


Mauricius je ostrovní stát v Indickém oceánu asi 900 km východně od Madagaskaru. Tvoří jej
stejnojmenný ostrov vulkanického původu o rozloze 1 865 km2 s pobřežím dlouhým 330 km, které
je téměř kompletně obklopeno korálovým útesem, ostrov Rodrigues o rozloze 108 km2, vzdálený
560 km severovýchodně od hlavního ostrova a několik menších ostrovů.

Dvě třetiny obyvatel jsou indického původu, zbytek jsou převážně míšenci. Asi 4 % tvoří
francouzsky mluvící obyvatelé evropského původu, asi 2 % jsou čínského původu. 48,5 % obyvatel
jsou hinduisté, 32,7 % křesťané a 17,3 % muslimové. Přestože oficiálním úředním jazykem je angličtina,
zdaleka nejpoužívanějším jazykem je Morisien, kreolský jazyk, který má za základ francouzštinu.
Mateřským jazykem je pro 80 % obyvatel, zbytek jej používá jako druhý, dorozumívací jazyk. Dále
se na ostrově mluví různými indickými dialekty, francouzsky a čínsky. V médiích dominuje spisovná
francouzština. Mauricius je zakreslen na starých arabských mapách a musel být arabským
mořeplavcům znám již v 10. století. Jako první Evropané sem pronikli Portugalci. Diego Fernandez
Pereira objevil ostrov v roce 1505. Portugalci však stejně jako Arabové ostrov využívali jen občasně k
zastávkám na cestě do Indie. Roku 1598 přistáli na ostrově Nizozemci a pojmenovali ho Prins Maurits
van Nassaueiland po princi Mořici Oranžském. Založili zde roku 1638 vůbec první stálou základnu.
Pak ostrov patřil Francouzům a Angličanům. Od 12. 3. 1968 je to samostatný stát. Počet obyvatel je
cca 1 322 000 (r. 2014). Hlavním městem je Port Louis. Letní měsíce trvají od prosince do dubna,
kdy se teploty pohybují od 25 do 33 °C. Zima je od května do listopadu s teplotami od 18 do 24 °C.
Na centrální plošině je o 5 °C méně. Jezdí se zde vlevo. Nejvyšší hora se jmenuje Piton de la Petite
Riviere Noire s výškou 828 m n. m. Ostrovní kuchyně je kosmopolitní, velký důraz se samozřejmě
klade na plody moře, ryby a množství chutného ovoce.



Praha - Letiště Václava Havla dne 3. 2. 2016.

Praha - Letiště Václava Havla dne 3. 2. 2016 - můj let TK 1770 do Istanbulu.



Praha - Letiště Václava Havla dne 3. 2. 2016 - můj let TK 1770 do Istanbulu.

Istanbul - Atatürkovo letiště - čekání na můj let TK 160 v trase Istanbul - Mauricius - Antanarivo 3. 2. 2016.



Istanbul - Atatürkovo letiště - čekání na můj let TK 160 v trase Istanbul - Mauricius - Antanarivo 3. 2. 2016.

Istanbul - Atatürkovo letiště - cestující nastupují do Airbusu A330 společnosti Turkish Airlines na let TK 160
v trase Istanbul - Mauricius - Antanarivo 4. 2. 2016.



Mauricius - mezinárodní letiště  Sira Seewoosagura Ramgoolama s horami v pozadí 4. 2. 2016.

Mauricius - pohled do kraje z auta při přepravě z letiště do hotelu 4. 2. 2016.



Mauricius - pohled do kraje z auta při přepravě z letiště do hotelu 4. 2. 2016.

Mauricius - Trou aux Biches - pohled na hotel Le Palmiste Resort and SPA a bazén 4. 2. 2016.



V severozápadní části ostrova Mauricius se rozkládá poměrně klidná turistická vesnička Trou
aux Biches, kterou obklopuje nádherná laguna. Název Trou aux Biches znamená v překladu „Srnčí
doupě“. Celá oblast okolo letoviska je jedinečná a turisticky oblíbená zejména pro nádherné západy
slunce.

Pobřeží je zde lemováno krásnými plážemi tvořenými jemným bílým pískem. Na mnohých
doposud nebyly vystavěny žádné hotely, na jiných je dostatek kvalitního ubytování v podobě hotelů
a vilek. Celé letovisko Trou aux Biches umožňuje pestrý výběr ubytování všeho druhu. I když je
oblast celkově považována za poměrně klidnou, je možné zde o víkendech očekávat větší množství
lidí. Kromě hlavní pláže zde najdete ještě řadu dalších, které nejsou tolik vyhlášené, a proto si na
nich můžete užívat samoty a romantické západy slunce.

Pláž Trou aux Biches je ideální pro lenošení, ale také pro provozování různých sportů. Zdejší
vody lákají zejména potápěče a šnorchlisty. Oceán ukrývá korálové útesy, které obývají pestrobarevné
rybky a mnoho dalších mořských živočichů. Korály začínají už 15 - 20 metrů od břehu. K pozorování
vší té krásy vám tak stačí jen šnorchl, ale pokud byste měli zájem objevit i větší hloubky, můžete si
půjčit neopren a potopit se s dýchacím přístrojem. Ti největší odvážlivci si mohou vyzkoušet se
projít po mořském dně ve skafandru.

Samotná laguna v Trou aux Biches je ideální pro plavání i v době odlivu. Z dalších vodních
sportů se nabízí windsurfing, jízda na vodních lyžích či katamaránech. Jednou z velkých atrakcí
letoviska Trou aux Biches je akvárium u hlavní cesty Route Royale. Žije v něm okolo 200 druhů ryb,
spousta bezobratlých živočichů, mořské houby i korály. Každý návštěvník si tak může pohodlně
prohlédnout veškeré bohatství, které Indický oceán nabízí. Akvárium je cca 2 km jižně  od Trou aux
Biches ve vesnici Pointe aux Piments. Nedaleko Trou aux Biches se nachází 9jamkové golfové hřiště.

Letovisko nabízí vše potřebné pro trávení pohodové a ničím nerušené dovolené. K dispozici jsou
návštěvníkům kavárny, restaurace i kasino. Pokud by vám zdejší nabídka nepřipadala dostatečná,
můžete se vypravit do 8 km vzdáleného většího a rušnějšího letoviska Grand Baie nebo přímo do
hlavního města Port Louis, které je ve vzdálenosti 20 kilometrů.

Mauricius - Trou aux Biches - pohled na hotel Le Palmiste Resort and SPA a bazén 4. 2. 2016.



Mauricius - Trou aux Biches - já v hotelu Le Palmiste Resort and SPA dne 4. 2. 2016.

Menší rodinný hotel Le Palmiste Resort & SPA s výbornou atmosférou a přívětivým personálem
je výbornou volbou pro ty, kteří chtějí svou dovolenou využít nejen k ležení na pláži, ale hledají
i další možnosti zábavy a cestování. Tento hotel s pěknou a udržovanou zahradou se nachází v Trou
Aux Biches na severozápadním pobřeží ostrova a byl otevřen v roce 2010. Hlavní město Port Louis
je vzdáleno cca 20 km a letiště cca 60 km. Blízko je možné najít bohaté možnosti zábavy a nakupo-
vání. Hotel je cca 150 m od pláže.

Vkusně a moderně vybavené pokoje s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC) jsou klimati-
zovány (klimatizace zdarma) a vybaveny telefonem, TV/ SAT, minibarem, trezorem a zařízením na
přípravu čaje a kávy. Možnost jedné přistýlky. Maximální obsazenost tři dospělí. Hotel má pro své
klienty k dispozici vstupní halu s recepcí, hlavní restauraci, bar, tři bazény, dětský bazén (slunečníky
a lehátka u bazénu zdarma), masáže a saunu (za poplatek), tenis, stolní tenis, kulečník, petanque
a šipky (za poplatek). Snídaně jsou formou bufetu. Večeře jsou formou bufetu nebo výběrem z me-
nu. Možné je koupit také oběd. Písečná pláž se nachází cca 150 metrů od hotelu. Lehátka a slunečníky
na pláži jsou za poplatek. Vodní sporty a potápění také za poplatek.

Mauricius - Trou aux Biches - první večeře v hotelu Le Palmiste Resort and SPA 4. 2. 2016.



Mauricius - Trou aux Biches - první večeře v hotelu Le Palmiste Resort and SPA 4. 2. 2016.

Mauricius - Trou aux Biches - hotel Le Palmiste Resort and SPA - první snídaně dne 5. 2. 2016.



Mauricius - Trou aux Biches - hotel Le Palmiste Resort and SPA - první snídaně dne 5. 2. 2016. Na obrázku vlevo
kuchařka kontroluje a doplňuje boxy s teplým jídlem. Na obrázku vpravo si vrabci pochutnávají na zbytcích jídla.

Mauricius - Trou aux Biches - hotel Le Palmiste Resort and SPA - Passer domesticus - vrabec domácí
z čeleďi Passeridae - vrabcovití  dne 5. 2. 2016.



Mauricius - Trou aux Biches - vyzkoušel jsem Indický oceán 5. 2. 2016.



Mauricius - Trou aux Biches - Indický oceán - řasa z oddělení Chlorophyta - zelené řasy 5. 2. 2016.

Mauricius - Trou aux Biches - lišejník na kokosové palmě 5. 2. 2016.



Mauricius - Trou aux Biches - pláž - Geopelia striata - holoubek vlnkovaný 5. 2. 2016.

Mauricius - Trou aux Biches - pláž - moucha z podřádu Brachycera - krátkorozí 5. 2. 2016.

Mauricius - Trou aux Biches - hotel Le Palmiste resort and SPA - kytka z rodu Allamanda - Alamanda
z čeleďi Apocynaceae - toješťovité 5. 2. 2016.



Mauricius - Trou aux Biches - hotel Le Palmiste Resort and SPA  - společenská hra Carrom 5. 2. 2016.

Carrom je společenská hra pro 2 nebo 4 hráče původem z Indie, podobná kulečníku, ale prostorově
mnohem méně náročná a divácky velmi atraktivní.

Mauricius - Trou aux Biches - hotel Le Palmiste resort and SPA - Catharanthus roseus - barvínkovec
růžový z čeledi Apocynaceae - toješťovité 5. 2. 2016.



Mauricius - Trou aux Biches - hotel Le Palmiste resort and SPA - kytka z rodu Plumeria - pumérie z
čeledi Apocynaceae - toješťovité 5. 2. 2016.

Mauricius - Trou aux Biches - hotel Le Palmiste resort and SPA - slunéčko z rodu Hyperaspis z čeledi
Coccinellidae - slunéčkovití 5. 2. 2016.



Mauricius - Trou aux Biches - Mauricijci na pláži dne 6. 2. 2016.

Mauricius - Trou aux Biches - hotel Le Palmiste resort and SPA - koupelna v mém pokoji a moje
první opálení dne 6. 2. 2016.



Mauricius - Trou aux Biches - hotel Le Palmiste resort and SPA - večerní program - tanec Sega dne 6. 2. 2016.



Mauricius - Trou aux Biches - hotel Le Palmiste resort and SPA - večerní program - Ivo tančí tanec
Sega 6. 2. 2016.



Chuť Mauricia je tanec Sega (Saygah).

Sega, dalo by se říci, je dnes symbolem ostrova
Mauricius. Je to tanec, který vznikl z rituální
hudby Madagaskaru a pevninské části Afriky. Je
to také hudební výraz pro mauricijský styl života:
radost, bezstarostnost a život.

Sega se tančí ve velmi barevných kostýmech -
dívky a ženy mají širokou sukni s volánema sexy
blůzku. Tanec tančí muži i ženy. Pohyby segy jsou
velmi typické, vycházejí z boků - kroužením a vlně-
ním, které pak přechází do celého těla a postupně
se zrychluje. Pohyby tanečnic jsou tedy až smy-
slné.

Tanec je často doprovázen tleskáním, cinkáním
lžiček, chřestěním semen a rytmickými údery na
ravane. Texty písní segy se zpívají kreolsky a fran-
couzsky.

Sega se tančí všude a stále. Je součástí života
ostrovanů. Segu tančí 1 - 3 tanečnice, délka bloku
je cca 5 minut.

Mauricius - Trou aux Biches - Madona u silnice dne 7. 2. 2016.



Pointe aux Piments - přesličkový háj - biotop. Snímek byl pořízen dne 7. 2. 2016.



Pointe aux Piments - přesličkový háj - biotop. Snímek byl pořízen dne 7. 2. 2016.

Pointe aux Piments - přesličkový háj - květiny z říše Plantae - rostliny 7. 2. 2016. Průměr květu je cca
3 - 4 mm.



Pointe aux Piments - mauricijské akvárium - Diodon liturosus - ježík černoskvrnný z čeledi Diodontidae
- ježíkovití dne 7. 2. 2016.

Pointe aux Piments - mauricijské akvárium - Monetaria monetta - zavinutec penízkový z čeledi
Cypraeidae - zavinutcovití dne 7. 2. 2016.



Pointe aux Piments - mauricijské akvárium - Panulirus penicillatus - langusta hrotorohá  z čeledi
Palinuridae - langustovití dne 7. 2. 2016.



Pointe aux Piments - mauricijské akvárium - já s rybami v pozadí dne 7. 2. 2016.-



Pointe aux Piments - Mauricijské akvárium - Polistes olivaceus - vosík  z čeledi Vespidae - sršňovití
dne 7. 2. 2016.

Pointe aux Piments - přesličkový háj - piknikující domorodci dne 7. 2. 2016.



Autobus se zastávkou u Trou aux Biches dne 7. 2. 2016.

Trou aux Biches - cedule označující začátek obce dne 7. 2. 2016.



Trou aux Biches - hotel Le Palmiste Resort and SPA - šídlo z čeledi Aeshnidae - šídlovití 7. 2. 2016.



Trou aux Biches - hotel Le Palmiste Resort and SPA - Hermetia Illucens - bráněnka z čeledi
Stratiomyidae - bráněnkovití 7. 2. 2016.

Trou aux Biches - hotel Le Palmiste Resort and SPA - mauricijský bufet - krab v rajčatové omáčce
s rýží 7. 2. 2016.



Panorama mauricijského hlavního města Port Louis dne 8. 2. 2016 10:20. Na obrázku dole je vyzdobená promenáda na Čínský nový rok.



Port Louis je hlavní a největší město ostrova. Působí jako kaleidoskop zemí a kultur, jímž
probleskují střípky obrázků Indie, Afriky, Evropy, Číny a Středního východu. Pokud tu neuzavíráte
důležitý obchod nebo nehodláte v zemi strávit delší dobu nenajdete tu příliš důvodů k návštěvě. To
nejzajímavější se skrývá uprostřed shonu a zmatku ulic, ve spleti etnických čtvrtí a několika opravdu
nádherně zachovalých koloniálních staveb. Po setmění, kdy se nesčetné řady lidí, kteří sem dojíždějí
za prací, vyhrnou z města zpátky na cestu ke svým domovům na Centrální plošině, všechno kromě
nábřeží Le Caudan utichá. Ve městě žije 117 198 obyvatel ( k r. 2014).

Port Louis bylo poprve osídleno v 17. století Holanďany, kteří ho pojmenovali Noordt Wester
Haven. Byl to však francouzský guvernér Bertrand François Mahé de Labourdonnais, který se chopil
iniciativy a po roce 1736 ho proměnil v rušné hlavní město a přístav. Za to byl odměněn hojně
fotografovanou sochou v Place d’Armes. Dvacáté století spatřilo Port Louis jako jedno z nejdůležitějších
finančních center a přístavů Afriky - což potvrzuje i neustále rostoucí počet prosklených mrakodrapů
bank ve středu města.

Zajímavostí ve městě je  Centrální trh, velkolepý bulvár města Place d’Armes, který lemují královské
palmy a vede k rezidenci guvernéra (Governament House) nádherné koloniální budově z roku 1738,
druhé nejstarší dostihové závodiště na světě Champ de Mars, pevnost Fort Adelaide, čínská čtvrť,
Blue Penny Museum aj.

Port Louis - tržiště - místní nápoj Alouda Pillay 8. 2. 2016.

Výborný nápoj zvaný Aloudu se připravuje z mléka, agaru (to jest sušených řas) a ledové tříště.
Dochucen je vanilkou a nebo mandlovou příchutí. Ten můj obsahoval mléko, vanilkovou zmrzlinu
a koriandr.



Port Louis - tržiště - ochutnávám místní nápoj
Alouda Pillay 8. 2. 2016. Na obrázcích vpravo jsou
místní výborné placky a Centrální trh.

Port Louis - Centrální trh 8. 2. 2016.



Port Louis - Centrální trh 8. 2. 2016.

Port Louis - Nábřeží Port Louis Waterfront v centru města  8. 2. 2016.



Port Louis - Nábřeží Port Louis Waterfront v centru města 8. 2. 2016.

Port Louis - jediný pětihvězdičkový hotel v centru města - Labourdonnais Waterfront Hotel (budova
vpravo) a Nábřeží Le Caudan Waterfront 8. 2. 2016.



Port Louis - centrum města u luxusního obchodního centra na Nábřeží  Caudan Waterfront 8. 2. 2016

Port Louis - na obědě v pětihvězdičkovém hotelu 8. 2. 2016.



Port Louis - na obědě v pětihvězdičkovém hotelu 8. 2. 2016.



Port Louis - na obědě v pětihvězdičkovém hotelu 8. 2. 2016.



Botanická zahrada Sira Seewoosagura Ramgoolama má dlouhou historii, je nejstarší a snad
prý i nejkrásnější zahradou na jižní polokouli. Nejprve zde byla jen zelinářská zahrada a byla
rozšiřována za různými účely. Její produkty, hlavně maniok, sloužily k obživě otroků. Francouzi
později vysázeli moruše, aby mohli chovat bource morušového a vyrábět hedvábí. Když pak
v r. 1868 propukla malárie sázely se zase eucalypty. Od r. 1913 je zahrada pod správou ministerstva
zemědělství. Roku 1735 tehdejší francouzský guvernér Francois Mahé de Labourdonnais kupuje
nemovitost Mon Plaisir a zakládá právě zelinářskou zahradu. Od r. 1768 byl ředitelem Pierre Poivre
(což znamená pepř), ten pak r. 1770 panství kupuje a nechává dovézt mnohé exotické rostliny ze
zámoří. Zahrada má rozlohu 37 ha, můžete zde vidět asi 650 druhů rostlin, převážně stromů a ke-
řů, z toho 85 druhů palem. Jednou z hlavních atrakcí v zahradě jsou obří lekníny, známé pod náz-
vem Victoria Amazonica - viktorie královská, jejichž květy mění barvu z bílé na růžovou.

Pamplemousses - Botanická zahrada Sira Seewoosagura Ramgoolama - Hernandia nymphaeifolia -
stukač z čeledi Hernandiaceae 8. 2. 2016.

Pamplemousses - Botanická za-
hrada Sira Seewoosagura Ram-
goolama - Borassus flabellifer -
lontar vějířovitý z čeledi Areca-
ceae - arekovité (vlevo) a největší
palma světa Corypha umbracu-
lifera - talipot  z čeledi Areca-
ceae - arekovité 8. 2. 2016.



Pamplemousses - Botanická zahrada Sira Seewoosagura Ramgoolama 8. 2. 2016.



Pamplemousses - Botanická zahrada Sira Seewoosagura Ramgoolama - Beaucarnea recurvata -
bokarnea - lidově sloní noha z čeledi Asparagaceae - chřestovité. Na obrázku vpravo je Ficus elastica
- fíkovník pryžodárný z čeleďi Moraceae - morušovníkovité. Obrázky pořízeny dne 8. 2. 2016.

Pamplemousses - Botanická zahrada Sira Seewoosagura Ramgoolama - já 8. 2. 2016.



Pamplemousses - Botanická zahrada SSR - koloniální dům Sira Seewoosagura Ramgoolama 8. 2. 2016.

Pamplemousses - Botanická zahrada Sira Seewoosagura Ramgoolama - Foudia madagascariensis -
snovatec madagaskarský z čeledi Ploceidae - snovačovití 8. 2. 2016.



Pamplemousses - Botanická zahrada Sira Seewoosagura Ramgoolama: poddruh Gallinula chloropus
pyrrhorrhoa - slípka zelenonohá z čeledi Rallidae - chřástalovití 8. 2. 2016.

Pamplemousses - Botanická zahrada Sira Seewoosagura Ramgoolama - Costus speciosus - kostus z
čeledi Costaceae 8. 2. 2016.



Pamplemousses - Botanická zahrada Sira Seewoosagura Ramgoolama - cf. Aldabrachelys gigantea -
želva obrovská - želva Aldabra 8. 2. 2016.

Pamplemousses - Botanická zahrada Sira Seewoosagura Ramgoolama - Cervus nippon - sika z čeledi
Cervidae - jelenovití 8. 2. 2016.



Pamplemousses - Botanická zahrada Sira Seewoosagura Ramgoolama a já 8. 2. 2016.

Pamplemousses - Botanická zahrada Sira Seewoosagura Ramgoolama 8. 2. 2016.



Pamplemousses - Botanická zahrada Sira
Seewoosagura Ramgoolama a já 8. 2. 2016.



Trou Aux Biches - hotel Le Palmiste Resort and SPA - průtrž je na balkoně. Na obrázku vpravo je
hmyz z čeledi Sepsidae - kmitalkovití. Snímky byly pořízeny dne 8. a 9. 2. 2016.

Trou Aux Biches - pláž - Columba livia f. domestica - holub domácí z čeledi Columbidae - holubovití
9. 2. 2016.



Trou Aux Biches - policajti pokutují dne 9. 2. 2016.



Trou Aux Biches - hotel Le Palmiste Resort and SPA - noční pohled u bazénu 9. 2. 2016.

Achatina fulica - achatina žravá z čeledi Achatinidae - achatinovití 9. 2. 2016.



Trou Aux Biches - autobus dne 10. 2. 2016.

Trou Aux Biches - dělníci staví nový hotel 10. 2. 2016.



Trou Aux Biches - silnice pod vodou po tropickém dešti 10. 2. 2016.

Trou Aux Biches - hotel Le Palmiste Resort and SPA - zákusky k večeři 10. 2. 2016.



Trou Aux Biches - hotel Le Palmiste Resort and SPA - muzikanti - večerní program dne 10. 2. 2016.

Kopcovitá krajina nedaleko Black River dne 11. 2. 2016.



Kopcovitá krajina nedaleko Black River 11. 2. 2016. Kopec se již nachází v NP Black River Gorges.



Black River - zpracování soli - odsolování. Je to také biotop z kategorie Afrotropic. Takto získaná sůl
se používá v textilním průmyslu na ustálení barev. Snímky byly pořízeny dne  11. 2. 2016.



V pražírně kávy nedaleko Black River dne 11. 2. 2016.



V pražírně kávy nedaleko Black River dne 11. 2. 2016. Na obrázku vlevo je strom z rodu Tamarindus
- tamarind z čeledi Fabaceae - bobovité.

Já v pražírně kávy nedaleko Black River dne 11. 2. 2016.



Pohled do kraje z pražírny kávy nedaleko Black River dne 11. 2. 2016.



Já v pražírně kávy nedaleko Black River dne 11. 2. 2016.



Les v NP Black River Gorges - biotop č. AT0120 - Mascarene forests (National Geographic: Terres-
trial Ecoregions of the World). Snímek byl pořízen dne 11. 2. 2016.

 NP Black River Gorges - vyhlídka 11. 2. 2016. V pozadí vlevo je známý skalnatý útes Le Morne
Brabant vysoký 556 m (památka UNESCO od r. 2008) a ostrov Île aux Bénitiers (na obrázku vpravo).



NP Black River Gorges - pohled na ostrov Île aux Bénitiers 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - vyhlídka 11. 2. 2016.

NP Black River Gorges - na vyhlídce 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - na vyhlídce 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - silnice 11. 2. 2016.

NP Black River Gorges - ananasová plantáž 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - ananasová plantáž 11. 2. 2016.
Národní park Black River Gorges se nachází na jihozápadě ostrova a svou rozlohou přes 6500 hektarů

zabírá 3,5 % jeho plochy. Byl založen 15. 6. 1994, s cílem chránit přírodní bohatství ostrova a přiblížit je
turistům, kteří jej navštíví. A je na co se koukat! V této „zelené  pokladnici“ Mauricia můžete mj. spatřit přes
300 druhů rostlin a  9 druhů ptáků, kteří nežijí nikde jinde než na Mauriciu. Park je protkán cestami pro pěší
turisty i pro ty, kteří si jej chtějí  projet jen tak autem. Nabízí úchvatnou podívanou na zalesněnou krajinu
a scenérii okolních kopců. Budete-li mít štěstí, spatříte vzácné ptáky jakými jsou Falco punctatus - poštolka
mauricijská, Nesoenas mayeri - holub růžový či papoušek Psittacula echo - alexandr mauricijský nebo ovocné
netopýry klimbající se v korunách stromů. Zajímavostí parku jsou vodopád  Chamarel, Sedmibarevná země,
Chamarelská rumárna, posvátné jezero Grand Bassin aj.

Vodopád Chamarel (Chamarel Waterfall)

Asi na půl cesty (1,5 km) mezi vstupní branou do Sedmibarevné země (Terres de 7 Couleurs)
a barevnými písky je malebná vyhlídka na vodopád Chamarel, který se jediným mohutným proudem řítí
z výšky přes  95 m.

Sedmibarevná země (Terres de 7 Couleurs) je přírodní památkou. Barevná země Chamarel se nachází
4 km jihozápadně od stejnojmenné vísky. Oblast, jež se stala jednou z velkých mauricijských turistických
atrakcí, zabírá zhruba 7 500 metrů čtverečních. "Různá barva lávového písku je důsledkem několika
vulkanických erupcí, " tvrdí zdejší průvodci. Zní to velmi logicky. Ale jen v prvním okamžiku. Sopečná
aktivita ostrova skončila v hluboké minulosti. Podle Journal of African Earth Sciences se tady země chvěla
před 8 miliony lety a nejmladší sopečná aktivita, tedy poslední vulkanické erupce, zde skončily před 30 000
lety. Kdybychom vzali v úvahu teorii o různě zbarvených lávových proudech v minulosti, bylo by možné
najít různě zbarvené výlevy láv. Nezkoušejte to, neuspějete. Tak jak je možné, že v  Chamarel lávové písky
září jako malířova paleta? Původ barevnosti je potřeba hledat jinde, než jen v minulosti nebo médiích přebírající
jednoduchá vysvětlení. Aktivně se totiž na něm podílí i současnost! Není náhodou, že má Mauricius na své
státní vlajce hned čtyři barvy. Červená, modrá, žlutá a zelená, jež svítí z okolní vegetace, je v Chamarel
doplněná fialovou, tmavě hnědou a dalšími  pastelovými odstíny. ''Tento přírodní  jev způsobila přítomností
rozložených čedičových vpustí, jimiž v minulosti proudila láva. Horké a vlhké klima dnes, stejně tak jako
kdysi, pomáhá při rozkladu čediče. V důsledku celkového vymývání chemických prvků vodou se dostávají
jednotlivé minerály do půdy. Oxid železitý (Fe2O3) je příčinou červené a antracitové barvy, hliník má na
svědomí zbarvení modré a purpurové. Jde tedy o různé typy láv vyvržených během výbuchů
v minulosti," vysvětlují ve své odborné studii H.C. Sheth, C.P. Johnson a C.D. Ollier.



NP Black River Gorges - na ananasové plantáži 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - pohled do nitra palmy 11. 2. 2016.

NP Black River Gorges - Coffea Arabica var. arabica - kávovník arabský z čeleďi Rubiaceae - mořenovité
11. 2. 2016.





NP Black River Gorges - pohled do kraje 11. 2. 2016.

NP Black River Gorges - vodopád Chamarel 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - vodopád Chamarel  11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - já u vodopádu Chamarel 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - vodopád
Chamarel - biotop z kategorie
Afrotropic 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - skály 11. 2. 2016.

NP Black River Gorges - vodopád Chamarel 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - Sedmibarevná země 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - Sedmibarevná země a já 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - Sedmibarevná země 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - Sedmibarevná země - Polyscias maraisiana z čeledi Araliaceae - aralkovité
(vlevo)  a Eugenia kanakana - eugenie  z čeledi  Myrtaceae - myrtovité (vpravo) 11. 2. 2016.

NP Black River Gorges - Sedmibarevná země - Psiadia arguta z čeledi Asteraceae - hvězdnicovité 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - Sedmibarevná země 11. 2. 2016.

NP Black River Gorges - Sedmibarevná země - želvy Aldabra 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - Sedmibarevná země 11. 2. 2016.

NP Black River Gorges - Sedmibarevná země - Dombeya acutangula - dombeja z čeledi Malvaceae -
slézovité 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - Sedmibarevná země - biotop z kategorie Afrotropic 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - Sedmibarevná země 11. 2. 2016.

NP Black River Gorges - rumárna Chamarel - Lodoicea maldivica - lodoicea seychelská z čeledi
Arecaceae - arekovité 11. 2. 2016. Z této palmy se dělá milionářský salát.



NP Black River Gorges - rumárna Chamarel - já před rumárnou 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - rumárna Chamarel - technika na zpracování rumu 11. 2. 2016.

NP Black River Gorges - rumárna Chamarel - ochutnávám rumy 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - rumárna Chamarel - na obědě v místní restauraci 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - rumárna Chamarel - prodejna rumu 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - vyhlídka - prodej suvenýrů 11. 2. 2016.

NP Black River Gorges - vyhlídka - pohled do kraje 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - vyhlídka - pohled do kraje - panorama 11. 2. 2016.

NP Black River Gorges - já na vyhlídce 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - já na vyhlídce 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - vodopád 11. 2. 2016.



NP Black River Gorges - biotop z kategorie Afrotropic 11. 2. 2016.

NP Black River Gorges - mnohonožka z třídy Diplopoda - mnohonožky 11. 2. 2016.

Posvátné jezero Grand Bassin

Náboženské rituály hrají v životě ostrovanů Mauricia důležitou roli. Největším hinduistickým
svátkem na ostrově je Mahá Šivarátrí. Každoročně, na přelomu února a března, putuje na jezero
přes půl milionu poutníků. Na místě zapalují vonné tyčinky a kafr, obětují jídlo a květiny Šivovi.

Legenda praví, že posvátné jezero Grand Bassin vzniklo, když Šiva létal se svojí manželkou Parvátí
nad zemí na květinovém koberci. Na své hlavě nosil tehdy řeku Gangu, aby tak uchránil svět před
povodněmi. Několik kapek vody mu přitom nechtěně upadlo na ostrov, kde vytvořilo jezero. Ganga
byla nešťastná, že zůstala na opuštěném ostrově. Šiva nešťastnou Gangu utěšil slovy, že ostrov bude
jednou osídlen lidmi, kteří přijdou od jejích břehů a budou jezero uctívat.



Posvátné jezero Grand Bassin - druhá největší hinduistická socha na světě vysoká 32 m - bůh Šíva 11. 2. 2016.



Posvátné jezero Grand Bassin - druhá největší hinduistická socha na světě vysoká 32 m - bůh Šíva a já 11. 2. 2016.



Posvátné jezero Grand Bassin 11. 2. 2016.

Posvátné jezero Grand Bassin - pohled na NR Les Mares 11. 2. 2016.



Posvátné jezero Grand Bassin - turisti 11. 2. 2016.

U posvátného jezera Grand Bassin 11. 2. 2016.



U posvátného jezera Grand Bassin 11. 2. 2016.



Posvátné jezero Grand Bassin - panorama 11. 2. 2016.

Posvátné jezero Grand Bassin - hinduistický chrám Mauritius Eswarnath Shiv Jyotir Lingum 11. 2. 2016.



Posvátné jezero Grand Bassin - hinduistický chrám Mauritius Eswarnath Shiv Jyotir Lingum 11. 2. 2016.



Posvátné jezero Grand Bassin - hinduistický chrám Mauritius Eswarnath Shiv Jyotir Lingum 11. 2. 2016.



Posvátné jezero Grand Bassin - hinduistický chrám Mauritius Eswarnath Shiv Jyotir Lingum 11. 2. 2016.



Posvátné jezero Grand Bassin - bohové (horní obrázek) a hinduistický chrám Shiv Mandir 11. 2. 2016.



Posvátné jezero Grand Bassin - hinduistické chrámy  Mauritius Eswarnath Shiv Jyotir Lingum
a Adhiseshaya Namaha v pozadí 11. 2. 2016.

Posvátné jezero Grand Bassin - modlitba v hinduistickém chrámu Adhiseshaya Namaha 11. 2. 2016.



 Největší vodní nádrž s pitnou vodou na jihu ostrova - Mare aux Vacoas - panorama 11. 6. 2016.

 Největší vodní nádrž s pitnou vodou na jihu ostrova - Mare aux Vacoas 11. 6. 2016.



Trou aux Biches - hotel Le Palmiste Resort and SPA - já v bazénu 11. 2. 2016.



Trou aux Biches - hotel Le Palmiste Resort and SPA - já v bazénu 11. 2. 2016.



Trou aux Biches - hotel Le Palmiste Resort and SPA - já v bazénu 11. 2. 2016.



Trou aux Biches - Ploceus cucullatus - snovač zahradní  z čeledi Ploceidae - snovačovití 11. 2. 2016.



Trou aux Biches - Ploceus cucullatus - snovač zahradní  z čeledi Ploceidae - snovačovití 11. 2. 2016.



Trou aux Biches - Ploceus cucullatus - snovač zahradní  z čeledi Ploceidae - snovačovití 11. 2. 2016.



Trou aux Biches - na mauricijské masáži 11. 2. 2016.

Trou aux Biches - soumrak na pláži 11. 2. 2016.



Trou aux Biches - relax na pláži 12. 2. 2016.



Trou aux Biches - relax na pláži 12. 2. 2016.



Trou aux Biches - já v Indickém oceánu 12. 2. 2016.



Trou aux Biches - relax v Indickém oceánu 12. 2. 2016.



Trou aux Biches - já doplňuji vitamín D3 a relaxuji na pláži 12. 2. 2016.



Trou aux Biches - relax na pláži 12. 2. 2016.



Trou aux Biches - hotel Le Palmiste Resort and SPA - moje opálení poslední den před odletem domů. 12. 2. 2016. Bylo skoro jasno a teplota ve stínu 35°C.



Trou aux Biches - hotel Le Palmiste Resort and SPA - můj pokoj 12. 2. 2016.



Trou aux Biches - západ slunce na pláži 12. 2. 2016. V pozadí vydatný tropický déšť.



Trou aux Biches - západ slunce na pláži 12. 2. 2016.



Trou aux Biches - děti na pláži 12. 2. 2016.



Trou aux Biches - západ slunce na pláži 12. 2. 2016.



Trou aux Biches - západ slunce na pláži 12. 2. 2016.



Trou aux Biches - západ slunce na pláži 12. 2. 2016.



Trou aux Biches - západ slunce na pláži 12. 2. 2016.



Trou aux Biches - západ slunce na pláži 12. 2. 2016.



Trou aux Biches - západ slunce na pláži 12. 2. 2016.



Trou aux Biches - západ slunce na pláži 12. 2. 2016.



Trou aux Biches - Hemidactylus mercatorius - gekon z čeledi Gekkonidae - gekonovití 12. 2. 2016.



Trou aux Biches - Hemidactylus mercatorius - gekon z čeledi Gekkonidae - gekonovití 12. 2. 2016.



Trou aux Biches - hotel Le Palmiste Resort and SPA - Phelsuma cepediana - felsuma modroocasá z čeledi Gekkonidae
- gekonovití 13.  2.  2016.



Trou aux Biches - hotel Le Palmiste Resort and SPA - Phelsuma cepediana - felsuma modroocasá z čeledi
Gekkonidae - gekonovití 13.  2.  2016. Gekoni z rodu felsuma jsou denní gekoni. Ostatní gekoni jsou noční
živočichové.



Trou aux Biches - hotel Le Palmiste Resort and SPA - Polistes Olivaceus - vosík z čeledi Vespidae - sršňovití 13. 2. 2016.



Mauricius - mezinárodní letiště SSR - odlety 13. 2. 2016.



Mauricius - mezinárodní letiště SSR - hala 13. 2. 2016.



Mauricius - mezinárodní letiště SSR - pohled ven 13. 2. 2016.



Istanbul - Atatürkovo mezinárodní letiště - letadla 14. 2. 2016.



Istanbul - Atatürkovo mezinárodní letiště - pohled na letadla při vzletu 14. 2. 2016.



Istanbul - pohled na Bospor z letadla 14. 2. 2016.



Mraky nad Tureckem 14. 2. 2016.



Turecko - pohled z letadla na mraky a krajinu 14. 2. 2016.



Česká krajina před přistáním na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze 14. 2. 2016.



Česká krajina před přistáním na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze 14. 2. 2016.



Pohled na pražskou čtvrť Horní Počernice, dálnici D11 a Pražský okruh před přistáním na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze 14. 2. 2016.



Pohled na pražské čtvrtě Horní Počernice s dálnicí D10 a Černý Most s Pražským okruhem před přistáním na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze 14. 2. 2016.



Pohled na centrum Prahy, Barrandovský Most a Most Inteligence z pohořím Brdy v pozadí před přistáním na Letišti Václava Havla v Praze 14. 2. 2016.



Pohled na centrum Prahy s pražskými mosty a pohořím Brdy v pozadí před přistáním na Letišti Václava Havla v Praze 14. 2. 2016.



Pohled na Prahu
z letadla  (Bube-
neč, Letná, Staré
a Nové Město,
V i n o h r a d y ,
Vršovice, Michle,
Z á b ě h l i c e
( S p o ř i l o v ,
R o z t y l y ) ,
V y š e h r a d ,
Cukrák, Brdy.

14. 2. 2016



Plánek města Trou aux Biches.
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