2 suity umístěné v přízemí a prvním patře s výhledem do 
zahrady), 82 Ocean Junior Suites: (65 metrů čtverečních apartmánů umístěných v přízemí a prvním
patře výhled do zahrady a částečný výhled na lagunu. Všechny mají soukromou terasu/balkon, šatnu, 
prémiové vybavení, WIFI připojení, mini bar, kávovar atd. Dále 9 apartmánů Beachfront Balcony 
Grand Suites (100-152 m2 suity umístěné v horním patře a 9 plážový přístup Grand Suites (100-152 
m2 suity umístěné v přízemí). Oba mají nabízí nádherný výhled na lagunu. Tyto apartmány jsou s 
jednou ložnicí a odděleným vnitřním obývacím pokojem, prostornou venkovní terasou, nebo
balkonem. Nacházejí se jen pár kroků od pláže, mají soukromou terasu/balkon, šatnu, prémiové
vybavení, WIFI připojení, minibar, kávovar atd. Dále je zde 7 apartmánů Manor House Spa Suites (146-
214 m2), které jsou umístěny v horním patře hlavní budovy, nabízí s nádherným výhledem na hlavní
bazén a částečným výhledem na oceán. Toto ubytování vás vrátí do doby původních soukromých
rezidencí, kde si hosté mohli vychutnávat nerušený výhled na Indický oceán. Poskytuje soukromé
lázeňské procedury na pokoji z našich luxusních lázní. A pomyslnou třešničkou na dortu je Grand 
Beachfront Villa - ztělesnění luxusu, která se nachází se v bujném tropickém prostředí. Tato soukromá
vila byla navržena tak, aby překonala očekávání všech. Čtyři prostorné ložnice s nádherně zařízenými
interiéry, rafinované kování a jemné textury vytvářejí domácí atmosféru umocněnou velkorysými
objemy. Každé apartmá má přímý výhled na oceán a otevírá se na soukromou dřevěnou terasu se 
soukromými lehátky a přímým přístupem pláž. Maximální obsazenost: 8 dospělých + 8 dětí (0 až 12 
let). K vybavení patří exkluzivní specializovaný tým, soukromé jídelní prostory, 3 soukromé vyhřívané
ponorné bazény a nekonečný bazén, terasa u bazénu s prostorem pro grilování, zábavní místnost s TV, 
Wii a Play Station, WIFI - vysokorychlostní internet, kancelářské prostory a společenská místnost, 
vybavená posilovna, venkovní salonek s barem atd.





Termín Kategorie Počet 

nocí

Stravování Cena za osobu 

double

Cena dítě do 

12  let

01.06. - 30.09. Junior suite 7 Polopenze

Plná penze 

Epicurean

Gourmet

68 300 Kč

80 700 Kč

98 800 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

01.10.-15.10.22

01.12.-18.12.22

01.02.-31.03.23

Junior suite 7 Polopenze

Plná penze 

Epicurean

Gourmet

73 900 Kč

86 300 Kč

104 400 Kč

26 500 Kč

26 500 Kč

26 500 Kč

16.10.-31.11.22

02.01.-31.01.23

01.04.-30.04.23

Junior suite 7 Polopenze

Plná penze 

Epicurean

Gourmet

85 900 Kč

98 300 Kč

116 400 Kč

27 500 Kč

27 500 Kč

27 500 Kč

19.12.22-1.1.23 Junior suite 7 Polopenze

Plná penze 

Epicurean

Gourmet

150 900 Kč

163 300 Kč

181 400 Kč

35 700 Kč

35 700 Kč

35 700 Kč

24. 12. 2022 Povinný 

příplatek 

Gala večeře

Polopenze

Plná penze 

Epicurean

Gourme

3 900 Kč

3 900 Kč

-

-

31. 12. 2022 Povinný 

příplatek 

Gala večeře

Polopenze

Plná penze 

Epicurean

Gourme

7 400 Kč

7 400 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/

