Mauricius
akční nabídky některých resortů

Informace o zemi
Mauricius, perla Indického oceánu se nachází
cca 1000 km východně od Madagaskaru.
Palmami lemované pláže u tyrkysově modrého
moře, korálové útesy,osamocené hornaté
krajiny a přátelská tvář multikulturních měst řadí
Mauricius k nejoblíbenějším turistickým
destinacím v Indickém oceánu. Při procházkách
po ostrově objevíte vlnící se pole s cukrovou
třtinou, čajové a banánové plantáže. Láká Vás i
lahodná kořeněná kreolská kuchyně. Mauricius
je poměrně bohatý ostrovní stát v Indickém
oceánu. Tento malý ostrůvek v Indickém oceánu
proslavila především známka s chybným
nápisem, která se pod názvem Modrý Mauricius
prodává za cenu srovnatelnou s největšími
uměleckými díly. Mořem znavení turisté mají
šanci zapadnout do některého z místních barů
či kasin, prohlédnout si vzácné kolekce známek
v Poštovním muzeu, nebo vyrazit na túru do
horských lesů národního parku Black River
Gorges. Mezi vyhledávaná místa patří na
Mauriciusu Le Morne, Flic en Flac, Belle Mare,
Trou aux Biches, Port Luis a další.

Constance Belle Mare Plage 5*

Sleva: 50 % na ubytování
Termín

Počet
nocí

Strava

Kategorie ubytování

Cena za dosp. os.
v double

Kategorie ubytování

Cena za dosp.
os. v double

1.11. - 4.12.2021

7

All inclusive

Prestige

od 73.800,-Kč

Prestige Beach front

od 76.700,-Kč

5.12. – 22.12.2021

7

All inclusive

Prestige

od 70.200,-Kč

Prestige Beach front

od 73.800,-Kč

7.1. – 26.2.2022

7

All inclusive

Prestige

od 73.900,-Kč

Prestige Beach front

od 76.700,-Kč

27.2. – 30.4.2022

7

All inclusive

Prestige

od 70.200,-Kč

Prestige Beach front

od 73.800,-Kč

Cena za osobu zahrnuje:

Cena zájezdu nezahrnuje:

•ubytování na 7 nocí v dvoulůžkovém pokoji
•stravování polopenzí, plnou penzí, all inclusive
•transfery z letiště do hotelu a zpět
•leteckou přepravu v ekonomické knihovací třídě Emirates
•letištní taxy a palivový příplatek
•služby anglicky a česky mluvícího delegáta v místě
•pojištění CK dle zákona 159 (máme sjednané u ERV Evropské pojišťovny)

•cestovní pojištění do zahraničí a pojištění storno poplatků zájezdu
•případné PCR testy, antigenní testy

- pro informace o nabízeném resortu, včetně obrázků, klikněte

ZDE

Veranda Tamarin resort 3*+

K pobytům objednaným s polopenzí, program all inclusive zdarma !
Níže uvedené ceny jsou s polopenzí, ale již upgradované na All inclusive
termín

kategorie

Počet
nocí

strava

Cena za
osobu v
double

Single
room

Počet
nocí

strava

Cena za
osobu v
double

Single
room

1.10. – 22.12.2021

Comfort
room

7

All inclusive

40.900,-Kč

50.900,-Kč

10

All inclusive

48.700,-Kč

59.000,-Kč

6.1. – 31.1.2022

Comfort
room

7

All inclusive

42.900,-Kč

58.300,-Kč

10

All inclusive

50.400,-Kč

70.300,-Kč

- pro informace o nabízeném resortu, včetně obrázků, klikněte

ZDE

Ambre resort Belle Mare 4*

Termín

Počet nocí

kategorie

Velikost pokoje
m2

strava

Cena za osobu v
double room

Cena za osobu v
single room

1.10. – 31.10.2021

7

Superior garden

30

All inclusive

56.800,-Kč

81.900,-Kč

1.10. – 31.10.2021

7

Superior s výhledem na moře

30

All inclusive

59.900,-Kč

88.700,-Kč

1.10. – 31.10.2021

7

Deluxe s výhledem na moře

42

All inclusive

63.900,-Kč

91.800,-Kč

1.10. – 31.10.2021

7

Deluxe s výhledem na moře +
terasa/balkon

42

All inclusive

67.800,-Kč

100.400,-Kč

1.10. – 31.10.2021

7

Deluxe u pláže

42

All inclusive

70.700,-Kč

105.800,-Kč

1.10. – 31.10.2021

7

Deluxe Suite

72

All inclusive

72.800,-Kč

118.300,-Kč

1.10. – 31.10.2021

7

Ambre Suite

80

All inclusive

75.800,-Kč

124.200,-Kč

Uvedené ceny zahrnují:
.

Uvedené ceny nezahrnují:
- cestovní pojištění do zahraničí, pojištění zahrnující léčebné
výlohy u onemocnění covid 19 a pobyt v karanténě (zajišťuje
ERV Evropská pojišťovna)
- pojištění storno poplatků zájezdu
- PCR testy

- ubytování na 7 nocí ve dvoulůžkovém/jednolůžkovém pokoji
- stravování formou all inclusive
- check in v den příletu nejdříve v 15.00 hodin
- odhlášení se z pokoje v den odletu nejpozději ve 12.00 hodin
- soukromé transfery z letiště do hotelu a zpět
- letenku v optimální ekonomické knihovací třídě se společností Emirates
- letištní taxy a palivový příplatek
- anglicky a česky mluvící delegáty v místě
- pojištění dle zákona 159
- pro informace o nabízeném resortu, včetně obrázků, klikněte ZDE

Zilwa Attitude resort 4*

* Nabídka pro novomanžele,
pro manžele oslavující výročí
svatby 5 let, 10 let a každých
dalších 5 let.

Termín

Typ pokoje

Počet
nocí

stravování

Cena za 1 osobu v
double

Cena za dítě do 12
roků

1.11. – 30.11.2021
3.1. – 24.3.2022

Superior
Superior

7
7

Polopenze
All inclusive

41.850,-Kč
49.900,-Kč

29.900,-Kč
34.100,-Kč

* Datum výročí svatby nesmí
překročit 3 měsíce před nebo
po pobytu v hotelu.

1.11. – 30.11.2021
3.1. – 24.3.2022

Superior partial Sea view
Superior partial Sea view

7
7

Polopenze
All inclusive

42.850,-Kč
50.900,-Kč

29.900,-Kč
34.100,-Kč

1.11. – 30.11.2021
3.1. – 24.3.2022

Superior Sea view
Superior Sea view

7
7

Polopenze
All inclusive

43.850,-Kč
51.900,-Kč

29.900,-Kč
34.100,-Kč

1.11. – 30.11.2021
3.1. – 24.3.2022

Superior Beachfront
Superior Beachfront

7
7

Polopenze
All inclusive

45.250,-Kč
53.300,-Kč

29.900,-Kč
34.100,-Kč

1.11. – 30.11.2021
3.1. – 24.3.2022

Couple Deluxe with partial Sea v
Couple Deluxe with partial Sea v

7
7

Polopenze
All inclusive

45.450,-Kč
53.500,-Kč

nelze
nelze

1.11. – 30.11.2021
3.1. – 24.3.2022

Couple Deluxe Beachfront
Couple Deluxe Beachfront

7
7

Polopenze
All inclusive

47.550,-Kč
55.600,-Kč

nelze
nelze

1.11. – 30.11.2021
3.1. – 24.3.2022

Couple Junior Suite Beachfront
Couple Junior Suite Beachfront

7
7

Polopenze
All inclusive

50.750,-Kč
58.800,-Kč

nelze
nelze

1.11. – 30.11.2021
3.1. – 24.3.2022

Couple Privilege Suite Sea View
Couple Privilege Suite Sea View

7
7

Polopenze
All inclusive

52.550,-Kč
60.600,-Kč

nelze
nelze

1.11. – 30.11.2021
3.1. – 24.3.2022

Couple Privilege Suite Beachfront
Couple Privilege Suite Beachfront

7
7

Polopenze
All inclusive

54.850,-Kč
62.900,-Kč

nelze
nelze

* Cena je platná také pro
snoubence, jejichž svatba
bude zajištěna v hotelu.

Uvedená ceny zahrnují:
• ubytování pro novomanžele, manžele oslavující
výročí svatby ve dvoulůžkovém pokoji
• stravování formou polopenze nebo all inclusive
• leteckou přepravu v optimální knihovací třídě
(16500 Kč včetně letištních tax a poplatků)

•
•
•
•

letištní a palivový příplatek
česky mluvícího zástupce v místě
transfer z letiště do hotelu a zpět
pojištění CK dle zákona 159

Uvedené ceny nezahrnují:
• cestovní pojištění
• pojištění storno poplatků zájezdu
• případné PCR testy, antigenní testy a pod

Keňa

Seychely

Panama

Mauricius

Japonsko

Ukázka několika exotických
destinací, do kterých (mimo
jiné) pořádáme naše velice
atraktivní propagační a
speciální akce. I do těchto a
mnoha dalších destinací vám
můžeme připravit individuální
nabídky – dle vašich představ
a požadavků.

Kostarika

Barma

JAR

a řada dalších destinací …
Peru

Srí Lanka

Filipíny

Aktuální nabídky našich speciálních a propagačních akcí naleznete na:
www.objevteasii.cz (pro kontinent Asie)
www.objevtejizniameriku.cz (pro kontinent Střední a Jižní Amerika)
www.objevteafriku.cz (pro kontinent Afrika)

Nabídky resortů s akčními nabídkami naleznete na:
www.ckpremium/speciální nabídky
Veškeré další informace a nabídky naleznete na:
www.ckpremium.cz

Těšíme se na Vás

