Mauritius
18-26 April 2023

Mauritius är en exotisk önation i den Indiska oceanen. Landet är mest känd för sina stränder, laguner och rev,
men här finns också mycket mer! Det bergiga inlandet inkluderar Black River Gorges nationalpark med
regnskogar, vattenfall och vandringsleder.

Mauritius är endast 65 km lång och 45 km bred, så det är fint möjligt att utforska hela ön under uppehållet
på 8 dagar. Befolkningen på denna multikulturella ö utgör 1,3 miljoner människor som består av hindu,
muslimer, kreoler, kineser och europeer. Det officiella språket är engelska, men många pratar franska och
kreolsk eller orientaliska språk. Invånarna är kände för sin vänlighet och tolerans.

Dag 1: Ankomst Mauritius. Transport från flyglatsen till hotellet, ungefär 55 km och 70 minuter att köra.
Le Méridien Ile Maurice är ett 4-stjärnigt hotel i Pointe-aux-Piments, på den nordvästliga sidan av Mauritius,
20 km från huvudstaden Port-Louis och 13 kilometer från pulserande Grand Baie med sine restauranger och
affärer. Hotellet har en 1000 meter lång vit strand och 4 olika restauranger att välja mellan. Maten är italiensk,
mauritsisk och indisk. Vi äter lunch tillsammans på hotellet.

De stora simmbassängen är kantade av palmträd.

Deluxe Ocean View Room är på 50 kvadratmeter. De har utsikt mot hotellets tropiska trädgård och havet.
Dag 2: Heldagsutflykt till Pamplemousse och huvudstaden Port Louis.
Det tar 30 minuter att köra till Pamplemousse. Ursprunget till den största botaniska trädgården på det södra
halvklotet går tillbaka till den franska perioden. 1736 inrättade den franske guvernören sin domän runt det

som nu är huvudporten. 30 år senare skapade den franske intendanten Pierre Poivre själva trädgården, vid
att introducera grönsaker, frukter, blommor och kryddor från hela världen. Pamplemousse är speciellt känd
för sin långa damm med vattenliljor. Vi äter lunch på Le Fangourin Restaurant efter besöket i Pamplemousse.
Fort Adelaide (Citadel) byggdes av britterna år 1835 för att skydda staden mot en möjlig invasion. Idag är
fortet en turistattraktion som bjuder på panoramautsikt över huvudstaden Port Louis.

Segelfarten förde nybyggare, slavar och tjänare till Mauritius och ön är fylld av livliga matmarknader.
Produkterna man hittar vitnar om att detta är en smältdegel med curry från Indien och nudlar från Kina. Efter
besöket på Fort Adelaide åker vi till Central Market i Port Louis, där rosa drakfruktar vilar framför lådor med
ingefära, rödlök och malda kryddor. Efter marknaden åker vi till Caudan Waterfront som är sista stopp innan
returen till hotellet.

Dag 3: Vi vilar och njuter vid Le Méridien Ile Maurice
Idag tar vi det lugnt. Hotellet bjuder på många gratis aktiviteter: båt med glasbotten, kajak, pedalbåt,
snorkeling, aqua gym, vindsurfing, tennis, strandvolleyboll och bordtennis. Hotellet har eget spa och tre olika
simmbassäng.

Dag 4: Utflykt till Chateau Labourdonnais och Grand Baie.
Första stopp är ikoniska Chateau Labourdonnais, en del av det koloniala arvet på Mauritius. Slottet byggdes
i 1856 och var hemmet till en lokal familj i 150 år. I ett försök att diversifiera sin sockerrörsproduktion
skapades Domaine de Labordonnais i 2006 ett distilleri som producerar kvalitetsrum. De som vill får möjlighet
att smaka på de lokala ruminfusionerna som är söta eller kryddiga. Efteråt besöker Grand Baie och äter lunch.

Dag 5: Inga planerade aktiviteter.

Dag 6: Utflykt med katamaran från den sydvästra kusten.
Med lite tur kommer delfiner och hälsar på! Lunch på katamaranen.

Dag 7: Fridag

Dag 8: Transport till flygplatsen. Retur till Sverige.

Pris per person:
32 000 SEK per person i delat rum (DBL/Twin).
Baserat på 20 personer.
INKLUDERAT:
•
•
•
•
•
•
•

7 nätter på Le Méridien Ile Maurice, Deluxe Ocean View rum, frukost och middag
Lokal Guide
Lunch 4 dagar
Utflykter till Port Louis, Pamplemousse, Fort Adelaide, katamaran cruise, Chateau Labordonnais,
Grand Baie
Flyg i ekonomiklass
Transport till och från hotellet
Buss T/R Arlanda

