
Naše apartmá

      

Mauricius je vulkanický ostrov o rozloze 1 865 km² a s pobřežím dlouhým 330 km, které je téměř kompletně obklopeno korálovými útesy. Nachází se necelých 1000 km východně od Madagaskaru v Indickém oceánu. Mauricius patří k jedné z nejpopulárnějších turistických destinací v regionu a je jedním z nejkrásnějších míst Indického oceánu. Místní exotická příroda a slunečné počasí během celého roku z Mauricia dělají tropický ráj s nezapomenutelnou atmosférou. Dlouhé písečné pláže na pobřeží tyrkysového moře se táhnou po celém obvodu ostrova a jen pár metru od pobřeží lze pod hladinou moře spatřit neuvěřitelné korálové útesy s bohatým podmořským životem. Příležitostí k plavání, potápění, surfování, windsurfingu i slunění je Mauricius doslova plný. Mauricius nabízí skvělou příležitost pro cestu za exotikou.

Ostrov přitahuje turisty, kterým nabízí pláže s jemným bílým i zlatým pískem, průzračnou vodu, zeleň pralesů, krátery a vodopády, exotické druhy ptactva či opic, pod vodou pak mnoho druhů ryb a korálů.

Apartmány se nachází na pláži ve Flic en Flac na západním pobřeží ostrova Mauricius, který je jedním z nejoblíbenějších turistických oblastí. Flic en Flac se nachází asi 38 km od letiště a 20 km od hlavního města Port Louis.

Teplota v pobřežních oblastech se pohybuje mezi 22 °C v zimě a 34 °C v létě. Teplota moře se pohybuje mezi 22 °C a 27 °C. Západní oblast je teplejší a relativně sušší než východ a jih.

Flic en Flac je také známý pro nejkrásnější pláže a všechna zařízení a služby jsou dostupné pěšky, jako např.:

    -  banky,
    -  bankomaty,
    -  směnárny,
    -  taxi služby,
    -  autopůjčovny,
    -  půjčovny kol a scooterů
    -  obchody se suvenýry a jiné typy obchodů,
    -  potápěčská centra,
    -  jízda na koni,
    -  kasina,
    -  autobusy,
    -  bary, hospody,
    -  pošta,
    -  veřejné telefony, které funguji na kreditní karty,
    -  internetové kavárny,
    -  lékárny,
    -  klinika,
    -  supermarkety,
    -  restaurace (nabízející indické, kreolské, čínské a evropské speciality)
    -  pekařství.
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