
Les Lauriers Eco hotel 3*+  - Praslin Island



Les Lauriers Eco Hotel & Restaurant je menší hotel, 
který se nachází na druhém největším ostrově – Praslin, 
ve vesnici Anse Volbert, cca 5 minutu chůze od 
nedotčené bílé písčité pláže Cote d´Or a 15 minut jízdy
od přístavu. Okolí je rájem pro relaxaci, šnorchlování a 
obdivování panenské přírody. 

Hotel je vzdálen od místního letiště cca 45 minut jízdy. 
Z letiště v Mahé se do hotelu dostanete cca po 2 
hodinách (pozemní a lodní transfer). Les Lauriers je 
okouzlující ekologický hotel na severním pobřeží ostrova
Praslin, proslulého krásou svých pláží. Poskytuje
autentické kreolské zážitky a nádherné přírodní
prostředí. Hotel nabízí tři vzájemně propojené plavecké
bazény, restauraci, bar u bazénu, WiFi připojení po 
celém areálu hotelu atd. Za poplatek si zde můžete
půjčit kola, nebo využít nabídku sportovního rybaření, či
potápění. Les Lauriers Eco Hotel vám pomůže
prozkoumat ostrov a poznat tento kousek ráje.

Tento Eco hotel nabízí ubytování v několika
kategoriích: v superior room, ve vilkách a v suitech. 
K základnímu vybavení patří klimatizace, koupelna se 
sprchou/ WC, ventilátor, trezor, televizor, kávovar a 
terasa. Čím vyšší kategorie pokoje, tím více vabevenější.

Na vyžádání lze rezervovat i rodinné pokoje.





Termín Kategorie Počet 

nocí

Stravování Cena za 

osobu double

Cena dítě 

do

12  let

01.06. - 31.10. 22 Superior 8 Polopenze 57 700 Kč od 33 500 Kč

01.11. - 19.12. 22

09.01. – 31.03.23

17.04. – 31.10.23

Superior 8 Polopenze 58 800 Kč od 34 500 Kč

20.12. - 08.01. 23 Superior 8

Polopenze

PP večeře 24.

PP večeře 31

63 600 Kč

850 Kč

1 200 K

od 35 500 Kč

500 Kč

700 Kč

01.04. - 16.04. 23 Superior 8 Polopenze 59 700  Kč od 34 500 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

Mauricius Barma                                   Filipíny                                    Barma       

Srí Lanka   



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/

