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Přímo na rovníku v nádherné tropické zahradě 
překypující barvami, které jen flóra „ostrova koření“ 
může nabídnout, najdete všechny vymoženosti 
pro svůj absolutní komfort a zároveň tolik potřebné 
vytržení z vyčerpávající civilizace. Resort tvoří 
dokonalý ráj, vlastní mikrosvět. V každém detailu 
jste zde spojeni s přírodou, životem, sami se sebou. 
Na dobu pobytu jste to jen vy a tyrkysový Indický 
oceán, bílý písek a nezapomenutelné 
západy slunce. 

Mít ze spa hezký výhled znamená užívat 
si pověstnou třešinku na dortu umocňu-
jící relaxační prožitek. Zahrada, stromy, 
kopce, lesy, hory... spousta úchvatných 
výhledů obklopuje tisíce vířivek vyrobe-
ných v Dobrouči. Některé ale doputovaly 
do destinací plných značně exotických 
výhledů. Tak jako šestnáct českých spá-
ček, která od července těší své uživatele 
sluncem zalitými obzory v resortu Zuri 
Zanzibar.
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Na počátku bylo objevení dokonalé pláže v laguně, která 
na rozdíl od většiny ostatních pláží na ostrově nepodléhá 
vlivům přílivu a odlivu. Dnes u ní stojí mimořádný resort 
českých investorů z finanční skupiny RSJ, o kterém již 
před otevřením s velkým očekáváním psala renomovaná 
zahraniční média. Vily a bungalovy navržené architekty 
ze studia Jestico + Whiles ve stylu africké vesnice jsou 
rozeseté v třináctihektarovém parku tak, aby zajišťovaly 
svým hostům úplné soukromí. 

Největší z nich má 500m2 a navíc soukromý bazén, vířivku 
i pláž. „Stropy ložnic se téměř dotýkají nebe, protože 
použitá střešní konstrukce navržená v tradičním africkém 
stylu tvoří nad každou postelí malou katedrálu. Výsled-
ný dojem nelze porovnat s ničím, co vidíte v rušných 

západních metropolích,“ říká Václav Dejčmar, který za 
celým projektem stojí.  A nebyl by to Václav Dejčmar, aby 
vše nebylo dotažené do posledního detailu, ať už je to gas-
tronomický koncept „Dining by Design“, knihovna s více 
než 500 vybranými tituly, nebo třeba design jednoho z 
barů navržený výtvarníkem Davidem Černým, či uniformy 
personálu od přední české návrhářky Denisy Nové.

„Zuri“ znamená ve svahilštině „krásný“ a krásu zde oprav-
du můžete prožít všemi smysly. 
„Jde o zcela unikátní koncept ve smyslu autenticity zážit-
ku, ne luxusu,“ vysvětluje Václav Dejčmar a uzavírá, „když 
se v Zuri zadíváte na západ slunce, nemusíte praktikovat 
meditaci, abyste plně prožili přítomný okamžik 
a pochopili jeho sílu.“


