
PŘIPRAVILA: MONIKA MUDRANINCOVÁ

Máte pocit, že jste už všude byli, všechno 
viděli a nic vás nepřekvapí? Tak se nechte 

inspirovat tipy Gabriely Markové, jedné 
z největších odbornic na cestovatelské 

trendy. Možná vás naláká a vy objevíte 
svůj soukromý ráj v Zambii, na 

Maledivách, Madagaskaru nebo v Dubaji.

ZAŽIJTE
dovolenou snů

King Lewanika je kemp v Zambii. Skládá se 
z pouhých šesti luxusních stanů. Dostanete 

se tam helikoptérou nebo omezenými 
regionálními lety.
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ZAMBIE
Pokud hledáte skutečně exkluzivní zážitek, 
Zambie je zemí, kterou si musíte zapsat na se-
znam. To je ta autentická, původní Afrika, která 
vám na cestách do Keni nebo Tanzanie chyběla. 
Afrika, kde na tisících kilometrů najdete jen 
hrstku chat a kempů. Afrika, kde nesdílíte po-
hled na sloní stádo s dalšími osmi džípy a kde 
lvy nudí projíždějící auta tak, že ani nereagují. 
Ne. Zambie vám ukáže Afriku s mnoha uniká-
ty. Věděli jste například, že v Zambii je druhá 
největší migrace pakoní po Masai Mara? Že je 
tu nejčetnější populace hrochů z celé Afriky? 
A největší výskyt leopardů? 
Zvlášť z pohledu safari je to země s úžasnou 
historií. Najdete tu jedinečná místa a jedineč-
nou divokou přírodu. Je sice známá hlavně 
pro své vodní poklady, jako jsou mohutná řeka 
Zambezi nebo Viktoriiny vodopády, ale jejím 
skutečným unikátem je příroda a rozmanitost 
divoké zvěře. Být turisticky méně navštěvova-
nou zemí je pro Zambii celkem výhodné. Díky 
tomu si uchovala autentický život venkovské 
Afriky, té opravdové Afriky, která nepodlehla 
komerčním tlakům jako jiné státy. Částečně za 
tím může být i marketing, úřady a byznys, ale 
Zambie zkrátka zůstala trochu v utajení, což 
z ní činí velmi exkluzivní destinaci.
Představte si třeba Přírodní park Liuwa Plains. 
Na celých 3500 kilometrech čtverečních jsou 
jen dvě místa, kde lze přespat. V kempu King 
Lewanika, který je jediný stálý kemp v této ob-
lasti, je šest stanů. To znamená, že v celém par-
ku budou najednou jen dva landrovery.  
Podle mě je Zambie dokonalé místo pro dru-
hou návštěvu Afriky. Už za sebou máte velkou 
pětku zvířat, takže si ji můžete odškrtnout ze 

GABRIELA MARKOVÁ 
má více než osmnáct let zkušeností v hote-
lovém oboru, do světa luxusních hotelových 
služeb vstoupila v roce 2006 díky skupině 
Mandarin Oriental. Po téměř deseti letech 
budování kariéry od agenta rezervací až po ře-
ditelku prodeje se ujala role ředitelky obchodu 
ve Velaa Private Island na Maledivách, jed-
nom z TOP 10 soukromých ostrovů na světě, 
a rozšířila svůj dosah od luxusní klientely až po 
nejvyšší úroveň UHNWI (Ultra High Net Worth 
Individuals – lidé se jměním nejméně 30 milionů 

dolarů – pozn. red.). Gabriela je ambasadorkou XO Private a zakladatel-
kou společnosti GM Selection, která propaguje elitní nabídky vybraným 
agenturám, soukromým concierges a rodinným kancelářím po Evropě. Je 
také zakladatelkou luxusního veletrhu Luxury Bloc, který se  koná v Praze 
a je navštěvován smetánkou cestovního ruchu z celého světa. 

V kempu King Lewanika  se výhled na nekonečnou 
savanu nikdy neomrzí.

Při pobytu v Chongwe (Lower Zambezi) si 
všimnete mnoha slonů, kteří se poklidně 

procházejí kempem. Pozorovat je můžete přímo 
ze svého stanu.
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seznamu, což je důležitý okamžik v životě kaž-
dého cestovatele. Je důležité spatřit svoji první 
žirafu, prvního lva či prvního slona.
Cesta do Zambie by pravděpodobně začala 
v Livingstonu, kde se podíváte na Viktoriiny 
vodopády ze zambijské strany. Potom jeďte po 
řece do národního parku Lower Zambezi. Tady 
máte na výběr, z jaké perspektivy si divokou 
zvěř prohlédnete – nabízí se tu safari na loďce, 
kanoi, klasicky z džípu, pěšky či z helikoptéry. 
Můžete si třeba i zarybařit anebo se vyspat ve 
vyschlém korytě řeky, kde vám večeři i snídani 
připraví na otevřeném ohni jako zálesákům. 
Lower Zambezi nabízí velkou rozmanitost. 
Dál bych doporučovala pokračovat do národ-
ního parku South Luangwa. Cesta vede podél 
řek, takže se vám naskytne mnoho možností 
vidět vše, co tento park nabízí, neboť divoká 
zvěř se obvykle shromažďuje kolem řek a vod-
ních jam. Luangwa je místo, kde se zrodilo pěší 
safari. Kde jinde si vyzkoušet tento exkluzivní 
zážitek než tady? Chodíte z tábora do tábora 
a nepotkáte na cestě ani živáčka.
Pro mě osobně je Zambie ten pravý zážitek 
pro dobrodruhy a cestovatele, kteří vyhledá-
vají jedinečnost a místa, jež dosud nezasáhla 
komerce. Tady můžete zažít skutečnou, původ-
ní, divokou Afriku.

„Pro mě osobně je Zambie 
místo, kde zažijete skutečnou, 

původní, divokou Afriku.“

Otevřené ohniště a panoramatický výhled na 
řeku. To je romantika v kempu Chinzombo.

Luxusní safari kemp 
Chinzombo najdete 
v národním parku 
South Luangwa. 

V národním parku 
South Luangwa je 

největší populace lvů 
a leopardů ve Východní 

Africe. 
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MALEDIVY 
Maledivy jsou bezpochyby ráj na Zemi. Při po-
hledu z výšky vypadá nespočet malých ostrůvků 
jako řetěz smaragdů na safírovém podkladu. 
Řekněte sami – kdo by nesnil o tom, že ales-
poň jednou za život stráví dovolenou na tomto 
kouzelném místě?
Pokud přijíždíte na Maledivy poprvé, může-
te zůstat v základním tříhvězdičkovém hotelu 
a myslet si, že to je to nejlepší místo vůbec: 
uvidíte kolem sebe nadvodní vily, které všich-
ni tak dobře známe jako spořiče obrazovek na 
počítačích, pláže s nedotčeným bílým pískem 
a moře se všemi odstíny modré a tyrkysové. 
Toto souostroví, skládající se z 1200 ostro-
vů, však nabízí mnohem více. Každým ro-
kem se otevírají nová střediska, a ne ledaja-
ká. Najdete tu renomované značky od Four 
Seasons, Waldorf Astoria, Ritz Carlton, Oberoi, 
Anantaras až po ty nejluxusnější, které ne-
jsou součástí žádného řetězce: Soneva, Velaa, 
Cheval Blanc a dva resorty JOALI. Lákavá 
architektura, špičková úroveň služeb, kde se 
všechna vaše přání stávají skutečností ještě 
předtím, než je vyslovíte nahlas, nespočet ak-
tivit a nejvyšší kvalita jídla a nápojů vám zajistí 
dovolenou, na kterou nikdy nezapomenete.
Je těžké vymyslet něco nového, luxusnějšího, 
inovativnějšího v zemi, která to všechno viděla. 
A přesto se to podařilo. JOALI BEING, resort, 

který byl otevřen v listopadu 2021, 
je něčím, co na Maledivách chybělo. 
Rozkládá se na atolu Rá, kam se do-
stanete hydroplánem z Malé za čty-
řicet minut. Resort vznikl s myšlen-
kou na wellbeing, jenž zde není jen 
prázdným heslem. Myslí na pohodu, 
která naplňuje život a prostupuje ce-
lou naší bytostí. Pod tím si můžete 
představit duševní rovnováhu, in-
dividuální, správně nutričně nasta-
venou stravu, fyzické aktivity, masáže, detox  
a mnoho dalšího.

Na atolu Rá v souostroví Maledivy najdete resort JOALI BEING. 
Je to takzvaná transformační destinace, jejímž cílem je posílit 
váš vztah s okolní přírodou, vaším tělem a myslí.

JOALI BEING je první letovisko na Maledivách 
zcela integrované v přírodě.

Design JOALI BEING byl 
inspirován konceptem beztíže, 
stavu dosaženého cestou 
objevování a spojení s přírodou. 
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MADAGASKAR
Víte, co vznikne spojením Malediv, Mauricia 
a Seychel? Madagaskar. Bílé písečné pláže, ne-
dotčená příroda, kopcovitá krajina a jedineč-
ná, nezaměnitelná flora a fauna, to vše najdete  
v tomto koutě Indického oceánu. 
Madagaskar je jednou ze zemí s nejvyšší priori-
tou ochrany biodiverzity na světě. Taky že je co 
chránit: ostrov má výjimečný počet unikátních 
rostlinných a živočišných druhů a ekologicky, 
kulturně a ekonomicky cenných zdrojů. Na 
Madagaskaru žije více druhů rostlin a živoči-
chů než na celém africkém kontinentu a více 
než osmdesát procent jeho druhů nenajdeme 
nikde jinde na Zemi. 

Jak se s Madagaskarem a vším, co nabízí, se-
známit blíž a zároveň si užít pohodovou dovo-
lenou? V luxusním resortu Miavana na Nosy 
Ankao, který se nachází na soukromém ost-
rově, kde byste chtěli ztroskotat. Pod názvem 
Time+Tide Miavana se zde před světem ukrý-
vá čtrnáct luxusních vil nabízejících absolutní 
komfort uprostřed Indického oceánu. První 
hosté sem dorazili v květnu 2017 a od té doby 
si Miavana stihla vybudovat skvělé renomé.  
Bezchybně navržený tak, aby nabízel soukromí, 
nabízí resort Miavana několik jídelních prosto-
rů, bazén s výhledem na oceán, dobře zásobe-
ný vinný sklep a bar a taky Muzeum kuriozit, 
které vám představí poklady Madagaskaru. 
V Centru aktivit si můžete užít spoustu vzru-
šujícího dobrodružství, objevování regionu 
s potápěním, šnorchlování, treking, rybaření, 
kiteboarding, pozorování velryb a mořských 
želv, různé vodní sporty, jízdu na čtyřkolkách 
a výlety vrtulníkem.

14 vil s bazénem, 
rozmístěných podél 
nedotčené pláže – resort 
Miavana  je mistrovským 
dílem luxusu a designu. 

Jídlo i pití jsou 
samozřejmě 

v ceně. Můžete 
očekávat 
čerstvou, svěží 
místní kuchyni.

NAPROSTÉ  
SOUKROMÍ
Resort Time+Tide 
Miavana se nachází 
na idylickém ostrově 
u pobřeží Madagaskaru 
v Indickém oceánu 
a je pravděpodobně 
nejexkluzivnějším místem 
pro luxusumilovné 
dobrodruhy, jaký byl 
kdy postaven. Lodě 
a vrtulníky jsou tady 
poskytovány na požádání, 
průvodci resortem 
vás zavedou do světa 
lemurů a chameleonů, 
do neprobádaných zátok 
a gurmánských zážitků.
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„Na Madagaskaru žije víc 
druhů živočichů a rostlin 

než na celém africkém 
kontinentu.“

 Bílá písčitá 
pláž, korálový 
útes a  božský 

klid… To 
chcete! 

EXOTIKA
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DUBAJ
Myslím, že se shodneme na tom, že nejdostup-
nější destinací je Dubaj, hlavní město stejno-
jmenného emirátu ve Spojených arabských 
emirátech. Nejen díky letošnímu Expu je Dubaj 
na vzestupu. Nedávno byla dokonce zvolena 
nejoblíbenější destinací z celého světa v rámci 
Traveler’s Choice Award. Dobrá zpráva je, že 
letecké společnosti Emirates a Fly Dubai sem 
obnovily pravidelné lety.
Dubaj je pravděpodobně jediným místem na 
Zemi, které neustále překonává své vlastní svě-
tové rekordy. Má nejvíce pětihvězdičkových ho-
telů na světě a pyšní se nejvyšší budovou světa 
Burj Khalifa. Díky široké nabídce tematických 
parků, aquacenter a atrakcí zaměřených na ak-
tivity pro děti je to také oblíbená destinace pro 
rodiny s dětmi. Dubaj má také širokou nabídku 
hotelů. Chcete být blízko pěší zóny, městských 

atrakcí, užívat si soukromou pláž 
a výhled na oceán? Pak se ubytujte 
v komplexu Caesars Palace Dubai. 
Tady platí, že více je více – od vel-
kolepých kulinárních zážitků a ne-
konečné zábavy až po bezchybné 
služby. Zde se s každým hostem 
zachází jako s Cézarem.

„Dubaj neustále překonává 
své vlastní světové rekordy.“

Palace Deluxe King room je to „nejhorší“, co vás 
v Caesars Palace může potkat. Posaďte se na balkon 
a vychutnejte si výhled na Arabský záliv.

Caesars Palace Dubai 
stojí u nedotčené 
soukromé pláže dlouhé 
půl kilometru.

Na ostrově 
Bluewaters najdete 
hotelový komplex 
Caesars Palace. 

Dubaj a její  
dominanta 
– nejvyšší 
budova světa 
Burj Khalifa. 
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