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MAURITIUS
Az Indiai-óceán közepén, Madagaszkártól 1000 km-re keletre fekvő, kis sziget a vulkanikus korallszigetek festői szépségét kínálja az oda-
érkezőknek. Földrajzi helyzetéből adódóan decembertől áprilisig trópusi nyár várja a látogatókat, de kedvező klímája, kristálytiszta lagú-
nái következtében egész évben alkalmas a turisták fogadására. Mauritius egy vegyes kultúrájú és soknyelvű ország. A szigeten túlnyo-
mórészt indiai bevándorlók élnek, mellettük szép számmal találhatók helyi kreol őslakosok, kínaiak, arabok és a francia gyarmatosítók 
leszármazottai. A sziget kiválóan alkalmas gyermekes családok fogadására, hiszen nincs kötelező védőoltás, jó a közbiztonság a szállo-
dák tiszta strandjai pedig biztonságos fürdőzést tesznek lehetővé. Az európai mércével mérve is magas színvonalú szolgáltatásokat biz-
tosító szállodák többségében a sportolási lehetőségeket (kivéve a búvárkodást és motoros vízi sportokat) ingyenesen lehet igénybe venni.

Közlekedés: egyénileg, 
menetrend szerinti repülő-
járatokkal Budapest – Ma-
uritius – Budapest útvona-
lon, európai átszállással.
Beutazási szabályok: ma-
gyar állampolgárok vízum-
mentességet élveznek, vi-
szont az országba belépni 

csak igazolt szállásfoglalással, illetve a visszaútra szóló érvényes re-
pülőjegy foglalással lehet. Az útlevélnek minimum 6 hónapig érvé-
nyesnek kell lennie. 

°C °C °C óra nap

május 27 19 24 7 15

június 25 17 22 7 11

július 25 16 20 7 13

augusztus 25 16 20 7 13

szeptember 26 17 20 7 9

október 27 18 22 8 8

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 1 éjszakai szállás, a megrendelt ellátás, baleset-, betegség- és poggyászbiz-
tosítás, útlemondási biztosítás.
A részvételi díjon felül fizetendő: a repülőjegy költsége. Az aktuális repülőjegyárakról az OTP Travel irodái készséggel adnak felvilágosítást
Nászutas ajánlatainkról érdeklődjék irodáinkban!

TENGERPART ÉS STRANDOK
Mauritius tengerpartjainak többsége képeslapra kívánkozik: fehér 
homokos partok, kristálytiszta, türkizkék tenger. Az óceán na-
gyobb hullámait felfogja a szigetet övező korallzátony, így az nem-
csak békésebb, de gazdag élővilága miatt búvárkodásra is ideáli-
sabb, mint a legtöbb óceánparti strand. A turisták által 
leglátogatottabb északi parton, található a legtöbb étterem és 
szórakozóhely. Itt van Grand Baie üdülőhely is, ahol az öböl vize kü-
lönösen nyugodt, strandolásra, vízi sportolásra a legideálisabb. A 
keleti és déli parton, gyönyörű természeti környezetben, de kicsit 
elszigetelten található szállodák inkább a nyugodt, csendes pihe-
nésre vágyóknak ajánlott. Az áprilistól szeptemberig tartó tél mér-
sékelten meleg, szárazabb, kissé szeles időjárása ideális az aktív ki-
kapcsolódásra, kirándulásokra.
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HOTEL LE MAURICIA 

Szálloda: a négycsillagos szálloda a sziget északi részében, a Grand 
Baie üdülőhely közelében épült, 25 kilométerre a fővárostól Port Louis- 
től és kb. 75 kilométerre a nemzetközi repülőtértől. A hotelben két ét-
terem, 2 külső, édesvízzel feltöltött úszómedence, gyermekmedence, 
wellness-központ, fodrászat, gyermek-klub áll a vendégek rendelkezé-
sére. Ingyenes sportolási lehetőségek (a foglaltság függvényében): 3 te-
niszpálya, fitneszterem, röplabda, asztalitenisz, billiárd, vitorlázás, vizisí, 
kajak, szörf, üvegfenekű hajó, snorkelling. Térítés ellenében búvárko-
dás (PADI), katamarán, mélytengeri horgászat, illetve a wellness- 
központjában masszázs és kozmetikai kezelések vehetők igénybe.

Szobák: a superior kétágyas, légkondicionált szobákban tv, telefon, 
fürdőszoba, minibár, széf, kávé- és teafőző berendezés található, 
maximum egy pótággyal bővíthetők, terasz és kis kertrész tartozik 
hozzájuk. Lekérésre családi apartman is foglalható: a két légterű, kb. 
70 m2 alapterületű apartman berendezése megegyezik a standard 
szobákéval, de egy külön gyerekszoba is tartozik hozzá. Az apart-
manban 2 felnőtt és 3 gyermek (18 éves korig) helyezhető el, térítéses 
ellenében a szobákba internet is kérhető.
Ellátás: reggeli (félpanzió és all inclusive felár ellenében igényelhető).

HOTEL LA PALMERAIE 

Szálloda: a mór és andalúz stílusban épült, helyi besorolás szerin-
ti négycsillagos hotel a sziget keleti partjainál található, Palmar ne-
vű tengerparti szakaszon fekszik. Az 52 szobás, barátságos szállo-
dában étterem, tengerparti bár, úszómedence és egy kisebb méretű 
szépség- és egészségközpont szolgálja a vendégek kényelmét. In-
gyenes sportolási lehetőségek: strandröplabda, vízi gimnasztika, vi-
torlázás, windsurf, kajak, snorkeling. Térítés ellenében vízisízésre, 
mélytengeri horgászatra és búvárkodásra nyílik lehetőség.

Szobák: a kb. 30 m2 alapterületű, légkondicionált, teraszos vagy 
balkonos szobákban tv, telefon, fürdőszoba, hajszárító, minibár, 
széf található. A szobákban maximum 3 felnőtt helyezhető el. Le-
kérésre összenyitható szobák, felár ellenében tengerre néző szobák 
is foglalhatók.
Ellátás: félpanzió (svédasztalos reggeli, ill. menüválasztásos 
vagy büfévacsora váltakozva). Felár ellenében all inclusive ellá-
tás is igényelhető.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka félpanzióval
máj. 1. – szept.30.,
márc. 16. – ápr. 4.

okt. 1–31.

Kétágyas superior szobában 37 000 52 000 

Felnőtt pótágyon 32 000 44 000 

Gyermek (2-12 év) pótágyon ingyenes 17 000

Egyágyas szobában 49 000 69 000

All inclusive ellátás felára: felnőtt 14 000 Ft/fő/éjszaka, gyermek (2–12 éves) 7 000 Ft/fő/éjszaka. Minimum 5 éjszaka foglalása esetén 
+ 1 éjszaka ingyenes félpanzióval. Minimum 10 éjszaka foglalása esetén + 2 éjszaka ingyenes félpanzióval.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel
máj. 1–22.,

júl. 23. – szept. 30.
máj. 23. – júl. 22. okt. 1–14. okt. 15–31.

Kétágyas superior szobában 37 000 33 000 40 000 45 000

Felnőtt pótágyon 24 000 22 000 26 000 30 000

Gyermek (2-12 év) pótágyon ingyenes ingyenes 18 000 18 000

Egyágyas szobában 54 000 49 000 59 000 67 000

Félpanzió felára: 10 000 Ft/felnőtt/éjszaka, 5 000 Ft/gyermek (2–12 éves)/éjszaka. All inclusive ellátás felára: 24 000 Ft/felnőtt/
éjszaka, 12 000 Ft/gyermek (2–12 éves)/éjszaka.
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HOTEL LUX BELLE MARE 

Szálloda: az ötcsillagos hotel a sziget keleti partján, a Belle Ma-
re hosszú, finom homokos, korallzátony által védett, lagúnás 
tengerpartján található. Négy étterem, több bár, a sziget leg-
nagyobb, 2000 m2-es úszómedencéje, miniklub a gyermekeknek, 
esténként zenés-táncos show-műsorok, az „Aphrodité” szép-
ség- és egészségközpont (törökfürdő, masszázs, szauna, jacuz-
zi, fodrászat, kozmetika), ajándéküzletek és könyvtár áll a ven-
dégek rendelkezésére. Ingyenes sportolási lehetőségek: windsurf, 
kajak, mini vitorlás, üvegfenekű csónak, snorkeling, fitneszterem, 
strandröplabda, teniszpálya, minigolf, vízisí. Térítés ellenében 

igénybe vehető: a PADI búvárközpont szolgáltatásai, mélytengeri 
horgászat, hegyi kerékpár, valamint a szépség- és egészségköz-
pont szolgáltatásai.
Szobák: a 60 m2-es, légkondicionált, balkonos vagy teraszos, „junior 
suite” lakosztályokban tv műholdas csatornákkal, telefon, minibár, 
hajszárító, tea- és kávéfőző berendezés, széf található. A szobákban 
két felnőtt a főágyon és két 12 év alatti gyermek egy kihúzható ka-
napén helyezhető el.
Ellátás:  svédasztalos reggeli. Felár ellenében félpanzió és all inclusive 
ellátás igényelhető.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel máj. 1–6. 
máj. 7–31.,

júl. 9. – aug. 19.,
szept. 10–30.

jún. 1. – júl. 8.,
aug. 20. – szept. 9.

okt. 1–31.

Kétágyas "junior suite"-ban 72 000 54 000 43 000 87 000

Gyermek (2-12 éves) pótágyon 23 000 ingyenes ingyenes 23 000

Gyermek (12-18 éves) pótágyon 27 000 27 000 27 000 27 000

Egyágyas szobában 130 000 95 000 72 000 164 000

Félpanzió felára: 14 000 Ft/felnőtt/éjszaka, 10 000 Ft/gyermek (2–12 éves)/éjszaka. All inclusive ellátás felára: 38 000 Ft/felnőtt/éjszaka, 
19 000 Ft/gyermek (2–12 éves)/éjszaka. Minimum 5 éjszaka foglalása esetén + 2 éjszaka ingyenes reggelivel. Minimum 7 éjszaka foglalá-
sa esetén + 3 éjszaka ingyenes reggelivel.


