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DOVOLENÁ NA MÍRU
S ČESKY MLUVÍCÍM DELEGÁTEM



Klára Borutová

Exotika dostupná každému
Cestovní kancelář Modrý Maurícius Vám umožní poznat Maurícius, Male-
divy a Seychely za ceny přijatelné téměř pro každého. Na rozdíl od většiny 
českých cestovních agentur nenakupujeme předpřipravené zájezdy             
od velkých německých cestovek. Právě naopak, vysněný zájezd Vám připra-
víme  na míru podle Vašich požadavků a možností. Nemusíte se vůbec 
vázat na termíny, jelikož nabízíme odlety každý den a libovolnou délku 
pobytu. Zajistíme Vám kvalitní ubytování a pohodlnou přepravu na pra- 
videlných linkách Emirates. V roce 2016 jsme se stali největším českým 
prodejcem hotelů Attitude na Mauríciu. Díky tomu prodáváme tyto hotely 
za stejné ceny jako na německém trhu, a navíc Vám zajistíme služby česky 
mluvících delegátek po celý pobyt. 

Zájezd na míru od našich specialistů 
Všechny nabízené destinace jsme osobně navštívili a rádi se s Vámi 
podělíme o své zkušenosti. Víme, kde jsou nejlepší pláže, a umíme dopo-
ručit to nejvýhodnější ubytování. S hotely máme dlouhodobě dobré vztahy 
a služby objednáváme přímo v destinaci. Díky tomu jsme flexibilní                  
a umíme si poradit i s netradičními požadavky. Proč byste si měli vybírat         
z předpřipravených balíčků, když můžete cestovat podle sebe? 

Služby česky mluvících delegátů
Na Mauríciu a na Maledivách je součástí pobytu i osobní schůzka s český-
mi delegáty, kteří v destinacích trvale žijí. Na Mauríciu se za Vámi zastaví 
delegátka a předá Vám své rady a tipy na výlety.  Exkurze probíhají individu-
álně, pojedete klimatizovaným autem s řidičem a program bude probíhat 
dle Vámi zvoleného itineráře. Na výletě Vás může doprovázet i česky mluvící 
delegátka. Na Maledivách na Vás bude český delegát čekat na hlavním 
letišti v Male, poskytne Vám základní informace a pomůže při transferu      
na ostrov. Během celé dovolené jsme pro Vás navíc na telefonu 24 hodin 
denně i my. Můžete nás požádat o asistenci nebo jenom poslat fotky, jak si 
užíváte moře či místní kuchyni.  

Postaráme se Vám o klidnou dovolenou
Cestovní kancelář Modrý Maurícius je pojištěna proti úpadku u ERV a.s..   
S ERV spolupracujeme již řadu let. Sjednáme Vám spolehlivé cestovní 
pojištění léčebných výloh až do výše 8 milionů, pojištění zavazadel i pojiště-
ní proti stornu zájezdu. ERV poskytuje pomoc na telefonu 24 hodin denně. 
Modrý Maurícius se také hlásí k tzv. ITQ Standardu, díky kterému Vám         
ve spolupráci s ERV garantujeme průhledný přístup, pokud se na místě 
pobytu objeví nedostatky.

Jak sehnat dovolenou za nejlepší cenu? 
Neplaťte zbytečně velké částky za letenky a ubytování a objednejte si 
dovolenou co nejdříve. Destinace v Indickém oceánu neznají Last Minute. 
Naopak můžete výrazně ušetřit, když využijete First Moment - slevy za před- 
stih mezi objednávkou a odletem mohou snížit cenu ubytování až o 35 %. 
Ceny letenek rostou s obsazeností letadel, takže nejlevnější letenky sežene-
te od 9 do 3 měsíců před cestou.

Kompletní nabídku najdete na

www.modry-mauricius.cz
Kontaktujte nás na +420 724 730 008 nebo na zajezdy@modry-mauricius.cz

Barbora Víšková

Monika Tůmová

Iveta Mlejnská

Ondřej Světlík

Vendula Pilátová

facebook.com/ModryMauricius
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Měsíc   

max. průměrná teplota (°C)

min. průměrná teplota (°C)

deštivé dny nad 5 mm 

teplota moře (°C)  

vlhkost (%)

Ostrov, kde se plní sny o dovolené

Naše tipyMapa hotelů

Průměrné teploty

Plavby na katamaránu Zahrada Pamplemousse

Krokodýlí a želví farma Procházka se lvy

Maurícius uchvátí svou pestrostí snad každého. Na tomto 
malebném ostrově uprostřed Indického oceánu najdete 
idylické bílé pláže, překrásné hotely, nespoutanou přírodu       
a neuvěřitelně bohaté kulturní dědictví. Můžete zde prožít 
dokonalou relaxační dovolenou i dobrodružný pobyt plný 
poznávání. Skvělé podmínky zde najdou milovníci potápění      
i golfisté. Maurícius je také vyhledávaným místem pro uspořá-
dání romantické svatby či svatební cesty. Všechny formality 
rádi vyřídíme za Vás.  

Cesta na Maurícius trvá přibližně 12 hodin a ke vstupu do země 
nepotřebujete žádná víza ani očkování. V příletové hale místní-
ho letiště Vás po přistání bude očekávat usměvavý zástupce 
naší partnerské cestovní kanceláře Emotions a zaveze Vás do 
hotelu. Během pobytu Vás navštíví česká delegátka, která Vám 
ráda zorganizuje výlety po ostrově.  Na Mauríciu se běžně platí 
Rupiemi, které snadno směníte až na místě. Díky pohodové 
atmosféře a nehrané vstřícnosti místních obyvatel si ostrov 
jistě zamilujete a vždy se na něj budete rádi vracet. 

Friday Attitude
Coin de Mire Attitude
Le Tropical Attitude
Le Récif Attitude
Zilwa Atittude
Veranda Palmar Beach
Emeraude Beach Atittude
Ravenala Attitude
Merville Beach
Veranda Pointe aux Biches
Tamassa
Ambre
Heritage Le Telfair
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www.modry-mauricius.cz/mauricius/hotel-friday-attitude

Největší předností hotelu Friday Attitude je dlouhá bílá pláž      
a fantastická tyrkysově modrá laguna. Milovníci vodních 
radovánek zde budou nadšeni. Moře nabízí skvělé podmínky 
pro plavání i šnorchlování. Navíc se zde můžete těšit i na 
krásný areál. Kromě pokojů pro páry jsou zde k dispozici              
i rodinné apartmány se samostatnou ložnicí pro 2 děti. 

Bezstarostnou dovolenou Vám zaručí balíček All Inclusive,      
za který zde není třeba připlácet. Personál hotelu je nadmíru 
ochotný a má neustále úsměv na rtech. I proto je Friday Attitu-
de naším nejoblíbenějším hotelem. Na tento hotel má Modrý 
Maurícius exkluzivitu a jako jediná česká cestovka zde garan-
tuje volné pokoje po celou sezonu 2017/18. 

Friday Attitude
All inclusive hotel s jedinečnou pláží

Doporučení specialistů

All Inclusive bez příplatku

Krásná pláž s kvalitním koupáním

Rodinné pokoje s oddělenými pokoji pro děti

Hotel po kompletní rekonstrukci

5%
sleva

pro seniory
ExkluzivitaAll

Inclusive

4

děti do

7 let
zdarma

7 NOCÍ V HOTELU LEDEN

20 020 Kč/os.
7 NOCÍ V HOTELU KVĚTEN STRAVA

14 840 Kč/os. All Inclusive

Cena pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Délka pobytu v hotelu může být
libovolná. Na požádání Vám zpracujeme kalkulaci na jakýkoli termín.

Zpáteční transfer osobním autem od 1 490 Kč/os., minibusem 1 160 Kč/os.
Letenka od 20 200 Kč/dospělý | od 17 300 Kč/dítě do 12 let

+



www.modry-mauricius.cz/hotel-coin-de-mire-attitude

Díky své poloze mezi živým městečkem Grand Baie a rybář-
skou osadou Cap Malhereux je Coin de Mire skvělým výcho-
zím bodem pro poznávání života na Mauríciu. Ubytování ještě 
voní novotou – po kompletní rekonstrukci se hotel hostům 
otevírá v říjnu 2017. 

Nabízí upravenou pláž, modernizované společné prostory, 
dvě stylové kategorie pokojů a zcela nově i prostorné rodinné 
apartmány s kuchyňkou pro 2 dospělé a 2 děti. Hotel je 
pojmenován podle majestátní skály Coin de Mire, která se 
Vám rozprostře v celé své kráse při vstupu na písečnou pláž, 
která leží hned naproti hotelu. 

Coin de Mire Attitude
Nejkrásnější výhled na Mauríciu

Doporučení specialistů

Rekonstruováno v roce 2017

Dobrý výchozí bod pro výlety

Pláž s výhledem na skálu Coin de Mire

Rodinné apartmány

děti do

7 let
zdarma

5%
sleva

pro seniory

5

7 NOCÍ V HOTELU LEDEN

13 860 Kč/os.
7 NOCÍ V HOTELU KVĚTEN STRAVA

10 780 Kč/os. Polopenze

Cena pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Délka pobytu v hotelu může být
libovolná. Na požádání Vám zpracujeme kalkulaci na jakýkoli termín.

Zpáteční transfer osobním autem od 1 490 Kč/os., minibusem 1 160 Kč/os.
Letenka od 20 200 Kč/dospělý | od 17 300 Kč/dítě do 12 let



Romantický bílý hotel se skvěle doplňuje s nádhernou modrou 
barvou oceánu. Pokud rádi trávíte čas pozorováním moře               
a nasloucháním šumu vln, je pro Vás Le Récif jako stvořený. 
Ihned po příjezdu na Vás dýchne klid a odpočinková atmosféra. 
Nejhezčí ubytování najdete v pokojích Beachfront s výhledem    
na moře. Můžete navštívit hotelové lázně a vybrat si z bohaté 
nabídky fantastických masáží. Abyste nebyli opravdu ničím 
rušeni a užili si svou dovolenou do poslední kapky, je hotel 
přístupný jen dospělým. 

Le Récif Attitude 
Romantický hotel s úžasným výhledem na moře

Doporučení specialistů

Hotel pouze pro dospělé

Výhled na moře a západy slunce

Pohodová atmosféra

Hotelové spa

www.modry-mauricius.cz/hotel-le-recif-attitude
www.modry-mauricius.cz/hotel-le-tropical-attitude

Hotel Tropical Attitude zvolte v případě, že hledáte opravdu 
velice klidnou dovolenou. Relaxovat můžete uprostřed tropické 
zahrady, do které je hotel zasazen, a kochat se výhledem na 
překrásně modrou lagunu lemovanou kokosovými palmami. 
Přímo u hotelu se nachází molo, odkud vyplouvá několikrát 
denně bezplatný přívoz na ostrov Ile aux Cerfs, kde můžete 
odpočívat na překrásné panenské pláži. Kousek od hotelu se 
také nachází velmi pěkná veřejná pláž. Obrovskou výhodou 
tohoto hotelu je, že je určen pouze pro dospělé, a v roce 2017 
prošel kompletní přestavbou a modernizací.

Le Tropical Attitude 
Klid a relax pod kokosovými palmami

Doporučení specialistů

Rekonstruováno v roce 2017

Hotel pouze pro dospělé

All Inclusive bez příplatku

Krásné pláže na ostrově Ile aux Cerfs 

Pouze
pro

dospělé

Pouze
pro

dospělé

5%
sleva

pro seniory

5%
sleva

pro seniory

6

7 NOCÍ V HOTELU LEDEN

14 560 Kč/os.
7 NOCÍ V HOTELU KVĚTEN STRAVA

11 480 Kč/os. Polopenze

Cena pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Délka pobytu v hotelu může být
libovolná. Na požádání Vám zpracujeme kalkulaci na jakýkoli termín.

Zpáteční transfer osobním autem od 1 490 Kč/os., minibusem 1 160 Kč/os.
Letenka od 20 200 Kč/dospělý | od 17 300 Kč/dítě do 12 let

7 NOCÍ V HOTELU LEDEN

14 560 Kč/os.
7 NOCÍ V HOTELU KVĚTEN STRAVA

10 010 Kč/os. Polopenze

Cena pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Délka pobytu v hotelu může být
libovolná. Na požádání Vám zpracujeme kalkulaci na jakýkoli termín.

Zpáteční transfer osobním autem od 1 490 Kč/os., minibusem 1 160 Kč/os.
Letenka od 20 200 Kč/dospělý | od 17 300 Kč/dítě do 12 let



Emeraude Beach Attitude je ideálním místem pro všechny, kteří 
hledají klidnou plážovou dovolenou za dobrou cenu. Ihned po 
příjezdu Vás uchvátí dlouhé pobřeží, které čeká jenom na Vás. 
Hotelová pláž se nachází přímo naproti areálu a nabízí perfektní 
koupání. Laguna je zde teplá a dostatečně hluboká na plavání. 
Lenošení Vám zpříjemní donáška čerstvých sorbetů a osvě- 
žujících nápojů. Abyste se na dovolené nemuseli o nic starat, je 
celý hotel kompletně All Inclusive. V hlavní restauraci servírují 
chutnou stravu formou bufetu. Večer si jistě rádi užijete koktejl    
v příjemném prostředí baru. Dny plné sluníčka a odpočinku si 
můžete zpříjemnit šnorchlováním na korálovém útesu nebo 
výletem na ostrůvek Ile aux Cerfs.

Emeraude Beach Attitude 
Jen Vy a kilometry písečné pláže

Doporučení specialistů

All Inclusive bez příplatku

Dlouhá pláž a skvělé koupání

Klidný malý areál

www.modry-mauricius.cz/hotel-emeraude-beach-attitude
www.modry-mauricius.cz/hotel-veranda-palmar-beach

Východní pobřeží Maurícia je známé svou nedotčenou přírodou 
a krásnými plážemi. Právě zde leží tento romantický hotýlek, 
který prošel nedávno rekonstrukcí. Je ideální pro rodiny, skupiny 
přátel a milovníky vodních radovánek. Pokud hledáte dovolenou, 
kde zažijete skvělé koupání, šnorchlování a velkou nabídku 
vodních sportů, je tento hotel stvořený právě pro Vás.
 
Svou dovolenou si můžete užít ve zrekonstruovaných pokojích 
typu Comfort a kochat se výhledem na moře, do zahrady nebo 
na bazén. Stravovat se můžete ve dvou restauracích a na pláži je 
Vám k dispozici bar.

Veranda Palmar Beach
Relax na krásné pláži lemované palmami

Doporučení specialistů

All Inclusive bez příplatku

Úžasná pláž s výhledem na východ slunce

Uvolněná atmosféra

Pokoje pro rodiny

5%
sleva

pro seniory

Pouze
pro

dospělé

All
Inclusive

7

All
Inclusive

70%
sleva

pro nevěstu
30%
(min. 7 nocí)

sleva

7 NOCÍ V HOTELU LEDEN

16 170 Kč/os.
7 NOCÍ V HOTELU KVĚTEN STRAVA

14 700 Kč/os. All Inclusive

Cena pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Délka pobytu v hotelu může být
libovolná. Na požádání Vám zpracujeme kalkulaci na jakýkoli termín.

Zpáteční transfer osobním autem od 1 490 Kč/os., minibusem 1 160 Kč/os.
Letenka od 20 200 Kč/dospělý | od 17 300 Kč/dítě do 12 let

7 NOCÍ V HOTELU LEDEN

21 760 Kč/os.
7 NOCÍ V HOTELU KVĚTEN STRAVA

13 330 Kč/os. All Inclusive

Cena pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Délka pobytu v hotelu může být
libovolná. Na požádání Vám zpracujeme kalkulaci na jakýkoli termín.

Zpáteční transfer osobním autem od 1 490 Kč/os., minibusem 1 160 Kč/os.
Letenka od 20 200 Kč/dospělý | od 17 300 Kč/dítě do 12 let



www.modry-mauricius.cz/hotel-zilwa-attitude

V hotelu Zilwa na vás dýchne pravá maurícijská pohoda. 
Uchvátí Vás panoramatický výhled na okolí ostrovy, interiéry    
v rustikálním stylu a tři bělostné pláže na koupání. Starat se      
o Vás bude ochotný personál s upřímným úsměvem ve tváři. 
Krom lenošení na pláži a u bazénů zde můžete zažít grilování 
na ostrově uprostřed laguny, zábavné lekce mauricijské kreol-
štiny nebo výlety na místní trhy.

Nabídka ubytování v hotelu Zilwa je tak široká, že si vybere 
každý. Rodiny ocení dvoupokojové apartmá nebo propojitel-
né pokoje, párům se bude líbit v klidných pokojích blízko pláže 
a lázní. Doporučujeme také balíček All Inclusive, díky němuž 
budete moci navštěvovat až 5 restaurací a ochutnávat pokrmy 
z celého světa.

Zilwa Attitude
Autentický resort, který Vám přiblíží sladký život v ráji

Doporučení specialistů

Bohatý balíček All Inclusive

Velké pokoje pro rodiny a luxusní suity pro páry

Plavby při východu slunce, grilování na ostrově, letní 

kino, lekce kreolštiny

Skvělý servis

Možnost svatby na soukromém ostrůvku

děti do

7 let
zdarma

20%
sleva

pro nevěstu

5%
sleva

pro seniory

8

7 NOCÍ V HOTELU LEDEN

21 770 Kč/os.
7 NOCÍ V HOTELU KVĚTEN STRAVA

16 730 Kč/os. Polopenze

Cena pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Délka pobytu v hotelu může být
libovolná. Na požádání Vám zpracujeme kalkulaci na jakýkoli termín.

Zpáteční transfer osobním autem od 1 490 Kč/os., minibusem 1 160 Kč/os.
Letenka od 20 200 Kč/dospělý | od 17 300 Kč/dítě do 12 let



Superior Room
35m2, pro 2 dospělé a 1 dítě do 12 let
koupelna se sprchou a šatnou
možnost vybrat si výhled z balkonu

Family Apartment

Couple Junior Suite
50m2, ubytování pouze pro dospělé
velká koupelna a šatna, balkon nebo terasa
umístění v klidné části hotelu kousek od pláže a lázní         

80m2, pro 2 dospělé a 2 děti do 17 let
koupelna se sprchou a šatnou
dvě propojené ložnice a balkon 

40m2, pouze pro dospělé
balkon s vířivkou a s výhledem na moře nebo terasa ihned u pláže
umístění v klidné části hotelu kousek od pláže a lázní  

Suite Couple Privilege Suite

UBYTOVÁNÍ Zilwa Attitude ****

www.modry-mauricius.cz/hotel-zilwa-attitude

All Inclusive balíček obsahuje:
snídaně, obědy a večeře v celkem 5 restauracích
odpolední čaj, palačinky a sladkosti
alko a nealko nápoje místní výroby: voda, džusy, limonády, 
čaj, filtrovaná káva, espresso
velký výběr alko i nealko koktejlů, výběr z 12 druhů vín, 
točené pivo
dvě večeře v plážové restauraci s povinnou rezervací
pozemní i vodní sporty, letní kino, lekce kreolštiny, 
posilovna, tenis

Naše fotogra�e (pořízeno při osobní návštěvě)

9



www.modry-mauricius.cz/mauricius/hotel-ravenala-attitude

Zcela nový čtyřhvězdičkový hotel umístěný v zátoce Balaclava 
na půli cesty z hlavního města Port Louis do živějšího městeč-
ka Grand Baie. Můžete se zde těšit na pohádkovou pláž obklo-
penou svěží zelení, obrovské bazény a romantickou řeku, 
která protéká celým areálem. Po celý den (a noc) je Vám             
k dispozici 8 restaurací a 5 barů s velmi rozmanitým výběrem 
stravování. Nenechte si ujít žádný gurmánský zážitek!

Ubytovat se můžete v nadstandardně velkých pokojích, které 
prošly v roce 2015 kompletní renovací. Příjemným detailem je 
minibar, který si můžete naplnit zcela dle svých představ            
v malém tradičním obchůdku v areálu. Bohatý výběr aktivit 
činí hotel ideálním místem pro rodinnou dovolenou a také 
romantickou dovolenou ve dvou.

Ravenala Attitude
Nový hotel s unikátním gastronomickým konceptem
a krásnou pláží.

Doporučení specialistů

Nový moderní hotel

Prostorné pokoje, oddělená křídla pro páry a rodiny

10 restaurací, různé typy kuchyně

Krásná příroda oblasti Balaclava

děti do

7 let
zdarma

20%
sleva

pro nevěstu

5%
sleva

pro seniory

10

7 NOCÍ V HOTELU LEDEN

22 190 Kč/os.
7 NOCÍ V HOTELU KVĚTEN STRAVA

17 920 Kč/os. Polopenze

Cena pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Délka pobytu v hotelu může být
libovolná. Na požádání Vám zpracujeme kalkulaci na jakýkoli termín.

Zpáteční transfer osobním autem od 1 490 Kč/os., minibusem 1 160 Kč/os.
Letenka od 20 200 Kč/dospělý | od 17 300 Kč/dítě do 12 let



Merville Beach

Doporučení specialistů

www.modry-mauricius.cz/mauricius/hotel-merville-beach
www.modry-mauricius.cz/hotel-veranda-pointe-aux-biches

V tomto nově zrekonstruovaném hotelu Vás hned na recepci 
nechají sundat boty a Vy tak rychle hodíte za hlavu starosti 
všedních dnů. Pro Vaši pohodlnou chůzi jsou hotelové cestičky 
vysypány jemným pískem. Hotel je vhodný jak pro příjemnou 
rodinnou dovolenou, tak pro romantický pobyt v páru. Hotel je 
rozdělen na dvě části, z nichž do jedné nemají děti přístup a páry 
si zde užijí svůj ničím nerušený klid. Pro ničím nerušenou dovole-
nou má tato část také vlastní restauraci, bazén, bar a terasu. 
Ubytovat se můžete v pokojích tří kategorií, přičemž jedna z nich 
se nachází v části určené pouze pro dospělé. Nechte se hýčkat      
v hotelovém wellness centru, které má některé masážní 
místnosti přímo na pláži a Vy si tak můžete užívat ten pravý relax 
za zvuků šumění moře. 

Veranda Pointe aux Biches
Nechte starosti daleko a choďte bosi celý den

Doporučení specialistů

Živá část s bazény pro rodiny

Klidné křídlo pro páry v oddělené části hotelu

Prostorná pláž

Možnost chodit v areálu bez bot

Hotel Merville Beach si zamilujete díky jeho krásné pláži                     
s jemným pískem, nádherné tropické zahradě, přátelské 
atmosféře a lázním, ze kterých se při masáži můžete kochat 
výhledem na oceán. Hotel nedávno prošel rekonstrukcí, bydlet 
budete ve vzdušných a moderních pokojích, které ubytují jak 
páry, tak rodiny. Nudit se zde nebudou ani sportovně založení 
klienti, hotel nabízí řadu vodních i pozemních sportů. Z terasy 
hlavní restaurace se budete každý den kochat pohledem              
na lagunu. Kousek od Mervillu se nachází živé městečko Grand 
Baie, kde se můžete nadechnout místní atmosféry v restauracích, 
obchůdcích, nebo na tržišti. 

Krásná pláž kousek od živého městečka

Kousek od městečka Grand Baie

Krásná pláž s jemným pískem

Velká tropická zahrada

Restaurace a lázně s výhledem na oceán

60%
sleva

pro nevěstu

děti do

11 let
zdarma

30%
(min. 11 nocí)

sleva

25%
(min. 7 nocí)

sleva

35%
(min. 7 nocí)

sleva 80%
sleva

pro nevěstu
15%
(min. 5 nocí)

sleva

11

7 NOCÍ V HOTELU LEDEN

16 065 Kč/os.
7 NOCÍ V HOTELU KVĚTEN STRAVA

13 075 Kč/os. Snídaně

Cena pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Délka pobytu v hotelu může být
libovolná. Na požádání Vám zpracujeme kalkulaci na jakýkoli termín.

Zpáteční transfer osobním autem od 1 490 Kč/os., minibusem 1 160 Kč/os.
Letenka od 20 200 Kč/dospělý | od 17 300 Kč/dítě do 12 let

7 NOCÍ V HOTELU LEDEN

17 430 Kč/os.
7 NOCÍ V HOTELU KVĚTEN STRAVA

13 925 Kč/os. Polopenze

Cena pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Délka pobytu v hotelu může být
libovolná. Na požádání Vám zpracujeme kalkulaci na jakýkoli termín.

Zpáteční transfer osobním autem od 1 490 Kč/os., minibusem 1 160 Kč/os.
Letenka od 20 200 Kč/dospělý | od 17 300 Kč/dítě do 12 let



Tento kouzelný hotel se ukrývá v nedotčené přírodě jižní části 
Maurícia, přímo na dlouhé písečné pláži. Moderně zařízené 
pokoje poskytují pohodlí a komfort jak pro rodiny s dětmi, tak 
pro páry na líbánkách. V rámci All Inclusive balíčku budete mít 
možnost ochutnat mauricijskou i mezinárodní kuchyni nebo 
vyzkoušet exotický koktejl ze skvělého mauricijského rumu. 
Nudit se zde rozhodně nebudete, můžete hrát tenis, vyzkoušet 
vodní lyže, vydat se na výlet člunem s proskleným dnem nebo si 
odpočinout v hotelovém wellness. To, co dělá resort jedinečným, 
je domácí zmrzlina, kterou zde sami vyrábějí.

Tamassa
Elegantní a moderní all inclusive hotel

Doporučení specialistů

All Inclusive bez příplatku

Moderní design

Dlouhá písečná pláž

60% sleva pro nevěstu

www.modry-mauricius.cz/hotel-tamassa

Ambre mají v oblibě především páry, které touží po klidné 
dovolené. Jelikož zde není povoleno ubytovávat děti, často jej volí 
páry slavící svatbu nebo výročí. Největší předností hotelu je 
nádherná dlouhá pláž s jemným bílým pískem, která se dělí na 
severní část určenou k lenošení a klidu a jižní část vyhrazenou 
vodním a pozemním sportům. Aby byla Vaše dovolená opravdu 
bezstarostná, je hotel plně All Inclusive. Kromě bufetové restau-
race můžete navštívit také italskou restauraci s příznačným 
názvem Dolce Vita nebo uvolněný plážový bar. Z mnoha kategorií 
ubytování doporučujeme především pokoje Deluxe Sea View        
s výhledem na modrou lagunu.

 Ambre
Klidný pobyt s All Inclusive na krásné pláži

Doporučení specialistů

www.modry-mauricius.cz/mauricius/hotel-ambre-resort

All Inclusive bez příplatku

Krásná pláž a skvělé koupání

Hotel pro dospělé nad 16 let

Pokoje Deluxe Sea View s výhledem na moře

All
Inclusive

All
Inclusive

70%
sleva

pro nevěstu

60%
sleva

pro nevěstu

děti do

11 let
zdarma

25%
(min. 7 nocí)

sleva

12

7 NOCÍ V HOTELU LEDEN

30 290 Kč/os.
7 NOCÍ V HOTELU KVĚTEN STRAVA

26 775 Kč/os. All Inclusive

Cena pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Délka pobytu v hotelu může být
libovolná. Na požádání Vám zpracujeme kalkulaci na jakýkoli termín.

Zpáteční transfer osobním autem od 1 490 Kč/os., minibusem 1 160 Kč/os.
Letenka od 20 200 Kč/dospělý | od 17 300 Kč/dítě do 12 let

7 NOCÍ V HOTELU LEDEN

25 580 Kč/os.
7 NOCÍ V HOTELU KVĚTEN STRAVA

20 875 Kč/os. All Inclusive

Cena pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Délka pobytu v hotelu může být
libovolná. Na požádání Vám zpracujeme kalkulaci na jakýkoli termín.

Zpáteční transfer osobním autem od 1 490 Kč/os., minibusem 1 160 Kč/os.
Letenka od 20 200 Kč/dospělý | od 17 300 Kč/dítě do 12 let

30%
(min. 4 nocí)

sleva Pouze
pro

dospělé



www.modry-mauricius.cz/mauricius/hotel-heritage-le-telfair

Golfový a lázeňský resort Heritage Le Telfair prošel v roce 2017 
kompletní rekonstrukcí a od září Vás zve do nových prostor. Resort se 
chlubí dlouhou pláží s lehátky a slunečníky, luxusními suitami                   
s osobním komorníkem a prvotřídní gastronomií. V interiérech se 
snoubí koloniální noblesa s prvky moderního designu a výhledy           
na moře či do svěží zahrady dávají celému místu tropický ráz. Resort 
má zvláštní kouzlo i večer, kdy se rozsvítí světla podél pláže                        
a z elegantního baru zazní jazzové piano. V kopcích nad resortem se 
vlní profesionální 18jamkové golfové hřiště s bezplatným fee. Milovní-
ci zdravého životního stylu jistě ocení nový wellness balíček, který Vám 
umožní sestavit si na míru pobyt plný lázeňských procedur, zdravé 
stravy a cvičení s osobním trenérem. Díky romantické atmosféře 
doporučujeme hotel především párům. Společný pobyt můžete 
ozvláštnit třeba exkluzivní večeří v původním koloniálním zámečku, 
který patří k hotelu.

Heritage Le Telfair Golf & Spa
Resort
Koloniální klenot mezi pláží a golfovým hřištěm

Doporučení specialistů

Rekonstruováno v roce 2017

Skvělá gastronomie

Klidné místo pro páry

Neomezený golf, wellness balíčky na míru

35%
(min. 7 nocí)

sleva

15%
(min. 4 noci)

sleva 80%
sleva

pro nevěstu

13

7 NOCÍ V HOTELU LEDEN

40 495 Kč/os.
7 NOCÍ V HOTELU KVĚTEN STRAVA

25 845 Kč/os. Polopenze

Cena pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Délka pobytu v hotelu může být
libovolná. Na požádání Vám zpracujeme kalkulaci na jakýkoli termín.

Zpáteční transfer osobním autem od 1 490 Kč/os., minibusem 1 160 Kč/os.
Letenka od 20 200 Kč/dospělý | od 17 300 Kč/dítě do 12 let



Sun Island patří k největším resortům na Maledivách. Na 1600 m 
dlouhém a 600 m širokém ostrově najdete nádherné pláže             
a spoustu příležitostí ke sportování a zábavě. Určitě Vás nadchne 
zdejší laguna, která je neuvěřitelně čistá, prostorná a dost 
hluboká na plavání. Sun Island nabízí ubytování v jednoduchých 
plážových bungalovech umístěných jen pár kroků od oceánu. 
Toužíte-li po větším komfortu a soukromí, doporučujeme 
nadvodní vily s přímým vstupem do laguny. Kromě bufetových 
restaurací a 11 barů zde můžete vyzkoušet i thajskou kuchyni 
nebo romantickou italskou restauraci Al Pontile.

Sun Island Resort & Spa
Ostrov plný zábavy a nedotčených pláží

Doporučení specialistů

www.modry-mauricius.cz/maledivy/hotel-sun-island-resort

Ostrov s krásnými lagunami a spoustou zeleně

Živý hotel pro aktivní cestovatele

Krásné Spa

Jednoduché ubytování za nízkou cenu

Maledivy
Poklidné ostrovy
na prahu ráje

Maledivy jsou malým ostrovním státem, jehož největší bohatství se ukrývá v přírodě. 
Najdete zde klid, bezkonkurenční podmínky ke koupání, pohádkový podmořský život         
a ubytování uprostřed bujné tropické vegetace. Jelikož Maledivy leží kousek od rovníku,   
je zde horko po celý rok. Nejlepším obdobím pro cestování je však naše zima, kdy je 
statisticky nejméně srážek. Cestovat můžete s leteckými společnostmi Emirates, Turkish 
Airlines nebo Aeroflot. Po přistání na hlavním letišti v Malé Vás potom hydroplán nebo 
rychloloď dopraví do hotelu. Přejezd pro Vás vždy rezervujeme spolu s ubytováním.         
Na Maledivách pro Vás máme k dispozici českého delegáta, na kterého se můžete kdykoli 
obrátit. Krom běžných pobytů zde pro Vás můžeme uspořádat i symbolickou svatbu. 
Běžně se zde platí dolarem a pro vycestování nepotřebujete víza ani očkování.

M a l e d i v y

Sun Island
Holiday Island
Royal Island Resort

1
2
3

2

1

20%
sleva

z ubytování

14

děti do

11 let
zdarma

3

7 NOCÍ V HOTELU LEDEN

23 350 Kč/os.
7 NOCÍ V HOTELU KVĚTEN STRAVA

11 480 Kč/os. Polopenze

Cena pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Délka pobytu v hotelu může být
libovolná. Na požádání Vám zpracujeme kalkulaci na jakýkoli termín.

Zpáteční transfer místní linkou a lodí od 6 090 Kč/dospělý
Letenka od 17 900 Kč/dospělý | od 15 900 Kč/dítě do 12 let



Ostrůvek o délce pouhých 700 metrů s jemnou bělostnou pláží 
lemovanou kokosovými palmami je rájem pro všechny, kteří 
hledají klidnou dovolenou a odpočinek mimo civilizaci. Resort se 
nachází 97 km od letiště Malé, v oblasti Jižního Ari Atolu. Transfer 
místním letadlem a lodí trvá 50 minut. Ubytovat se můžete              
v jednoduchých bungalovech přímo na pláži. Je zde jedna hlavní 
restaurace a dva bary. Kdybyste se na ostrově nudili, můžete 
kdykoli navštívit živý sousední resort Sun Island s mnoha bary, 
restauracemi a bazény. Pro milovníky potápění je na Holiday 
Islandu plně vybavené potápěčské centrum.

Holiday Island Resort & Spa
Klidná dovolená pro nenáročné klienty

Doporučení specialistů

Malý klidný hotel

Vybavené potápěčské centrum

Zdarma doprava na vedlejší ostrov Sun Island

Pestrý podmořský svět

www.modry-mauricius.cz/maledivy/hotel-holiday-island
www.modry-mauricius.cz/maledivy/hotel-royal-island-resort-spa

15

20%
sleva

z ubytování

děti do

11 let
zdarma

Royal Island Resort se nachází v Baa Atolu, který je známý svým 
úžasně barevným podmořským životem a nedotčenými plážemi. 
Oválný ostrov nabízí ubytování v prostorných plážových vilách      
s terasami, které jsou od sebe odděleny zelení. Průzračná laguna 
se pozvolna svažuje až k fantastickému korálovému útesu, který 
Vás zabaví na mnoho hodin. Na souši si můžete vychutnat 
wellness, protáhnout se ve sportovním centru a pochutnat si na 
jídlech ve dvou restauracích. Resort je z mezinárodního letiště      
v Male dostupný leteckým transferem trvajícím cca 40 minut.      
Po něm následuje kratičký přejezd rychlolodí až na Váš vysněný 
ostrov. 

Royal Island Resort
Vyhledávaný resort pro páry a milovníky šnorchlování

Doporučení specialistů

Samostatně stojící vilky na pláži

Barevný korálový útes

Klidná atmosféra

Poblíž slavné Hanifaru Bay

20%
sleva

z ubytování

děti do

11 let
zdarma

7 NOCÍ V HOTELU LEDEN

22 570 Kč/os.
7 NOCÍ V HOTELU KVĚTEN STRAVA

10 530 Kč/os. Polopenze

Cena pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Délka pobytu v hotelu může být
libovolná. Na požádání Vám zpracujeme kalkulaci na jakýkoli termín.

Zpáteční transfer místní linkou a lodí od 6 090 Kč/dospělý
Letenka od 17 900 Kč/dospělý | od 15 900 Kč/dítě do 12 let

7 NOCÍ V HOTELU LEDEN

29 180 Kč/os.
7 NOCÍ V HOTELU KVĚTEN STRAVA

14 840 Kč/os. Polopenze

Cena pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Délka pobytu v hotelu může být
libovolná. Na požádání Vám zpracujeme kalkulaci na jakýkoli termín.

Zpáteční transfer místní linkou a lodí od 6 090 Kč/dospělý
Letenka od 17 900 Kč/dospělý | od 15 900 Kč/dítě do 12 let



16

Hotel leží na ostrově Praslin, přímo na nádherné pláži Anse Petite 
Cour s bělostným pískem a s typickými žulovými kameny. Menší 
koloniální hotel v kreolském stylu s celkovou kapacitou 40 pokojů 
Vás uchvátí překrásným výhledem na ostrov Curieuse. Ideální je 
ubytovat se přímo na pláži. Laguna je zde chráněná korálovým 
útesem, a tudíž vytváří ideální podmínky pro plavání a šnorchlo- 
vání. Mořský národní park Anse Petite Coeur se pyšní neuvěři- 
telně pestrým podmořským světem. Le Domaine de La Réserve 
je ideálním místem pro klidnou relaxaci v páru i pro dovolenou    
s dětmi.

Le Domaine de La Réserve
Klidný hotel s jedinečným šnorchlováním

Doporučení specialistů

V blízkosti 2 pláže z Top 10 na světě

Nezapomenutelné šnorchlování

Menší klidný hotel

Přímo v národním mořském parku

www.modry-mauricius.cz/seychely/hotel-le-domaine-de-la-reserve

+

15%
sleva

za předstih

4+1
noci

zdarma

S e y c h e l y

Seychely
Malebné pláže lemované žulovými kameny

Panenské ostrovy Seychel nabízejí neopakovatelná dobrodružství, přírodní krásu 
v nedotčeném prostředí, křišťálově čisté moře a typické skalisté scenérie, které 
Seychely činí jedinečnou destinací. Seychely tvoří několik ostrovů. Hlavním                
a zároveň nejživějším ostrovem je Mahé. Menší ostrov Praslin ukrývá přírodní 
dědictví UNESCO - údolí Valle de Mai. Nejfotografovanějším ostrůvkem je La 
Digue, který Vás okouzlí klidem, obřími želvami a nedotčeným podmořským 
životem. Stravování v hotelech je většinou formou polopenze. Můžete si pochut-
nat na kreolských specialitách s kari, mezinárodní kuchyni i na darech moře. 
Časový posun je v zimě o 3 hodiny a v létě o 2 hodiny více než v ČR. Délka letu           
s pravidelnou linkou Emirates s přestupem v Dubaji se pohybuje okolo 11 hod 
čistého času. Podnebí Seychel je po celý rok teplé, bez extrémních teplotních 
výkyvů. Za sluníčkem a plážemi se tak na Seychely můžete vydat prakticky kdykoli. 

Le Domaine de La Réserve
Patatran Village
The Islander’s Hotel 
Le Duc de Praslin
Kempinski Seychelles Resort

1
2
3
4
5

1
2

5

3

4

7 NOCÍ V HOTELU LEDEN

27 787 Kč/os.
7 NOCÍ V HOTELU KVĚTEN STRAVA

21 300 Kč/os. Polopenze *
Snídaně **

Cena pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Délka pobytu v hotelu může být
libovolná. Na požádání Vám zpracujeme kalkulaci na jakýkoli termín.

Zpáteční transfer minibusem a lodí od 4 800 Kč/dospělý
Letenka od 20 800 Kč/dospělý | od 17 200 Kč/dítě do 12 let

* **

8+2
noci

zdarma



17

Nedotčená příroda, krásné pláže, modrozelené moře a hotelové 
bungalovy na skalnatém svahu na Vás čekají v hotelu Patatran 
Village, který naleznete na romantickém ostrůvku La Digue. Hotel 
nabízí rozmanité ubytování v několika kategoriích pokojů                 
a apartmánů s krásným výhledem na tyrkysovou zátoku Anse 
Patate. Romantické prostředí vybízí především ke klidné plážové 
dovolené ve dvou. Ve volných chvílích se můžete projet na kole 
po okolí nebo šnorchlovat mezi barevnými korály. Na své si zde 
přijdou i milovníci přírody, se kterou je Patatran Village v dokona- 
lém souladu.

Patatran Village
Romantické útočiště v koloniálním stylu

Doporučení specialistů

Romantický hotel

Krásný výhled na tyrkysovou zátoku Anse Patates

Zapůjčení kol a potápěčské výbavy

Tropická zahrada

15%
sleva

za předstih

12+3
noci

zdarma

8+2
noci

zdarma

4+1
noci

zdarma

+

www.modry-mauricius.cz/seychely/hotel-patatran-village
www.modry-mauricius.cz/seychely/hotel-islanders-guest-house

8+2
noci

zdarma

12+3
noci

zdarma

4+1
noci

zdarma

The Islander’s Hotel 

Doporučení specialistů

The Islander je malý rodinný hotýlek rozprostírající se podél pláže 
Anse Kerlan Beach, na severozápadním pobřeží ostrova Praslin. 
Tato pláž je proslavená díky filmu Trosečník, který se zde natáčel 
v roce 1986. V blízkosti jsou i další slavné pláže ostrova Praslin,      
a to Anse Lazio (45 minut) a Anse Georgette (25 minut). Celkem 
zde naleznete 2 bungalovy, 2 apartmány s vlastní verandou            
a nově i jednu prostornou vilu. Na lahodných rybích a kreolských 
specialitách si můžete pochutnávat v nově rekonstruované 
restauraci Capricorn. The Islander je místo, které si užijí zejména 
ti, co touží po pohodě a klidu uprostřed tropické přírody.

Ta pravá seychelská atmosféra a pohostinnost

Klidné místo

Slavná pláž Anse Kerlan

Svěží zeleň zahrady

Prostorné bungalovy

STRAVA

Polopenze

Cena pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Délka pobytu v hotelu může být
libovolná. Na požádání Vám zpracujeme kalkulaci na jakýkoli termín.

Zpáteční transfer minibusem a lodí od 5 400 Kč/dospělý
Letenka od 20 800 Kč/dospělý | od 17 200 Kč/dítě do 12 let

CENA OD 7 NOCÍ V HOTELU 19 826 Kč/os.

STRAVA

Snídaně

Cena pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Délka pobytu v hotelu může být
libovolná. Na požádání Vám zpracujeme kalkulaci na jakýkoli termín.

Zpáteční transfer minibusem a lodí od 4 800 Kč/dospělý
Letenka od 20 800 Kč/dospělý | od 17 200 Kč/dítě do 12 let

CENA OD 7 NOCÍ V HOTELU 13 930 Kč/os.

10%
sleva

za předstih
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Kempinski Seychelles Resort

Doporučení specialistů

www.modry-mauricius.cz/seychely/hotel-le-duc-de-praslin
www.modry-mauricius.cz/seychely/hotel-kempinski-seychelles

Resort Kempinski stojí mezi zelenými kopci a tyrkysově modrým 
mořem jižního cípu ostrova Mahé. Moderní areál je vystavěn         
v elegantním evropském stylu. Zažijete zde luxusní dovolenou se 
vším, co k ní patří: šampaňské k snídani, luxusní wellness, bohatý 
výběr kvalitních pokrmů v restauraci a nekonečná bílá pláž, kde 
má každý své soukromí. Pokoje jsou moderně zařízené a velmi 
pohodlné. Můžete si vybrat mezi výhledem na moře nebo na 
zelené pralesy. Zátoka Baie Lazare je velmi poklidná, ale můžete 
ji využít i jako výchozí bod pro poznávání celého ostrova.

Šarmantní hotel obklopený přírodou

Elegantní 5* hotel

Krásná klidná pláž

Moderně zařízené pokoje

Skvělý poměr kvality a ceny

20%
sleva

za předstih

10%
sleva

za předstih

30%
sleva

za předstih

Le Duc de Praslin

Doporučení specialistů

Hotel se pyšní ideální polohou v blízkosti křišťálového oceánu       
a slavné pláže Cote d'Or na ostrově Praslin. Přibližně 5 kilometrů 
jízdy od hotelu se nachází národní park Vallee de Mai, který je 
domovem unikátní palmy Coco de Mer a vzácného černého 
papouška. V blízkosti je také vyhlášená pláž Anse Lazio (15 minut 
jízdy). Pokoje jsou zasazeny do rozkvetlé tropické zahrady                
s nejrozmanitějšími druhy orchidejí. Dvě restaurace Vás nalákají 
na autentickou kreolskou kuchyni i na mezinárodní speciality.     
Le Duc de Praslin nabízí také první Magma bazén na Seychelách, 
který vám poskytne skvělou relaxaci díky směsi přírodních 
mořských minerálů. Pěšky se snadno dostanete do potápěč- 
ského centra a obchodu.

Rodinný hotel v tropické zahradě

Nejlepší 4* hotel na ostrově Praslin

Výborná poloha přímo na pláži

Klidné prostředí

Vhodné pro páry i rodiny s dětmi

STRAVA

Polopenze

Cena pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Délka pobytu v hotelu může být
libovolná. Na požádání Vám zpracujeme kalkulaci na jakýkoli termín.

Zpáteční transfer minibusem a lodí od 4 800 Kč/dospělý
Letenka od 20 800 Kč/dospělý | od 17 200 Kč/dítě do 12 let

CENA OD 7 NOCÍ V HOTELU 31 418 Kč/os.

STRAVA

Snídaně

Cena pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Délka pobytu v hotelu může být
libovolná. Na požádání Vám zpracujeme kalkulaci na jakýkoli termín.

Zpáteční transfer osobním autem od 4 500 Kč/os., minibusem 1 200 Kč/os.
Letenka od 20 800 Kč/dospělý | od 17 200 Kč/dítě do 12 let

CENA OD 7 NOCÍ V HOTELU 24 574 Kč/os.

5+2
noci

zdarma

7+3
noci

zdarma

4+1
noci

zdarma

10%
sleva

za předstih

70%
sleva

pro nevěstu



Velice nás těší, když nám klienti posílají zprávy a fotky 
z dovolených. Některé jsou natolik zajímavé, že se o ně 

s Vámi musíme podělit.

Recenze našich klientů

Na dovolené jsme byli maximálně spokojeni. Naše drobné obavy 
před cestou s tím, že v malém hotelu bude menší výběr z jídla, byly 
naprosto zbytečné. V hotelu vaří výborně a všechno jídlo nám moc 
chutnalo. Taky musím pochválit víno, kterému dáváme přednost 
před míchanými nápoji. Nakonec jsme byli rádi, že jsme byli v malém 
hotelu, protože zde byla příjemná atmosféra. Personál byl velice milý 
a ochotný. I úklid všech hotelových prostor byl bezchybný.

Rodinná dovolená na Mauríciu, hotel Friday Attitude, únor 2017 

Děkujeme za zprostředkování krásné dovolené. Vše se odehrálo 
podle našich představ a musím obzvlášť pochválit práci delegátek 
Pavly a Renaty a svatební koordinátorky Nathali, které se o vše posta-
raly na výbornou. Veškeré svatební přípravy proběhly velmi rychle a 
hladce a my jsme si díky jejich skvělé práci mohli užívat nerušenou a 
pohodovou dovolenu. Ještě jednou děkuji. :-) Personál hotelu - 
neskutečně přívětiví, ochotní a pracovití lidé, kteří velkou měrou 
přispěli k pohodě a hladkému průběhu naší svatební dovolené. 

Svatba na Mauríciu, hotel Zilwa Attitude, duben 2016 

Mnohokrát jsem četl o ideální dovolené v tropech, mnohokrát jsem ji viděl i ve 
filmu a teď jsem ji i zažil. Hotel na velmi velké ploše zajišťuje, že je všude a vždy 
spousta místa a soukromí. All Inclusive bylo ideální volbou, na konci pobytu 
jsem doplácel skutečně jen za výlety a za spropitné, které jsem s radosti dával k 
dobru. Máme v plánu se vrátit. Nenašel jsem vůbec nic, co bych zlepšil od odletu 
až po návrat. Děkuji za pomoc s výběrem a za organizaci cesty. 

Mladší dvojice, Maurícius, hotel Tamassa, březen 2017

S dovolenou jsme byli maximálně 
spokojení. Úžasný ostrov plný 
fauny i flóry. Nepopsatelně krásné 
moře. Velmi pěkné ubytování, 
čisté. Jídlo výborné. Personál 
hotelu se velmi hezky a vstřícně 
stará o hosty. Všem mohu vřele 
doporučit. 

Rodinná dovolená, Maledivy,
hotel Sun Island, duben 2017

Místo bylo velice krásné, personál 
byl ochotný, pláže několikrát za 
týdenní pobyt čistili. Musím po 
pravdě říct, že není nic, co bych 
ostrovu vytkla, měli jsme naprosté 
soukromí, svoji pláž na kterou 
nikdo nechodil. Plážový domek byl 
velice hezký. I když se cenou řadil 
mezi méně luxusní resorty, nebylo 
to vůbec poznat. Resort byl velice 
klidný, ale večer zde byl vždy 
program. Neskutečně dobré jídlo, 
můžeme toto místo jen doporučit.

Svatební cesta, Maledivy,
hotel Holiday Island, listopad 2016

Ceny uvedené v katalogu (za osobu v základním dvoulůžkovém pokoji) jsou platné ke dni přípravy vydání katalogu. V případě rozporu či odlišnosti informací, fotografií nebo 
cen v katalogu oproti internetovým stránkám www.modry-mauricius.cz platí resp. jsou považované za správné a aktuální informace, fotografie a ceny uveřejněné                        
na internetových stránkách www.modry-mauricius.cz.
Cenu za osobu ve dvoulůžkovém pokoji v jiných měsících, resp. v lepší kategorii pokoje i cenu v jednolůžkovém pokoji a cenu pro děti na přistýlce, resp. v samostatném pokoji 
i cenu letenek, která se liší dle obsazenosti letadel, Vám sdělíme na vyžádání. Zájezdy připravujeme na míru. Na základě Vaší poptávky vždy nejprve zpracujeme Kalkulaci 
individuálního zájezdu, která obsahuje jednotlivé položky jako ubytování, stravování, doprava v destinaci, služby representanta, cestovní pojištění, letecká doprava                       
a případné další služby (např. svatební balíček, exkurse atd.). Cena uvedená v Kalkulaci zájezdu je cenou konečnou. Cestovní smlouvu vystavujeme až po souhlasu klienta        
s Kalkulací zájezdu. 19



Začněte svůj společný život na místě, které je 
považováno za ráj. Vaši vysněnou svatbu naplá-
nujeme dle Vašich přání a potřeb. Na Mauríciu 
máme česky mluvící delegátku, která Vám bude 
nápomocná po celou dobu pobytu. 

Svatba v ráji

Průběh svatby na ostrově Maurícius

Po příjezdu do hotelu si v doprovodu svatebního koordináto-
ra vyberete místo pro svatbu. Můžete zvolit mezi vyzdobeným 
altánkem v zahradě nebo klidným kouskem písečné pláže. 
Svatba se obvykle koná v odpoledních hodinách před 
západem slunce. Obřad na Mauríciu probíhá v souladu              
s místními právními předpisy v anglickém jazyce. Ženich            
a nevěsta opakují po oddávajícím krátký svatební slib. Oba 
novomanželé však musí mluvit anglicky. Pokud si nejste             
s angličtinou jistí, nebo jen chcete slyšet sliby v rodném jazyce, 
zajistíme pro Vás tlumočení do češtiny za příplatek 6300 Kč. 

Veškerý servis při svatbě v jednom svatebním balíčku

Všechny služby potřebné pro uspořádání právoplatné svatby 
se skrývají ve svatebním balíčku, který je vždy součástí kalku-
lace zájezdu. Krom toho obsahují balíčky i spoustu služeb 
navíc, například česání nevěsty, dekorace, svatební dort nebo 
šampaňské pro Váš první novomanželský přípitek. Jednotlivé 
hotely nabízí různé svatební balíčky, které se mohou lišit 
obsahem i cenou. 

Aby Váš velký den patřil skutečně jen Vám, pořádá se         
v každém hotelu jen jedna svatba denně. I proto je dobré 
rezervovat si termín s velkým předstihem. Dál už to 
nechte na nás. Postaráme se o dokumenty, zajištění 
fotografa i o tlumočení obřadu do českého jazyka.
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Slevy a výhody pro novomanžele při svatbě na Mauríciu

Sleva na zájezdech s právně platnou svatbou na Mauríciu 
dosahuje dle hotelu až 80% z ceny ubytování pro nevěstu. 
V hotelu si Vás budou obzvláště hýčkat, čekají Vás dárky jako 
je láhev šampaňského, košík ovoce při příjezdu na pokoji 
nebo třeba obědy po celou dobu pobytu zdarma. Slevy pro 
novomanžele běžně poskytují všechny 4* a 5* hotely na 
Mauríciu. U 3* hotelů za  nižší cenu již není sleva tak vysoká, 
ale i zde můžete počítat se zvláštní péčí.

Fotky ze svatby v ráji od špičkového fotografa

Na Mauríciu spolupracujeme se dvěma profesionálními 
fotografy, kteří se Vám postarají o krásné vzpomínky na 
svatební den. Můžete si dle svého vkusu vybrat buď služby 
vždy usměvavého Zubeyra Kureemuna nebo velmi pečlivého 
Daniela Villierse. Každý z těchto fotografů má svůj osobitý styl 
a nabízí několik balíčků lišících se cenou, délkou focení               
a počtem upravených fotek. Máte-li speciální přání, rádi Vám 
vyjdou vstříc. Všechny fotky na této dvoustraně pocházejí          
z jejich dílny. 
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Pokud cestujete do exotiky přes Dubaj, proč nevyužít přestupu k poznání Spojených 
Arabských Emirátů? Jednoduše přerušte na dvě noci cestu, prohlédněte si novou destinaci        
a potom pokračujte dál. V Dubaji máte na výběr pestrou škálu ubytování, od jednoduchých 
hotelů v centru města až po luxusní hotely na pláži. Při prohlídce Dubaje Vám doporučujeme 
navštívit starou část města, trh se zlatem a promenádu The Walk. Téměř nutností je vyjet 
výtahem na vyhlídkovou terasu nejvyšší budovy světa Burdž Chalífa a podívat se odtud na 
západ slunce. Poté si můžete vychutnat představení místní fontány a vše zakončit nákupy ve 
slavném Dubai Mall. Výlety a exkurze Vám ráda zajistí česká delegátka.

Udělejte si cestou zastávku v Dubaji

Zapomeňte na nepohodlné charterové spoje. Na Maurícius, 
Maledivy a Seychely Vás dopravíme těmi nejkvalitnějšími 
stroji letecké společnosti Emirates, která se může chlubit 
nejmodernější vzdušnou flotilou na světě. Na Maurícius 
poletíte celou cestu dvoupatrovým Airbusem A380. Nejen 
dámy ocení velkorysý limit 30 kg na odbavené zavazadlo           
a 7 kg na příruční zavazadlo. Na komfortní cestování                    
s Emirates si budete velmi rádi zvykat. Každé sedadlo v eko- 
nomické třídě je polohovatelné a má dostatek místa na nohy. 

Pohodlné cestování s Emirates
V ceně letenky jsou dvě jídla a vždy je k dispozici více variant. 
Při cestování je důležité dodržovat pitný režim, a proto                 
si můžete kdykoli požádat o nápoj dle výběru. Pro toho, kdo 
potřebuje zahnat nervozitu z dlouhého letu, je na palubě 
neomezená nabídka alkoholu. Na osobním monitoru si může- 
te pustit oblíbený seriál či poslední filmový hit nebo sledovat 
na mapě, jak se blížíte do vysněné destinace. Pokud cestujete 
se svými ratolestmi, jistě oceníte hračky, které Vašim 
nejmenším věnuje palubní personál.
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Brno, Vídeňská 546/55, 2. patro • tel.: +420 543 524 443/4
Praha, Na Příkopě 392/9, 4. patro • tel.: +420 224 234 964/5
Bratislava, Vajnorská 8/A, 1. patro • tel.: +421 2 55 642 392

Cestovní kancelář
Modrý Maurícius s.r.o.

Iveta Mlejnská
tel.: +420 724 730 008

BRNO

OSOBNĚ NAVŠTÍVILA A PORADÍ VÁM

- Maurícius
- Maledivy
- Seychely

Vendula Pilátová
tel.: +724 730 016

BRNO

OSOBNĚ NAVŠTÍVILA A PORADÍ VÁM

- Maurícius
- Spojené arabské Emiráty

Barbora Víšková
tel.: +420 724 065 776

BRNO

OSOBNĚ NAVŠTÍVILA A PORADÍ VÁM

- Maurícius
- Spojené arabské Emiráty

- Goa

Monika Tůmová
tel.: +420 724 065 779

PRAHA

OSOBNĚ NAVŠTÍVILA A PORADÍ VÁM

- Maurícius
- Maledivy

Veronika Mračnová
tel.: +421 948 548 908

BRATISLAVA

OSOBNĚ NAVŠTÍVILA A PORADÍ VÁM

- Maurícius
- Maledivy
- Seychely

Ondřej Světlík
tel.: +420 724 065 774

BRNO

OSOBNĚ NAVŠTÍVIL A PORADÍ VÁM

- Maurícius
- Srí Lanka

www.modry-mauricius.cz


