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Reis til Mauritius, som ligger i det varme Indiske hav, hvor en
deilig ferieopplevelse med flotte strender som Flic en Flac,
fantastisk natur og fascinerende historie og kultur venter.
Mauritius er i tillegg kjent for sine formidable hoteller, som er
tilgjengelige i alle prisklasser. Vi har satt sammen denne turen til
Mauritius slik at det er flere overnattingsmuligheter, avhengig av
ønske og budsjett. Mauritius tilbyr et bredt spekter av forskjellige
ferieopplevelser, og det er virkelig noe for enhver smak. Dere
kan være aktiv i naturen, snorkle eller dykke og oppleve havets
herligheter. Dere kan dykke ned i øyas fascinerende flerkulturelle
komposisjon og historie eller la dere skjemme bort og nyte det
solfylte klimaet på hotellet. Valget er helt deres.

Spennende Port Louis - Mauritius' hovedstad

Paradislignende strender og laguner

Nasjonalparken Ile aux Aigrette

Black River Gorges National Park

https://www.benns.no/afrika/mauritius


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge
Det er avgang fra Norge i løpet av dagen mot solfylte
Mauritius. Underveis blir det mellomlanding med
flybytte, før dere ankommer flyplassen på Mauritius i
morgen.

Dag 2: Ankomst Mauritius
Dere ankommer den internasjonale flyplassen, som ligger
i Port Louis, og nå venter 7 netter med fantastisk
opphold på Mauritius. Dere blir hentet på flyplassen av
en lokal representant for BENNS og blir kjørt til Veranda
Pointe aux Biches.

Velkommen til Mauritius
Mauritius er en av de mange tropiske perlene i Det
indiske hav og er kjent for sine fantastiske strender,
fargerike byer og vakre natur. Kritthvite strender og
krystallklart vann omgir øya, som hovedsakelig består av

grønt fjellandskap; en fargesymfoni som gjør godt for
sjelen.

Mauritius har 1,2 millioner innbyggere med ulik etnisk
bakgrunn, for eksempel indere, afrikanere, franskmenn,
kinesere og kreoler, som alle lever fredelig sammen på
paradisøya. Indere og franskmenn har spesielt satt sitt
preg på matkulturen, så her kan dere forvente mange
deilige, gastronomiske opplevelser. Nyt dagen og spis et
godt måltid på en av øyas mange eksotiske restauranter.

Mauritius tilbyr et bredt spekter av opplevelser, og her er
virkelig noe for enhver smak. Øya er delt inn i forskjellige
områder, som alle tilbyr fantastiske opplevelser:

Nordlige Mauritius, Grand Bay Som selve
definisjonen av det nordlige Mauritius, har den lille
pittoreske kystlandsbyen to vakre strender og er
kjent for sine mange muligheter for aktiviteter på
vannet, samt gode restauranter og et livlig natteliv.
Østlige Mauritius Østkysten byr på øyas vakreste
kystlinjer og laguner, som vil ta pusten fra dere.
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Utforsk spennende grotter, kajakk, spill golf eller
nyt de fantastiske omgivelsene.
Port Louis er den spennende hovedstaden i
Mauritius. Grunnlagt i 1732 av franskmennene og
med mye spennende kultur, historie og arkitektur.
Vestlige Mauritius Opplev det spektakulære
landskapet og øyas største nasjonalpark, Black
River Gorges, samt Gros Cailloux og Casela
naturparker.
Sørlige Mauritius Opplev den vakreste naturen
Mauritius har å tilby med vakre sandstrender,
fascinerende fjellformasjoner, sukkerplantasjer og
et fjellaktig terreng.
Sentrale Mauritius Opplev de vakre fjellene, den
frodige vegetasjonen og de vakre fossene, samt de
pittoreske byene som den sentrale delen av landet
tilbyr.

Måltider inkludert: Halvpensjon
Overnatting: Veranda Pointe aux Biches

Dag 3 - 8: Opphold på
Veranda Pointe aux Biches
Dette 4-stjerners familievennlige boutiquehotellet ligger
i nærheten av Grand Baie på Mauritius, en livlig
strandby. Hotellet er rustikt og moderne, med fokus på
komfort, og har totalt 115 rom.

Landaktiviteter
Ressorten tilbyr en rekke sportsaktiviteter som tennis,
bordtennis, volleyball, yoga, bueskyting, terrengsykling,
golf og minigolf. Noen aktiviteter skal kjøpes lokalt.

Vannaktiviteter
Fra stranden tilbyr ressorten en rekke vannaktiviteter
som vannski, vindsurfing, seiling, glassbunnbåt, pedalbåt,
kajakkpadling, snorkling, stand-up padling, havfiske og
dykking. Fiske og dykking koster ekstra.

Fitness
Ressortens treningssenter er utstyrt med en rekke
populære treningsutstyr.

Spa
Hotellets spa er unikt på Mauritius og er et autentisk
tropisk tilfluktssted fra daglig stress, og tar den eksotiske
spaopplevelsen til nye høyder! Den enkle, men
sjarmerende innredningen gjenspeiler hotellets
avslappende eleganse. Spaet består av hytter bygget av
tømmer, stein og stråtak, utstyrt med utendørs dusj.

I disse naturlige omgivelsene vil man nyte ren
overbærenhet, enten man kommer alene eller som et par.
Her finner du et utvalg av massasjer,
ansiktsbehandlinger, pedikyr og manikyr.

Måltider inkludert: Halvpensjon
Overnatting: Veranda Pointe aux Biches

/afrika/mauritius


Svømmebasseng | Veranda Pointe aux Biches

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

Dag 9: Avreise Mauritius
Nyt de siste timene på eventyrlige Mauritius før reisen
hjem starter. I løpet av dagen er det arrangert transport
til flyplassen hvor turen går tilbake til Norge med
mellomlanding og flybytte underveis.

Måltider inkludert: Frokost på ressorten og servering på
flyet

Dag 10: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge i løpet av dagen. En drømmetur
avsluttes med bilder av blendende strender, turkisblått
vann, fargerik fisk og deilig mat på netthinnen. Minnerike
bilder som huskes lenge.

Velkommen hjem!

Innkvartering på Veranda
Pointe aux Biches
Comfort hjemmekoselige rom på 33 kvm med utsikt over
bassenget eller de frodige hagene. De blå og hvite
nyansene gir rommet en lys og luftig atmosfære.

Superior er 43 kvm store rom med terrasse eller balkong.
Rommene er utstyrt med en stor dobbeltseng.

Privilege ligger i Sandy Lane-fløyen på hotellet, som er et
område kun for voksne med tilgang til privat basseng og
restaurant. De blå og hvite nyansene i det 33 kvm store
rommet gir en lys og luftig atmosfære.

Family Unit er 43 kvm store enheter som inkluderer et
tilstøtende barnerom. Det er god plass til 2 voksne og 3
barn i en stor king size dobbeltseng samt en køyeseng
med mulighet for en 3 sengeplasser.

Restauranter og barer på
Veranda Pointe aux Biches
Senses
I hotellets hovedrestaurant, med plass til 180 gjester, kan
man nyte dagens måltider med en spektakulær
panoramautsikt over lagunen og korallrevet. Maten er en
kombinasjon av lokale mauritiske og internasjonale
retter.

Sundeck
Med plass til 40 gjester har man muligheten til å spise
lunsj og middag på solterrassen avhengig av været og
mot et tillegg.

Sandy Lane Restaurant
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Denne eksklusive restauranten, som har plass til 60
gjester, serverer utsøkt mat. Nyt restaurantens
signaturretter som grillmat og alt godt fra sjøen.

Sandy Lane Bar
Kos dere i pittoreske omgivelser med noe forfriskende å
drikke eller et lett måltid.

*Sandy Lane Restaurant and Bar er en del av Sandy Lane
Village, som er et område kun for voksne som også
inkluderer et infinity pool. Området er reservert for
gjester som bor i Privilege Rooms i Sandy Lane Village.

Foot Loose
Nyt forfriskende drinker i løpet av dagen på denne
fantastiske hotellbaren.

*Ved halvpensjon foregår måltidene som buffé i
hovedrestauranten.

Forslag til opplevelser
rundt på Mauritius
Det er ikke satt et spesifikt program for dere, men her
kan dere få noen forslag til aktiviteter for enhver smak.

Sørsiden

Mahebourg Oppdag denne sjarmerende, historiske
fiskerlandsbyen og dra til Pointe Canon, hvor man
kan nyte spektakulær utsikt over Lion Mountain og
Grand Port-fjellkjeden.
Nasjonalparken Ile aux Aigrette Siden 1985 har
Mauritian Wildlife Foundation (MWF) arbeidet
med konservering og re-introduksjonen av den
unike floraen og faunaen på denne lille koralløya.
Opplev denne helt spesielle øya på en guidet tur.
Blue Bay Marine Park Beliggende sørøst for
Mauritius, er dette stedet for de som ønsker å
oppleve livet under vannoverflaten, enten iført
snorkel eller på en båttur i en båt med glassbunn.
Le Souffleur En spektakulær 30 meter høy geysir
La Roch Qui Pleure "Den gråtende stein" ligger i
Gris-Gris, og her kan dere oppleve den friske luften
helt fra Antarktis!
Rochester Falls Opplev den vakre fossen og det
fantastiske lavaskapte landskapet.

Vest- og nordvestsiden

Albion og Pointe aux Sables? Kjent for sitt fine
fyrtårn og vakre strand, er dette et vakkert sted å
nyte den romantiske atmosfæren. For de litt mer
eventyrlystne, anbefales det å ta en tur til Pointe
aux Sables, hvor man finner Montagne Zako
(apefjellet), og man kan hoppe i vannet fra den 20
meter høye klippen.
Flic en Flac Denne landsbyen ligger på vestkysten
av Mauritius, og er vel verdt turen. Området er
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under stor utvikling og er et populært reisemål
med sin vakre strand, korallrev og mange
muligheter for god mat og drikke.
Tamarin og Black River To tidligere tradisjonelle
fiskelandsbyer, nå kjent for sitt gode surfemiljø og
fiskemuligheter.
Martello Tower i La Preneuse Denne festningen
ble fullført av britene i 1846 og var et viktig forsvar
mot den franske marinen.
Black River Gorges National Park For de som liker
å vandre, kan vi anbefale å ta turen til denne store,
vakre nasjonalparken, som ligger sørvest for
Mauritius. Opplev det spektakulære landskapet og
det unike dyrelivet.
Camarel Waterfalls Denne 83 meter høye fossen
ligger i Black River Gorges nasjonalpark, og er et
spektakulært syn.

Nordsiden

Grand Bay Som selve definisjonen av
Nord-Mauritius, har den lille pittoreske
kystlandsbyen Grand Bay to vakre strender og er
kjent for sine mange muligheter for aktiviteter på
vannet, i tillegg til flotte restauranter og et livlig
natteliv.
Sir Seewoosagut Ramgoolam botaniske have
Kjent for sine enorme vannliljer og 85 forskjellige
palmer fra hele verden, så vel som andre eksotiske
planter.

The Red Roof Chapel i Cap Malhereux Vakker
katedral som ligger helt nord på øya.
Mahewarnath Mandir i Triloet Det største
hindutempelet på Mauritius.
The Northern Islets Nord for Mauritius er en
gruppe små øyer, som er et perfekt reisemål for
dagsturer. Her kan dere snorkle i det krystallklare
vannet, gå turer eller nyte en hyggelig piknik på de
vakre sandstrendene og oppleve det spennende
dyrelivet på øyene.
Akvariet på Pointe aux Biches Opplev dette vakre
akvariet med over 200 forskjellige fiskearter, sopp,
koraller og haier.

Østsiden

Ile aux Cerfs Denne lille juvelen på østkysten av
Mauritius er kjent som et paradis for
vannaktiviteter, og er et ideelt sted å tilbringe
dagen. Opplev også det vakre fyret, de vakre
strendene, en skilpaddefarm og en vakker
golfbane.
Grand River South East Denne elven er et flott
destinasjon for de som liker en god spasertur.
Vakre sandstrender Her kan nevnes strandende
Roches Noire, Poste Lafayett, Bras d'Eau og Belle
Mare.
Grottene i Roches Noires Opplev de mange hulene
og alt det spennende de har å tilby, fra rikt dyreliv
til fantastisk kildevann.
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Bras d'Eau National Park Denne vakre
nasjonalparken er et ideelt sted for fotturer eller
mountainbike.

Den sentrale delen av Mauritius

Hyggelige byer De fire byene Rose Hill, Quatre
Bornes, Vacoas og Curepipe, danner hjertet av
Mauritius og byr på masse sjarme.
Trou aux Cerfs Den mest berømte sovende vulkan
på Mauritius er et perfekt sted for en vandretur og
for å oppleve den 360 graders spektakulære
utsikten.
Grand Talao I nærheten av Mare aux Valocoas
reservatet er denne vakre innsjøen, som ligger i
krateret til en utdødd vulkan.
Plaine Champagne Som det høyeste platået på
Mauritius kan man her oppleve spektakulær utsikt,
vakker skog og vakre innsjøer.
La Rhumerie de Chamare Dette romdestilleriet
lager sin egen rom med lokalt sukker, og her er det
mulig å komme på en omvisning med tilhørende
romsmaking.
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Reiseperiode Oktober - Desember  - Pris per person - fra kr. i delt dobbeltrom | 10 dager

Comfort
17 548,00 NOK

Superior
19 248,00 NOK

Privilege
21 898,00 NOK

Family Unit
24 698,00 NOK

Reiseperiode Januar - April  - Pris per person - fra kr. i delt dobbeltrom | 10 dager

Comfort
17 098,00 NOK

Superior
18 698,00 NOK

Privilege
20 448,00 NOK

Family Unit
23 798,00 NOK

Reiseperiode Mai - Juni  - Pris per person - fra kr. i delt dobbeltrom | 10 dager

Comfort
15 998,00 NOK

Superior
17 548,00 NOK

Privilege
18 998,00 NOK

Family Unit
21 748,00 NOK

Reiseperiode Juli - August  - Pris per person - fra kr. i delt dobbeltrom | 10 dager

Comfort
17 198,00 NOK

Superior
18 648,00 NOK

Privilege
20 098,00 NOK

Family Unit
22 898,00 NOK

Reiseperiode September  - Pris per person - fra kr. i delt dobbeltrom | 10 dager

Comfort
15 998,00 NOK

Superior
17 548,00 NOK

Privilege
18 998,00 NOK

Family Unit
21 748,00 NOK
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Reiseperiode Oktober - Desember  - Pris per person - fra kr. i delt dobbeltrom | 15 dager

Comfort
23 098,00 NOK

Superior
26 048,00 NOK

Privilege
30 548,00 NOK

Family Unit
35 348,00 NOK

Reiseperiode Januar - April  - Pris per person - fra kr. i delt dobbeltrom | 15 dager

Comfort
22 348,00 NOK

Superior
25 098,00 NOK

Privilege
28 048,00 NOK

Family Unit
33 798,00 NOK

Reiseperiode Mai - Juni  - Pris per person - fra kr. i delt dobbeltrom | 15 dager

Comfort
20 598,00 NOK

Superior
23 098,00 NOK

Privilege
25 598,00 NOK

Family Unit
30 298,00 NOK

Reiseperiode Juli - August  - Pris per person - fra kr. i delt dobbeltrom | 15 dager

Comfort
21 748,00 NOK

Superior
24 248,00 NOK

Privilege
26 698,00 NOK

Family Unit
31 448,00 NOK

Reiseperiode September  - Pris per person - fra kr. i delt dobbeltrom | 15 dager

Comfort
20 598,00 NOK

Superior
23 098,00 NOK

Privilege
25 598,00 NOK

Family Unit
30 298,00 NOK

Tillegg per person for oppgradering til 'All Inclusive': 2.700.-
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Høysesonsgavgifter må forventes på reiser over jul og nyttår.

Tillegg per person for oppgradering til 'All Inclusive': 4650.-

Høysesongavgifter må forventes på reiser over jul og nyttår.
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Vi sitter klar på telefonen
mandag - fredag fra kl. 8.30 - 16.30

Flyreise Norge - Mauritius t/r inkl. skatter og
avgifter

Transport fra flyplass til hotell t/r

7eller 12 netter på Veranda Pointe aux Biches

Halvpensjon

Reiseforsikring

Lunsj

Drikkevarer & tips

Evt. kjøp av utflukter

Vaksiner (kontakt egen lege)
(https://www.benns.no/viktig-informasjon)

tel:23102380
https://www.benns.no/afrika/mauritius/veranda-pointe-aux-biches-mauritius-95263?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/mauritius/veranda-pointe-aux-biches-mauritius-95263%3E

