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INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU  

139 RÉUNION - MAURITIUS 
Dva ostrovy odlišných světů ze souostroví Maskarény nejsou nazývány perlami Indického oceánu náhodou. 
Réunion, francouzský department, příjemně šokuje nečekaně krásnými horami, krajinou vzniklou působením 
vulkanické činnosti. Hlavní atrakcí ostrova je stále činná sopka Piton de la Fournaise. Návštěvníky udivuje oblaky 
páry a působivými erupcemi lávy, která zanechává na svazích své typické stopy. Na své si zde přijdou nejen 
milovníci aktivní dovolené. Pobřeží ostrova lemují bělostné pláže s pohodou opravdového ráje. Podle Marka 
Twaina prý Bůh stvořil Ráj jako obraz ostrova Mauritius. Nepřeháněl. Nekonečné bílé pláže, palmy, průzračné vody 
oceánu zelenomodré barvy, nádherné vodopády. Mauritius je obklopen korálovými ostrovy s ideálními 
podmínkami k potápění. Kolorit ostrovů podtrhuje jejich etnická pestrost. Pravou tropickou exotiku dokresluje 
nejen bohatá fauna a flóra (mnoho druhů palem, divoké orchideje), ale i plantáže vanilky a cukrové třtiny. 
Vynikající místní kuchyně a úsměv zdejších obyvatel budou důvodem, že se s jejich ostrovním kouzlem budeme 
těžko loučit. 

CHARAKTERISTIKA AKCE 
Kombinace poznávacího programu s možností odpočinku na vyhlášených plážích. Akce nepatří k fyzicky náročným. 
Program je rozvržen v pozvolném tempu. Polovinu pobytu budeme na Mauritiu, pak přeletíme na Réunion nebo 
naopak. Pro přepravu na ostrovech budeme využívat pronajatou dopravu, nejčastěji mikrobusy nebo velký 
autobus. Oba ostrovy jsou svou rozlohou docela malé, přejezdy tedy nejsou dlouhé. Může ale nastat prodloužení 
přejezdů z důvodu dopravních zácp, které jsou na ostrovech čím dál častější. Ubytováni budeme v hotelech střední 
turistické kategorie, na každém ostrově vždy na jednom místě, ze kterého budeme podnikat jednodenní výlety. 
Časový harmonogram včetně pořadí navštívených míst a zajímavostí uvedených v programu akce určuje průvodce. 

CESTOVNÍ DOKLADY 
Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky) s 
minimálně 2 čistými stránkami (pozor, na stránce by nemělo být ani propité razítko z předchozích stránek). Je 
vhodné vzít si s sebou i fotokopie dvoustrany pasu s osobními údaji a 2 pasové fotografie (pro případ ztráty nebo 
krádeže pasu), případně si zaslat naskenovanou kopii dvoustrany pasu s osobními údaji na vlastní e-mail. 

VÍZOVÁ POVINNOST 
Pro občany ČR: 

• Réunion: bezvízový styk  

• Mauritius: bezvízový styk 

Pokud cestujete s pasem jiného státu, je nutné si před cestou samostatně ověřit vízovou povinnost do 
navštívených zemí. 

PODMÍNKY VSTUPU V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 
K 1.7.2022 byla zrušena povinnost předkládat certifikát o očkování na covid-19. Zároveň bylo zrušeno testování 
po příletu na Mauritius. Před cestou na Mauritius tak není nutné podstupovat žádné testy.  
Je třeba jen vyplnit formulář na Safe Mauritius (govmu.org). Ten je možné vyplnit kdykoliv před odletem. Formulář 
by vám měl přijít do mailu. Po vyplnění si jej můžete rovnou vytisknout. Mějte jej raději v tištěné formě. 
Po příletu na Mauritius také vyplníte imigrační kartu.  
 
Od 1.8.2022 již není nutné před cestou na Réunion předkládat platný očkovací certifikát na covid-19. Testy před 
cestou také již nejsou vyžadovány.   
 
Podmínky vstupu se mohou měnit. 
 
 

https://safemauritius.govmu.org/
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CO VZÍT S SEBOU 
Vzhledem k charakteru akce je nejvhodnějším zavazadlem kufr na kolečkách nebo cestovní taška, zavazadla 
nebudeme přenášet na velké vzdálenosti, pouze z hotelu do autobusu. Dále doporučujeme menší lehký batůžek 
jako příruční zavazadlo, využijeme jej na jednodenní výlety. 

Vzhledem k poznávacímu charakteru zájezdu je vhodnější pohodlné sportovní oblečení - trička s krátkým rukávem, 
vzdušné dlouhé kalhoty, pláštěnka či nepromokavá bunda, kraťasy, plavky. Teplejší oblečení pro chladnější večery 
a výlet na Piton de la Fournaise (zde může být nepříjemně větrno a chladno) - triko s dlouhým rukávem, větrovka, 
příp. fleecová bunda. Sandály, pevnější trekové boty (pro výlety do horského a sopečného terénu). Pokrývka hlavy. 
Na treky na Réunionu se budou hodit turistické hůlky. Z dalšího vybavení doporučujeme kvalitní sluneční brýle, 
opalovací krém s vysokým ochranným faktorem, repelent proti komárům. Osuška na pláž (hotelové ručníky je 
zakázáno používat na pláži). Zájemcům o šnorchlování doporučujeme vzít svou masku a šnorchl (tyto věci se také 
dají zakoupit i na místě). Dále se osvědčily např. boty do vody - korálové útesy jsou opravdu ostré a začínají v 
podstatě hned u břehu. 

K elektronickému vybavení (foťáky, kamery, tablety…) doporučujeme přibalit i kvalitní a odolný obal (proti prachu, 
vodě, oděru...). Předejdete tak jejich případnému poškození. Před vlastním letem je vhodné mít všechny 
nejdůležitější věci (kameru, fotoaparáty, finance, cennosti apod.) v příručním zavazadle, které si berete s sebou 
do letadla. Je také vhodné si do příručního zavazadla zabalit věci osobní potřeby a náhradní oblečení pro případ 
zpoždění zavazadla (budete tak mít to nejdůležitější po ruce, kdyby zavazadlo bylo k dispozici třeba až druhý den). 

ZDRAVÍ 
S cestami do exotických zemí často souvisí i zvláštní zdravotní opatření. Do některých zemí jsou vyžadována 
povinná očkování, jiná jsou pouze doporučená. Níže jsou uvedena pouze nejčastější očkování pro cesty do 
exotických zemí. Upozorňujeme, že se tento stav může měnit. Očkování doporučená mohou být vyžadována jako 
povinná a naopak. 

Vakcinaci a užívání léků je potřeba konzultovat s odborným lékařem.  

• Hepatitida A+B Doporučené 

• Břišní tyfus  Doporučené 

Se žádostí o odbornou konzultaci se obraťte na specializovaná centra cestovní medicíny.  Jejich síť najdete po celé 
České republice - Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Zlín, Hradec Králové, Pardubice a další. Adresy a kontakty 
jsou uvedeny na www.ockovacicentrum.cz. 

Vezměte s sebou platný mezinárodní očkovací průkaz. Doporučujeme, abyste s sebou měli kromě dostatečné 
zásoby léků, které pravidelně užíváte, také příruční lékárničku s léky a potřebami na případné zdravotní obtíže 
(střevní potíže, bolest, horečka apod.). Nezapomeňte před odjezdem navštívit kromě svého lékaře i zubaře. 

POJIŠTĚNÍ 
Cestovat do vzdálených končin bez cestovního pojištění je velké riziko. Pro kvalitu servisu, spolehlivost a rozsah 
plnění i nadále zůstáváme u ERV Evropské pojišťovny a.s. V rámci vaší cesty jste informace o možnostech pojištění 
obdrželi od pracovníků CK již dříve a v případě zájmu bylo pojištění léčebných výloh i případné pojištění storna 
uzavřeno.  

V případě, že se během zájezdu plánujete zúčastnit některé z aktivit jako je rafting, lezení, slaňování, výstup na 
vrchol vyšší než 3 000 m, potápění, bungee jumping, jízda na koni, apod. NEZAPOMEŇTE si sjednat patřičné 
připojištění na tyto aktivity! 

Více informací o pojištění a pojistné podmínky naleznete v tištěném katalogu, u pracovníků CK nebo na webových 
stránkách www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni Pokud se rozhodnete si cestovní pojištění 
sjednat samostatně, prosíme o sdělení názvu pojišťovacího ústavu a čísla pojistné smlouvy garantovi zájezdu před 
vaším odletem. 

http://www.ockovacicentrum.cz/
http://www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni
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Pojištění proti ztrátě likvidity, čili proti úpadku CK, je nutnou samozřejmostí. My jsme pojištěni u ERV Evropské 
pojišťovny a. s. Tato pojistka je zahrnuta v cenách našich zájezdů. Doklad o pojištění proti ztrátě likvidity od nás 
obdržíte na vyžádání. Další informace naleznete na www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck  

VALUTOVÉ VYBAVENÍ 

Místní měna: 

• Réunion:  Euro (EUR) aktuální kurz eura najdete např. v denním tisku 

• Mauritius Mauritijská rupie (MUR) 1 EUR = 40 MUR 

Kurzy místní měny lze orientačně zjistit na https://www.oanda.com/currency/converter/ 

Ceny jsou vyšší než u nás! Nejvhodnější měnou je EUR. V bance si vyměňte pokud možno nové nepoškozené 
bankovky. Výše kapesného záleží především na množství nakoupených suvenýrů či ochutnávek exotické kuchyně.  

Ze suvenýrů můžete nakoupit oblečení - trička, např. tričko s „modrým a červeným mauritiem“ bude určitě milou 
vzpomínkou na Muzeum Blue Penny (ceny od 450 MUR). V manufaktuře na Mauritiu je možné zakoupit překrásné 
modely lodí (je to ale finančně náročný suvenýr). Na čajové plantáži si můžete koupit výborný místní čaj. Běžně se 
nabízí také balíčky různého koření, zejména vanilka je pěkným suvenýrem, stejně jako malé kameninové džbánky 
nebo dřevěné a proutěné výrobky z Orientu. Všudypřítomné jsou suvenýry se symboly vyhynulého ptáka dodo – 
blbouna nejapného. Z Réunionu si můžete dovézt např. vynikající bílý rum nebo jiné výrobky z třtinového cukru. 

Na nezbytné výdaje doporučujeme částku od 550 EUR výše. Kapesné můžete vézt v hotovosti, ale na ostrovech 
funguje i spolehlivá síť bankomatů a platebních terminálů. Smlouvání je na ústupu, přesto je někdy na tržišti 
můžete vyzkoušet. V obchodech se nesmlouvá. 

PLATEBNÍ KARTY: 
Platební karty (Visa, American Express, Diners club a Master Card) jsou běžně akceptovány v hotelech, 
restauracích a některých obchodech. Na ostrovech lze také běžně vybrat z bankomatu. Poplatky za výběr záleží 
na vaší bance, doporučujeme předem si jejich výši zjistit. 

CENA ZÁJEZDU 

Cena zájezdu zahrnuje: 

• Mezinárodní letenka a letištní taxy 

• Přelet mezi ostrovy včetně tax 

• Doprava na místě (pronajatá vozidla, mikrobusy) 

• Ubytování v hotýlcích a apartmánech se snídaní 

• Jednodenní lodní výlet na ostrov Ile aux Cerfs s piknikem 

• Český průvodce  

• Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku 

Cena zájezdu nezahrnuje: 

• Strava mimo snídaně 

• Vstupné do památek a muzeí cca 60 EUR 

• Fakultativní aktivity 

• Spropitné řidičům cca 20 EUR 

• Cestovní pojištění (rádi sjednáme prostřednictvím ERV Evropské pojišťovny) 

• Příplatek za jednolůžkový pokoj  

FAKULTATIVNÍ AKTIVITY 
Příklady vstupů a fakultativních aktivit, které nejsou zahrnuty do ceny zájezdu:  

http://www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck
https://www.oanda.com/currency/converter/
https://www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni
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Réunion: 

• Vanilková plantáž 4 EUR 

• Akvárium (St. Gilles les Bains) 9 EUR 

• Výlet lodí s proskleným dnem tzv. visiobul na Reunionu od 12 EUR 

• Let nad ostrovem od 250 EUR 

Mauritius: 

• Koloniální sídlo Eureka 300 MUR 

• Muzeum Blue Penny 245 MUR  

• Botanická zahrada Pamplemousse 200 MUR 

• Čajové plantáže Bois Cheri  200 MUR 

• Země sedmi barev a vodopád v Chamarel 500 MUR 

• Plavání s delfíny 1500 MUR + 500 MUR odvoz  

• Ile aux Aigrettes 800 MUR 

Ceny jsou orientační a mohou se měnit. 

UBYTOVÁNÍ 
Ubytování je zajištěno v hotelech a apartmánových domech střední turistické kategorie. Pokoje nebo apartmány 
jsou dvoulůžkové, s vlastním sociálním zařízením. Na Réunionu býváme ubytovaní v okolí Saint-Gilles-Les-Bains a 
cca 35 km od mezinárodního letiště v Saint-Denis. Zařízení ateliérů se vyznačuje jednoduchostí s mírným 
nádechem exotiky. Veřejné pláže ve vzdálenosti 700-900 m od ubytování potěší všechny návštěvníky, kteří si chtějí 
užít slunce a moře. V případě, že na termín zájezdu je běžně využívaná ubytovací lokalita obsazena, zajišťujeme 
ubytování v kvalitativně stejném druhu hotelu/apartmánů. Na Mauritiu využíváme zpravidla ubytování v 
apartmánech s názvem Chez Pepe a Escalle Vacances v městečku Flic en Flac. Tyto rodinné apartmány jsou na 
dohled pláže. Jednotlivé apartmány se od sebe liší vybavením. Balkon není samozřejmostí. Kuchyňský koutek se 
základním vybavením je k dispozici téměř na každém pokoji. Potraviny lze dokupovat průběžně nedaleko v 
místním obchodě. 

DOPRAVA 
Cena zájezdu zahrnuje přelet mezi ostrovy, na ostrovech dopravu pronajatými mikrobusy nebo větším autobusem, 
plavbu lodí (na ostrov lle aux Cerfs). 

STRAVA A NÁPOJE 
V ceně zájezdu není s výjimkou snídaní zahrnuto stravování. Průvodce je případně nápomocen s výběrem 
restaurace. Na Mauritiu je kuchyňka/kuchyňský kout součástí obytného studia. Je zde lednice, varná konvice, 
základní nádobí. Na Réunionu tato možnost není, ale je možné si zakoupit oběd či večeře přímo v hotelovém 
objektu nebo v místních restauracích. Potraviny lze dokupovat průběžně. Ceny potravin na Réunionu jsou vyšší 
než u nás. Na Mauritiu jsou ceny mnohem příznivější, srovnatelné jako v ČR. 

Kuchyně obou navštívených ostrovů je velice pestrá, stejně jako jejich obyvatelé. Obsahuje prvky asijské, africké, 
evropské, čínské a indické kuchyně. Každá kultura si s sebou v průběhu staletí přinesla své tradice a zvyklosti, 
recepty a ingredience. Kuchyně je charakteristická pestrou směsicí barev a chutí. Mnoho tradičních pokrmů se 
zároveň přizpůsobilo zdejším možnostem. Můžete si zde dát vše, od anglického bifteku nebo francouzského 
pepper steaku, přes čínské speciality až po místní delikatesy – indické curry a kreolské ragú. Největší výběr 
vegetariánských jídel poskytují indické restauranty, neboť mnoho Tamilů nejí maso. 

Jedním z typických místních pokrmů je kreolské curry, připravené z hovězího, kuřecího či rybího masa s výborným, 
různě ostrým kořením. Ryby a plody moře jsou nabízeny v nejrůznějších úpravách, s mnoha druhy omáček a rýží. 
Základní surovinou používanou ve zdejší kuchyni jsou místní rajčata zvaná Pommes d´Amour, která dávají jídlu 
barvu, česnek a cibule přidá chuť a zázvor exotickou příchuť. Zdejší typické omáčky Rougaille a Vingaye. Své jméno 
dostaly z francouzského slova označující česnek – ail.  
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Nesporně nejoblíbenějším kořením je chilli, které roste po celém ostrově, jak divoce, tak kultivovaně. 
Nejoblíbenějším muslimským pokrmem je briani, což je výborný mix rýže, brambor, koření a masa. I Číňané 
dokázali prosadit svoje typické ostře kořeněné pokrmy. Pokud chcete ochutnat od každého něco, zajděte si na 
klasický bufet. Ochutnat můžete samozřejmě i obrovské množství ovoce – liči, mango, vodní meloun, ananas, 
karambolu, jack fruit, avokádo, papayu, corasol nebo zat. Ovoce a zelenina jsou sezónní záležitostí. 

K pití je nejoblíbenější minerální voda, dále místní piva či poměrně levná vína. Nealkoholické nápoje jsou k dostání 
po celém ostrově. Voda z místní sítě je většinou pitná. Doporučujeme vyzkoušet i některé z místních specialit. 
Třeba aloudu, nápoj připravený z mléka, agaru (sušených řas), ledové tříště, dochucený vanilkovou nebo 
mandlovou příchutí. Pivovar Phoenix produkuje pivo stejnojmenné značky a dále pak o něco silnější Blue Marlin. 
Nezapomeňte ochutnat typický je zdejší “rhum arrange” – rum ochucený např. vanilkou, anýzem, skořicí, různými 
druhy ovoce – lze říct, že nikdy neochutnáte stejný nápoj, protože každý podnik, každá rodina má svůj vlastní 
recept. 

Orientační ceny: Réunion: Pečivo (např. bageta, francouzský chléb) 1,5- 2 EUR; 1,5 l voda 0,70-1 EUR; 0,33 l pivo 
0,70-1,50 EUR; 0,75 l víno v obchodě od 3 EUR; máslo 1,50 EUR; plátkový sýr 1,50 EUR; instantní ochucené čínské 
nudle od 0,40 EUR; večeře v restauraci 15-25 EUR, džbánek 0,5 l vína v restauraci od 8 EUR, pivo v restauraci od 5 
EUR; Mauritius: 1,5 l voda 30-35 MUR; pivo 50 MUR; 0,75 l víno v obchodě od 180 - 200 MUR; máslo 75 MUR; 
plátkový sýr 100 MUR; večeře v restauraci 400 MUR, nealko v restauraci 70 MUR, pivo v restauraci 80 MUR 

KLIMATICKÉ PODMÍNKY  
Oba ostrovy se nacházejí v tropickém pásmu. Klima na Réunionu je velmi příjemné, ale vzhledem k hornatému 
povrchu je proměnlivější než na Mauritiu. Rozlišují se tu dvě hlavní sezóny: horké, vlhké léto od října do března s 
teplotami okolo 29°C (v horách 19°C) a suchá zima od dubna do září s teplotami pohybujícími se okolo 23°C (v 
horách 12°C). Dešťové přeháňky se zde vyskytují po celý rok. Mauritius - zatímco nejvyšší teploty v létě 
nepřesáhnou 35°C, nejnižší v zimě neklesnou pod 15°C (ranní teplota) a i v nejchladnější dny je přes den 22°C. Ne 
nadarmo se o ostrově mluví jako o pozemském ráji, alespoň co se klimatu týče. Teplota vody bývá v létě až 27°C. 
Září - listopad jsou nejoblíbenější měsíce pro cestu do těchto oblastí. Nejchladnější období na Mauritiu nastává od 
června do srpna s teplotami kolem 25°C. Období dešťů (krátkých prudkých lijáků, většinou večer) je od prosince 
do března. V centrální části ostrova (s výškou kolem 600 m) je průměrná denní teplota v srpnu 20°C a v únoru 
26°C. Na pobřeží jsou teploty všeobecně o 3 - 5°C vyšší. 

RÉUNION 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nejvyšší průměrná teplota 
(°C) 

27 27 26 24 23 22 21 22 22 23 24 26 

Průměrné srážky (mm) 268 216 290 160 81 75 70 49 47 44 95 151 
 

MAURITIUS 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nejvyšší průměrná teplota 
(°C) 

27 27 27 25 24 23 23 24 24 25 26 26 

Průměrné srážky (mm) 176 203 245 163 83 65 63 58 38 34 79 110 

 
VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME  
V Brně: 
písemně:  LIVINGSTONE, s.r.o., Marešova 14, 602 00 BRNO 
telefonicky:  542 214 645 
e-mailem: info@livingstone.cz 
osobně:  po – pá 9.00 – 16.00 hodin 
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Naši nabídku zájezdů najdete na www.livingstone.cz 

http://www.livingstone.cz/

