MAURICIUS

KLID, MÍR A GOLFOVÝ RÁJ

2500
HEKTARŮ LUXUSU
Heritage Golf? 100 hektarů, 18 jamek
(z pánských odpališť 5740 m), devítijamková akademie a velmi prostorná klubovna. Leží v oblasti zvané De Bel Ombre,
2500 hektarů jedinečných zážitků
– hotelové komplexy Heritage Le
Telfair a Awali, pro ty náročnější
samostatné Heritage
The Villas a Heritage
Golf Club.

NAPSAL: Hynek Just FOTO: autor a archiv Heritage

Mauricius. Ostrov velikostí srovnatelný se Středočeským krajem, žije na něm méně lidí než
v Praze. A přesto je to destinace vyhledávaná lidmi z celého světa. A to nejen díky pečlivě
střežené nejcennější poštovní známce světa – modrému mauriciu. Ti, kdo tu jednou byli,
nešetří slovy jako idyla, bezpečí, ráj. My můžeme dodat i golfový ráj.
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Abychom pochopili onu bezstarostnost, která
tu vládne, stejně jako naprosto přirozené soužití různých ras, kultur a náboženství, je dobré
nakouknout trochu do historie. Někdy během
středověku sem přišli Arabové, ty posléze vystřídali Portugalci, pak se začalo kolonizovat.
Holanďané (1638 – v tomto roce získal ostrov
jméno po princovi Maurice van Nassau), pak
Francouzi (1715), nakonec Britové (1810 - 1968).
Třeba zdůraznit, že všechny výměny kolonizátorů proběhly veskrze hladce.
BEZPEČNĚJI NEŽ V EVROPĚ
Mauricius nemá ropu, zlato, ani jiné přírodní
bohatství, kvůli kterému se jinde ve světě vedou války. Státní kasu mu plní především turisté, dále finance z exportu cukrové třtiny, kávy,
kokosu, banánů a jiných tropických plodin.
Takže domorodci, z největší části založením hinduisté, z menší křesťané,
muslimové a zastánci čínských náboženství, spolu žijí v klidu, bez
konfliktů a v porozumění.
Z toho vyplývá jednak velmi pozitivní atmosféra, která mezi lidmi
(kteří mimochodem každou chvíli
něco v ulicích společně bez ohledu
na barvu pleti slaví) vládne a také neméně důležitý fakt bezpečí. Ano, Mauricius je jedna z nejbezpečnějších destinací

Kdo na Mauricius jezdí?
Obecně spíše ti, kdo nemají hluboko
do kapsy. Pro běžný život tu sice není
draho (srovnatelně se střední Evropou),
turisty sem ale lákají především za luxusem spojeným s exotikou. Neplatí to
stoprocentně, ale většina „zájezdů“ je
koncipována ve jménu kvality bez kompromisů. Určitý filtr vzhledem k omezeným kapacitním možnostem ostrova být
nastaven musel. Z hlediska národností
se tu nejčastěji vyskytují Jihoafričané,
Francouzi, Britové, Francouzi a Skandinávci.

S kým letět
na Mauricius?
Přímý spoj z Prahy zatím neexistuje.
Z námi absolvovaných zkušeností můžeme doporučit společnost Air Mauritius,
kvalitou servisu a jídla na palubě i ochotou personálu předčil všechna očekávání i zkušenost s jinou společností. Nabízí
lety z Prahy nebo Vídně s přestupem
v Paříži, Londýně či v Dubaji a od podzimu začne nabízet další spojení přes Amsterdam. Cena: kolem 20 000 Kč, záleží
na ročním období a předstihu, s jakým si
let rezervujete.

světa, v dnešních dnech rozhodně víc než evropská přímořská letoviska.
KDYŽ POPTÁVKA
PŘEVYŠUJE NABÍDKU
Golf tu zažívá posledních 20 let velký boom.
V současnosti je na ostrově devět hřišť, další
se staví a plánují. Srovnáme-li situaci s naším
již zmiňovaným Středočeským krajem – podobným velikostí, hustota golfových areálů je
srovnatelná, za pár let bude možná větší. Co
do struktury hráčů je situace přesně opačná
ve srovnání s ČR. Mauricijská golfová federace čítá jen asi 1800 registrovaných hráčů, zato
sem každoročně jezdí hrát desítky tisíc cizinců.
Jen na hřišti Heritage Golf Clubu – nejznámějším mauricijském resortu, ale o tom až později
–, si každý rok zahraje na 60 000 zahraničních
golfistů. Odehraje se tu 40 tisíc rund
ročně, v „high season“ 250 denně.
Není tedy divu, že se staví nové
a nové hrací plochy, poptávka
zatím převyšuje nabídku. A to
i za spíše nadprůměrnou základní cenu 150 eur za greenfee (není tajemstvím, že
kombinací balíčků s ubytováním nebo dalšími hřišti se dá
dostat cenově výrazně níž).
Budete-li hovořit s více golfisty,
kteří Mauricius golfově procestovali, de-

V Heritage se nemuselo šetřit místem. Toto je
první výhled, který návštěvník zahlédne cestou
z recepce. Promyšlený způsob, jak uhranout...

Jedna z 12 restaurací hotelového komplexu
Heritage - zaměřená na čínskou kuchyni. Místo,
kde se mimo jiné pravidelně konají svatby
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vět z deseti z nich vám potvrdí, že Heritage GC
jedno z nejkrásnějších. Obecně jsou v této zemi
k vidění buď hřiště velmi přírodní, obklopená
hustou tropickou vegetací (ve které se míče
hledat nevyplácí), v tom dobrém slova smyslu syrová. Nebo naopak zcela vydesignovaná,
vzorově čistá, „vymazlená“.
Heritage je někde mezi. Stále ještě dost přírodní, tedy přirozeně posazené do tropické krajiny, není ale nijak přemodelované, máte pocit,
jakoby tu nestálo 15 let, ale odjakživa. Golfový
architekt Peter Matkovich to před necelými
dvěma desítkami let vymyslel dobře.
TI NEJLEPŠÍ Z EVROPY,
ASIE A AFRIKY
Měli jsme možnost zahrát si Heritage s manažerem hřiště, sympatickým Jihoafričanem
Jonathanem Menteathem, tak jsme ho trochu
vyzpovídali. „Naší jednoznačně největší chloubou je to, že jsme hostili AfrAsia Bank Mauritius Open v roce 2015. Jednalo se o světovou

premiéru velkého mezikontinentálního turnaje
s dotací milion eur, který spojoval to nejlepší
z European Tour, Asian Tour a Sunshine tour –
to je africká profesionální túra,“ pyšně informuje. „A když k tomu přidáte to, že se turnaj
odehrával na nejlepším hřišti v oblasti
Indického oceánu (dle World Golf
Awards), nemůžeme si na zájem
golfistů stěžovat.“ Na konci roku
2017 se na hřišti Heritage bude
AfrAsia Bank Mauritius Open
opakovat: „Nemůže být pro nás
lepšího vysvědčení než návrat tak
velkolepé akce,“ dodává Jonathan
hned po odpalu z tee jamky č. 17
s majestátním výhledem – signature
hole.
KLID, SOUKROMÍ
A 12 BARŮ PO RUCE
Stohektarové hřiště Heritage je spojeno s velkým a impozantním hotelovým komplexem
(o pěti hvězdách), který na návštěvníka působí

naopak velmi skromně až intimně, dosaďte si
libovolná další příslovce, jež jsou opakem slova
„megalomanský“. Komplex, který pojme necelých 400 hostů, je rozlehlý, evidentně se při
výstavbě nemuselo šetřit místem ani
vysazenými palmami a křovinami,
kvetoucími všemi barvami. Bydlí se tu v útulných a velkoryse
pojatých dřevěných malých
domcích v koloniálním stylu,
přizpůsobeným klimatickým
podmínkám. Dostatek klidu
a soukromí i výhled na oceán
jsou samozřejmostí.
Má dvě části, Le Telfair a Heritage Awali. První velkoryseji pojatá,
druhá mířená spíše na rodiny s dětmi –
v režimu all-inclusive. Dohromady 12 barů a restaurací á la carte, od indické kuchyně, přes
evropskou, po asijskou, nejen plody moře na tisíc způsobů. Pod širým nebem, pod střechou,
zóny sdílené i soukromé. Špičkou ledovce je Le

Mauricijská kuchyně

Hlavní město Mauricia
Port Louis dostalo jméno
od Francouzů v roce 1735
- po králi Ludvíkovi XV.

Heritage GC, hřiště, které hostilo unikátní turnaj
tří kontinentů AfrAsia Bank Mauritius Open
v roce 2015. A letos se bude turnaj opakovat
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je poznamenaná celkem čtyřmi vlivy. Jak šel čas, uchytlo se tu to nejlepší
z kreolské, čínské, indické a francouzské kuchyně. Povšimněte si, že britská
nadvláda nenechala v místní kulinařině
ani stopu (snad s výjimkou dušené zeleniny)... V restauracích tedy převažují
různé indické omáčky, tu více do curry,
tu zas pálivější, pochopitelně zejména
ryby a mořské plody, a to jak v různých
syrových úpravách (podobné nejvíce
sushi), tak grilovaných či pečených –
tak obří krevety jinde na světě snad nemají. Kuřecí či jehněčí maso je rovněž
poměrně frekventované, zato hovězí
je vzácné a drahé. Vzhledem k tomu, že
u Mauricijců převažuje víra v hinduismus, krávy tu jsou brané spíše jako
společnice a kamarádky, než zdroj masa
a mléka, takže hovězí se zkrátka dováží.
A dobrá zpráva pro všechny milovníky
piva – na Mauriciu se vyrábí výborné
pivo Phoenix, dále mají ještě pár malých pivovarů (Flying DoDo doporučují
místní znalci), kultura piva tu není podceněna. Naopak víno je poměrně drahé,
nemají tu vlastní vinice, takže se dováží
z Jihoafrické republiky (nejčastěji) či
z Francie.
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Chateau de Bel Ombre, zámeček v koloniálním stylu, kde se vám dostane zcela soukromé
péče, kulinářský ráj.
NEBUDE SE VÁM CHTÍT DOMŮ
Ať se na Mauricius vydáte za golfem nebo
jen odpočívat, jedno je jisté: nebude se vám
chtít zpět domů. Na klid a mír, jaký tu vládne na všech frontách a ve všech oblastech,

si zvyknete velmi snadno. Pokud byste měli
roupy a chtěli si zde pořídit vlastní dům s výhledem přestěhování se, vězte, že „bytová
politika“ místních úřadů k cizincům – a jejich
touhám pořídit si zde „dům na důchod“ –, je
poměrně nepřející. Ostrov je malý a chtěl by
sem každý. I to koneckonců chrání místní obyvatele a i to přispívá k pocitu, že se nacházíte
na návštěvě v ráji...

Golfová hřiště
na Mauriciu
	Heritage
Golf Club
1
18 jamek, délka 5740 m, par 72
	Le
Golf du Château
2
18 jamek, 6498 m, par 72
	Le
Touessrok Golf Course
3
18 jamek, délka 6452 m, par 72
	Paradis
Hotel & Golf Club
4
18 jamek, délka 5899 m, par 72
	Saint-Géran
Golf Club
5
9 jamek, délka 2540 m, par 33
6
	Shandrani
Golf Course (akademie)
9 jamek „pitch and putt“,
délka 768 m, par 29
	Tamarina
Golf Estate
7
and Beach Club
18 jamek, délka 6886 m, par 72
	The
Anahita Golf Course
8
18 jamek, 6,741 m, par 72
	The
Legend Belle Mare
9
Plage Golf Club
18 jamek, 6014 m, par 72

Podle World Golf Awards je Heritage golf nejlepší hřiště
v oblasti Indického oceánu. Neviděli jsme sice všechny
resorty, ale rozhodnutí komise plně schvalujeme

	The
Links Belle Mare Plage
10
18 jamek, délka 5942 m, par 71

NEJEN ZA GOLFEM se jezdí na Mauricius, přikládáme pár tipů na osobně ozkoušená místa
> FREDERICA NATURE RESERVE

> RUMERIE CHAMAREL

> SEDM BAREV CHAMARELU

Přírodní rezervace o 2000 hektarech
(z toho 1300 přístupných) nabízí hned
několik způsobů návštěvy. Nejpohodlnější je cesta s průvodcem větší golfovou buginou, ti, kdo potřebují adrenalin,
mohou zvolit čtyřkolky – jen se připravte
na to, že před vámi bude všechna zvěř
utíkat. Bezkonkurenčně nejromantičtější
je zhruba půldenní pěší výlet s průvodcem. To se dostanete nejdál a zároveň
nejblíž k přírodě. Pasoucí se sudokopytníci, ryby v lesních
tůních a jezírkách,
nebo třeba velká
termitiště, záleží
na štěstí a vašem
průvodci, co uvidíte.

Pod nejvyšší horou
Mauricia Piton
de la Petite
Rivière Noire
(828 m n. m.),
na jihozápadě ostrova,
se
nachází destilérka
i v Evropě dobře známého rumu
Chamarel.
Doporučujeme návštěvu výrobního zázemí
s průvodcem, přednáška je celkem krátká a neobyčejně zajímavá. Nejlepší rum,
jaký jsme zde otestovali, je 5letý VSOP.
Starší zatím nemají – rumerie funguje
teprve 7 let.

Cestou z rumerie se můžete zastavit
v turisticky atraktivním místě „Coloured Earths of Chamarel“, kousek od
národního parku Black River můžete
spatřit něco unikátního – sedmibarevnou zem. Hliněné duny vytvořily díky
sopečné činnosti a různým barvám kovů,
které jsou v půdě
zastoupeny, krásné barevné obrazce, úchvatné na pohled.
Jen doporučujeme nejezdit
sem po dešti,
vlhkost na sytosti barev dost
ubere.
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BEACH READY
Plážová výbava by měla být stejně minimalistická
jako vaše koncentrace na problémy všedního dne,
ale zároveň stejně nekompromisní jako vaše
představy o ideálním volnu.
Zkuste to třeba takhle ...

PRO KRÁSNĚ OPÁLENOU
A ZKLIDNĚNOU PLEŤ
Jemné mléko After Sun Soothing Milk
je určené k ošetření tváře i celého těla,
obsahuje novou formuli pro prodloužení
opáleného efektu pleti. Umí účinně zklidnit,
bohatě hydratovat a ošetřit pokožku
a zároveň zabránit předčasnému
stárnutí kůže.
Matis, 959 Kč

NESTÁRNOUCÍ KLASIKA
Brýle Persol jsou již od roku 1917 jednou z vlajkových
lodí italského designu a módy a dodnes dovedou dotáhnout
každý outfit k dokonalosti.
Persol, 4400 Kč

MĚKKÉ KROKY V PÍSKU
Maximálně trendy
a pohodlné kožené pantofle
Yves Saint Laurent, 11 600 Kč

NA JACHTU I NA PLÁŽ
Luxusní velká plážová osuška
patří do povinné výbavy, tento
bavlněný kousek vás
měkce obejme.
Hermés, 8800 Kč

PRO VŠECHNY NEZBYTNOSTI
Prostorná nylonová taška
s koženými detaily
Fendi, 44 600 Kč
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