
Le Meridien Ile Maurice Resort & Spa 5*



• Resort Le Meridien Ile Maurice naleznete v zátoce Pointe-aux-Piments, v západním
části ostrova. Obklopuje ho kilometrová pláž, tyrkysově modrá voda a laguna, která
zasahuje až do národního mořského parku. Od mezinárodního letiště je vzdálen cca 60 
km a od hlavního města Port Louis cca 15 km. Resort prošel celkovou rekonstrukcí, což
je vidět na první pohled.

• Pro hosty tohoto resortu jsou k dispozici 4 restaurace: "Nomad" - restaurace je 
otevřena na snídaně a večeře a má krásný panoramatický výhled na Indický oceán. 
Švédské stoly nabízí široký výběr chutí, od asijské až po evropskou kuchyni, "Zoli Mamzel
restaurant" - nachází se u Indického oceánu a nabízí obědy formou à la carte a večeře s 
výběrem mauricijských specialit. Další restaurací je "Kumin", která se nachází u bazénu
a nabízí chutnou autentickou indickou kuchyni. Otevřená pouze na večeře. Poslední
restaurace "Paparazzi* se nachází přímo u pláže, kde se můžete stravovat při šumění
vln Indického oceánu. Tato italská restaurace nabízí výběr italských specialit. K obědu se 
jedná o lehká jídla a čerstvé pokrmy. * Snídaně jsou přístupné pouze hostům
ubytovaným v pokojích a hotelových suitách Nirvana. K dispozici jsou i 3 bary: "Latitude 
20Bar", "Papaya Bar" a "Nirvana Bar". Pro hosty jsou k dispozici také lázně "Explore 
Spa", nabízející široký sortiment lázeňských a wellness programů, dále kosmetické
služby, fitness centrum, plavecké bazény, relaxační prostory, či sportovní vyžití - vodní
lyžování, jízda na kajaku, na šlapadle, šnorchlování, tenis, plážový volejbal, sportovní
rybaření, parasailing, potápění, výlet katamaránem, jízda na horském kole, na
koloběžce, kulečník atd. (některé zdarma, 

• K dispozici je celkem 261 pokojů, které jsou rozděleny do několika kategorií. 180 
pokojů Deluxe Ocean View a Beach front Premium nabízí úžasný výhled na oceán. 
Pokoje Beach Front Premium, nabízejí soukromé terasy a přímým přístupem na naši
přírodní písečnou pláž, nebo našimi pokoji Deluxe Ocean View, které se nacházejí v 
horním patře s balkony a krásným výhledem na Indický oceán. Dále nabízíme 24 pokojů
Family room - ideálním ubytování pro rodiny. Nabízí ložnici s otevřeným prostorem
propojeným s konvertibilním salonkem a luxus si užijete v 6ti bohatě vybavených Royal 
Suites, které zahrnují jacuzzi, elegantní nábytek, plazmové ploché TV bar, jídelní kout, 
salonek a vyhlídkovou terasu. Oddělená část Nirvana, která se nachází v exkluzivním
křídle resortu s vyhrazeným soukromým bazénem pouze pro dospělé, nabízí kromě
úžasného výhledu na třpytivé modré vody Indického oceánu nabízí celkem 51 pokojů a 
apartmá. Naleznete zde 18 pokojů Nirvana Deluxe, 16 pokojů Nirvana Premium s 
výhledem na oceán a 16 apartmá Nirvana Prestige s ponornými bazény a mramorovou
koupelnou. K vybavení patří plochá TV, přístup do soukromého venkovního bazénu, Wi-
Fi připojení k internetu , uvítací láhev vína a mísa s ovocem při příjezdu, snídaně na
pokoj nebo exkluzivní snídaně formou bufetu v restauraci pouze pro dospělé, 
čaj/káva/nealkoholické nápoje v bazénu Nirvana od 11:00 do 18:00 a každý den koktejl
při západu slunce. Do této části hotelu nemají přístup děti mladší 12 let.





Termín Kategorie Počet 

nocí

Stravování Cena za osobu 

double

Cena dítě 

do

12  let

01.06. - 30.09.22

01.12. - 18.12.22

Deluxe Ocean

View Room

7 Polopenze

Plná penze 

All inclusive

43 700 Kč

51 400 Kč

58 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

20 900 Kč

01.10. - 30.11.22

02.01. - 30.04.23

Deluxe Ocean

View Room

7 Polopenze

Plná penze 

All inclusive

48 800  Kč

56 500 Kč

63 100 Kč

20 500 Kč

20 500 Kč

20 500 Kč

19.12.22-1.01.23 Deluxe Ocean

View Room

7 Polopenze

Plná penze 

All inclusive

108 800 Kč

116 500 Kč

123 100 Kč

25 500 Kč

25 500 Kč

25 500 Kč

24.12.2022 Povinný 

příplatek

1 Večeře 24.12.

Večeře 31.12.

2 900 Kč

3000 Kč

0

0



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/

