email:
info@elixirtours.cz
web:
www.elixirtours.cz
tel.:
+420603447755

SPECIALISTA
NA
INDICKÝ
OCEÁN
Všechnydestinaceznámeosobně,
proto
dokážeme
připravit
nabídkuna
míruVašim
představám
a
přáním.

Častosesetkávámestím,žepromnohéklientyjeIndickýoceántaktrochu
neznámou.Protojsmepřipravilitentoe-bookzdarma,kterýVámpředstavítři
destinaceIndickéhooceánu.
ZjistítezákladnífaktaoMauriciu,Maledivácha
Seychelách,kteréjsoujakonašímdruhýmdomovem.Dozvítesečímsejednotlivé
republikylišíacojepronětypické,abystesimohliutvořitvlastnípředstavuosvé
dovolenésnůvezvolenédestinaci.

PříjemnéčtenípřejetýmElixírtours

MAURICIUS
„Bůh
stvořilMauriciusapodleněho
ráj“(MarkTwain,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%

Mauriciuspatříaktuálněmezinejoblíbenějšíafinančněnejdostupnějšídestinace
Indickéhooceánu,jehoslužbyaservisstálerostou,turistickýruchjeproostrov
velmi
důležitý,zemějemultikulturní,bezpečnáastabilní.Bezproblémůsezde
domluvíteanglickyifrancouzsky.Provstupdozeměnepotřebujetežádnáspeciální
očkování,anituristickévízum.Popříletujenodevzdátevyplněnýimigračnídotazník
se
základnímiosobnímiúdajiainformaceovašempobytu.Jezdepouzemalý
časový
posun-o3hodinyvíceběhemzimníhočasu,o2hodinyvíceběhemčasu
letního
-
cožjepronásorganismusvelicesnesitelné.
Hlavní
sezónazdezačínáříjen/listopadapokračujeaždodubna,kdyjezdemístní
léto
a
teplotypřes30stupňů.Naopakvdobě,kdypanujeletnípočasívČeské
republice,naMauseteplotypohybujíJENvrozmezí22-24stupňů.
Obyvatelstvojerůznéhovyznání,
alepřevažujehinduismus.Lidéjsouvelice
pracovití
apřátelští.Restauracenabízínejentradičníkreolskoukuchyni,ale
vzhledem
krůznorodostiobyvatelstvaneníproblémpotěšitsvéchuťovébuňkyi
kuchyní
indickou,francouzskou,africkounebočínskou.

Mauriciusokouzlísvénávštěvníkyromantickoupřírodouanádhernýmiplážemi,
které
všakpatřívšem,nejsoumajetkemkonkrétníhoresortu.Uostrovajsouvýborné
podmínkyprošnorchlováníipotápění.Pokudnepatřítezrovnamezityplidí,co
dokáže
naplážistrávitcelýpobyt,
jetentoostrovideálnívolbouiprovás.Mauricius
nabízí
spoustuhistorických,převážněhinduistickýchpamátek,přírodnírezervace,
botanickouzahradu,deštnýpralesskrokodýlímparkem,světoznáméinteraktivní
muzeum
cukru,bohatýnočníživot,tržnicesrůznýmzbožímatakéjezdebohatá
nabídka
módníhozbožíprovášnivémilovníkynákupů.

Ráj
je
to
taképrogolfisty,aťužtyzačínající,čiproplnězkušenéhráče.Nacházíse
zde
spoustaúžasnýchmožnostívčetně18tijamkovýchhřišť.Dalšívýhodouje,že
pro
hotelovéhostyjevětšinouhra
na“hotelovém”hřištizdarma.

Ubytováníjehotelovéhotypunebovpodoběmenšíchresortů.Navodnívilkytu
opravdu
nenarazíte,tyjsoupouzenaMaledivách.:-)
Hotely
jsourůznýchkategoriíaněkterénabízejíubytovánípouzeosobámstarším
18ti
let.
Nadruhéstranějsoupakhotely,kteréjsouzaměřenynapobytysdětmi,
najdete
zdedětskékoutky,hřiště
čidětskýklub.Stravajemožnápolopenzí
(vzhledemkmnožstvírestaurací,
tržniciobchůdkůvšudekolem),plnoupenzínebo
samozřejměklasickouallinclusive,opětzáležíjennavašichpreferencí.

Zážitkem
promaléivelkébudestoprocentněsetkánísdelfíny.:-)Můžetejenejenv
rámci
výletůpozorovat,alecotakhlesisnimirovnouzaplavatvevolnépřírodě?!To
už
zní
lépe,coříkáte…:-)
Mauriciusjeopravdovýmrájemnazemiavyhledávanýmmístemproromantické
zásnuby,
líbánkyčisvatebníobřady.Vyřízenínáležitostíadokumentůjerychléa
sňatek
zdeuzavřenýjeprávoplatnývČR.

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)

MaledivskéostrůvkypřipomínajíšňůruperelrozsypanoujihozápadněodIndie
nedaleko
rovníku.DoslovavyrostlyznitraZemě,tvoříjetotižatolysopečného
původu.
Dýchattumůžeteopravduzplnýchplic,neníturozvinuttéměřžádný
průmysl,
největšímodvětvímjecestovníruchapotérybolov.Izdesivystačítes
angličtinou.Žádnáspeciálníočkovánínepotřebujeteavízatakéne,popříletujen
vyplníte
vstupníkartusesvýmiosobnímiúdajiatermínemvašehopobytu.Cozde
rozhodněnebudetepotřebovatjeřidičskýprůkaz.:-)Autajezdíjenvhlavnímměstě
Malé
a
nanejjižnějšímatoluAddu.Maledivyjsounejnížepoloženoudestinacína
světě
a
časovýposunjeoprotiČeskérepubliceje+4hodinyvzimníma+3hodiny
v
letním
čase.
Počasí
naMalediváchjepříslibemkrásnéexotickédovolené.Teplotyseceloročně
pohybují
okolo28-32stupni,vrcholnásezónajemeziprosincemadubnem.Teplého
počasí
si
užijeteivezbývajícíčástiroku,jenzdevíceprší,atopředevšímvčervnu
a
červenci.

Země
je
tomuslimskáaobyvatelévyznávajíislám.Jenutnétentofaktrespektovat
a
nesnažit
sedozeměpřivéztalkohol,vepřovémasonebokřesťanskésymboly.Na
lokálníchostrovechosídlenýchmístnímobyvatelstvemplatíizákazkonzumace
alkoholu
naveřejnostičiveřejnénošenídámskýchbikin,ženymusíbýtpatřičně
zahalené.
Koupánívplavkáchjepovolenonatzv.bikiniplážích.Nicztohotosevšak
turistickýchresortůnetýká.Vresortechjeatmosférauvolněná,alkoholjeběžněk
dispozici
aopalovánívbikináchjesamozřejmostí.

Maledivy
vásdostanousvýmibělostnýmiliduprázdnýmiplážemi,průzračnou
tyrkysovouvodouavoňavouflórou.Pokudtoužítepoopravdovémodpočinku,

soukromí
arelaxumimorušnoucivilizaci,Maledivyjsouvašídestinací.Resorty
nabízejí
velkývýběrvodníchsportů,můžetesivybratiznabídkyvýletůanavštívit
třeba
i
hlavníostrovMalé.Nebosejentakplavitkatamaránemaužívatsikoupání
a
nezapomenutelnýzápadslunce.Resortymajíprosvéklientytakémožnostirůzných
wellness
procedurakosmetickýchošetřeníprovášdokonalýodpočinekapožitek
z
ráje.
Pro
milovníkypotápěníašnorchlováníjsouMaledivyvyhledávanoudestinací.
Spousta
resortůmávlastníreefnebokněmusnadnodoplaveteapodhladinou
můžete
pozorovathejnanádhernýchpestrobarevnýchrybek,většíchrybavýjimkou
nejsou
ani“babyžraločci”.:-)Propotápečetupakčekajípodmořštíživočichovéještě
větších
rozměrů.


Při
slově
Maledivysevámmožná
vybavíkrásnévodnívilkynadřevěnýchkůlech
vsazenýchpřímodooceánu.Ano,pokudtoužítepotomtozážitku,voltetuto
destinaci.
Nevšechnyresortyjemají,alejezčehovybírat.Dovodníchvilekvšak
resorty
neumožňujíubytovávatděti,atozbezpečnostníchdůvodů.Zvilekje
opravdu
ihnedpřímývstupdooceánuavilkyjsoumeziseboupropojenyjen
dřevěnýmilávkami,kterévásdovedouažnapevninu.Pokudtoužítepoopravdovém
luxusu,
je
možnédomluvitvodnívilkusvlastnímbazénemčijacuzzi.Běhemnoci
pak
uslyšítevlnyrozbíjejícíseokůly,proněkohouklidňujícíukolébavka,prodruhé
rušivý
element.Naatolunenajdeteklasickébudovyhotelovéhotypu,bydletbudete
v
plážovýchvilkách,kdispozicijsouiprostornějšíapartmányčiprezidentskévilky,
opět
záležínavašípředstavěasamozřejměrozpočtu.OprotiMauriciu,kde
stravovánívevlastnírežiimimohotelovýresortneníproblém,zdejstevizolaciatolu
a
bohužel
tomuodpovídajíiceny
jídelaobčerstvení.Protopokudzrovnanedržíte
linii
a
rádisiodovolenédopřejeteodvšehoněco,vyplatísezdeprogramall
inclusive.
Zvláštěprorodinysdětmijetotoideálnířešení,neutratítetakza
dovolenoudalšítisícenaresortuzavoduanápoje.Dalšípoložka,kteránavyšuje
cenu
této
destinacejsoutransferyzhlavníhoostrovanaatoly,dáseletět
hydroplánem,malýmletadlem,ploutlodíneborychločlunem.
Toužíte-li
posvatebnímobřaduvtétoromantickédestinaci,musímevástrošičku
zklamat.
Jelikožsejednáomuslimskouzemi,iobřadmůžebýtuzavřenpouzemezi
snoubencimuslimskéhovyznání.Otétoskutečnostiseaktuálnějednáamy
doufáme,
žesetotopravidlobrzy
změní,abysesvatbazdestaladostupnáprovíce
lidí.
Prožítzdevšaklíbánkyčisymbolickýsvatebníobřadmožnéjeafotografiez
Malediv
vámbudoukrásnouvzpomínkou.

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
patříkvysněnýmturistickýmdestinacímnejenČechů.Cestovánídotohoto
ráje
je
poněkudfinančněnáročnější,alepokudsiprosvoudovolenouvyberete
spolehlivéhopartnera,kterýdestinaciznáamánavázanévztahyslokálnímihotely,
dá
se
tentosenzrealizovatzazajímavéceny.Pokudbystechtělimimohlavníostrov
na
nějakýmenší,jeopětpotřebapočítatsnárůstemcenyozpátečnítransfer
trajektem
čiletadýlkem.Seychely
jsoukřesťanskouzemí,protosetubudetecítit
uvolněně.
Ikdyžsevminulostinechvalněproslavili,buďtesijistí,žetupanuje
pořádek
ařáddlebritskéhovzoru.Pozornadopravnísituaci,opravdusetujezdí
vlevo.
:-).
NejvětšípočetautzaznamenátenahlavnímostrověMahéadruhém
největším
ostrověPraslin.Země
jetobezpečnáastabilní,provstupnepotřebujete
žádné
vízum,alepočítejtesvyplněnímvstupníkartyadoloženíinformacíovašem
pobytu
a
zpátečníletenky.Nejsoupotřebaspeciálníočkování.Jetučisto,vodaje
na
hlavním
ostrověkvalitní(přestodoporučujemepřevařit)azdravotnípéče
odpovídajícíevropskýmstandardům.Kroměkreolštinyjsouúřednímijazykyi
angličtinaafrancouzština.Časovýposunjevelicepřijatelný,pouhé+3hodinyv
období
našehozimníhočasua+2hodinyvletním.Seychelynenabízejínicmezi,
buď
jste
uprostředluxusuneboobyčejnýchguesthousů.Můžetemítpocit,žesetu
na
chvíli
zastavilčas,protožeaninahlavnímostrověMahénenajdetefastfoodKFC
či
Mc´Donalds.Místotohosipochutnejtenazdravékreolskékuchyni,jejížhlavní
složku
tvoříryby,zeleninaarýže.

Seychelskéostrovyserozprostírajínageologickystabilnímpodložíamimodosah
cyklonu,
protozdenaošklivépočasízapomeneterazdva.Teplotajezdestabilnía
po
celý
roktéměřkonstantní,šplhák29stupňůmvzduchuateplotavodyjekolem
26
stupňů.Rozdílmeziteplotouvzduchuvedneateplotouvzduchuvnociani
nepostřehnete,ataksvetrčimikinuvyužijetemaximálnětakvletadle,jinakvám
zůstane
ležetnadněkufru.:-)

Seychelskákrajinajehodněspecifickáanafotkáchjilehcepoznáte.Díkyizolaci
ostrovů
a
příchodučlověkaažv18.stoletíjsoumnohédruhyendemické.Typické
žulové
kamenynepřehlédnete.NaostrověPraslinvásohromíMájovéúdolíspalmou
Coco
de
Mer,kterásenikdejinde
nasvětěnenachází.Tatoplamamáplody
erotickýchtvarů.Seychelyjsoudomovemželv-nikdejindenenajdetekaretupravou,
kožatku
velkou,želvuobrovskou,
želvusloníadalšíohroženédruhy.Nádherné,
liduprázdnépláželemovanéskalamijsoudalšípřednostítétokouzelnédestinace.
Členitosttétozemějedůvodem,žezdenenarazítenarozsáhléavysokéhotelové
komplexy.Hotýlkyjsouspíšemenší,zasazenédoúdolíchčikopcůanenabízejíall
inclusive
program,typickéubytováníjesesnídaníčipolopenzí,existujítaké
možnosti
svlastnímstravovánímakuchyňkoukdispozicipřímovapartmánu.

Hlavní
ostrovMahénabízíspoustuaktivit.Vydatsemůžetedohlavníhoměsta
Victoria
nebonanejvyššíbodSeychel-horuMorneSeychellois,kterásenacházíve
stejnojmennémnárodnímparku,ideálnímístopropěšíturistikusespoustoustezek.
Navštívit
sedářemeslnávesničkačitovárnanavýrobuseychelskéhočaje.Těšitse
můžete
i
nanabídkuvodníchsportůasamozřejměúžasnéšnorchlování.Jediné18
jamkové
golfovéhřištějezasazenodonádhernépřírodydruhéhonejvětšího
seychelskéhoostrovaPraslin-zahrátsigolfzdestojíopravduzato!
Seychely
jsourájemprozamilované.Svélíbánkyzdetrávíprincovéiprincezny.
Svatebníobřadpodseychelskýmsluncemrozhodněnemáchybuapříjemnou
zprávou
jeifakt,žesňatekzdeuzavřenýjeprávoplatnývČeskérepublice.

Je
prováscestovánívášní
a
rádi
si
na
toto
téma
rozšiřujete
své
vědomostiaobzory?
V
tom
případě
můžeme
doporučit
blogseychely-online,kde
najdete
spoustu
zajímavých
článků
zdestinací
Indického
oceánu.

Ze
zkušenostízcestovníkancelářeazpříběhůnašichklientůsepřiklánímeke
sjednání
cestovníhopojištěnípředkaždouvašícestoudozahraničí.Našecestovní
kancelář
samaosobějesamozřejměpojištěná,aleprotiúpadku,insolvenciči
nedodrženípravidelaplatebspartnerskýmiagenturami.Neexistujepojištění,kterým
by
cestovníkancelářneslazodpovědnostzaosobnívěcičizdravotnístavklientů.
Od
toho
je
právěproduktcestovnípojištění,kteréchránísamotnéhoklientaběhemjeho
pobytu.
Správnýbalíčekbyvásmělochránitnejenpropřípadnávštěvylékařenebo
hospitalizacevnemocnici,alemělbysepostaratiovašeosobnívěcivpřípadě
odcizení,
krádeže,zpožděníčiztrátyzavazadel.Protoradímenekoukatjennacenu
pojištění,
ikdyžchápeme,žejeto
prvnírozhodovacífaktor,alemnohemdůležitější
je
si
zkontrolovat,copřesněsiplatboupojistíteaconaopakzahrnutonení,adojaké
výše
plněnímátenároknaodškodnění.
Další
užitečnýproduktjestornozájezdu.Tenvámzajistíklidnéspanídodoby,než
se
na
samotnoudovolenouvůbec
vydáte.Ikdyžvždyvěříme,ženašimklientůmse
nic
nestaneanipřed,aniběhempobytu,životjebohuželplnýneočekávanýchsituací
a
správnězvolenépojištěnívámusnadníjejichřešení.

My
cestovánímilujemeajeto
náš
dobíječ
energie.
Splněné
představya
nezapomenutelnézážitky
pro
všechny
je
posláním,
a
nám
přináší
opravdovýsmyslaspokojenost
z
dobře
odvedené
práce.
:-)

Pokudsvolboudestinace
stále
váháte,
zašlete
nezávaznou
poptávkuapřesvědčte
se
o
tom,
že
Indický
oceán
není
jenprovyvolené.
Připravíme
pro
vás
nabídkunamíru

dle
vašich
možností.
:-)

