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6 důvodů, proč se vypravit na golf do resortu
Heritage Le Telfair Golf & Wellness
Lákavá kombinace luxusu, soukromí, elegantní koloniální architektury a okolní přírody – takový je letos renovovaný
resort na ostrově Mauricius v regionu Bel Ombre, pojmenovaný po irském botaniku Charlesi Telfairovi.
z propojení kreolské, indické, francouzské, britské, čínské a africké kuchyně. Exotická koření rovníkové Afriky a tropická zelenina
a ovoce dávají dohromady zcela nové chutě. Mnoho jídel se připravuje na lávových kamenech, především specialita roche curry.

5. Wellness
Wellness areál s rozlohou 2000 m2 leží uprostřed tropických zahrad.
Najdete tu devět místností pro nejrůznější procedury, místnost pro
manikúru i pedikúru, saunu, hammam a bazén s masážními bublinkami a tryskami.

6. Bezpečí
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1. Golf

Mauricius je zcela bezpečná země. Přesto však je třeba na jednu věc
dávat pozor – a to na ochranu před intenzivními slunečními paprsky, a to hlavně při golfu.
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Jsou tu dvě hřiště: Golf du Château Course, dlouhé, náročné osmnáctijamkové hřiště s parem 72, a snadná devítka Mashy Course. Golf
du Château Course se táhne mezi plantážemi cukrové třtiny, skalnatými výběžky sopečného původu a tyrkysovým Indickým oceánem.
Každá jamka má pět odpališť, což usnadňuje hru golfistům s vyšším
handicapem. Z týčka je třeba hrát přesně, protože hřiště je dost zvlněné se spoustou vodních ploch, bunkerů a vysokým rafem. Hraje se
tu celoročně, nejtepleji je od prosince do března. Ideální je hrát ráno,
a proto doporučujeme rezervovat si teetime s několikadenním předstihem. Po hře vás hned vedle klubovny pohostí příjemná restaurace
ve stínu palem.

2. Ubytování
Resort na panenském jižním pobřeží ostrova Mauricius je vystavěný
ve vkusném koloniálním stylu a obnáší i původní dům z 19. století. Ubytování se nabízí ve dvaceti různých vilách, přičemž v každé
z nich je k dispozici 6 až 8 apartmá s nádherným výhledem na moře
nebo do zahrady. Resort je členem sdružení Small Luxury Hotels of
the World.
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foto www.heritageresorts.mu

3. Moře
Dokonale čisté moře a dokonale čistá kilometrová pláž je ideálním
„nástupištěm“ pro širokou nabídku vodních sportů. Pro potápění je
ideální prosinec až březen a pod vodou vás čekají nejen koráli a další
rozmanitá fauna a flóra, ale také lodní vraky. Pokud potápění není
vaše záliba, vůbec nevadí. V Heritage vás za pár hodin naučí kiting,
plachtění nebo vodní lyžování. Můžete rybařit na moři, vyzkoušet si
plavbu ponorkou, půjčit si kajak či projet se na člunu s průhledným
dnem. A samozřejmě v moři lze jen tak plavat.

4. Jídlo
Hodovat můžete celkem ve 12 restauracích, kde připravují ty nej
čerstvější ryby, plody moře a drůbež způsobem, který vychází
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