VAR 2. MAURICIUS
Hotel Riu Le Morne 4*
8. 1. – 15. 1. 2019
8 dní / 5 nocí
INDIVIDUÁLNÍ NÁVRH zájezdu pro pana Miloše Matulu, 4 - 10 osob.
Miloš Matula - duchovní učitel, terapeut, spisovatel, žurnalista, filmový a hudební producent, ale
také reklamní a PR specialista.

Minimální počet 4 - 10 osob (Dojde-li k nedosažení minimálního počtu účastníků, bude cestovní
kancelář informovat zákazníka o takové skutečnosti nejméně 7 dnů před plánovaným termínem zahájení
zájezdu a neprodleně vrátí zákazníkovi veškeré plnění přijaté od zákazníka.)
Záleží pouze na Vás, zdali chcete meditovat nebo si uděláte vlastní program.

Riu Le Morne 4*, pokoj Standard
Hotel prošel v roce 2014 kompletní renovaci a je nově otevřen od února 2015. Leží na jihozápadním cípu
ostrova v malebné zelené části Le Morne, asi 60 km od letiště a hlavního města Port Louis a je ideálním
místem k odpočinku a relaxaci. Nabízí služby pouze pro osoby nad 18 let.
Hotel je vybaven 2 restauracemi (hlavní – stravování formou bufetu, a´la carte), k dispozici indická a asijská
restaurace v hotelu RIU Creole, recepcí, 3 bary a 2 bazény. Aktivity v hotelu: windsurfing, posilovna, stolní
tenis, potápěčské centrum, lázně (vířivka a turecké lázně zdarma), Wi-Fi v celém hotelu zdarma (včetně
pokojů).
Pokoje: Celkově 219 pokojů je rozděleno do 2 kategorií: dvoulůžkové standard a superior. Všechny pokoje
mají klimatizaci, SAT/TV, minibar, trezor, zařízení na přípravu kávy a čaje, koupelnu se sociálním zařízením,
vysoušeč vlasů, terasu/balkon.
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Strava:
ALL INCLUSIVE
Snídaně, obědy a večeře formou bufetu nebo v restauracích a la carte po předchozí rezervaci, svačiny
v průběhu celého dne, nealkoholické nápoje, čaj, káva, místní alkoholické nápoje 24 hodin (víno, pivo,
likéry, destiláty), vířivka, turecké lázně

Program:
1. den – Odlet z Prahy.
Odlet z Prahy.

2. den – Mauricius – přílet

all inclusive

Přílet na ostrov Mauricius v Indickém oceánu. Na letišti se přivítáte se zástupcem naší CK, poté transfer do
Vašeho hotelu. Ubytování a individuální volno na odpočinek. Přenocování.

3. den – Mauricius

all inclusive

Odpočinek na krásné pláži, meditace, koupání a šnorchlování. Možnost výletů. Přenocování.

4. den – Mauricius

all inclusive

Odpočinek na krásné pláži, meditace, koupání a šnorchlování. Možnost výletů. Přenocování.

5. den – Mauricius

all inclusive

Odpočinek na krásné pláži, meditace, koupání a šnorchlování. Možnost výletů. Přenocování.

6. den – Mauricius

all inclusive

Odpočinek na krásné pláži, meditace, koupání a šnorchlování. Možnost výletů. Přenocování.

PRAŽSKÝ KLUB TOUR OPERATOR, s. r. o.Drahobejlova 6, 190 00 Praha 9
Tel: 266 311 543 – 5, Fax: 266 313 166, E-mail:mohelnicka@prazsky-klub.cz, www.prazsky-klub.cz

…zájezdy na míru, firemní akce, eventy, konference, incentiva, odborné programy…

2

7. den – Mauricius – odlet

all inclusive

Dopoledne poslední volno. Dle času odletu transfer na letiště k Vašemu odletu domů.

8. den – Praha
Přílet do Prahy.
Služby uvedené v návrhu program nejsou podložené rezervacemi. Pro stanovení předběžné ceny za osobu
bylo použito cen za obsažené služby v daném období obvyklých. Závazná cena za osobu bude sdělena na
základě potvrzení itineráře/návrhu program a služeb na konkrétní termín pro daný počet osob.

Cena na osobu:
Cena pobytu (min 4 osoby)

36 700,- Kč / os.

Cena pobytu (min 6 osoby)

32 800,- Kč / os.

Cena pobytu (min 8 osoby)

30 900,- Kč / os.

Cena pobytu (min 10 osob)

29 800,- Kč / os.

Příplatek za 1 noc navíc

5 800,- Kč / os.

Cena na osobu ve dvoulůžkovém pokoji / 1 noc.

Mezinárodní letenka

16 500,- Kč / os.

Praha – Mauricius – Praha vč. všech tax (ekonomická třída)

Příplatek za jednolůžkový pokoj

10 700,- Kč / os.

*Cena je platná na osobu při min. počtu 4 - 10 osob cestující společně, ubytovaných ve dvoulůžkových
pokojích a čerpajících stejné služby.

Navrhované letecké spojení:
Pevná cena bude potvrzena na základě závazné objednávky na jména.

08.1.2019
09.1.2019
14.2.2019
15.2.2019

19:10
02:20
21:05
08:25

23:50
13:10
06:00
09:05

Praha – Istanbul
Istanbul - Mauricius
Mauricius – Istanbul
Istanbul – Praha

Turkish Airlines
Turkish Airlines
Turkish Airlines
Turkish Airlines
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Cena zahrnuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

letenku Praha – Mauricius – Praha vč. všech tax
5 nocí ubytování ve 4* hotelu, dvoulůžkový pokoj Standard
stravování formou all inclusive
přivítání ČESKY hovořícím delegátem
průvodce Miloše Matulu po celou dobu zájezdu
meditace dle domluvy
transfer letiště – hotel – letiště
pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
•
•
•
•

příplatek za jednolůžkový pokoj
fakultativní aktivity, výlety
výdaje osobní povahy
cestovní pojištění – na požadavek rádi zajistíme

Vstupní podmínky – Mauricius
Pro občany ČR platí při vstupu na území Mauricia bezvízová povinnost. Při vstupu do země je nutno
předložit ke kontrole cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců - rychlopasy tak není možné k cestě
využít.
Zdravotní předpisy:
Na Mauriciu se nevyžaduje žádné zvláštní očkování. Doporučuje se bezpodmínečně pojistit vhodnou formu
pojištění pro cesty do zahraničí.

Fakultativní výlety:
Minimální počet osob jsou 4 a maximální počet je 8 osob.
Aquasoleil, celodenní výlet (každý den), cena 6 100 Kč / osobu
07:45 – 08:00h odjezd z hotelu. V 09:00h nalodění se na trajekt. Poplujete mořským parkem Blue Bay
Marine Park směrem na jihovýchod k ostrovům Ile au Phare, Ile de la Passe a Ile aux Flamants. Oběd po
cestě zpět na ostrově Ile aux Cerf, kde ochutnáte humra a grilované ryby přímo na pláži.
Blue Lagoon, celodenní výlet (každý den), North Coast - cena 3 500 Kč / osobu a East/West Coast - cena
4 100 Kč / osobu
Celodenní plavba katamaránem ne severní pobřeží, západní pobřeží nebo východní pobřeží.
Severní pobřeží – ostrovy le Coin de Mire, I´lle Plate se zastávkou na ostrově I´llot Gabriel.
Západní pobřeží – poplujete podél pobřeží, budete sledovat delfíny a mořskou faunu. BBQ oběd.
Východní pobřeží – poplujete k největší laguně na ostrově. Odpoledne strávíte na Ile aux Cerfs.
Dip Into Our Colours, celodenní výlet (pondělí – sobota), cena 3 600 Kč / osobu
V 09:00h odjezd z hotelu a návštěva hlavního města Port Luis a Caudan. Oběd v restauraci Brasserie Chic
Restaurant. Odpoledne návštěva zahrady Pamplemousses (vstup Rs 200 se platí na místě). Návrat do
hotelu cca 16:30 – 17:00h.
Delfíni a velryby, půldenní výlet (každý den), cena 4 200 Kč / osobu
V 07:30h odjezd lodí a budete hledat / pozorovat delfíny a později odpoledne i velryby. Výlet bez oběda.
Tea Route, celodenní výlet (každý den), cena 4 200 Kč / osobu
V 09:00h odjezd z hotelu na čajové plantáže Bois Cheri. Po cestě návštěva koloniálního domu Domaine les
Aubineaux z roku 1872 a jeho zahrad. Dům dnes slouží jako muzeum mauricijského čaje. Vychutnáte si
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místní čaj a budete pokračovat do Bois Chéri – první a největší čajový výrobce na Mauriciu již od roku 1892.
Prohlídka továrny a muzea. Poslední zastávkou bude Saint Aubin house z roku 1819, který byl přestavěn na
restauraci, a zde si vychutnáte váš oběd.
Jih ostrova a jeho kouzlo, celodenní výlet (pondělí – sobota), cena 4 100 Kč / osobu
V 09:00h odjezd z hotelu do Trou aux Cerfs, kde budete mít čas na nákupy ve Floreal a Curepipe. Poté
přejezd přes největší přírodní rezervaci se zastávkou u jezera Grand Bassin, a dále pokračování do
Chamarel. Ve 12:45 hodin pro vás bude připraven oběd v Le Chamarel Restaurant, a poté bude následovat
prohlídka „sedmibarevné země“. Po cestě zpět do hotelu se můžete těšit na návštěvu továrny na výrobu
rumu a jeho ochutnávku.
Adrien´s Dream, celodenní výlet (každý den), cena 5 100 Kč / osobu
V 09:30h odjezd z hotelu do Flic en Flac, kde se nalodíte a poplujete do zátoky Tamarind Bay, kde budete
pozorovat delfíny. Možnost oběda na ostrově Ile aux Benitiers (fakultativně). Návrat do hotelu v cca 15:30 –
16:00h.
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