MAURITIUS Lotus island Οι καλύτερες προτάσεις…
Scenic South
Ο νότος είναι πανέμορφος. Το κατάφυτο ανενεργό ηφαίστειο Cerf, η ιερή
λίμνη των Ινδουιστών του Μαυρίκιου Grand Bassin, τα εκπληκτικά
φαράγγια του μαύρου ποταμού, η μαγική χερσόνησος Le Morne, η
πολύχρωμη γη της Chamarel με τους διάσπαρτους μικρούς καταρράκτες.
Ναι ο Μαυρίκιος δεν έχει μόνο όμορφες παραλίες.
92€ ανά άτομο (με γεύμα)..

Port Luis highlights
Δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο η πρωτεύουσα ενός νησιωτικού
κράτους να είναι όσο ελκυστική είναι και η ενδοχώρα, όμως το Port Luis
είναι. Πλούσια ιστορία,, με μια ατμόσφαιρα που αντανακλά το παρελθόν
στο σήμερα, ένα ουράνιο τόξο πολιτισμών, εθίμων και παραδόσεων που
δεν φανταζόσασταν ποτέ πως υπάρχει στον Μαυρίκιο. Champ de Mars
racecourse, Saint Louis Cathedral, the Place d’Armes, the Jummah Mosque,
China Town, La Citadelle και ο βοτανικός κήπος Pamplemousses.
42€ ανά άτομο.

Adventure in paradise
Περιπέτεια όπως μόνο σε ένα πραγματικό παράδεισο μπορείς να ζήσεις.
Τετράτροχες μηχανές η πανέμορφα άλογα σε μια εξερεύνηση του
L’Etoille στην ανατολική πλευρά του νησιού. Η απροκάλυπτη πολύχρωμη
φυσική ομορφιά του τοπίου μαγεύει.. Μικρές λίμνες, καταπράσινες
πεδιάδες, πυκνά δάση. Αλλά και μόνο το γεύμα στο Domaine de L’Etoile
είναι από μόνο του αρκετό για να νιώσεις κομμάτι του παραδείσου.
Από 112€ ανά άτομο.
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Safari adventure - black river & Ferney Valley hiking –
cable rides

Ξέρατε ότι στον Μαυρίκιο υπάρχει το Casela Nature & Leisure Park? Και
μάλιστα εδώ μπορείτε να πλησιάσετε τα λιοντάρια και τις τίγρεις, να
περπατήσετε μαζί τους και να μάθετε πολύ περισσότερα για αυτά και
άλλα υπέροχα ζώα.
Επιπλέον, περπάτημα στις άκρες των φαραγγιών του μαύρου ποταμού, η
στην κοιλάδα Ferney αλλα και λίγη περισσότερη αδρεναλίνη
γλιστρώντας κατά μήκος του Rivière des Galets..

Catamaran & Dolphins
Φυσικά τα όμορφα δελφίνια είναι μόνο η αφορμή για μια τέτοια
εξόρμηση. Catamaran, snorkeling, κρυστάλλινα νερά, barbeque on board
και Ile aux Bιnitiers, ένας μικροσκοπικός παράδεισος που περιμένει να τον
εξερευνήσετε είναι όλα τα υπόλοιπα.
Δεν φαντάζεστε πόσο συγκλονιστική θα είναι η μέρα σας !

Underwater: submarine – subscooters – helmet diving
Περπατήστε στο βυθό με σκάφανδρο η εξερευνήστε τον με υποβρύχιο
και υποβρύχιο ατομικό scooter.
Τρεις μοναδικές εμπειρίες που μόνο στον Μαυρίκιο (για τον ευρύτερο
Ινδικό Ωκεανό) μπορείτε να ζήσετε.
Η θεαματική υποβρύχια ζωή στα πόδια σας..
,
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Αποικιακό παρελθόν
Επισκεφτείτε την έκταση του Domaine les pailles και το σπίτι Eureka όπου
αναβιώνει ο παλιός αποικιακός τρόπος ζωής

Creole market, cuisine & food
Στις υπαίθριες αγορές τα αρώματα των μπαχαρικών μπερδεύονται με αυτά
των εξωτικών φρούτων, φωτίζουν τους πάγκους με τα βότανα και τα
θαλασσινά.
Είστε σε ένα πραγματικό παράδεισο. Εκμεταλλευτείτε το. Οι παραδοσιακές
αγορές στο νησί είναι πολλές πλούσιες. Δοκιμάστε τα φρούτα της γης και
της θάλασσας, και την μοναδική κρεολική κουζίνα που είναι ένα μείγμα
επιρροών από την Γαλλία, την Ινδία και την Κίνα.
Οι γεύσεις μοναδικές.

Ναοί
Ναοί ινδικοί (Ταμίλ ή Χιντού ή Τελεγκού),ναοί καθολικοί,
μουσουλμανικοί, καθώς και κινέζικες παγόδες, συναντώνται σε όλο το
νησί, ακόμη και στο πιο μικρό χωριό, και αντανακλούν την πολιτιστική
ποικιλία και αρμονία του τόπου. Δείτε τον ινδικό ναό Kashinath Mandir
(floating temple), την ιερή λίμνη Grand Bassin, τη κινέζικη παγόδα Nam
Sun Chinese ,τον καθολικό ναό Sainte Croix
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τηλ: +30 2103290200
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