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Mauritius
Forslag til individuelle rejser

Mauritius - badeferie i paradis!
Mark Twain skrev i 1896, at "man kunne få den idé, at Mauritius blev skabt først og sidenhen himmerige, og at himmerige derfor er en  
kopi af Mauritius". Det kan vi kun give ham ret i, og det siger en hel del om, hvad der venter jer, hvis I vælger at holde badeferie på Mauritius. 

Mauritius’ vartegn er de mange paradisiske strande, som ligger hele vejen rundt om øen, og en rejse til Mauritius er da også først og 
fremmest en badeferie med alt, hvad dertil hører af aktiviteter over og under havoverfladen, på stranden og på de skønne resorts, 
som øen også er kendt for.

Der er også andre plusser ved en rejse til Mauritius: Man mødes af en venlig og imødekommende befolkning, serviceniveauet på 
hotellerne er virkeligt højt og maden er fremragende! Franskmændenes tid på øen og en etnisk meget blandet befolkningsgruppe 
har resulteret i et særdeles velsmagende og varieret køkken. Ud over strandene byder naturen på frodige skove og pittoreske klippe- 
formationer både på land og i havet, og på den kulturelle front kan I opleve interessante markeder med masser af krydderier og 
andre eksotiske varer. 

Mauritius’ kulturelle særegenhed og smukke natur kan I opleve på udflugter, som vi tilbyder jer at booke hjemmefra som afveksling 
til livet på stranden. Vi har bl.a. udflugter til det kulturelle nord, det maleriske syd og en bæredygtig delfinsafari – I kan se vores 
udflugtsprogram på side 18-19 i dette katalog. 

Vi har en række favorithoteller på Mauritius, som vi kender til bunds, i både det 3-, 4- og 5-stjernede segment. Herudover  
tilbyder vi villaer med plads til hele familien eller flere vennepar. Vi præsenterer jer for nogle af mulighederne i dette katalog, og på 
stjernegaard.dk kan I se vores fulde Mauritius-program. 

Ring endelig til vores Indiske Ocean-team på telefon 45 26 00 00 og tal med vores eksperter om Mauritius.  
Vi er helt opdaterede på hotellernes udvikling, så vi kan yde den rigtige rådgivning til jer og dermed sikre, 
at jeres drømme om en ferie til den eksotiske tropeø bliver til virkelighed.

Velkommen til Mauritius!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Hold øje med 
kampagnepriser og 
aktuelle tilbud på 
stjernegaard.dk
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Mauritius’ strande og vores favorithoteller
Der er mange strande på Mauritius, og de har hver deres særlige kendetegn. Vi besøger landet ofte og holder os opdateret på 
udviklingen, så I kan altid få vejledning om, hvilken strand og hvilket hotel, der passer til jeres ønsker. 

På vestkysten af øen, hvor bl.a. Paradis, LUX* Le Morne, La Pirogue og Sands Resort & Spa ligger, finder I et fantastisk 
bountyland med lange strande af pulversand og dramatiske kalkstensbjerge. Denne del af Mauritius er den varmeste, da den ligger 
i læ af bjergene, og nedbøren er også mindst her. 

På nordkysten af øen, hvor bl.a. Le Victoria Hotel, Zilwa Attitude og Recif Attitude ligger, kan I kombinere strandlivet med 
byliv i den hyggelige Grand Baie eller i hovedstaden Port Louis, som ligger inden for kort køreafstand. Stemningen er lidt a la Saint 
Tropez i Sydfrankrig, omend i mindre størrelse. Strandene på nordkysten er en smule mere grovkornede end på øst- og vestkysten.

Østkysten, hvor bl.a. Constance Belle Mare Plage og Shangri La Le Touessok Resort ligger, har ry for at have de smukkeste 
strande på Mauritius. Der er generelt lidt mere vind her, og mange foretrækker derfor denne side af øen i de varme sommer-
måneder. Området er roligt med små hyggelige landsbyer og et begrænset udbud af restauranter og barer.
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GOURMETMAD OG HØJ SERVICE

Uanset hvor på Mauritius I vælger at holde jeres ferie, 
så kan I være sikre på, at servicen er i top, og at I kan 
finde spændende mad af meget høj kvalitet. 

Franskmændenes tid på øen kombineret med masser 
af input fra den multietniske befolkning har smittet 
særdeles positivt af på øens køkken. Glæd jer til mad 
og vin af høj klasse!

EN UGE PÅ MAURITIUS

En ferie på Mauritius kan vare så længe, som I ønsker. Vi anbefaler dog, at 
I opholder jer der minimum en uges tid. I prislisten kan I se prisen for en 
rejse på 10 dage/7 nætter på det valgte hotel inkl. flyrejse og transport til 
og fra hotellet. 

Det er muligt at opgradere til All Inclusive på nogle hoteller, en anden 
værelseskategori og/eller at ændre rejsens varighed. Ligeledes kan I vælge 
at kombinere flere hoteller på jeres ophold.  



6

Le Victoria Hotel  
Le Victoria Hotel, som ligger meget smukt ud til havet på Mau-
ritius’ nordvestkyst, er et virkeligt skønt hotel, som er særligt 
velegnet til familier med små og store børn.

Hotellet har meget rummelige værelser på minimum 60 m2, som 
alle vender mod havet – dog kan en palme skygge for havud-
sigten. Superior-værelserne ligger i stueplan eller på 1. sal, og 
deluxe-værelserne og suiterne ligger i stueplan. Der er herud-
over 15 familielejligheder på 120 m2 med to soveværelser og to 
badeværelser - ideelt for to voksne og tre børn.

Selvom hotellet er børnevenligt, er der naturligvis også fred og 
ro mange steder – den lange, palmebeklædte strand foran Le 
Victoria giver således rig mulighed for privatliv og ro til at læse 
den medbragte bog. 

Også omkring den meget store 
pool kan man slå sig ned på en 
solseng og iagttage sceneriet 
og måske nyde solnedgan-
gen over havet.  

Har man lyst til at være 
aktiv, så er mulighederne 
nærmest uendelige på Le 
Victoria. 
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Særligt for 
Le Victoria Hotel
Ideelt for familier - Hotellet har nogle store 
lejligheder, som egner sig særligt godt til familier 
med helt op til to voksne og tre børn.

Mange aktiviteter - Hotellet har et godt indendørs 
sportscenter (+16 år) med mange faciliteter. Fra 
bådhuset på stranden kan man deltage i forskellige 
vandsportsaktiviteter, f.eks. windsurfing og vandski. 
Herudover kan man bl.a. spille tennis og cykle på 
mountain bikes.

Tre lækre restauranter - Vælg mellem Le Superbe, der 
serverer en stor buffet med ”live cooking” morgen, mid-
dag og aften, a la carte-restauranten La Casa, som har 
italienske retter på menuen, og a la carte-restauranten 
L’Horizon, som serverer dagens fangst i form af dejlig 
fisk og skalddyr.

Bar med udsigt - Den obligatoriske sundowner-drink 
kan indtages i Le Corail Bleu, som ligger ved siden 
af poolen og har første parket til solnedgangen over 
havet.

Mulighed for byliv - Den hyggelige ferieby Grand Baie 
og hovedstaden Port Louis ligger begge i kort køreaf-
stand fra Le Victoria.
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Sands Resort & Spa 
Sands Resort & Spa ligger tæt på den lille by Flic en Flac på vest-
kysten af Mauritius på et stykke kridhvid strand med udsigt til den 
smukke, krystalklare Tamarin Bay og med bjerge i baggrunden. 
Det er et boutiquehotel med 92 værelser, som blev gennemgri-
bende renoveret i 2014. 

Hotellet er særligt velegnet til par. Her hersker en virkelig hyggelig 
og afslappet atmosfære, og her er masser af muligheder for bare 
at nyde roen. Rundt om poolen og på stranden kan man slå sig 
ned i en behagelig solseng og kigge ud over lagunen, læse en god 
bog og få serveret en drink fra den hyggelige Dolphin Bar. 

Hvis man har lyst til at røre sig, kan man benytte sig af en række 
gratis faciliteter på stranden, som f.eks. vandski, windsurfing, 

snorkling og kajak. Mod betaling kan man 
komme på dykkerture, deep sea 

fishing, sejlture med katamaran, 
delfinsafari og flere andre ting. 

Hotellet har også egen ten-
nis- og beach volley-bane, 
Spaen trækker måske også 
– her tilbydes en lang række 
behandlinger med velduftende 

essentielle olier. 

Særligt for Sands Resort
Fred og ro ad libitum - Sands Resort ligger 
meget fredeligt i den stille ende af Mauritius 
med egen strand. 
 
Især for det voksne publikum - Hotellet henven-
der sig primært til voksne, og der findes ingen kids 
club eller andre særlige faciliteter for mindre børn.

Tre skønne restauranter - Vælg mellem buffet-
restauranten Tamarind Terrace, a la carte-restau-
ranten Spices som serverer lokale retter med lokale 
krydderier, og PinkPepperCorn, der serverer fisk og 
skalddyr helt nede i vandkanten under trækronerne. 

Golf og spa - Mulighed for golf på den nærliggende 
Tamarina golfbane, som er en meget smukt belig-
gende championship-bane.
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La Pirogue Resort & Spa 
La Pirogue Resort & Spa er et meget populært resort, og det er der flere grunde 
til. For det første ligger det fantastisk ned til Flic en Flac-stranden, en af Mauritius 
bedste strande, og så har det et imponerende udbud af faciliteter og aktiviteter, der 
sagtens matcher de dyre femstjernede hoteller. Herudover er der en ganske særlig 
atmosfære på La Pirogue og et højt serviceniveau.

Publikummet er spænder bredt fra familier, brudepar, unge og ældre, og rigtig 
mange gæster vender tilbage igen og igen. De 248 værelser er smukt indrettet og 
har alle tænkelige, skønne faciliteter. Værelserne er fordelt i små hytter med et eller 
to værelser i hver. De ligger i en parklignende have og har alle terrasse med udsigt 
til haven eller med hel- eller delvis havudsigt. På den brede kridhvide strand finder I 
også et meget smukt poolområde, og I har tre restauranter at vælge mellem og to 
barer. Restauranter og barer på nabo- og søsterhotellet, det femstjernede, Sugar 
Beach, kan også benyttes.

Desuden er der spa, kidsclub, teenclub og et hav af vandsportsaktiviteter. La Pirogue 
er et resort med masser af sjove aktiviteter, men også et sted med plads at slappe 
af i rolige omgivelser.

Særligt for La Pirogue
Gourmetoplevelser - Tre frem-
ragende restauranter; Wolmar, 
der serverer en lækker buffet, 
Magenta Seafood, der fokuserer 
på havets råvarer, og Coconut Cafe 
med bl.a. lokal steet food.

Aktiviteter for krop og sjæl - Der til-
bydes holdundervisning  og personlig 
træning med bl.a. yoga. Herudover 
er der et godt fitnesscenter og en 
dejlig spa.
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Paradis Hotel 
Paradis Hotel ligger uendeligt smukt ved foden af Le Morne-bjerget på en halvø med hvide  
sandstrande omgivet af turkisfarvet hav. Hele området er udråbt til UNESCO verdensarv. 

Dette 5-stjenede hotel har 286 værelser i en række forskellige kategorier, herunder 
deluxe- og junior suites, og også lækre og veludstyrede villaer til store familier. Alle 
værelser og villaer vender ud mod havet og den 3 kilometer lange, hvide sandstrand. 

Paradis Hotel har fire restauranter med et meget højt gastronomisk niveau: Le Brabant,  
som hver dag serverer en lækker buffet både morgen, middag og aften, La Palma, 
en italiensk a la carte-restaurant med udendørs og indendørs servering til fro-
kost og aften, og Blue Marlin, en hyggelig overdækket restaurant helt nede i vand- 
kanten, som serverer morgenmad og a la carte frokost og aftensmad, fortrinsvis fisk og 
skalddyr. Den sidste restaurant, La Ravanne, ligger en kort sejltur fra hotellet og serverer 
spændende kreolsk mad. 

På grund af hotellets beliggenhed for sig selv på Le Morne-halvøen, og i høj grad på grund  
af det høje gastronomiske niveau, er det oplagt at have halvpension, når man bor på Paradis.   

Paradis Hotel har en lækker swimmingpool på stranden, en børnepool og et vandsports-
center med masser af gratis aktiviteter. 

Særligt for Paradis Hotel
Beliggenhed - Med det dramatiske Le Morne-bjerg i baggrunden og havet i 
forgrunden findes der ikke smukkere beliggenhed på hele Mauritius.

Lagunen - Ud for stranden kan man bade i den skønneste krystalklare lagune, som 
ligger beskyttet af revet som en naturlig swimmingpool. På den anden side af revet 
kan man svømme med delfiner i havet og fiske seriøst deep sea-fishing.

Familier og par - Hotellet er meget velegnet til både familier og par. Der er kids club 
med legeplads, men kommer man uden børn, er der også masser af plads at være på. 
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Lux Le Morne 
LUX* har specialiseret sig i luksusresorts med fabelagtig beliggenhed og et tårn- 
højt serviceniveau, og LUX* Le Morne er ingen undtagelse! Det 5-stjernede 
resort ligger på et paradisisk stykke hvid strand med den blå lagune foran og 
det grønne Le Morne-bjerg, som er UNESCO-verdensarv, i baggrunden.

Stilen er gennemført med smuk arkitektur, fin indretning af værelser og vidun-
derlige oaser rundt omkring på resortet. Glæd jer til skønne værelser med udsigt 
til havet, f.eks. superior-værelser med egen balkon, junior suites med plads til 
to voksne og et barn eller smukke ocean-suites i bungalows på stranden.  

På restaurantfronten er der tre muligheder: The Kitchen, hovedrestauranten 
med åbne køkkener og retter fra hele verden serveret som buffet, The Beach (a 
la carte) med fokus på middelhavskøkkenet og East, der serverer fyrige thairet-
ter (også a la carte). Bemærk, at East ikke er en del af All Inclusive-pakken. Kaf-
fen nydes på Cafe LUX*, der serverer eget kaffemærke af meget høj kvalitet.

Resortet byder på mange faciliteter på stranden og havet, herunder snork-
ling, beach volley, tennis, yoga og meget andet. Her er naturligvis også et 
fitnesscenter og en dejlig spa med et stort udvalg af behandlinger. 

Særligt for Lux Le Morne 
Beliggenhed - Resortet har en helt enestå-
ende beliggenhed ud til en beskyttet lagune, 
der nærmest er en stor swimmingpool med 
krystalklart vand, og lige uden for revet kan I 
møde delfiner. Bag resortet ligger Le Morne-bjerget, 
som er UNESCO-verdensarv

LUX* ICI og Cafe LUX - LUX* har sin eget is- og kaffe- 
mærke af meget høj kvalitet, som går igen på alle 
LUX*-resorts i verden.
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Zilwa Attitude 
Dette skønne hotel ligger på Mauritius’ nordkyst tæt på fiskerlands-
byen Grand Gaube og med udsigt til fem små øer ud for kysten. Zilwa 
betyder ’øbo’ på kreolsk – det sprog, som alle etniske grupper på Mau-
ritius taler, hvilket underbygger hotellets 100% mauritiske koncept.  

Hotellet er smukt indrettet i en blanding af moderne og rustik stil 
med tydelig inspiration fra mauritisk arkitektur. Det giver sig udslag i 
stråtækte bygninger, gulve støbt i cement, rå vægge og møbler del-
vist i rustikt drivtømmer og flet. 

Herudover har lokale kunsthåndværkere spillet en væsentlig rolle i at 
skabe den helt særlige mauritiske atmosfære, som hersker på Zilwa. 
Det er et sted for både familier, yngre par og det modne publikum. 
Værelserne i hvide og skønne, klare farver fordeler sig således på tre 
kategorier: Superior, Family og Couple. 

Der er seks restauranter på Zilwa med et meget stort udvalg fra 
næsten hele verdenskortet. Bl.a. kan man nyde en barbecue-frokost 
med fødderne i sandet på en af de små øer ud for kysten. Når man 
ikke spiser, kan man deltage i forskellige aktiviteter på stranden – 
også om aftenen, hvor der vises film under åben himmel.

Særligt for Zilwa Attitude
Mauritisk kulturarv - Zilwa Attitude hylder sin mauritiske 
kulturarv og forsøger at give sine gæster nogle kulturelle 
oplevelser i tillæg til de oplagte oplevelser på stranden og i 
havet. F.eks. kan man få undervisning i kreolsk.

Etniske restauranter - Tro mod sit mauritiske koncept har resor-
tet seks restauranter, som afspejler øens etniske sammensætning. 
Her fås bl.a. traditionelt kreolsk, kinesisk, indonesisk og naturligvis 
også mere traditionelle vestlige retter. Har man halv- eller helpen-
sion, kan man frit vælge, hvor man ønsker at spise.
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Recif Attitude 
Recif Attitude er et meget charmerende lille boutiquehotel beliggende 
på nordvestkysten af Mauritius helt ud til stranden, med 12 km til Grand 
Baie og 15 km til hovedstaden Port Louis.

Hotellet beskriver sig selv som ’Zen’ – en reference til den rene og ægte 
atmosfære, som man med stor succes har skabt på stedet. Efter en gen-
nemgribende renovering er hotellet nu kun åbent for voksne over 18 år, 
og det er således særligt velegnet til unge og knapt så unge par, som 
søger en oase til genopladning eller måske en bryllupsrejse i tropiske 
smukke omgivelser.

Recif Attitude er indrettet i en moderne og rustik stil i hvidt og med mas-
ser af træ, og der er tre kategorier af værelser: Couple Standard, Couple 
Standard Beachfront og Deluxe Beach Front. Alle er smukt indrettet i 
hvidt iblandet bløde, klare farver.

Der er to restauranter, som begge ligger direkte på stranden: La Pointe 
aux Piments, som serverer en lækker buffet med live cooking og både 
lokale og internationale indslag, og L’Océan, som serverer dagens fangst 
og andre fisk og skalddyr. Er man på halvpension, betaler man et ekstra 
gebyr for at spise på L’Océan. Den obligatoriske drink i solnedgangen 
kan nydes på La Sirène Bar, som gør sig umage med sine cocktails.  

Særligt for Recif Attitude
Kun for voksne - Gæster på Recif er 
minimum 18 år gamle.

Et lille sted - Recif Attitude er et forholds-
vis lille sted med kun 70 værelser og en skøn 
intim stemning. Ideelt for nygifte og andre par.
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Shangri La Le Touessrok 
Resort & Spa 
På Mauritius' uspolerede østkyst ved Trou d'Eau Douce-bugten ligger dette 
vidunderlige resort - lige midt i postkortidyllen. Det gennemrenoverede resort  
fremstår i smuk, lyst design med mange referencer til mauritisk kultur. Stranden 
er vanvittig smuk, og ud for kysten ligger to små øer, Mangénie, hvor resortet 
har sin egen beach club, samt Ile aux Cerfs, som har en 18 hullers golfbane. 

Alle værelser ligger ned til stranden og har uhindret udsigt over Det Indiske 
Ocean, vælg mellem værelser med store vinduespartier eller med balkon/ter-
rasse med direkte adgang til stranden. Her findes naturligvis også villaer med 
24-timers butlerservice, egen pool og meget andet godt.

Resortet har hele fem restauranter, der dækker hele det gastronomiske ver-
denskort, samt et par hyggelige barer og en beach club. Kroppen kan forkæ-
les i en delvis udendørs spa, The Chi. Der er mange sportsfaciliteter for børn 
og voksne - både til lands og til vands. 

Shangri La-navnet er en garanti for kvalitet, og Le Touessrok Resort & Spa 
er ingen undtagelse. Et sikkert valg for kræsne gæster, der sætter pris på en 
international stemning i smukke omgivelser.

Særligt for Shangri La Le Touessrok
Meget af det hele… Le Touessrok Resort er ideel for jer, der 
sætter pris på at have mange muligheder.  Der er næsten ikke den 
aktivitet, I ikke kan dyrke på Le Touessrok, om det så er vandski, 
big game-fiskeri, wakeboard eller kite surfing. 

Egen golfbane – en af verdens fineste - På en ø ud for resortet, Ile Aux 
Cerfs, ligger en 18-hullers championship golfbane designet af Bernhard 
Langer, som har vundet mange internationale priser. Begynd jeres golfdag 
med en lille sejltur over bugten…
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Constance Belle 
Mare Plage 
Dette luksuriøse resort ligger meget smukt i en beskyttet bugt på 
Mauritius’ østkyst, hvor en del andre luksusresorts også har til 
huse. Belle Mare Plage har sin egen to kilomenter lange, hvide 
sandstrand.

Hotellet er særdeles velegnet til både familier med børn og par og 
byder på rigtigt mange aktiviteter, samtidig med, at man sagtens 
kan finde områder, hvor det er freden og roen, der hersker. Belle 
Mare Plage og resortets to fremragende golfbaner ligger nemlig 
i en 150 hektar stor privat park, og det er lykkedes at skabe en 
intim atmosfære på trods af hotellets omfattende størrelse.

Der er mange ting at foretage sig ud over det oplagte – at slappe 
af på den smukke strand, læse gode bøger i skyggen og svømme 
i havet eller i en af de fire pools. Er man golfspiller, så er det 
formentlig de to fremragende championship-baner, der træk-
ker. Ellers kan man f.eks. dyrke windsurfing, cykle, spille tennis, 
snorkle og dykke med flaske (mod betaling), og de små poder 
kan hygge sig i kids club. 

Værelserne er fordelt på Prestige Rooms, Junior Suites, Deluxe 
Suites og villaer med egen pool, og der er gode muligheder for 

at få sammenhængende værelser, så 
voksne og børn kan bo tæt sam-

men. 

Sulten kan stilles på ikke min-
dre end syv forskellige restau-
ranter med veltilberedt mad 
fra alle verdenshjørner.

Særligt for Constance 
Belle Mare Plage
To championship golfbaner - Hotellet er 
kendt for sine to meget fine golfbaner, og 
der er gratis green fee for hotellets gæster.

Familievenligt - Hotellet gør meget ud af, at også 
de mindste gæster skal føle sig velkomne. Her findes 
bl.a. en kids club med rigtigt mange aktiviteter.
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Marguery Exclusive Villas +

Disse skønne villaer ligger i Black River Tamarin på øens vestkyst, ca. 800 
meter fra La Preneuse-stranden. Alle villaer har køkken, overdækket ter-
rasse, egen pool og herudover et fælles club house med masser af facili-
teter: fitnesscenter, pool, bar, catering, kids club med mere. Der er daglig 
rengøring i villaerne, så her har I alle de fordele et hotel byder på og sam-
tidig masser af plads til alle og mulighed for selv at lave mad.

Vælg mellem fire villatyper: Superior (132 m2), Premium (149 m2) og 
Deluxe (214 m2) med tre værelser samt Prestige (284 m2) med fire værel-
ser. Nyd livet i haven og omkring den private pool og gå ned til stranden, 
når I får lyst til en dukkert i havet. I lokalområdet findes små fine butikker 
og mange restauranter, herunder en italiensk og en japansk restaurant.

Lej jeres egen
villa på Mauritius

og få plads til
hele familien!
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Stopover i Dubai  
Har I lyst til at opleve en kontrast til Mauri-
tius' hvide strande og afslappede livsstil, så 
er det en god idé at tage et par overnatnin-
ger i Dubai (kræver flyrejse med Emirates).

Dubai er en pulserende by og en charme-
rende blanding af nyt og gammelt med rigtig 
gode hoteller og ikke mindst shoppingmulig-
heder, som nærmest ikke findes noget andet 
sted i verden. Vi har håndplukket nogle gode 
hoteller i forskellige prisklasser. I prislisten 
kan I se, hvad det koster at kombinere bade-
ferien på Mauritius med nogle dage i Dubai.

Vi benytter hoteller i forskellige prisklasser. 
Se hotellerne på www.stjernegaard.dk
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DET MALERISKE SYD 
MED BESØG VED EN 
SLUMRENDE VULKAN, 
DEN FARVEDE JORD OG 
GRAND BASSIN

Jeres chauffør kører jer til det 
centrale højland til Trou Aux 
Cerfs, den slumrende vulkan, 
der har slumret så længe, at 
alt er blevet grønt og frodigt 
omkring den. 

Næste stop er ved Chamarel, 
hvor I skal betragte naturfæ-
nomenet med den syvfarvede 
jord, der dækker en pallette af 
rød, brun, violet, grøn, blå, lilla 
og gul.

  

Udflugter på Mauritius
Alle udflugter kan bestilles hjemmefra ved bestilling af rejsen. 
Tilvælg udflugterne under de enkelte rejser.
Se flere billeder, detaljer og priser på stjernegaard.dk

MØDE MED VILDE DELFINER, BÆREDYGTIG 
DELFINSAFARI

I bliver hentet meget tidligt på jeres hotel for at være 
fremme ved udgangspunktet allerede kl. 6.45, da delfi-
ner står tidligt op. Der serveres morgenmad, inden I går 
ombord på båden, og på vej ud på havet fortæller naturgui-
der jer om de delfinarter, som I skal ud og se, og naturligvis 
om sikkerhedsproceduren.

I sættes ind i, hvad bæredygtig delfinsafari indebærer, og 
hvor tæt på, I må komme. I har ca. to timer på havet, hvor 
I kan svømme med vilde delfiner i det åbne hav.

Omkring kl. 10 er I tilbage på landjorden, hvor en chauffør 
venter på at køre jer tilbage til hotellet.
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EN DAG PÅ HAVET, 
MED KATAMARAN TIL 
ØEN ILE AUX CERFS

I bliver kørt til marinaen, hvor 
I går ombord på katamaranen. 
I sætter jer til rette på båden 
og nyder en kold drik, mens 
kursen sættes mod vandfal-
det Grande Rivière Sud Est, og 
efter en god sejlads ankom-
mer I til den gudesmukke ø, Ile 
Aux Cerfs med kridhvide sand-
strande. 

I spiser en dejlig barbecue-fro-
kost ombord på båden, og her-
efter kan I gå i land og udforske 
dette tropiske paradis.

CASELA ADVENTURE PARK, SAFARI OG 
FORLYSTELSER

En hel dag for børn og barnlige sjæle i Mauritius’ forlystelses-
park nr. 1, Casela Adventure Park. Fremme i parken skifter I til 
safaribusser for at køre ud i det store naturområde beliggende 
mellem de to bjerge Tamarin og Trois Mamelles, som krydses af 
to floder. På savannen græsser rådyrene, og vildsvin, aber og 
megabat (kæmpestore flagermus) lader sig ofte se.

De større dyr, som zebraer, næsehorn impalaer, gnuer og strudse 
bevæger sig i indhegnede områder. I går tur i den store voliere, 
der er hjem for 1500 fuglearter, og i den zoologiske have ser I 
giraffer, flodheste, lamaer og andre dyr. Der er en stor legeplads, 
rutsjebaner, 4D-biograf og mange andre forlystelser.

KULTURELLE NORD I BOTANISK HAVE OG PORT LOUIS

I bliver kørt i privat bil fra hotellet til den botaniske have i Pample-

mousses, den ældste botaniske have på den sydlige halvkugle. Haven 

blev anlagt af Pierre Poivre i 1770 og er især kendt for sine meget 

smukke åkander med store blade.

Herudover har haven en interessant samling af palmer og de smukke 

afrikanske baobabtræer – mange er plantet af berømtheder.

I hovedstaden Port Louis besøger I Fort Adelaide, også kendt som cita-

dellet, en gammel fæstning bygget af briterne i 1800-tallet. Det tager 

omkring 10 minutter at gå helt op til fortet, og herfra er der en fin udsigt 

over det moderne Port Louis.

Udflugten slutter med et besøg på et lokalt marked, der sælger øens 

frugt, grønt og krydderier samt smukt kunsthåndværk,
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