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SPECIALISTA NA INDICKÝ OCEÁN 
 
 
Všechny destinace známe osobně, proto dokážeme připravit nabídku na 

míru Vašim představám a přáním. 
 
 
 

Často se setkáváme s tím, že pro mnohé klienty je Indický oceán tak trochu 

neznámou. Proto jsme připravili tento e-book zdarma, který Vám představí tři 

destinace Indického oceánu. Zjistíte základní fakta o Mauriciu, Maledivách a 

Seychelách, které jsou jako naším druhým domovem. Dozvíte se čím se jednotlivé 

republiky liší a co je pro ně typické, abyste si mohli utvořit vlastní představu o své 

dovolené snů ve zvolené destinaci.  

 

Příjemné čtení přeje tým Elixír tours 
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MAURICIUS  

„Bůh stvořil Mauricius a podle něho ráj“ (Mark Twain, 1896) 
 
 
Oficiální název: Mauricijská republika  
Hlavní město: Port Louis 
Rozloha: 2040 km2  
Počet obyvatel: 1 125 000  
Hustota zalidnění: 588 lidí na km2  
Státní zřízení: pluralitní republika  
s jednokomorovým parlamentem 
Časové Pásmo: GMT + 4 h 
Administrativní dělení: 9 distriktů a 3 dependence 
Měna: mauricijská rupie (Mau Re) =100 centů 
Úřední jazyk: angličtina  
Průmyslová odvětví: výroba textilu a konfekce, hraček, kosmetiky, hodinek, cestovní ruch 
Zemědělství: pěst. cukr. třtiny, brambor, batátů, manioku, kukuřice, podzemnice olejné,         
zeleniny, ovoce, tabáku, čaje, vanilky, chov skotu, koz a prasat  
Nejvyšší hora: Piton de la Petite Riviére Noire (826 m) 
Největší město: Port Louis (150.000 obyvatel)  
Přírodní nebezpečí: cyklony  
Náboženská příslušnost: římští katolíci 26%, protestanté 4%, muslimové 13%, hinduisté         
54% 
 

 



Mauricius patří aktuálně mezi nejoblíbenější a finančně nejdostupnější destinace 
Indického oceánu, jeho služby a servis stále rostou, turistický ruch je pro ostrov 
velmi důležitý, země je multikulturní, bezpečná a stabilní. Bez problémů se zde 
domluvíte anglicky i francouzsky. Pro vstup do země nepotřebujete žádná speciální 
očkování, ani turistické vízum. Po příletu jen odevzdáte vyplněný imigrační dotazník 
se základními osobními údaji a informace o vašem pobytu. Je zde pouze malý 
časový posun - o 3 hodiny více během zimního času, o 2 hodiny více během času 
letního - což je pro nás organismus velice snesitelné.  
 
 
Hlavní sezóna zde začíná říjen/listopad a pokračuje až do dubna, kdy je zde místní 
léto a teploty přes 30 stupňů. Naopak v době, kdy panuje letní počasí v České 
republice, na Mau se teploty pohybují JEN v rozmezí 22-24 stupňů. 
 
 
Obyvatelstvo je různého vyznání, ale převažuje hinduismus. Lidé jsou velice 
pracovití a přátelští. Restaurace nabízí nejen tradiční kreolskou kuchyni, ale 
vzhledem k různorodosti obyvatelstva není problém potěšit své chuťové buňky i 
kuchyní indickou, francouzskou, africkou nebo čínskou.  
 

 
 
 
Mauricius okouzlí své návštěvníky romantickou přírodou a nádhernými plážemi, 
které však patří všem, nejsou majetkem konkrétního resortu. U ostrova jsou výborné 
podmínky pro šnorchlování i potápění. Pokud nepatříte zrovna mezi typ lidí, co 
dokáže na pláži strávit celý pobyt, je tento ostrov ideální volbou i pro vás. Mauricius 
nabízí spoustu historických, převážně hinduistických památek, přírodní rezervace, 
botanickou zahradu, deštný prales s krokodýlím parkem, světoznámé interaktivní 
muzeum cukru, bohatý noční život, tržnice s různým zbožím a také je zde bohatá 
nabídka módního zboží pro vášnivé milovníky nákupů. 



Ráj je to také pro golfisty, ať už ty začínající, či pro plně zkušené hráče. Nachází se 
zde spousta úžasných možností včetně 18ti jamkových hřišť. Další výhodou je, že 
pro hotelové hosty je většinou hra na “hotelovém” hřišti zdarma. 
 
 

 
 
Ubytování je hotelového typu nebo v podobě menších resortů. Na vodní vilky tu 
opravdu nenarazíte, ty jsou pouze na Maledivách. :-) 
Hotely jsou různých kategorií a některé nabízejí ubytování pouze osobám starším 
18ti let. Na druhé straně jsou pak hotely, které jsou zaměřeny na pobyty s dětmi, 
najdete zde dětské koutky, hřiště či dětský klub. Strava je možná polopenzí 
(vzhledem k množství restaurací, tržnic i obchůdků všude kolem), plnou penzí nebo 
samozřejmě klasickou all inclusive, opět záleží jen na vašich preferencí. 
 



 
 
 
Zážitkem pro malé i velké bude stoprocentně setkání s delfíny. :-) Můžete je nejen v 
rámci výletů pozorovat, ale co takhle si s nimi rovnou zaplavat ve volné přírodě?! To 
už zní lépe, co říkáte… :-) 
 
 
Mauricius je opravdovým rájem na zemi a vyhledávaným místem pro romantické 
zásnuby, líbánky či svatební obřady. Vyřízení náležitostí a dokumentů je rychlé a 
sňatek zde uzavřený je právoplatný v ČR. 
 
  
 
 
MALEDIVY  

Oficiální název: Maledivská republika 
Politické zřízení: republika v čele s prezidentem  
Poloha: severní část Indického oceánu, jihozápadně od Indie, 5°         

severně nad rovníkem  
Rozloha: 90 000 km2, z toho 300 km2 nad mořem (podíl vodní            

plochy na rozloze celého státu: 99,9 %)  
Počet obyvatel: 396 334 obyvatel (2009)  
Hlavní město: Malé  
Jazyk: angličtina, dhivéhí 
Měna: maledivská rupie  
Klima: tropické  
Počet atolů: 26  
Počet ostrovů: cca 2000 ostrůvků, z nichž mnohé nejsou obydlené  
Náboženství: islám (sunnité)  
Časový posun: +4 hodiny v zimě, +3 hodiny v létě  
Nejdelší řeka: nejsou zde žádné řeky 
Zvláštnost: nejplošší a nejníže položený stát na světě (žádné místo neleží více než 2,5 m nad                

hladinou oceánu) 



 

 
Maledivské ostrůvky připomínají šňůru perel rozsypanou jihozápadně od Indie 
nedaleko rovníku. Doslova vyrostly z nitra Země, tvoří je totiž atoly sopečného 
původu. Dýchat tu můžete opravdu z plných plic, není tu rozvinut téměř žádný 
průmysl, největším odvětvím je cestovní ruch a poté rybolov. I zde si vystačíte s 
angličtinou. Žádná speciální očkování nepotřebujete a víza také ne, po příletu jen 
vyplníte vstupní kartu se svými osobními údaji a termínem vašeho pobytu. Co zde 
rozhodně nebudete potřebovat je řidičský průkaz. :-) Auta jezdí jen v hlavním městě 
Malé a na nejjižnějším atolu Addu. Maledivy jsou nejníže položenou destinací na 
světě a časový posun je oproti České republice je +4 hodiny v zimním a +3 hodiny v 
letním čase.  
 
 
Počasí na Maledivách je příslibem krásné exotické dovolené. Teploty se celoročně 
pohybují okolo 28-32 stupni, vrcholná sezóna je mezi prosincem a dubnem. Teplého 
počasí si užijete i ve zbývající části roku, jen zde více prší, a to především v červnu a 
červenci. 
 



 
 
 
Země je to muslimská a obyvatelé vyznávají islám. Je nutné tento fakt respektovat a 
nesnažit se do země přivézt alkohol, vepřové maso nebo křesťanské symboly. Na 
lokálních ostrovech osídlených místním obyvatelstvem platí i zákaz konzumace 
alkoholu na veřejnosti či veřejné nošení dámských bikin, ženy musí být patřičně 
zahalené. Koupání v plavkách je povoleno na tzv. bikini plážích. Nic z tohoto se však 
turistických resortů netýká. V resortech je atmosféra uvolněná, alkohol je běžně k 
dispozici a opalování v bikinách je samozřejmostí. 
 

 
 
 
Maledivy vás dostanou svými bělostnými liduprázdnými plážemi, průzračnou 
tyrkysovou vodou a voňavou flórou. Pokud toužíte po opravdovém odpočinku, 



soukromí a relaxu mimo rušnou civilizaci, Maledivy jsou vaší destinací. Resorty 
nabízejí velký výběr vodních sportů, můžete si vybrat i z nabídky výletů a navštívit 
třeba i hlavní ostrov Malé. Nebo se jen  tak plavit katamaránem a užívat si koupání a 
nezapomenutelný západ slunce. Resorty mají pro své klienty také možnosti různých 
wellness procedur a kosmetických ošetření pro váš dokonalý odpočinek a požitek z 
ráje. Pro milovníky potápění a šnorchlování jsou Maledivy vyhledávanou destinací. 
Spousta resortů má vlastní reef nebo k němu snadno doplavete a pod hladinou 
můžete pozorovat hejna nádherných pestrobarevných rybek, větších ryb a výjimkou 
nejsou ani “baby žraločci”. :-) Pro potápeče tu pak čekají podmořští živočichové ještě 
větších rozměrů. 
 

      
 
Při slově Maledivy se vám možná vybaví krásné vodní vilky na dřevěných kůlech 
vsazených přímo do oceánu. Ano, pokud toužíte po tomto zážitku, volte tuto 
destinaci. Ne všechny resorty je mají, ale je z čeho vybírat. Do vodních vilek však 
resorty neumožňují ubytovávat děti, a to z bezpečnostních důvodů. Z vilek je 
opravdu ihned přímý vstup do oceánu a vilky jsou mezi sebou propojeny jen 
dřevěnými lávkami, které vás dovedou až na pevninu. Pokud toužíte po opravdovém 
luxusu, je možné domluvit vodní vilku s vlastním bazénem či jacuzzi. Během noci 
pak uslyšíte vlny rozbíjející se o kůly, pro někoho uklidňující ukolébavka, pro druhé 
rušivý element. Na atolu nenajdete klasické budovy hotelového typu, bydlet budete v 
plážových vilkách, k dispozici jsou i prostornější apartmány či prezidentské vilky, 
opět záleží na vaší představě a samozřejmě rozpočtu. Oproti Mauriciu, kde 
stravování ve vlastní režii mimo hotelový resort není problém, zde jste v izolaci atolu 
a bohužel tomu odpovídají i ceny jídel a občerstvení. Proto pokud zrovna nedržíte 
linii a rádi si o dovolené dopřejete od všeho něco, vyplatí se zde program all 
inclusive. Zvláště pro rodiny s dětmi je toto ideální řešení, neutratíte tak za 
dovolenou další tisíce na resortu za vodu a nápoje. Další položka, která navyšuje 
cenu této destinace jsou transfery z hlavního ostrova na atoly, dá se letět 
hydroplánem, malým letadlem, plout lodí nebo rychločlunem. 
 
 
Toužíte-li po svatebním obřadu v této romantické destinaci, musíme vás trošičku 
zklamat. Jelikož se jedná o muslimskou zemi, i obřad může být uzavřen pouze mezi 
snoubenci muslimského vyznání. O této skutečnosti se aktuálně jedná a my 
doufáme, že se toto pravidlo brzy změní, aby se svatba zde stala dostupná pro více 
lidí. Prožít zde však líbánky či symbolický svatební obřad možné je a fotografie z 
Malediv vám budou krásnou vzpomínkou. 



SEYCHELY  

Oficiální název: Seychelská republika 
Poloha:  4° jižní šířky od rovníku 
Počet ostrovů: 115 ostrovů, z nichž 3 nejznámější  
jsou Mahé, Praslin a La Digue 
Hlavní město: Victoria (29 000 obyvatel)  
Rozloha: 455 km2  
Počet obyvatel: 80 469 
Státní zřízení: pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem 
Důležité z historie  
- až do 18. století byly ostrovy neobydlené, dlouho domovem pirátů 
- v roce 1770 sem dorazili Francouzi s 21 osadníky a 7 otroky  
- v roce 1812 se ostrovy staly britskou državou, v roce 1903 britskou kolonií  
- 29. června 1976 získaly Seychely nezávislost  
Časové Pásmo: GMT + 4 h (+ 5 h v létě) – tedy budete mít v zimě o 3 hodiny a během                     
letního času o 2 hodiny více než v Praze  
Měna: seychelská rupie (SR) =100 centů, přibližně 1 SCR = 1,97 Kč 
Úřední jazyk: angličtina, francouzština, kreolština – každé malé dítě se domluví všemi třemi            
jazyky 
Průmyslová odvětví: zpracování zemědělských produktů a ryb  
Zemědělství: pěst. kokosových palem, banánovníků, batátů, manioku, kukuřice, rybolov 
 
 

 



Seychely patří k vysněným turistickým destinacím nejen Čechů. Cestování do tohoto 
ráje je poněkud finančně náročnější, ale pokud si pro svou dovolenou vyberete 
spolehlivého partnera, který destinaci zná a má navázané vztahy s lokálními hotely, 
dá se tento sen zrealizovat za zajímavé ceny. Pokud byste chtěli mimo hlavní ostrov 
na nějaký menší, je opět potřeba počítat s nárůstem ceny o zpáteční transfer 
trajektem či letadýlkem. Seychely jsou křesťanskou zemí, proto se tu budete cítit 
uvolněně. I když se v minulosti nechvalně proslavili, buďte si jistí, že tu panuje 
pořádek a řád dle britského vzoru. Pozor na dopravní situaci, opravdu se tu jezdí 
vlevo. :-). Největší počet aut zaznamenáte na hlavním ostrově Mahé a druhém 
největším ostrově Praslin.  Země je to bezpečná a stabilní, pro vstup nepotřebujete 
žádné vízum, ale počítejte s vyplněním vstupní karty a doložení informací o vašem 
pobytu a zpáteční letenky. Nejsou potřeba speciální očkování. Je tu čisto, voda je na 
hlavním ostrově kvalitní (přesto doporučujeme převařit)  a zdravotní péče 
odpovídající evropským standardům. Kromě kreolštiny jsou úředními jazyky i 
angličtina a francouzština. Časový posun je velice přijatelný, pouhé +3 hodiny v 
období našeho zimního času a +2 hodiny v letním. Seychely nenabízejí nic mezi, 
buď jste uprostřed luxusu nebo obyčejných guesthousů. Můžete mít pocit, že se tu 
na chvíli zastavil čas, protože ani na hlavním ostrově Mahé nenajdete fast food KFC 
či Mc´Donalds. Místo toho si pochutnejte na zdravé kreolské kuchyni, jejíž hlavní 
složku tvoří ryby, zelenina a rýže. 
 
 

 
 
 
Seychelské ostrovy se rozprostírají na geologicky stabilním podloží a mimo dosah 
cyklonu, proto zde na ošklivé počasí zapomenete raz dva. Teplota je zde stabilní a 
po celý rok téměř konstantní, šplhá k 29 stupňům vzduchu a teplota vody je kolem 
26 stupňů. Rozdíl mezi teplotou vzduchu ve dne a teplotou vzduchu v noci ani 
nepostřehnete, a tak svetr či mikinu využijete maximálně tak v letadle, jinak vám 
zůstane ležet na dně kufru. :-) 
 
 



Seychelská krajina je hodně specifická a na fotkách ji lehce poznáte. Díky izolaci 
ostrovů a příchodu člověka až v 18.století jsou mnohé druhy endemické. Typické 
žulové kameny nepřehlédnete. Na ostrově Praslin vás ohromí Májové údolí s palmou 
Coco de Mer, která se nikde jinde na světě nenachází. Tato plama má plody 
erotických tvarů. Seychely jsou domovem želv - nikde jinde nenajdete karetu pravou, 
kožatku velkou, želvu obrovskou, želvu sloní a další ohrožené druhy. Nádherné, 
liduprázdné pláže lemované skalami jsou další předností této kouzelné destinace. 
Členitost této země je důvodem, že zde nenarazíte na rozsáhlé a vysoké hotelové 
komplexy. Hotýlky jsou spíše menší, zasazené do údolích či kopců a nenabízejí all 
inclusive program, typické ubytování je se snídaní či polopenzí, existují také 
možnosti s vlastním stravováním a kuchyňkou k dispozici přímo v apartmánu.  
 
 

 
 
 
Hlavní ostrov Mahé nabízí spoustu aktivit. Vydat se můžete do hlavního města 
Victoria nebo na nejvyšší bod Seychel - horu Morne Seychellois, která se nachází ve 
stejnojmenném národním parku, ideální místo pro pěší turistiku se spoustou stezek. 
Navštívit se dá řemeslná vesnička či továrna na výrobu seychelského čaje.Těšit se 
můžete i na nabídku vodních sportů a samozřejmě úžasné šnorchlování. Jediné 18 
jamkové golfové hřiště je zasazeno do nádherné přírody druhého největšího 
seychelského ostrova Praslin - zahrát si golf zde stojí opravdu za to! 
 
 
Seychely jsou rájem pro zamilované. Své líbánky zde tráví princové i princezny. 
Svatební obřad pod seychelským sluncem rozhodně nemá chybu a příjemnou 
zprávou je i fakt, že sňatek zde uzavřený je právoplatný v České republice. 
 
 
 



 
 

Je pro vás cestování vášní a rádi si na toto téma rozšiřujete své 
vědomosti a obzory? V tom případě můžeme doporučit  

blog seychely-online, kde najdete spoustu zajímavých článků  
z destinací Indického oceánu. 

 
 
 
Ze zkušeností z cestovní kanceláře a z příběhů našich klientů se přikláníme ke 
sjednání cestovního pojištění před každou vaší cestou do zahraničí. Naše cestovní 
kancelář sama o sobě je samozřejmě pojištěná, ale proti úpadku, insolvenci či 
nedodržení pravidel a plateb s partnerskými agenturami. Neexistuje pojištění, kterým 
by cestovní kancelář nesla zodpovědnost za osobní věci či zdravotní stav klientů. Od 
toho je právě produkt cestovní pojištění, které chrání samotného klienta během jeho 
pobytu. Správný balíček by vás měl ochránit nejen pro případ návštěvy lékaře nebo 
hospitalizace v nemocnici, ale měl by se postarat i o vaše osobní věci v případě 
odcizení, krádeže, zpoždění či ztráty zavazadel. Proto radíme nekoukat jen na cenu 
pojištění, i když chápeme, že je to první rozhodovací faktor, ale mnohem důležitější 
je si zkontrolovat, co přesně si platbou pojistíte a co naopak zahrnuto není, a do jaké 
výše plnění máte nárok na odškodnění. 
Další užitečný produkt je storno zájezdu. Ten vám zajistí klidné spaní do doby, než 
se na samotnou dovolenou vůbec vydáte. I když vždy věříme, že našim klientům se 
nic nestane ani před, ani během pobytu, život je bohužel plný neočekávaných situací 
a správně zvolené pojištění vám usnadní jejich řešení. 
 
 
 
My cestování milujeme a je to náš dobíječ energie. Splněné představy a 

nezapomenutelné zážitky pro všechny je posláním, a nám přináší 

opravdový smysl a spokojenost z dobře odvedené práce. :-) 
 
 
 

Pokud s volbou destinace stále váháte, zašlete nezávaznou 

poptávku a přesvědčte se o tom, že Indický oceán není  

jen pro vyvolené. Připravíme pro vás  

nabídku na míru dle vašich možností. :-) 
 
 

http://seychely-online.cz/
https://elixirtours.cz/nabidka-na-miru/

