
LUX Belle Mare Resort & Villas 5*



• Pětihvězdičkový resort LUX Belle Mare se nachází na východním pobřeží ostrova
Mauricius. Nabízí třpytivou lagunu a cukrově bílou písečnou pláž, kvalitní obsluha a šarm, 
obrovský bazén, nádherně navržené vily, fantastické restaurace a nejkreativnější
gastronomické zážitky, domácí značku kávy a zmrzliny a organickou farmu. Zde si každý klient
přijde na své. Do hlavního města *Port Louis* je to cca 45 min. a na letiště cca 1 hodinu

• Resort nabízí celkem 5 restaurací a 5 barů, v LUX Belle Mare si vybere každý to své. 
Hlavní restaurace "Mixe" nabízí snídaně formou bufetu a večeře také formou bufetu, ale každý
den s jinou nabídkou. Plážová restaurace "Beach Rouge" nabízí obědy a večeře (á la carte, 
středomořská kuchyně). Téměř po celý den si můžete zajít na čaj do místní čajovny nebo si dát
čerstvě praženou kávu v Café LUX*. V restauraci "Al Fresco" si v době obědů či večeří můžete
dát lehká jídla, saláty, uzená masa, BBQ a speciality z mořských plodů. Nabízí skvělé posezení
s výhledem na oceán. Čínská restaurace "Duck Laundry" láká na kachnu na různé způsoby, či
čínské nudle. Je otevřena pouze v době večeří. Poslední je indická restaurace "Amari by 
Vineet", která má otevřeno pouze v době večeří. Osvěžení a pohodlné posezení zajistí několik
barů včetně "Mari Kontan" který se specializuje na rumy. V resortu naleznete Spa centrum, 
zajít si můžete do vířivky, do sauny nebo páry, zaplavat si můžete v chlazeném, nebo
vyhřívaném bazénu, dále zde můžete využít fittness centrum a celou řadu vodních sportů: 
windsurfing, šlapadla, kajaky, vodní gymnastiku, vodní lyžování, paddleboarding či
šnorchlování. Za příplatek potom motorové čluny, potápění, kitesurfing, katamarány a další. Z 
pozemních sportů je to jóga, tenis, plážový volejbal, Tai Chi či stolní tenis. Za příplatek i půjčení
kol, hraní počítačových her či golf. Resort je pouze pro dospělé osoby - od 18 roků.

• K dispozici je celkem 174 elegantních pokojů a suit, které mají vlastní terasu nebo balkon
a jsou s výhledem na moře, na lagunu, na bazén, nebo do zahrady a jsou rozděleny do 
několika kategorií. Pokoje jsou laděny do přírodních tónů s lehkými tropickými barvami a 
nachází se ve třech podlaží. Možné si vyžádat i pokoj s přístupem k výtahu. Junior Suite (60 
pokojů o velikosti 60 m2) - pokoje jsou laděny do světlých tónů. Najdete zde ložnici s 
manželskou postelí. Junior Suite (27 pokojů o rozloze 60 m2) s výhledem na bazén se nachází
blízko centra resortu a jsou vhodně zařízeny pro fyzicky postižené osoby a mají přímý přístup k 
bazénu. Z pokoje se vám naskytne především výhled na bazén, do tropické zahrady či na
lagunu. Romantic Junior Suite (22 pokojů o velikosti 60 m2) jsou ideální pro páry. Junior Suite s 
terasou a výhledem na pláž (25 pokojů) mají výhled na lagunu, ale i do zahrady. Ocean Suite 
(4 pokoje o rozloze 90m2) se nachází blízko pláže a jsou ideální pro páry. LUX Suite 
(Honeymoon Suite) (7 pokojů o velikosti 95 m2) jsou ideální pro páry. The LUX* Suite je pokoj s 
rozlohou 240 m2. Uvnitř najdete vlastní solárium a venku na vás čeká úžasný výhled do 
zahrad. Family Suite je pokoj vhodný pro větší rodiny. Uvnitř najdete manželskou postel a 2 
samostatné postele. Rozloha pokoje činí 120 m2. Je propojitelný s pokojem Junior Suite. Do 
tohoto největšího pokoje je možné ubytovat až 4 dospělé osoby spolu s 4 dětmi nebo 2 
dospělé a až 6 dětí. Všechny pokoje mají klimatizaci, ventilátor, sociální zařízení, TV se 
satelitním příjmem, WIFI, telefon, trezor, minibar, varnou konvici na přípravu kávy/čaje, atd.





Termín Kategorie Počet 

nocí

Stravování Cena za 

osobu double

Cena dítě 

do

12  let

16.05. - 31.05.

24.07. - 30.09.

Junior suite 7 Polopenze

Plná penze 

All inclusive

48 900 Kč

56 600 Kč

64 600 Kč

27 500 Kč

31 500 Kč

35 400 Kč

01.06. - 23.07. Junior suite 7 Polopenze

Plná penze 

All inclusive

55 700 Kč

63 400 Kč

71 400 Kč

27 500 Kč

31 500 Kč

35 400 Kč

01.10. - 19.10. Junior suite 7 Polopenze

Plná penze 

All inclusive

64 800 Kč

72 500 Kč

80 500 Kč

27 500 Kč

31 500 Kč

35 400 Kč

20.10. - 31.10. Junior suite 7 Polopenze

Plná penze 

All inclusive

69 500 Kč

77 200 Kč

85 200 Kč

27 500 Kč

31 500 Kč

35 400 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/

