MAURITIUS 11 dni
Termin 05.03-15.03.2021

Główne atrakcje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

udamy się z wizytą na plantację herbaty Bois Cheri
odwiedzimy XVIII-wieczny ogród Pamplemousses
zrobimy egzotyczne zakupy w Grand Baie
wstąpimy również do muzeum Sugar World na degustacje cukru i rumu
odkryjemy cud natury w Chamarel, gdzie zobaczymy Seven Colour Earth
odwiedzimy jezioro Grand Bassin zwany Ganges of Mauritius
czekać na nas będą atrakcje wodne: snorekling, rejsy katamaranem czy nurkowanie
wypoczniemy na pięknych plażach
zamieszkamy w komfortowym hotelu z dostępem do plaży Solana Beach****

Dzień 1
Spotkanie grupy z przedstawicielem biura i pilotem na lotnisku. Odprawa bagażowo-paszportowa.
Wylot z Polski z lotniska F. Chopina w Warszawie.
Dzień 2 MAURITIUS (-,-,D)
Przylot na Mauritius. Po wylądowaniu transfer do hotelu.
Zameldowanie w hotelu, odpoczynek po podróży, czas na odświeżenie i relaks.
Wieczorem spotkanie organizacyjne i ustalenie aktywności na najbliższe dni.
Kolacja, nocleg.
Dzień 3 (B,-,D) relaks
Dzisiejszego dnia po śniadaniu, dla chętnych możliwość skorzystania ze sportów wodnych. Czas wolny na relaks na
plaży, przy basenie lub spacer po okolicy. Kolacja, nocleg.
Dzień 4 (B,-,D) Całodniowa wycieczka lub relaks
Po śniadaniu czas wolny lub opcjonalnie dla chętnych wycieczka wyruszymy na odkrywanie skarbów południa.
W „La Vanille Nature Park” znajdziemy największą liczbę żółwi hodowlanych na świecie, 1000 żółwi, 2000
krokodyli, 23 000 gatunków motyli i owadów w insektarium, ponadto małpy, iguany i jelenie. Następnie poznamy
historię południowej części wyspy, odwiedzając „Domaine de Saint Aubin” XIX-wieczną rezydencję kolonialną.
Dom właścicieli plantacji cukru został zbudowany w 1819 roku w pobliżu fabryki, z drewna z rozebranych statków.

Tu zapraszamy na pyszny lunch.
Kolejne miejsce które odwiedzimy to taras widokowy na słynnym klifie z panoramą malowniczej plaży Gris-Gris i
dalej przejedziemy przez południową drogę przybrzeżną odkrywając mistyczne plaże Pomponette, St Felix,
Riviere des Galets.
Powrót do hotelu około godziny 17:00. Kolacja i nocleg.
Dzień 5 (B,L,D) Całodniowa wycieczka
Po porannym śniadaniu pojedziemy na całodniową wycieczkę po wyspie. Pierwszym przystankiem będzie
największa na wyspie fabryka herbaty Bois Cheri. Będziemy świadkami procesu powstawania tego napoju, który
jest najbardziej ceniony na Mauritiusie. W tutejszym muzeum odkryjemy wiele tajemnic związanych z produkcją
herbaty. Nie obejdzie się oczywiście bez degustacji.
Kierując się na południowy zachód, odwiedzimy jezioro Grand Bassin zwany Ganges of Mauritius. Hindusi wierzą,
że woda w jeziorze pozostaje w kontakcie ze świętą wodą rzeki Ganges w Indiach i dlatego właśnie tak chętnie i
oddanie uczestniczą w obrzędzie ablucji czyli rytualnego obmywania ciała.
Lunch zaplanowaliśmy na trasie do kolejnej atrakcji w restauracji Varangue sur Morne.
Po posiłku skierujemy się prosto do Chamarel, gdzie zobaczymy wyjątkowy cud natury – mieniące się 7 kolorami i
wieloma odcieniami skały – Seven Colour Earth. Wulkaniczna ziemia w zależności od pory dnia, nasłonecznienia
i wilgotności mieni się tęczą barw. Dzieje się tak za sprawą koncentracji metali i nakładania się i dzielenia różnych
warstw wulkanicznego popiołu.
Wieczorem pełni wrażeń powrócimy do hotelu. Kolacja, nocleg.

Dzień 6 (B,-,D) relaks , Obserwacja delfinów
Po śniadaniu czas wolny lub opcjonalnie dla chętnych poranna wycieczka na obserwację delfinów.
2 godziny rejs w kierunku wód odwiedzanych przez delfiny na zachodnim wybrzeżu. Szansa zobaczenia delfinów
50/50.
• podczas rejsu jest możliwość kąpieli, na wyposażeniu łodzi są maski i płetwy.
• Uwaga: dla tych, którzy chcą pływać, należy przynieść swój strój kąpielowy, a także krem do opalania, nakrycie
głowy, ręcznik i odzież na zmianę.
Powrót do hotelu, odpoczynek, relaks. Kolacja, nocleg.
Dzień 7 (B,-,D) relaks
Dzisiejszy dzień jest całkowicie wolny od jakichkolwiek atrakcji. Czas na błogi odpoczynek i lenistwo przy basenie
lub w morskich wodach. Kolacja, nocleg.
Dzień 8 (B,L,D) Całodniowa wycieczka
Po śniadaniu wyruszymy na zwiedzanie wyspy. Odwiedzimy m.in. Grand Baie zwane Lazurowym Wybrzeżem,
gdzie będzie czas na zakupy. Sklepy w kurorcie Grand Baie oferują szeroką gamę prezentów i lokalnych wyrobów
rękodzielniczych: produkty dekoracyjne, wysokiej jakości obrazy, biżuterię, oryginalne pamiątki i prezenty
wykonane z korala, od gigantycznej lampy muszlowej po pierścionki, naszyjniki i bransoletki. W branży tekstylnej
wybór jest ogromny: kostiumy plażowe, piękne lokalnie wykonane pareo, koszulki i dżinsy, codzienne i formalne
koszule z międzynarodowymi markami. Godna polecenia jest lokalna dzianiny jak kaszmir, angora, wełna, len i
wybrane mieszanki bawełny.
Następnie odwiedzimy ogród Pamplemousses. Utworzony w XVIII wieku przez francuskiego botanika Pierre'a
Poivre'a, ten ogród cieszy się światową renomą dzięki swojej cennej kolekcji miejscowych roślin.
Na lunch udamy się do restauracji Le Fangourin, która serwuje dania kuchni kreolskiej i pyszne desery.

Po posiłku przejdziemy do muzeum Sugar World, gdzie dowiemy się ciekawych faktów z historii wyspy i poznamy
proces produkcji cukru. Czeka na nas degustacja cukru i rumu w butiku L'Aventure du Sucre to nowe miejsce
kulturalne, przyciągające turystów i odwiedzających przez fascynujący świat cukru na Mauritiusie. W samym sercu
prawdziwej cukrowni całkowicie odrestaurowanej znajdziemy nowoczesną i spektakularną prezentację historii
cukru na tle oryginalnych maszyn i ogromnych młynków. W słodkim nastroju powrócimy do hotelu na kolację i
nocleg.
Dzień 9 (B,-,D) relaks , rejs katamaranem
Po śniadaniu czas wolny lub opcjonalnie rejs katamaranem z lunchem BBQ.
Zafascynują Cię białe, piaszczyste plaże i szmaragdowa laguna. W pełni wyposażona łódź i małe bary na plaży od
strony wody będą do naszej dyspozycji. Tego dnia odwiedzimy najpiękniejszą wysepkę na Mauritiusie - L’ile aux
Cerfs. Podczas rejsu będą przerwy, aby poznać wyspę z różnych stron i podziwiać plażę, pływać, kąpać się w słońcu.
Zobaczymy również ukryte wodospady.
Cena obejmuje:
• transport do/z hotelu
• obsługę w języku angielskim
• lunch w formie BBQ i nielimitowane lokalne napoje serwowane na pokładzie katamaranu
• goście muszą zabrać ze sobą strój kąpielowy / ręcznik, a także krem przeciwsłoneczny i nakrycie głowy
Powrót do hotelu. Kolacja, nocleg.
Dzień 10 (B,-,D) relaks
Po śniadaniu czas wolny lub ostanie błogie chwile na plaży. Kolacja, nocleg.
Dzień 11 (B,-,-)
Po śniadaniu transfer na lotnisko skąd wylecimy do kraju. Zakończenie programu. Wylot do Polski
*wyżywienie B- breakfast (śniadanie), L – lunch (obiad) , D – dinner (kolacja)
**kolejność zwiedzania może ulec zmianie
*** pierwszy i ostatni dzień zostanie doprecyzowany do godzin wylotu

Cena: 1.000PLN + 1.590 Euro / osoba + koszt przelotu międzynarodowego (od 2.400PLN)
Grupa 8-12 osób
Cena zawiera:
- zakwaterowanie 9 nocy w hotelu 4* w pokojach 2-osobowych
- 20% rabat na zabiegi SPA i wellness w hotelu
- śniadania i kolacje, HB (half board), 2 x lunch podczas zaplanowanych wycieczek
- wycieczki wymienione w programie Dzień 5 i Dzień 8
- polskiego przewodnika podczas zwiedzania i wycieczek fakultatywnych
- transfery z i na lotnisko
- opiekę polskiego pilota przez cały pobyt
- ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
- organizację, serwis i opiekę biura

Cena nie zawiera:
- przelotu na tarasie Warszawa - Port Louis - Warszawa ( od 2.400PLN )
- dopłata do pakietu All Inclusive 35 euro / dzień
- poranne lekcje jogi, dla chętnych 10 euro / dzień, rezerwacja po zamknięciu grupy
- dopłata do pokoju jednoosobowego 290 euro
- wycieczek fakultatywnych, dodatkowych
- Dzień 4 wycieczka Vanilla Park, South Aubin i plaże Gis Gis (cały dzień) 100 euro/osoba
- Dzień 6 wycieczki Obserwacja Delfinów (2-3h) 65 euro/osoba
- Dzień 9 Rejs Katamaranem z lunchem BBQ ( cały dzień ) 120 euro/osoba
- napiwków ok 20 euro płatnych pilotowi
- wydatków własnych

HOTEL: SOLANA BEACH **** https://southerncrosshotels.mu/solana/
Wyżywienie : Half Board (B,-,D), śniadanie, kolacja, napoje płatne dodatkowo
Obiekt Solana Beach - Adults Only położony jest pośród palm w miejscowości Belle Mare i oferuje wspaniały widok
na morze. Do dyspozycji Gości jest odkryty basen, spa oraz centrum fitness.
Wszystkie pokoje urządzone zostały w jasnych kolorach i wyposażone w meble o neutralnej kolorystyce. Każdy
pokój oferuje balkon lub patio w ogrodzie. Z okien roztacza się widok na morze. Wyposażenie pokoi obejmuje
klimatyzację, telewizor z płaskim ekranem, telefon oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty. W łazience znajduje się
prysznic, a w apartamentach typu junior suite – wanna z hydromasażem.
Obiekt Solana Beach oferuje główną restaurację, restaurację a la carte oraz restaurację japońską. Podczas pobytu
warto zrelaksować się w jednym z kilku barów. Obiekt zapewnia obsługę pokoju.
W spa można skorzystać z rozmaitych masaży i zabiegów kosmetycznych. Na miejscu znajduje się także bezpłatna
sauna oraz łaźnia parowa.
Okolica sprzyja miłośnikom kajakarstwa, siatkówki plażowej i windsurfingu.
Odległość od lotniska Mauritius wynosi 58 km ok 1h.

Organizator wyjazdu:
ASIA DREAM TRIPS
Joanna Gorczyca-Pasrija
Właścicielka
e-mail: joanna@asiadreamtrips.com
Tel. 602 733 869
Anna Maria Majkutewicz
-mail: anna@asiadreamtrips.com
Tel.604 496 104

