MAURITIUS
Mauritius är en oerhört vacker ö med vita sandstränder, vajande palmer,
höga sockertoppsberg och frodig grönska. Landet som överträffar allas
drömmar ligger mitt i Indiska Oceanen på den afrikanska kontinenten.
Höglänta områden med möjligheter till nya upptäcker bland berg och
dalar. Stora variationer av aktiviteter och utflykter finns när det gäller
fiske, snorkling, segling, vattenskidor och dykning. För dig med höga
krav på fysiska aktiviteter är cykling och ridning att rekommendera.
Mauritius erbjuder många bra golfbanor ofta i anslutning till hotellen.
Öns primära attraktionskraft ligger givetvis i alla vattenaktiviteter och
reven runt ön som ger en unik undervattensflora. Mauritius ger alla
besökare en upplevelse av en paradisö med ett vänligt mottagande från
ett mångkulturellt folk. Huvudstaden Port Louis med sina vackra
Creolhus och snidade balkongräcken är en upplevelse. Sällan har ett land
med stor mångkulturell befolkning levt så fredligt med varandra. Grand
Baie ligger ungefär 20 km norr om huvudstaden och erbjuder härliga
stränder, nöjesliv med casino, diskotek och en rik variation av
restauranger. Boendet erbjuder lyxiga hotellanläggningar till enklare
lägenheter. Det går utmärkt att kombinera resan till Mauritius med andra
resmål i Afrika.
Kombinera gärna gärna med Sydafrika eller Kenya safari

Katamaran Västkusten
Dagsutflykt
Transport: Katamaran
Start: Trou aux Biches
Slut: Trou aux Biches
Dagar: 1

Undervattensvärlden
Dagsutflykt
Transport: Katamaran
Start: Trou aux Biches
Slut; Trou aux Biches
Dagar: 1

Dagstur du inte får missa

Att segla fram snabbt på Indiska Oceanen i en catamaran är en oförglömlig upplevelse. Seglatsen avgår varje
morgon från Trou aux Biches. Seglingen ger en
möjlighet att uppleva det vackra kustlandskapet ifrån
havssidan.
Många gånger följer delfiner vid catamaranens reling.
Färden går också till Casela fågelpark. Snorkling och
bad ifrån catamaranen under dagen.

Dagstur

Möjligheterna till olika undervattensaktiviteter är
oändliga. Oavsett om ni har eller önskar ta dykcertifikat
eller istället önskar snorkla i korallreven lovar vi att
upplevelserna är fantastiska. Indiska Oceanen bjuder på
ett enormt färgspektra bland koraller och fiskar. Andra
aktiviteter är glasbottenbåt, vattenskoter, fallskärmshoppning eller att följa med i en u-båt. Många aktiviteter
vid hotellet eller Trou aux Biches.		

Bröllopspaket
Att gifta sig är ett unikt minne, en bekräftelse av djup kärlek mellan två
människor. Många önskar föreviga
sitt äktenskap på en annorlunda plats.
Att gifta sig på Mauritius, en paradisö i
Indiska Oceanen skapar de bästa förutsättningarna för ett romantiskt bröllop.
Flertalet hotell kan hjälpa till att med
fantastiska bröllopsarrangemang, små
som stora. Kostnaderna varierar utifrån
era önskemål. Kontakta oss.

Bröllopspaket Mauristius

		
Pris från:

500:–

Pris från:

690:–

Oavsett vilket av alla våra hotell ni väljer för ert bröllop,
lovar vi en fantastisk upplevelse. Beroende på vilka önskemål ni har kring arrangemanget, varierar kostnaderna.
Registrering och vigselbevis kostar dock ca 2.200 kr och
ett grundpaket ca 6.500 kr. Många hotell har dessutom
olika rabatter för bruden under smekmånadsvistelsen.
Kontakta oss.		

Pris från:

6.500:–

Lyxbröllop på Beau Rivage Hotel eller
Standardbröllop på Coralia Mont Choisy
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Hotellpriser är per rum och natt, resterande per person om inget annat anges.
För resevillkor se: www.allresor.se

MAURITIUS - HOTELL
Récif Hotel ***






70 RUM
LUFTKONDITIONERING
MINIBAR
HÅRTORK
VÄRDEBOX







WIFI
RESTAURANG
SPA
VATTENSPORTER
MINIKLUBB

Nyrenoverat hemtrevligt strandhotell. Rummen är väldesignade in i minsta detalj.
Ligger 60 km från flygplatsen med 12 km till Grand Bay och 15 km till huvudstaden Port
Louis. Stranden vid hotellet är kritvit och erbjuder härliga bad med många olika vattensporter. Ett mycket prisvärt mellanklasshotell med god mat och perfekt service inkluderad.
Fisk- och kötträtter. Inkl. halvpension
			

Pris från:

1.325:–

Le Mauricia ****+







237 RUM
LUFTKONDITIONERING
MINIBAR
HÅRTORK
VÄRDEBOX
RESTAURANG








POOL
FITNESSCENTER
MINIKLUBB
TENNIS
RÖKFRITT HOTELL
WIFI

Le Mauricia ligger i hjärtat av Grand Baie med vacker utsikt över bukten mot Indian Ocean.
Nära butiker, kaféer, restauranger och nattliv. Hotellet erbjuder vattensporter, tennis, fitnesscenter, bastu och massage. Nattklubb, amfiteater och internationell barnklubb finns även
inom hotellet. Underhållning och temakvällar flera ggr/vecka. Inkl. halvpension		
			

Pris från:

1.755:–

Merville Beach Hotel ***







169 RUM
LUFTKONDITIONERING
HÅRTORK
VÄRDEBOX
MINIBAR
RESTAURANG







POOL
SPA
FITNESSCENTER
VATTENSPORTER
WIFI

Merville Beach har ett perfekt läge vid stranden i den gamla fiskebyn vid Grand Bai.
Hotellet ger dig möjlighet till fullständig avkoppling eller tillgång till flertalet sportaktiviteter.
Inbjudande poolområde. 75 km från flygplatsen och 25 km till Port Louise.
Inkl. halvpension
				
Pris från:

1.505:–
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Hotellpriser är per rum och natt, resterande per person om inget annat anges.
För resevillkor se: www.allresor.se

MAURITIUS - HOTELL
Ambre Hotel ****







297 RUM
LUFTKONDITIONERING
MINIBAR
HÅRTORK
VÄRDEBOX
RESTAURANG








POOL
FITNESSCENTER
SPA
MINIKLUBB
WIFI
VATTENSPORTER

Ett riktigt flott all inclusive hotell som erbjuder dig det mesta. Ambre ligger ca 45 min. bilväg ifrån flygplatsen i söder samt huvudstaden Port Louis på västra sidan. Rummen är med
havs- alt. trädgårdsutsikt. Hotellet har egen barnklubb för barn 3-12 år där många roliga
aktiviteter utspelas varje dag. Hotellet har egen exklusiv SPA. Inkl. all inclusive.
			

Pris från:

2.535:–

Le Tropical *** All inclusive







60 RUM
LUFTKONDITIONERING
MINIBAR
VÄRDEBOX
HÅRTORK
RESTAURANG







POOL
VOLLEYBOLL
VATTENSPORTER
SPA
WIFI

Ett bra och prisvärt nyrenoverat mellanklasshotell. De 60 rummen är smakfullt möblerade i
lokal stil med balkong/terrass. Hotellet ligger i Trou dÉau Douce nära stranden. Le Tropical
erbjuder sina gäster att kostnadsfritt få vindsurfa, paddla kajak, trampbåt, snorkla, segla
optimistjolle och en utflykt på en glasbotten båt.		
			

Pris från:

1.530:–

Hotel Mont Choisy ***





88 RUM
LUFTKONDITIONERING
VÄRDEBOX
MINIBAR






HÅRTORK
RESTAURANG
POOL
VATTENSPORTER

Hotel Mont Choisy är perfekt för familjer. Hotellet ligger på en liten vacker vit sandstrand
på Mauritius norra kust. Populärt mellanklasshotell med bra standard och
vacker tropisk omgivning. Trevlig atmosfär med personlig service. Hotellet ligger
mellan Trou aux Biches och Grand Baie, 20 min från Port Louis och en timma från
flygplatsen. Inkl. halvpension
				

Pris från:

1.875:–
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Hotellpriser är per rum och natt, resterande per person om inget annat anges.
För resevillkor se: www.allresor.se

LÄGENHETER MED SJÄLVHUSHÅLL
Beach Villa - Mont Choisy





14 LÄGENHETER
LUFTKONDITIONERING
VÄRDEBOX
POOL

 TVÄTTMASKIN/TORKTUMLARE
 PENTRY
 WIFI

Beach Villa ligger vid Mont Choisy på den nordvästra delen av ön. Beläget precis vid
havet och endast 50 meters promenad till den fina stranddelen av Mont Choisy. Balkong
eller markterrass. Studio för 2 personer. Det finns även bungalows med 2 sovrum för 4
personer
			
Pris från:

795:–

Villa Mont Choisy - Mont Choisy
 15 LÄGENHETER
 LUFTKONDITIONERING
 VÄRDEBOX

 POOL
 RESTAURANG
 BAR

Mont Choisy ligger på den nordvästra delen av ön. Beläget ungefär 75 m från stranden.
Alla lägenheter har balkong eller markterrass. Studio för 2 personer. Det finns även lägenheter med 2 sovrum för 4 personer.		
Pris från:

625:–

Grand Baie Suites - Grand Baie





25 LÄGENHETER
LUFTKONDITIONERING
VÄRDEBOX
PENTRY

 POOL
 WIFI
 RÖKFRITT HOTELL

Grand Baie Suites ligger vid den norra delen med av ön. Stranden ligger strax utanför
och närheten till alla de attraktioner som området erbjuder t.ex. casinon och shopping.
Ca 45 km från flygplatsen och ca 15 km till Port Louis.
Balkong eller markterrass. 1-rumslägenhet med max 4 pers varav 2 är i extrabäddar.
			
Pris från:

720:–

4

Hotellpriser är per rum och natt, resterande per person om inget annat anges.
För resevillkor se: www.allresor.se

