
 

 

 

GOLF MAURICIUS 
 

24. 11. – 03.12.2023 

 
 

CONSTANCE BELLE MARE PLAGE***** 
7 nocí s all inclusive + denní golf ZDARMA (včetně slevy 30 %)  
Zpáteční letenka včetně zavazadel do 23 Kg + golf bag do 23 Kg 

69 990 Kč 
20 500 Kč 

  
Cena celkem  
 

90 490 Kč 

Cena je za 1 osobu a zahrnuje: Zpáteční letenku Praha – Mauritius – Praha včetně odbaveného zavazadla a golf bagu 
(23kg) + příručního zavazadlo 7 kg, 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji prestige s all inclusive, denní golf zdarma na 
golfovém hřišti Legend + Links včetně buggy a all inclusive v club house, služby česky hovořícího delegáta 

 
Cena nezahrnuje: 
Pojištění léčebných nákladů v zahraničí a storna zájezdu 
 

Předběžný letový řád: 
24.11.2023 odlet z Prahy 15:30 hod přílet do Dubaje   00:25 hod číslo letu EK 140 
25.11.2023 odlet z Dubaje 02:25 hod přílet na Mauricius 09:10 hod číslo letu MK 911 
02.12.2023 odlet z Mauricia 23:00 hod přílet do Dubaje  05:35 hod číslo letu MK 912 
03.12.2023 odlet z Dubaje 09:10 hod přílet do Prahy  12:55 hod číslo letu EK 139 
 

PŘÍPLATEK ZA LET V BUSINESS CLASS + cca 52.000 Kč 
 

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ NA VÍCE NOCÍ, NABÍDKU VÁM RÁDI ZPRACUJEME NA VYŽÁDÁNÍ 😊 
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CONSTANCE BELLE MARE PLAGE 
 
  

 

POLOHA 
Tento resort je situovaný podél jedné z nejkrásnějších pláží na východním pobřeží ostrova Mauritius. Nachází 
se v tropické zahradě o rozloze 15 ha. Pobřeží zde je chráněno korálovým útesem, a proto jsou zde velmi 
dobré podmínky pro plavání v moři, vodní sporty a šnorchlování. Letiště je vzdáleno 50 km (15 minut 
helikoptérou nebo 60 minut autem).  
 

VYBAVENÍ HOTELU 
V hotelu je k dispozici recepce, 7 restaurací, 7 barů, 4 bazény včetně lehátek a slunečníků, nákupní pasáž 
vč.butiků, dětský klub „Kakoo Club“ pro děti 4-12 let, směnárna, plně klimatizovaná a vybavená konferenční 
místnost pro 100 osob, prádelna a čistírna, WIFI připojení k internetu, kadeřnictví, wellness centrum vč. 
Shiseido pavilonu, fitness centrum.  
 

VYBAVENÍ POKOJŮ 
V hotelu je k dispozici celkem 256 pokojů včetně vil s privátním bazénem. Všechny pokoje jsou vybaveny 
komfortním moderním nábytkem s kombinací dřeva a mramoru, klimatizací, terasou nebo balkonem se 
zahradním nábytkem, koupelnou s odděleným sprchovým koutem a WC, dvojitým umyvadlem, vysoušečem 
vlasů, SAT-TV s DVD (pouze u vil), ADSL připojením zdarma, minibarem a trezorem.  
 

STRAVOVÁNÍ 
V základní ceně zájezdu je skvělý crystal all inclusive 
 

SPORT A ZÁBAVA 
U hotelu je k dispozici velká nabídka sportovních aktivit jak placených, tak i zdarma. Placené aktivity: 
parasailing, kite surfing, potápění, hlubokomořský rybolov, podmořské procházky, pronájem kol, pronájem 
golfového a tenisového vybavení, tenisové a golfové lekce. Aktivity zdarma: minigolf, stolní tenis, bowling, 
plážový volejbal, golf, vodní lyže, windsurfing, šlapadla, kajaky, šnorchlování. 
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GOLF 
 

 

 
 
U hotelu se na ploše 140 ha nacházejí dvě 18jamková golfová hřiště, která jsou vhodným místem jak pro 
začátečníky, tak i pro profesionální hráče. Golfové hřiště The Links Golf, PAR 71, délka 5.942 m. Golfové hřiště 
The Legend, PAR 72, délka 6.018 m 
 

 

Golfové hřiště The Legend Golf 
 

 
Hřiště bylo navrženo jihoafrickým golfovým šampiónem Hughem Baiocchi, a greeny byly přebudovány dle 
pravidel USPGA. Hřiště disponuje vynikajícími fervejemi a každá z jamek má svou typickou charakteristiku. 
Greeny jsou obklopeny lesem, jenž je původně používán k chovu jelenů a bylo vynaloženo opravdu hodně 
času a úsilí na to, aby vynikla krása okolní přírody a zároveň hřiště poskytlo svým hráčům tu nejlepší kvalitu. 

 
 
 

Links Golf Course 
 

 
The Links Golf je druhým mistrovským hřištěm nacházejícím se v resortu Constance Belle Mare Plage. Jeho 
podobu navrhli Rodney Wright a Peter Alois.  Na hřišti The Links Golf se odehrává MCB Tour Championship, 
což je klíčový turnaj soutěže European Senior Tour. V rámci Marc Farry Golf Academy můžete využít 
individuální nebo skupinových lekcí, které jsou zaměřeny na zlepšení vaší hry. 
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CRISTAL ALL INCLUSIVE 
 

 
Cristal All inclusive balíček začíná v době oběda v den příjezdu a končí po snídani v den odjezdu 

a zahrnuje: 

 • široký výběr nealkoholických i alkoholických nápojů mezinárodních značek, hlavní bar je otevřen do pozdních 

nočních hodin 

• velký výběr čerstvých nápojů, nealkoholických nápojů a vody 

• neomezenou konzumaci koktejlů, mezinárodních piv a vín 

• vybraná šumivá vína 

• denně doplňovaný minibar 

• snídaně: snídaně v hlavní restauraci formou bufetu Citronnelle nebo kontinentální snídani v Deer Hunter golfovém 

clubu nebo kontinentální snídaňový balíček sebou (nutno nahlásit 24 hodin předem). 

• restaurace na oběd: restaurace La Kaze formou bufetu nebo Deer Hunter golfovém klubu s jeho speciální polední 

menu nebo Le Swing golfovém klubu s jeho výběrem občerstvení. 

• možnosti večeří: - večeři v kterékoliv z hotelových restaurací (u a-la carte restaurací je omezený kredit na osobu) 

• 1x večeři za pobyt na 7nocí v "a-la carte" restauraci La Spiaggia nebo Blue Penny Café (včetně nápojů) 

• odpolední čaj se zákusky podávaný u bazénu v restauraci Lakaz Beach• 

• narozeninový a svatební dort (pokud je oznámeno předem). 

• denní dodávka 1 balené vody Constance Belle Mare Plage na pokoj 

• vybavení pro šnorchlování pro každého hosta 

• loď s proskleným dnem 

• výlety za šnorchlováním 

• k dispozici je Wi-Fi připojení k internetu ve všech pokojích a přímý bezplatný přístup na internet přes TV v pokoji. 

• dokovací stanice pro iPod v pokojích 

• Wi-Fi v baru a ve většině veřejných prostor 

• fitness centrum, vnitřní vybaven, všechny ne-motorizované vodní sporty a motorizované vodní sporty (dle 

informačního listu) - (kromě lekcí). 

• živá zábava každý den v hlavním baru. 

• tradiční Sega taneční večer jednou za týden v hlavním baru nebo na hlavní pláži. 

• Hospitality Lounge se sprchami a relaxační zónou 

• green fee + buggy zdarma na obou hotelových  golfových hřištích včetně all inclusive v club house 
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