
Μαυρίκιος
Εξωτική μαγεία στον Τροπικό του Καρκίνου

“Ο Θεός πρώτα έφτιαξε τον Μαυρίκιο και μετά τον Παράδεισο. Και τον 
έφτιαξε αντιγράφοντας τον Μαυρίκιο”.
Ο Μαρκ Τουέιν προσπάθησε να σκιαγραφήσει όσο πιο αντικειμενικά γίνεται 
αυτήν την πανέμορφη κουκίδα γης, που ανήκει στην Αφρική και λιάζεται 
στο νοτιοδυτικό Ινδικό Ωκεανό, 900 περίπου χιλιόμετρα ανατολικά της 
Μαδαγασκάρης.
Μπλε ωκεανός που ζαλίζει, λευκές παραλίες με ψιλή άμμο που μπερδεύ-
εται στα μαλλιά, φοινικοδάση που αγκαλιάζουν τις απόμερες παραλίες.
Εκεί που σκάει το κύμα, ξεπηδάνε παραμυθένια θέρετρα, που υπόσχονται 
να σας χαρίσουν τις διακοπές των ονείρων σας. Εσάς, που αναζητάτε δι-
ακοπές με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε έναν απόλυτα χαλαρωτικό πα-
ράδεισο.
Ένα νησί απλωμένο νωχελικά στο Αρχιπέλαγος Μασκαρένιας, μέσα σε μια 

αγκαλιά από κοράλλια - το κοραλλιογενές φράγμα που το περιβάλλει κά-
νει τη θάλασσα ακίνδυνη και απολαυστική σαν λίμνη.
Νησί εξωτικό, νησί των δυνατών αντιθέσεων. Δαντελένιες παραλίες με 
ολόλευκη άμμο, που βρέχονται από τα ζεστά και καθαρά νερά του Ινδικού 
ωκεανού. Επίπεδες εκτάσεις με φυτείες ζαχαροκάλαμου, που εναλλάσσο-
νται με ηφαιστειογενή βουνά και ένα πλήθος λουλουδιών, φυτών και που-
λιών που δημιουργούν ένα απίστευτο καλειδοσκόπιο χρωμάτων.
Ένα σταυροδρόμι, στο οποίο σμίγουν οι δρόμοι διαφορετικών πολιτισμών, 
θρησκειών και εθνικοτήτων, όπως κρεολοί, μαδαγασκαριανοί, ινδομαυρι-
κιανοί και αφρικανοί.
Οι εκλεκτές σπεσιαλιτέ της μαυρικιανής κουζίνας είναι γεμάτες αντιθέσεις. 
Μπαχαρικά και αρώματα αναμιγνύονται μεταξύ τους και δημιουργούν κι-
νέζικα, ινδικά, κρεολικά και αραβικά πιάτα.
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Πορτ Λούις
Μια σύγχρονη, πολυσύχναστη, πολύβουη πόλη, γεμάτη από γεύσεις, χρώματα 
και αρώματα της Ανατολής. Μοντέρνα, πολυώροφα εμπορικά κέντρα μπερ-
δεύονται με αποικιακού ρυθμού κτίρια, κινέζικες παγόδες με εργοστάσια, ιν-
δουιστικοί ναοί και μουσουλμανικά τζαμιά με αποθήκες και μια υπέροχη αγο-
ρά, μεταξύ αραβικού παζαριού και γαλλικής αγοράς. Ένα τεράστιο πανηγύρι.

Κουρεπίπε
Το Πορτ Λούις μπορεί να είναι η πρωτεύουσα, το Κουρεπίπε όμως είναι όλα τα 
λεφτά. Στην κυριολεξία. Πολιτικοί, επιχειρηματίες, γιατροί, δικηγόροι, όλη η 
άρχουσα τάξη κατοικεί εδώ, σε μια πανέμορφη πόλη, στην καρδιά του νησιού, 
με μεγάλους δρόμους, μεγάλες πλατείες και μοναδικά κτίρια.

Γκραντ Μπέι
Το μεγαλύτερο πάρτι γίνεται στο Γκράντ Μπέι, το Σαιν Τροπέζ του Μαυρίκιου. 
Κάθε μέρα και κάθε νύχτα εδώ, είναι μια μοναδική εμπειρία. Για διασκέδαση, 
για ψώνια, για φαγητό, για κολύμπι, για σπορ, ότι κι αν σκεφθεί κανείς, αυτή 
η γωνιά εδώ, στο βορειοδυτικό μέρος του νησιού, είναι από τις ιδανικότερες 
στον πλανήτη.

Λε Μορνέ
Χερσόνησος στο νοτιοδυτικό άκρο του Μαυρίκιου, με πολλές σπηλιές, που πε-
ριβάλλεται από λιμνοθάλασσα. Χαρακτηριστικό της Χερσονήσου είναι ο 550 
μέτρων βράχος από βασάλτη. Χωριουδάκια και καταφύγια με σπάνια φυτά συ-
μπληρώνουν το τοπίο του Λε Μορνέ. 

Προσανατολισμός



1η-2η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού για Μαυρίκιο. Άφιξη την 
επόμενη ημέρα.

3η-6η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
Ελεύθερες ημέρες στον εξωτικό παράδεισο. 
Παραδοθείτε άνευ όρων στην ανοιχτή αγκαλιά 
της λευκής άμμου, θα περιπλανηθείτε με μάσκα 
και αναπνευστήρα στα κοράλλια των υφάλων 
για να θαυμάσετε την μοναδική ομορφιά του 
βυθού, απολαύστε ατελείωτες ώρες με αρω-
ματικά κοκτέιλ και αναψυκτικά στις παραδεισέ-
νιες παραλίες, όπως οι: Blue Bay, Flic en Flac, 
Belle Mare, Le Morne, Tamarin και Grand Bay, 
το Saint Tropez του Μαυρίκιου. Επισκεφθεί-

τε την πρωτεύουσα Port Louis, μια σύγχρονη, 
πολυσύχναστη, πολύβουη πόλη, γεμάτη από 
γεύσεις, χρώματα και αρώματα της Ανατολής. 
Μοντέρνα, πολυώροφα εμπορικά κέντρα μπερ-
δεύονται με αποικιακού ρυθμού κτίρια, κινέζι-
κες παγόδες με εργοστάσια, ινδουιστικοί ναοί 
και μουσουλμανικά τζαμιά με αποθήκες και μια 
υπέροχη αγορά, μεταξύ αραβικού παζαριού και 
γαλλικής αγοράς.

7η-8η Ημέρα: ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ - ΑΘΗΝΑ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Αθήνα. Άφιξη την επόμενη ημέρα.

Προτεινόμενο πρόγραμμα

Le Mauricia 4*
Ανήκει στην αλυσίδα Beachcomber. Βρίσκεται στη  βόρεια ακτή του Μαυρι-
κίου και απέχει 75 χλμ από το αεροδρόμιο. Η αρχιτεκτονική του ξενοδοχείου 
θυμίζει παραδοσιακό μεσογειακό στιλ. Διαθέτει 226 δωμάτια, 2 εστιατόρια,   
3 γήπεδα τένις, καταδυτικό κέντρο, θαλάσσια σπορ,  πισίνα, κέντρο ομορ-
φιάς.
Το θέρετρο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το ζωντανό χωριό της Grand 
Baie,  προσφέροντας στους επισκέπτες μια επιλογή από εστιατόρια, μπαρ, 
ντισκοτέκ και μπουτίκ κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο Μαυρίκιο.

Le Paradis 5*
Βρίσκεται στο νοτιοδυτικό μέρος του νησιού και ανήκει στην αλυσίδα 
Beachcomber. Διαθέτει 280 δωμάτια και 13 βίλες  εξοπλισμένα με όλες τις 
ανέσεις. Έχει  6 εστιατόρια και μπαρ , πισίνα , σπα , γήπεδο γκολφ , τένις και 
ποδοσφαίρου , πινγκ πονγκ , γυμναστήριο , θαλάσσια σπορ ,kids club και 
καταστήματα.

Trou Aux Biches 5* 
Ανήκει στην αλυσίδα Beachcomber . Βρίσκεται στη  δυτική ακτή του Μαυρι-
κίου και απέχει 70 χλμ από το αεροδρόμιο. Διαθέτει 306 σουίτες και βίλες, 7 
εστιατόρια και μπαρ,  6 γήπεδα τένις, γήπεδο βόλευ, πινγκ πονγκ, καταδυτι-
κό κέντρο, θαλάσσια σπορ,  πισίνα, σπα, kids club, καταστήματα.

Hilton Mauritius Resort & spa 5*
Βρίσκεται στην παραλία Flic en Flac περίπου 1 ώρα από το αεροδρόμιο. Δια-
θέτει 193 δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα Έχει  6 εστιατόρια και μπαρ , πισίνα 
, πολυτελές σπα , σάουνα και χαμάμ, γήπεδο  τένις, , γυμναστήριο , θαλάσσια 
σπορ ,kids club και καταστήματα.

Το Versus σας προτείνει



Ξενοδοχεία

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΣ 
ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΚΕΤΟ 5 ΝΥΧΤΕΣ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΥΧΤΑ 

ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Le Palmiste Resort &  
Spa 3* SUP 01.04-15.04.17 & 01.10-31.10.17 HB 866€ 55€

Le Mauricia 4* Standard

16.04-30.09.17 HB 842€        50€ για κρατήσεις  
30 μέρες πριν  

την άφιξη   
-20% στην τιμή 
δωματίου μόνο

24.04-21.05.17 & 08.07-30.09.17

FB

988€        79€ 

22.05-07.07.17 947€        71€ 

21.10-31.10.17 1.071€        96€ 

Canonnier 4* Standard  
Garden

01.04-23.04.17 & 01.10-20.10.17

FB

1.021€        86€ για κρατήσεις 
30 μέρες πριν 

την άφιξη  
-20% στην τιμή 
δωματίου μόνο

24.04-21.05.17 & 08.07-30.09.17 980€        77€ 

22.05-07.07.17 943€        70€ 

21.10-31.10.17 1.066€        95€ 

Le Victoria 4*S Superior 
1st floor

01.04-23.04.17 & 01.10-20.10.17

FB

1.042€        90€ για κρατήσεις 
30 μέρες πριν 

την άφιξη  
-20% στην τιμή 
δωματίου μόνο

24.04-21.05.17 & 08.07-30.09.17 1.009€        83€ 

22.05-07.07.17 1.083€        98€ 

21.10-31.10.17 1.136€      109€ 

Shandrani Resort & 
Spa 5* Superior

01.04-23.04.17 & 01.10-20.10.17

FB

1.231€      128€ για κρατήσεις 
30 μέρες πριν 

την άφιξη  
-20% στην τιμή 
δωματίου μόνο

24.04-21.05.17 & 08.07-30.09.17 1.108€      103€ 

22.05-07.07.17 1.071€        96€ 

21.10-31.10.17 1.314€      144€ 

Trou Aux Biches 5* Jr Suite

01.04-23.04.17 & 01.10-20.10.17

HB

1.281€     138€ για κρατήσεις  
30 μέρες πριν  

την άφιξη   
-20% στην τιμή 
δωματίου μόνο

24.04-21.05.17 & 08.07-30.09.17 1.120€ 105€

22.05-07.07.17 1.079€        97€ 

21.10-31.10.17 1.445€      170€ 

Paradis & Golf Club 
5* Deluxe

01.04-23.04.17 & 01.10-20.10.17

HB

1.301€      142€ για κρατήσεις 
30 μέρες πριν 

την άφιξη  
-20% στην τιμή 
δωματίου μόνο

24.04-21.05.17 & 08.07-30.09.17 1.124€      106€ 

22.05-07.07.17 1.066€        95€ 

21.10-31.10.17 ΒΒ 1.458€      173€ 

Dinnarobin Golf & 
Spa 5* Jr Suite

01.04-23.04.17 & 01.10-20.10.17

HB

1.449€      171€ για κρατήσεις 
30 μέρες πριν 

την άφιξη  
-20% στην τιμή 
δωματίου μόνο

24.04-21.05.17 & 08.07-30.09.17 1.211€      124€ 

22.05-07.07.17 1.149€      111€ 

21.10-31.10.17 1.602€      202€ 

Hilton Mauritius 5* Deluxe

01.04-30.04 & 19.09-31.10.17

HB

1.325€      146€ 

για κρατήσεις 
90 μέρες πριν 

την άφιξη  
-10% στην τιμή 
δωματίου μόνο

01.05-18.09 1.265€      134€ 

για κρατήσεις 
60 μέρες πριν 

την άφιξη  
-10% στην τιμή 
δωματίου μόνο

Αναχώρηση από Λάρνακα με την Emirates +650€ επιβάρυνση, περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου

Aεροπορικά με Emirates & Αir Mauritius • Φόροι αεροδρομίου 460€, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα

ΗΒ=ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, FB=ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • Διαμονή όπως αναφέρεται 
•  Μεταφορές από & προς το αεροδρόμιο του Μαυρικίου • Ασφάλεια αστικής 

ευθύνης και ΦΠΑ

Δεν περιλαμβάνονται
Φόροι αεροδρομίου, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα


