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Pred pár rokmi ani nevedela, kde ostrov 
Maurícius hľadať na mape. Pracovala v IBM 
ako finančná účtovníčka, predtým dva roky 
strávila v Spojených štátoch. S mužom, 
ktorý sa stal jej manželom, sa najskôr 
kamarátila, po nejakom čase priateľstvo 

prerástlo do lásky. Na lásku na diaľku ale 
neverila, a tak keď prišiel na Slovensko, aby ju požiadal o ruku, 
povedala áno. Mala tri svadby - civilnú, hinduistickú, kresťanskú 
- a tento rok oslávila tretie výročie. A do tretice: na Mauríciu 
pracuje tretí rok pre miestneho turistického operátora, sprevádza 
slovenských a českých turistov, organizuje výlety, prekladá na 
svadbách... Ak vás cestovná kancelária Satur zbalí na sladké rečičky 
o ostrove a jeho dych vyrážajúcej kráse, bude za to môcť práve 
ona. Tu sú Mirkine bezprostredné mauríciusovské postrehy. 

MIAU Maurícius, to znie záhadne a šarmantne 
zároveň. Odkiaľ dostal ostrov svoj názov? 
Od čias jeho objavenia mal ostrov niekoľko mien. Prvý písomný záznam 

MauríciusZelená perla 
Indického oceánu

P
Zaklapnite príručky cestovateľa, 

zavrite turistické bedekre, dosurfujte vo 
wikipédii, spakujte mapy a atlasy a...  

Privítajte mladú dámu Mirku 
s exotickým priezviskom Banipersand. 

Usaďte ju pohodlne do svojho 
virtuálneho kresla, ponúknite jej 
kávičku a poproste ju, aby vám 

porozprávala rozprávku. O raji na zemi 
menom Maurícius.

m i r k a 

B a n i p e r s a n d

pochádza z roku 975 od arabských moreplavcov, ktorí ho 
nazvali Dina Robin.  V 16. storočí ho Portugalci premenovali 
na Swan Island a to isté urobili Holanďania o sto rokov 
neskôr, keď ostrovu dali meno po svojom panovníkovi, 
princovi Mauriceovi Van Nassau. 
V 18. storočí sa Maurícia zmocnili 
Francúzi a premenovali ho 
na Ile de France. V roku 1810 
ostrov dobyli Angličania a tí mu 
vrátili meno Maurícius. Ostrov 
získal nezávislosť v roku 1968 
a od roku 1992 je republikou.

MIAU Maurícius, 
to je synonymum 
luxusu, elegancie a patrí 
k najkrajším plážovým 
rezortom na svete... 
Le Morne, Flic en 
Flac, Mt. Choisy, 



Preyebere, Belle Mare, Ile aux Cerfs, Blue Bay - všetky sa vyznačujú bielučkým pieskom, 
kokosovými palmami a fascinujúcim podmorským svetom. Ideálne je západné pobrežie so 4 
kilometrami tých najlákavejších pláží na polostrove Le Morne, ale krásne pláže nájdete aj na 
juhu, kde však treba rátať s veternejším počasím (to však zasa praje vodným športom). 

MIAU Indický oceán vraj hrá tými najkrajšími farbami práve pri Mauríciu... 
Je to pravda, voda tu má nádhernú tyrkysovú farbu a podmorský svet poskytuje čarokrásne výjavy. 
Indický oceán je najteplejší od októbra do júna. V júli až septembri sa trochu ochladí, ale to neznamená, 
že sa v ňom nedá kúpať. Zo športových aktivít si na ostrove užijete šnorchlovanie či potápanie. Takmer 
v každom rezorte funguje potápačské centrum. Treba tiež 
oceniť, že väčšinu športových aktivít hotely poskytujú zdarma. 

MIAU Čím sú na Mauríciu hotelové 
rezorty iné ako inde na svete? 
Na Mauríciu prevažujú luxusné štvor- a päťhviezdičkové hotely, 
ale nájdete tu aj malé hotelíky s rovnako excelentným servisom. 
O pohodlie sa starajú livrejovaní čašníci, renomovaní kuchári 
ponúkajú tie najvyberanejšie špeciality. Zabudnite na predstavu 
preplneného hotela, na Mauríciu sa každému hosťovi dostáva 
pozornosti podľa pravidla „koľko hostí, toľko pracovníkov“. 
Pláže poskytujú dostatok miesta pre každého, svoje ležadlo 
budete mať vždy pripravené a ak náhodou nie je voľné, tak 
vám ho zabezpečia na požiadanie. Hotelové budovy zapadajú 
do prostredia a sú postavené v tropickom, elegantnom štýle, či 
už s maurícijským koloniálnym alebo orientálnym nádychom. 

MIAU Biele pláže, kokosové palmy, 
blankytné more... poteší však Maurícius aj 
prívržencov suchozemskej turistiky? 
Kto má rád architektúru a zároveň chce nasávať atmosféru 
mesta, ten nech si v Port Louis (hlavné mesto ostrova so 150.000 
obyvateľmi) nenechá ujsť majestátne koloniálne budovy, kostoly, 
moslimské mešity, hinduistické chrámy, pagody... No a z úcty 
k známke Modrý Maurícius treba zájsť aj do múzea Blue Penny. 
Port Louis má aj špecifické štvrte ako China Town či Arab Town. 

Curepipe, druhé najväčšie mesto, je známe vulkánom, týčiacim sa nad 
mestom (Trou aux Cerfs) a našich turistov určite prekvapí aj autobusovou 
stanicou, ktorá nesie meno Jána Palacha. Nákupy v Curepipe (ale vôbec na 
celom Mauríciu) patria k ďalším pôžitkom. Mnohé svetové odevné značky 
zvučných mien tu majú továrne a pri nich tzv. factory shopy. Na svoje si 
prídete aj v duty free shopoch s ponukou rozličného tovaru za slušné ceny. 

MIAU Ako by ste charakterizovali obyvateľov ostrova?
Keďže pochádzajú z troch kontinentov (Ázia, Európa, Afrika), vyznávajú 
rôzne náboženstvá (hinduizmus, kresťanstvo, islam, budhizmus). 
Aj preto sa im hovorí národ dúhy. V prvom rade sa však cítia byť 
Maurícijčanmi, až potom sa rozlišujú podľa pôvodu. Povedala by 
som, že sú znášanliví, pohodoví, nenároční a na všetko majú čas. Sú 
priateľskí, milí a vždy vám odpovedia kladne - na to si treba dávať trochu 
pozor. Či vás správne pochopili, si radšej overte niekoľkými kontrolnými 
otázkami. Maurícijčania sú tiež veľmi hrdí na svoju nezávislosť 
a ekonomický úspech krajiny. A, samozrejme, na krásu ostrova.

MIAU Keď už hovoríme o kráse - čo je na 
ženách z Maurícia najkrajšie? 
Podľa mňa, a netýka sa to len žien, ale aj mužov, je to kontrast 
snedej pokožky a bielych zubov. Maurícijčania vyžarujú 
pohodu, radi sa usmievajú a obľubujú pestrofarebné látky. 
Obliekajú sa tak ako u nás, podľa príležitostí, ale hlavne na 
dedinách u žien prevláda indické oblečenie: sárí a churidar. 
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Štvor- a päť hviezdičkové hotely siete Beachcomber.
• Ak máte radi vodné športy, vodné lyžovanie, wakeboarding, lodné výlety, windsurfing, kajaky či 
jachting, vyskúšajte elegantný Beachcomber le Victoria na severozápadnom pobreží ostrova.
• Ak hráte golf, odporúčame luxusný päťhviezdičkový Beachcomber Paradis & Golf Club s perfektnou 
polohou priamo na pláži a kulisou vrchu Le Morne v pozadí. Špeciálne balíčky pre hotelových 
hostí zahŕňajú vstupy na vlastné golfové ihrisko, ako aj do ďalších golfových klubov na ostrove.
• Pre rodiny s deťmi a náročných dovolenkárov Beachcomber Shandrani Resort & Spa.  
Hotel vo veľkej tropickej záhrade v lagúne Blue Bay ponúka tri piesočné pláže, kúpanie v lagúne i na 
otvorenom mori. Dieťa do 18 rokov má ubytovanie zdarma, rodinné apartmány  
pre rodiny až s troma deťmi majú oddelenú detskú spálňu a dve kúpeľne. 
• Pre nezabudnuteľné medové týždne Beachcomber Le Canonnier, hotelový rezort vybudovaný na 
ruinách starej pevnosti alebo ultra luxusný, päť a pol hviezdičkový Beachcomber Trou Aux Biches & Spa 
v štýle malebnej dedinky vo veľkej tropickej záhrade s výberom suít s privátnym bazénom blízko pláže.

Tipy Ck saTur

Bol vraj taký hlúpy alebo možno len zvedavý, že sa priblížil až tesne na dostrel 
lovcom, ktorí ho chytali a zabíjali kvôli mäsu. Dront maurícijský (Raphus 
cucullatus), nelietavý vták, mal výšku asi meter, váhu 23 kilogramov, popolavé 
perie a kučeravý chumáč na chvoste. Domorodí obyvatelia ho prezývali 
jednoducho dodo. Toto slovo má koreň v staroportugalskom „duodo“, čo 
v preklade znamená hlupák. Hlúpy bol vraj preto, že sa vôbec nebál ľudí a 
keďže nedokázal vzlietnuť, stával sa ich ľahkou korisťou. Portugalskí námorníci 
ho chytali ako živú zásobáreň mäsa, no historické záznamy dokladujú, že jeho 
mäso bolo veľmi nekvalitné, tvrdé a malo nepríjemnú chuť. Páchnuci vták sa 
s najväčšou pravdepodobnosťou stal terčom ľudskej zábavy, lovci ho strieľali 
len tak z potešenia a plienili mu hniezda. Skazu dokonali nové zvieratá, ktoré 
ľudia priviezli na ostrov (potkany, psy a mačky). Tak či onak, vták vyhynul už 
v roku 1681 a o jeho existencii svedčia len kostrové nálezy v rôznych múzeách. 

VTák dodo, symBol mauríCia

Najslávnejšiu poštovú známku na svete vydali na 
Mauríciu 21. septembra 1847. Podľa Wikipédie 
išlo o vôbec prvé známky, ktoré Británia vydala vo 
svojich kolóniách. Na známkach rytec umiestnil 
portrét anglickej kráľovnej Viktórie z profilu a nápis 
Post Office. Náklad sa pohyboval do 500 kusov 
z každej série. Prvá mala hodnotu 1 penny a bola 
oranžovo-červená, hodnota druhej, tmavomodrej, 
bola 2 pence. Známok sa do dnešných dní 
zachovalo iba niekoľko, takže patria k najvzácnejším 
filatelistickým raritám na svete. Podľa dostupných 
filatelistických prameňov sa tzv. Modrého Maurícia 
zachovalo 12 exemplárov a Červeného 14 - 15 
kusov. Väčšinu z nich vlastnia súkromní zberatelia, 
niektoré sa dostali aj do oficiálnych zbierok 
múzeí, dve známky má v zbierke britská kráľovná 
Alžbeta II. Najvzácnejší poklad predstavuje obálka 
listu s nalepenou červenou i modrou známkou 
- na aukcii ju vydražili za 4 milióny USD. 

modrý mauríCius

MIAU Nájdu sa na ostrove aj nejaké mystické miesta? 
Grand Bassin s posvätným jazerom hinduistov, ktoré leží vo 
vyhasnutom sopečnom kráteri, je významné pútnické miesto 
s hinduistickou svätyňou, kde sa každoročne koná najväčší 
festival Maha Shivaratree (na počesť boha Šivu). Pri jazere stojí 
33-metrová socha Šivu a z kaplnky nad jazerom je úžasný výhľad.

MIAU Maurícius radi navštevujú snúbenci 
z celého sveta, aby si tu povedali svoje áno... 
... áno, svadba na Mauríciu, to je sen, ktorý sa pre zamilovaný pár 
môže stať skutočnosťou. A čoraz častejšie sa aj stáva. Stále viac 
ľudí uprednostňuje spojenie svadby so svadobnou cestou (dva 
v jednom) pred zabehnutou klasikou. Osobne som na Mauríciu 

MIAU Kde možno zažiť 
najromantickejšie západy slnka? 
Na západnom pobreží, zapamätajte si miesta ako 
Flic en Flac, Tamarin, Le Morne. Unikátne pohľady 
sa ponúkajú zo sopky Trou aux Cerfs alebo z 
pevnosti Citadela nad mestom Port Louis.

MIAU A najfotografovanejšie miesto?
Určite stometrový vodopád Chamarel Cascade a Sedem 
farieb zeme, ozajstný prírodný úkaz, vulkanickou 
lávou zafarbené kamene rôznych odtieňov. 

MIAU Aké suveníry si turisti 
zvyčajne odnášajú z Maurícia? 
Darčekové balenia trstinového cukru, čaju, rum 
z cukrovej trstiny (odporúčam značky Green Island, 
St. Aubin alebo Chamarel), vanilku, prekrásne drevené 
modely lodí, ktoré kedysi brázdili oceány, vkusné 
šperky a pre najnáročnejších - cenovo výhodné 
diamanty z Južnej Afriky, obrusované na Mauríciu. D
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absolvovala niekoľko desiatok svadieb, prekladám totiž svadobne obrady. 
Svadby na Mauríciu sú obľúbené nielen kvôli exotickému prostrediu, 
ale aj excelentnému hotelovému servisu - v prípade našich hostí aj 
s možnosťou slovenskej asistencie. Pre Slovákov je svadba na Mauríciu 
platná (potrebná je iba apostila na sobášnom liste). Väčšinou na ostrov 
prichádzajú iba ženích a nevesta, veľké svadby sú skôr výnimkou. 

MIAU Zaujali vás nejaké rituály na maurícijský spôsob?  
Keď si Maurícijčania kupujú nový dom alebo byt, kým doň po prvý raz 
vstúpia, hodia dnu rybu, ktorá je pre nich synonymom úspechu. Keď si 
potom dom zariaďujú, ako prvý tam putuje jedálensky stôl, symbolizujúci 
hojnosť jedla v rodine. Stôl ako prvý, skrine (pripomínajúce rakvy, a teda 
smrť) by mali prísť ako posledné. Ďalšia tradícia sa týka pohrebnej hostiny, 
na ktorej pozostalí hrajú karty. Kedysi sa vyhrané peniaze venovali 
smútiacej rodine. V súčasnosti sa hrá kvôli zábave a každý hrá za seba.

MIAU Ponúknete našim čitateľom nejaký typický 
nápoj, ktorý musia na Mauríciu  ochutnať?
Rum z cukrovej trstiny (dá sa mixovať s čímkoľvek). Miestny čaj 
rozličných príchutí (domáci pijú väčšinou vanilkový s kardamonom 
a mliekom). Počas návštevy ostrova sa môžete s nami vybrať na výlet 
na čajové plantáže Bois Cheri. V miestnej manufaktúre uvidíte celý 
proces spracovania čaju a dajú vám ochutnať i rôzne jeho príchute. 

MIAU A kuchyňa ostrova? 
Je multikulturálna. Na raňajky si napríklad dáte anglické menu, toasty, 
slaninku, čaj a všetko, čo k tomu patrí, na obed vám naservírujú dhol 
pouri v indickom štýle a večeriate trebárs arabské briani, čínske rezance 
alebo francúzske foie gras. A medzitým si môžete pochutnávať na typickej 
maurícijskej kreolskej kuchyni: šošovicovej polievke, kokosovom čatní, 
vajíčkovom rougilles (zmes 
paradajok, cibule, čierneho 
korenia, soli a čili) s ryžou, 
mangrovových pickles... 
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MIAU Čomu by ste na Mauríciu udelili 
šesť hviezdičiek? Bez kompromisov! 
Určite prenádhernému počasiu. A to po celý rok. 
Bývam na západnom pobreží v dedinke Flic en Flac 
a keď sa ráno zobudím, víta ma slniečko a po celý deň 

sprevádza pekné počasie. 

mirkine  
6 x naJ + 1 sen
Najťažšie sa zvykalo: „Nič 
nebolo nijako zvlášť ťažké, 
akurát som si musela trochu 
zvykať na to, že sa všade 
hovorí po francúzsky. Aj keď za 
oficiálny jazyk platí angličtina, 
najviac sa používa kreolčina 
(dialekt francúzštiny).“ 
Najkrajšia farba ostrova: 

„Zelená. Vďaka priaznivej tropickej klíme je ostrov 
zelený počas celého roka. Maurícius sa na mape sveta 
jagá ako skutočný klenot. Od prvého okamihu vás tento 
zelený ostrov uprostred Indického oceánu nadchne. 
Nepoznám nikoho, kto by si ho nezamiloval.“
Charakteristická vôňa ostrova: „Voňavé tyčinky, ktoré 
hinduisti  zapaľujú pri rôznych príležitostiach, sladká vôňa 
ako pri varení džemu, pochádzajúca z cukrovej trstiny 
v období jej zberu... Dá sa cítiť skoro všade, keď prechádzate 
ostrovom. Vôňa orientálnych korenín, ktorá sa rinie 
z reštaurácií a barov: kardamon, škorica, klinčeky, masala. 
A, samozrejme, pri pobreží svieža vôňa morského vánku.“
Najobľúbenejšie miesto: „Vtáčí park Casela, ktorý 
obýva maurícijský ružový holub, jeden z najvzácnejších 
vtákov na svete. Milujem toto miesto...“ 
Najmilovanejší mesiac: „December. Ideálna klíma a príjemná 
teplota vody. V tomto období dozrieva liči, kvitne veľa 
druhov pestrofarebných kvetov a stromov, napríklad žiarivo 
červený flame tree, tzv. pochodňový strom pochádzajúci 
z Madagaskaru, ktorý navodzuje atmosféru blížiacich sa 
Vianoc. A v decembri na Mauríciu berieme trinásty plat 
a tiež je to obdobie veselých koncoročných večierkov.“
Najväčšie prekvapenie: „Že ananásy rastú zo zeme  
(ale nie som sama, nad tým sa čuduje väčšina cudzincov).“ 
Nesplnený sen: „Potápať sa do 30 metrov (ešte som na to 
nenazbierala odvahu), vystúpiť na pohorie Moka a pokochať 
sa výhľadom z vrcholu Le Pouce. Ale myslím, že sa mi tieto 
sny, ako všetko ostatné na Mauríciu, čoskoro splnia.“

Viac info
www.satur.sk, infolinka 0904 422 222


