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Perla v Indickom 
oceáne

Ostrov je pomenovaný podľa holand-
ského princa Mauricea Van Nassaua. 
Rozloha ostrova je 2040 km2 a počet 

obyvateľov 1,2 milióna aj vrátane obyvate-
ľov priľahlého ostrova Rodgrigues a ďalších 
ostrovov. Časový rozdiel 2 hodiny pre nás 
nepredstavuje nijaký problém. Leto trvá 
od novembra do apríla (teplota od 23 do 33 
stupňov) a zima od mája do októbra (17 až 23 
stupňov). Najvyššia vlhkosť je od decembra 
do marca a v tomto období sa príležitostne 
vyskytujú cyklóny. Teplota mora sa pohybuje 
od 22 do 27 stupňov.

Maurícius objavili v deviatom storočí Arabi 
a v 16. storočí k nemu priplávali Portugalci. 
V roku 1598 Holanďania ako prví ostrov kolo-
nizovali. Lesy s ebenovými stromami zničili 
nadmernou ťažbou. Vyhynul aj vták dodo, 
ktorý žil jedine na tomto ostrove a ktorý sa 
neskôr stal symbolom ohrozených živočíšnych 
druhov. V roku 1715 po odchode Holanďanov 
sa Francúzi zmocnili ostrova a premenova-
li ho na „Francúzsky ostrov“. V roku 1721 
guvernér Mahé de Labourdonnais založil 
mesto Port Louis, ktoré sa neskôr stalo 
hlavným mestom ostrova. Ostrov sa zmenil 

na prosperujúcu francúzsku kolóniu a prístav 
nadobudol význam ako dôležitý uzol pri plav-
bách z Európy na Ďaleký Východ a okolo Mysu 
dobrej nádeje. Guvernér založil aj botanickú 
záhradu neďaleko Port Louis. Jeho socha 
stráži prístav v hlavnom meste. V roku 1810 
sa konala námorná bitka, ktorú ako jedinú 
Napoleon vyhral. O tri mesiace neskôr však 
Briti prekvapivo zaútočili a francúzsky gu-
vernér sa vzdal. V roku 1814 Parížska zmluva 
ratifikovala odstúpenie ostrovov Maurícius, 
Rodrigues a Seychely Britom. Ostrov Réunion, 
ktorí takisto Briti obsadili, však vrátili Fran-
cúzsku. Ostrov sa vrátil k svojmu pôvodnému 
názvu Maurícius a oficiálnym jazykom sa stal 
anglický jazyk. Podľa Parížskej zmluvy oby-
vateľstvo mohlo používať ďalej svoj jazyk, ná-
boženstvo a zákony. Preto sa na ostrove ďalej 
hovorí po francúzsky napriek skutočnosti, že 
Briti vládli na ostrove 158 rokov. Okrem ang-
lického a francúzskeho jazyka sa hovorí aj po 
kreolsky a používajú sa aj ďalšie jazyky, ako 
hindčina a bhojpuri. Na školách sa vyučuje 
v anglickom jazyku. V roku 1835, keď Británia 
zrušila otroctvo, oslobodení otroci odmietali 
pracovať na plantážach, a preto pracovné sily 
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OSTROV MAURÍCIUS SA NEDÁVNO 
STAL DOVOLENKOVÝM HITOM. 
LET NEPREDSTAVUJE PROBLÉM, 
NA OSTROV LIETAJÚ LETECKÉ 
SPOLOČNOSTI Z NIEKOĽKÝCH 
EURÓPSKYCH MIEST. LET 
NÁRODNOU LETECKOU 
SPOLOČNOSŤOU AIR MAURICIUS 
SA VYZNAČUJE SLUŽBAMI NA 
NEOBVYKLE VYSOKEJ ÚROVNI. 
POSÁDKA SA PO CELÝ LET 
VENUJE CESTUJÚCIM VŽDY 
S ÚSMEVOM A SPLNÍ VŠETKY 
ICH ŽELANIA. LETENKU JE 
VŠAK VHODNEJŠIE KÚPIŤ NA 
INTERNETE AKO PRIAMO OD 
AM. Z NAJBLIŽŠIEHO LETISKA 
ZA HRANICAMI SLOVENSKA LET 
TRVÁ AJ VRÁTANE PRESTUPU 
DO 14 HODÍN.
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začali prichádzať z Indie. Na ostrov prišli ešte 
čínski a moslimskí obchodníci, preto súčasné 
obyvateľstvo vyniká pestrosťou. V roku 1968 
ostrov Maurícius získal nezávislosť a Sir 
Seewoosagur Ramgoolam sa stal prvým pre-
miérom. Ostrov je naďalej súčasťou Britského 
spoločenstva. V roku 1992 sa ostrov Maurícius 
stal republikou a každých 5 rokov sa volí 62 
členov parlamentu.

Hospodárstvo ostrova Maurícius má štyri 
piliere: turizmus, cukor, textilný priemysel 
a služby. Multietnické obyvateľstvo vyznáva 
hinduizmus, kresťanstvo, islam a budhizmus 

a nažíva v mieri a harmónii. Ostrov Maurí-
cius používa svoju vlastnú menu – maurícij-
skú rupiu (Rs).

Najviac turistov prichádza na ostrov za 
priezračnou vodou a nekonečnými plážami 
s bielym pieskom. Pláže chráni koralový 
útes obopínajúci skoro celý ostrov. Najviac 
turistických centier ostrova sa nachádza na 
severe a práve tu sú najobľúbenejšie vodné 
športy, ako vodné lyžovanie, windsurfing, 
rybolov na otvorenom mori či parasailing. 
Ak niekomu nestačí len maska, trubica 
a plutvy pri obdivovaní bohatého podmor-

ského života na koralovom útese, môže 
sa vydať na podmorskú plavbu v ponorke, 
ktorá zostúpi do hĺbky 30 metrov, alebo 
v dvojsedadlovom podmorskom skútri 
do hĺbky 3 metrov. Úžasné západy slnka 
možno zažiť na západnom pobreží a surfisti 
obľubujú Tamarin, ktorý sa stal centrom 
surfistov na ostrove. Východ ostrova je me-
nej zastavaný a návštevníci sa tešia najmä 
divokej prírode. Na juhovýchode ostrova 
sú vysoké útesy a more tu omýva členitú 
pevninu hlboko do vnútrozemia ostrova. 
K ďalším obľúbeným športom na ostrove 

Port Louis
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bášny list opatrený apostilou platí 
vo všetkých členských krajinách EÚ. 
Ak pred potápaním uprednostníte 
jednoduchšie „šnorchlovanie“, lo-
dičkou sa odveziete kúsok od hotela 
ku koralovému útesu a potom už len 
pozorujete bohatý podmorský život 
a mohutné koraly ako v akváriu. Od-
porúčam privstať si skôr ráno, vtedy 
je hladina vody najvyššia, popoludní 
počas odlivu sú niektoré koraly ne-
bezpečne blízko pod hladinou. 

Rybárska sezóna pre rybárov – 
turistov trvá od novembra do apríla. 
Ideálne podmienky na rybolov na 
otvorenom mori sú len kilometer od 
koralového útesu, kde morské dno 
prudko klesá do hĺbky 70 metrov. 
A z akého úlovku sa príležitostný ry-
bár môže potešiť? Z modrého alebo 
čierneho marlina, zo všetkých druhov 
žralokov, z rozličných druhov tunia-
kov, plachetníkov, makrelovitých rýb, 
mečúňovitých rýb či barakúd. Na 
ostrove sa koná množstvo rôznych 
rybárskych súťaží, napríklad svetový 
pohár v love marlinov, ktorý sa koná 
v decembri, je najznámejší. 

Nádherný pohľad na ostrov Mau-
rícius vás očarí aj počas plavby či už 
na plachetnici, alebo na katamaráne. 
Ak sa na plavbu vydáte v ranných 
hodinách, s vysokou pravdepodob-
nosťou uvidíte aj delfíny. Aj jedno 
z najlepších miest na surfovanie so 
šarkanom (kitesurfing) nájdete na 
ostrove Maurícius. Tí najlepší v tejto 
disciplíne sa stretávajú v septembri 
počas súťaže Mauritius Kite Surf 
International. Sú tu aj výcvikové stre-
diská pre záujemcov o tento šport – 
začiatočníkov.

Maurícius, to nie je len ostrov, 
na ktorom si užívate slnko, more 
a piesok. Ostrov vulkanického 
pôvodu ponúka aj nádhernú prírodu. 
Na ostrove sa vyskytuje 700 druhov 
rastlín, z toho je len orchideí vyše 60 
druhov. Ostrov je druhým najväčším 
dodávateľom rastlín a rezaných 
kvetov po Holandsku. Trochetia bo-
utoniana sa stala národným kvetom 
12. marca 1992, keď Maurícius získal 
štatút republiky. Ak sa zaujímate 
o rastliny, za návštevu stojí botanická 
záhrada neďaleko hlavného mesta.

patrí potápanie (inštruktori sú certifikovaní tak podľa PADI, 
ako aj CMAS) a golf, ktorý možno hrať na siedmich osem-
násťjamkových a piatich deväťjamkových ihriskách. Ostrov 
Maurícius je treťou krajinou po Spojenom kráľovstve a Indii, 
v ktorej sa začal hrať golf. Golfový klub Gymkhana založený 
v roku 1844  je najstarším klubom na južnej pologuli a štvr-
tým najstarším na svete.

Aj milovníci konských dostihov si na ostrove prídu na 
svoje. Najstaršia dostihová dráha na južnej pologuli Champ 
de Mars bola vybudovaná už v roku 1812 v hlavnom meste 
Port Louis. Klub Mauritius Turf je druhým najstarším na 
svete. Dostihy sa konajú od mája do novembra každú sobo-
tu alebo nedeľu. Jazda na koni je v ponuke pre turistov tiež, 
odporúča sa jazdiť skoro ráno alebo podvečer. 

Na ostrove sa možno vydať aj na túry do blízkych hôr 
a pozorovať bujnú vegetáciu, vodopády a objavovať úžasné 
výhľady z hôr. Na ostrove sú aj cyklistické cestičky a bicyk-
le požičiavajú v každom hoteli. Bohatá ponuka potápania 
zahŕňa aj nočné ponory a potápanie na „svadobnej ceste“. 
Svadobný obrad je v ponuke cestovných kancelárií a so-
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Obyvateľstvo afrického, čínskeho, 
indického, moslimského a európskeho 
pôvodu tvorí veľmi pestrú a bohatú mul-
tikulturálnu spoločnosť. Obyvatelia spolu 
pracujú, spolu sa hrajú a žijú v harmonic-
kej spoločnosti, ktorá úprimne a srdečne 
víta návštevníkov. Počas celého, aj keď 
krátkeho pobytu sme sa stretávali len 
s úsmevom a ochotou. Národným tancom 
je tanec sega, ktorý prišiel s otrokmi 
z Afriky. Tradičnú segu sprevádzajú tri 
základné hudobné nástroje ravanne, 
maravanne a trojuholník. Mladí však 
uprednostňujú inú hudbu a kombiná-
ciou miestneho rytmu a reggae vzniklo 
„seggae“.

Aapravasi Ghat, priestor určený pre 
imigrantov, je zapísaný v zozname 
kultúrnych pamiatok UNESCO. Je jediný, 
ktorý sa zachoval z priestorov postave-
ných v druhej polovici devätnásteho sto-
ročia určených na príchod zahraničných 
robotníkov. Počas obdobia 1834 – 1920 
ich prišlo na ostrov viac ako pol milióna. 

Hora Le Morne je symbolom odporu 
proti otroctvu a ústredným bodom pri 
pripomínaní zrušenia otroctva na ostrove 
Maurícius.

Návštevníci môžu na ostrove navštíviť 
aj niekoľko múzeí – múzeum histórie, 
čaju, fotografií, poštové, námorné múze-
um, textilu a dreva. V poštovom múzeu 
si možno kúpiť veľmi vkusné tričko alebo 
magnetky s kópiou známej známky Mod-
rý Maurícius vydanej 21. 9. 1847 ako prvej 
britskej známky mimo územia Veľkej 
Británie.

Tak ako obyvateľstvo Maurícia je 
rôznorodé, taká je aj kuchyňa na ostrove. 
Ponúka jedlá podľa receptov kreolskej, 
európskej, čínskej, indickej či moslimskej 
kuchyne. Ochutnajte aj miestne obľúbe-
né jedlá „dholl purri“ (pšeničné placky 
plnené žltým hrachom podávané s kari 
a rajčinovou omáčkou, „faratas“ alebo 
„samousas“).

Lepšie hotely hýčkajú návštevníkov 
v spa a wellness centrách sponzoro-
vaných takými zvučnými značkami ako 
Clarins, Givenchy, Guerlain, Prairie či 
Shiseido.

K dobrej dovolenke neodmysliteľne 
patrí aj nakupovanie. K originálnym 
suvenírom z ostrova patria modely 
starých lodí, koloniálnych domov či 
starých lietadiel. Obľúbené sú aj výšivky, 
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keramika a predmety z recyklovaného skla. Maurícius je známy 
aj svojím textilným priemyslom. Možno tu kúpiť značkové tričká, 
nohavice, obleky, kostýmy či kašmírové pulóvre a látky z čistého 
hodvábu za dobrú cenu. Aj pre gurmánov sú v ponuke miestne 
špeciality či miestny rum vyrobený z cukrovej trstiny. Pri dovoze 
alkoholu treba pamätať na to, že alkohol nesmiete priviezť do 
členskej krajiny EÚ v príručnej batožine, ani keď ste ho kúpili 
napríklad v duty free na letisku. Môžete ho priviezť len v poda-
nej batožine. Pri nakupovaní, tak ako všade inde na svete, si na-
príklad na trhoch môžete overiť svoje vyjednávacie schopnosti.

Ako cestovať na ostrov Maurícius? Potrebujete platný pas, 
ktorého platnosť uplynie najmenej šesť mesiacov po vašom 
pobyte, a platnú spiatočnú letenku. Ďalej potvrdenie o ubytovaní 
alebo pozvanie a dostatočné finančné prostriedky na pobyt (100 
USD na jedno prenocovanie). Ako aj vyhlásenie, že sa nezapo-
jíte do žiadnych činností s cieľom dosiahnutia zisku. Občania 
členských krajín EÚ nepotrebujú na vstup do krajiny vízum. 
Na ostrove nie je povolený nudizmus. Čo sa týka bezpečnosti, 
odporúča sa odložiť  si všetko hodnotné do hotelovej bezpeč-
nostnej schránky, ktorou je vybavená každá izba. 

Cestovanie po ostrove predstavuje samostatnú kapitolu. 

Ostrov má jedno letisko. I keď zo 
západu na východ či zo severu na 
juh meria len pár desiatok kilo-
metrov, na cestovanie po ostrove si 
musíte rezervovať dostatočný čas. 
Cesty sú úzke, kľukaté a ich povrch 
je hrboľatý. Cesty pôsobia ešte 
užšie, ako v skutočnosti sú, pretože 
ich po oboch stranách často lemuje 
vysoká cukrová trstina. Jazdí sa po 
opačnej strane ako u nás. V obci aj 
mimo nej platí rovnaká rýchlosť ako 
u nás, diaľnica zatiaľ na ostrove nie 
je. Cesta nemá krajnicu, a tak autá 
zastavujú priamo na nej a často sa 
obchádza medzi dvomi stojacimi 
vozidlami. Okolo hlavného mesta je 
doprava vždy problémová pre veľký 
počet vozidiel. Na jazdu do vzdia-
lenosti 30 – 40 km si treba vyhradiť 
najmenej jednu hodinu. Jazdí sa 
veľmi ohľaduplne a po celý pobyt 
sme nevideli ani jednu dopravnú 
nehodu. Pre tých uponáhľanejších 
návštevníkov je k dispozícii prepra-
va z letiska do hotela helikoptérou.

Dobrá správa – na ostrove nežijú 
nijaké jedovaté hady ani nebezpeč-
né zvieratá. Do mora sa odporúča 
vstupovať v obuvi, aby ste nestúpili 
na niektoré nepríjemné živočíchy. 
Ak vás náhodou stiahne morský 
prúd, odporúča sa plávať s pobre-
žím, a až keď sa z prúdu dostanete, 
potom plávať smerom na pobrežie.

Ubytovanie a stravovanie na 
ostrove ponúka množstvo zariadení 
pre turistov, z ktorých si každý do-

káže vybrať podľa svojich predstáv. 
Navštívila som tri z nich určené pre 
náročného hosťa – Heritage Golf&-
Spa Resorts na juhu ostrova, hotel 
Le Touessrok na východe, ktorý 
často navštevujú mladomanželia na 
svadobnej ceste, a Beachcomber le 
Paradis na juhu ostrova. Ako už zo 
samotného názvu hotela vyplýva, 
to, čo hotelový hosť zažíva v tomto 
prostredí, sa možno veľmi podobá 
vytúženému raju.

Dovolenka na ostrove Maurícius 
určite splní očakávania aj najnároč-
nejších turistov a bohatá ponuka 
aktivít na voľný čas tak zo športu, 
ako aj z kultúry uspokojí aj tie 
najrozmanitejšie želania. Pre tých, 
ktorí na dovolenke uprednostnia 
najmä prírodu a menej vybudova-
né oblasti, je vhodnejší pobyt na 
juhu a východe ostrova, na severe 
ostrova je zástavba oveľa hustejšia. 
Najvyššia sezóna je v mesiacoch 
november, december a január, 
najmenej návštevníkov prichádza 
v letnom období. Maurícius som 
navštívila práve v tomto období, 
v júni, teplota sa stabilne pohybo-
vala okolo 23 stupňov a každý deň 
prudko a krátko zapršalo. Na ostro-
ve neustále fúka vietor, ktorému sa 
tešia jachtári a surfisti, menej ho 
však vítajú golfisti. 

Pobyt na malebnom ostrove 
Maurícius možno len odporučiť 
a určite bude patriť k tým, ktoré si 
navždy zapamätáte.
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