
 

MAURICIUS 
perla Indického oceánu 

                                        

 

      Termíny naleznete u ceníků     (12 dnů / 9 nocí ) 

 



 

 

Program akce: 

 

Den 01:        Praha - Dubaj 

   V 15.45 hod. odlet z letiště Praha –Ruzyně do Dubaje. Přílet do Dubaje ve 23.45 

hod. místního času. V 03.10 hod. odlet z Dubaje na ostrov Mauricius. Na této trase si 

budete moci vychutnat služeb největšího dopravního letadla A 380 (dvoupatrový 

Airbus), který nově létá na této pravidelné lince.  
 

  
 

Den 02        Dubaj - Mauricius 

   Po příletu na mezinárodní letiště na ostrově Mauricius v cca v 09.40 hod. místního 

času, odbavení a přivítání, následuje transfer do hotelu Riu Le Morne 4* a ubytování. 

Volný den. 

 

   
 

   



 

 

 

Den 03      
    Po snídani v hotelu odjezd na celodenní výlet „Dodo Trail“ – s návštěvami 
Submarine, Botanické zahrady a Cukrového světa. 
   První zastávka bude v Blue Safari na Submarine.  Zájemci si zde navíc mohou 
zakoupit jízdu ponorkou, podvodní skútry, nebo se jen tak projít po mořském 
dně.  

 

 
 

      Po této atrakci odjedeme na místo, kde se nachází starý cukrovar, přebudovaný 
na soukromé a moderní muzeum. Toto místo odhaluje zábavnou formou počátky 
zdejší historie. Cukr je po dlouhá staletí nejdůležitějším pilířem ekonomiky ostrova. 
Prohlídka tohoto velkolepého muzea a zachovaní jeho původního strojního zařízení 
umožňuje lépe pochopit výrobu cukru a také to, že je důležitou součástí 
Mauricijského života. Zde budete mít také možnost vyzkoušet řezání cukrové třtiny, 
či zkusit vyrobit vlastní rum. 
 
   Poté odjezd do Botanické zahrady Pamplemousses , kde se nachází světově 
proslule odrůdy, stejně jako rarity některých zdejších druhů. Procházka po zahradě 
podél stinných, dobře udržovaných cest, je skutečným zážitkem. 



    

Poté následuje návrat do hotelu Riu Le Morne. 
Večeře v hotelu. 

 

 

Den 04     

Snídaně v hotelu.  

Volný den k odpočinku. Možnost fakultativních výletů.       

 

Den 05     

    Po snídani následuje transfer do resortu Zilwa resort 4* a ubytování. Volný 

program. 

 

Den 06    

    Po snídani následuje celodenní výlet – sedm barev země, Rhumérie, 

vodopády, Grand Basiin a nakupování v Curepipe. 

    V jihozápadní části ostrova Mauricius, v srdci úrodného údolí se nachází 

Rhumérie de Chamarel. Vyzařuje nenapodobitelný pocit tepla a autentiky a 

nabízí prohlídku palírny na rum s ochutnávkou. 

   

     Poté cesta pokračuje na Chamarel View Point, který nabízí nádherný výhled na 

západní část ostrova. Grand Bassin je kráterové jezero, které se nachází na 

samotě v horském prostředí (cca 1800 metrů nad mořem) v okrese Savanne, 



v centrální části ostrova Mauricius. 

   Na závěr se ještě zastavíme ve městě Curepipe, kde je kráter sopky Trou aux 

Cerf a možnost nakupování např. přesných kopií známých a krásných lodí ze 

dřeva apod. 

  
  

Poté následuje návrat do resortu Zilwa resort.    

Večeře v resortu. 

 

 

 

Den 07    

   Snídaně. Volný den k odpočinku.  

 

 Den 08    

   Po snídani a odhlášení z pokojů následuje v cca 9 hod. odjezd do hlavního města Port 

Louis, kde se zastavíme se u staré pevnosti "Le Citadelle", ze které budete mít nádherný 

výhled na město a jeho přístav. Prohlídka bude dále pokračovat do centra města s 

hlavními historickými budovami, navštívíme centrální market, kde se obchodníci 

překřikují s nabídkami všech možných vůní a barevných odstínů tropického ovoce a 

zeleniny. Nedaleko od marketu se nachází moderní a elegantní nákupní centrum 

„Caudan Waterfront“, který je postavený na portu.  

 
 

   Pro zájemce o čtyřkolky bude k dispozici výlet do Domaine de l'Etoile  (za 

poplatek). Jízda probíhá po romantických místech v této oblasti. Průvodce 

poskytne zajímavé informace o velkolepém okolí a seznámí Vás s endemickou 

faunou a flórou. 



  
 

  

 Poté odjedeme do posledního resortu našeho pobytu na Mauriciu – 

Beachcomber Shandrani.  Po příjezdu do resortu ubytování a volno.  

Večeře v resortu. 

 

 

Day 09    

   Snídaně v hotelu, volný den – možnost fakultativních výletů 

Večeře v hotelu. 

 
 

 

 



Den 10    

   Snídaně v hotelu, volný den – možnost fakultativních výletů 

 

 Večeře v hotelu. 
 

 

Den 11       Mauricius - Dubaj    

      Snídaně v hotelu, volný den – možnost fakultativních výletů.  

V pozdních odpoledních hodinách transfer na letiště a odlet do Dubaje.  

Odlet s leteckou společností Emirates je plánován na 22:30 hod. místního času.  

 

 

Den 12       Dubaj – Praha 

   Po příletu do Dubaje, cca v 06:00 hod. přestoupíme na let do Prahy, odlet 

v 09:05 hod. místního času.  

 

Plánovaný přílet do Prahy je ve 13:25 hod. 

 

                                                                                                                     *   změna programu a ubytování vyhrazena 

 



 

Pravděpodobné ubytování : 

Riu Le Morne resort 4* 

  

   

    

     

 



 

Le Canonnier resort   4* 

 

    

    

 



 

 

 

Beachcomber Shandrani resort & Spa  5* 

 

    

   

 

 



 

 

Cena : 

  

 
 

Speciální vánoční a novoroční sleva 11.000,-Kč/os !!!   
 
 

      Termín    běžná cena     akční cena    poznámka 
31.3. – 11.4.2020     95.980,-Kč 

(84,110 + popl. 11.870,-Kč) 
 od 84.980,-Kč 
(73.110 + popl. 11.870,-Kč) 

Vánoční cena platí do 
vyprodání limitovaného .počtu 
míst, nejpozději však do 
15.1.2020 

19. – 30.4.2020     98.480,-Kč 
(86.610 + popl. 11.870,-Kč) 

 od 87.480,-Kč 
(75.610 + popl. 11.870,-Kč) 

Vánoční cena platí do 
vyprodání limitovaného .počtu 
míst, nejpozději však do 
15.1.2020 

7. – 18.10.2020     99.980,-Kč 
(88.110 + popl. 11.870,-Kč) 

 od 88.980,-Kč 
(77.110 + popl. 11.870,-Kč) 

Vánoční cena platí do 
vyprodání limitovaného počtu 
míst, nejpozději však do 
15.1.2020 

 
  

Upozornění:  snížené, vánoční ceny jsou termínově limitovány – viz poznámky výše 

 
 
 
 
Cena zahrnuje: 

-  mezinárodní leteckou přepravu s leteckou společností Emirates 

-  ubytování na 9 nocí v hotelech/resortech 4* - 5*,  v double room   (dle programu) 

     (ubytování:  3x Shandrani Beachcomber,   3x Le Canonnier a  3x Riu Le Morne) 

-  stravování   -   All inclusive 

-  program     (dle itineráře)  

-  veškeré vstupy    (dle programu)  

-  veškeré transfery   (dle itineráře) 

-  český zástupce na ostrově 

-  pojištění CK proti úpadku 

 

Cena nezahrnuje: 

-  pojištění, včetně možnosti pojištění proti stornu 

-  veškeré letištní poplatky   (k dnešnímu dni 9.850,-Kč/os) 

- případné další fakultativní výlety  
     (za poplatek:  jízda ponorkou, jízda na podvodním skútru, procházka  

       po mořském dně,  procházka se lvy, jízda na čtyřkolce atd…) 

 

• Zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

• Velikost skupiny je omezena kapacitou poskytovaných služeb. 

 
 
                                             *  Každá speciální akce se uskuteční při účasti minimálního počtu 15 osob 



 

 

 

 

 

  



 

  



 


