
Tilläggsresa Mauritius
Den välkända paradisön Mauritius breder vackert ut sig med sina tropiska sand-
stränder i Indiska Oceanen. Vattnet är turkosfärgat och erbjuder snorkling i 
världsklass, dess kök bjuder på många spännande kreolska smaker. Luta er till-
baka och upplev service utöver det vanliga. Varför inte åka ut tidigt på morgonen 
och simma med delfiner eller på djuphavsfiske? På Mauritius finns det även rik-
tigt bra golfbanor och gott om roliga aktiviteter och utflykter.
Dag 1 Övernattning Johannesburg         
Övernattning i Johannesburg på flygplatshotell.
Hotell: City Lodge Hotel OR Tambo
Måltider: -
Dag 2 Ankomst Mauritius         
Idag flyger vi vidare till paradisön Mauritius (flygkostnaden ingår ej). På flyg-
platsen välkomnas vi med öppna armar av lokalchauffören som kör oss till hotel-
let på öns norra kust. Här väntar en äkta barfotakänsla kombinerad med lagom 
lyx. Här sitter vi på lunch-restaurangen nere vid havet i flip-flops, badbyxor och 
t-shirt. Zilwa Attitude är ett härligt 4-stjärnigt hotell med fyra vackra stränder 
omkring sig, flera pooler att svalka oss i och ett lyxigt spa för total avslappning. 
Slå dig ner i hotellets egna soffgrupp på stranden och utforska den spännande 
strandbaren i en mysig atmosfär. Några ljuvliga dagar på ön väntar oss.
Hotell: Zilwa Attitude
Måltider: Frukost, middag
Dag 3 Mauritius         
Totalt strandlyx väntar, slappna av på stranden, vid någon av poolerna eller ge 
dig ut på spännande utflykter för egen kostnad. Välj och vraka mellan utflykter 
så som båtutflykt från västkustens lilla hamnen Flic en Flac. Där ligger de blåvita 
båtarna på rad och speglar sig i det ljusblå havet. Vada förbi fiskebåtarna och kliv 
ombord på den privata motorbåten eller en större katamaran, en dagsutflykt för 
sköna bad, snorkling och grill-lunch på stranden. 
Hotell: Zilwa Attitude
Måltider: Frukost, middag
Dag 4 Mauritius         
Ledig dag för egna aktiviteter.
Hotell: Zilwa Attitude
Måltider: Frukost, middag
Dag 5 Mauritius      
Ta dagen som den kommer. Njut av solens värmande strålar från en av strandens 
alla solstolar, blunda och lyssna på det skvalpande ljudet från havet. Unna dig en 
lat dag på stranden. 
Hotell: Zilwa Attitude
Måltider: Frukost, middag
Dag 6 Mauritius      
Ledig dag. För den kulturintresserade rekommenderas ett besök till vulkansjön 
Ganga Talao, även kallad Grand Bassin. Ganga Talao ligger vackert beläget högt 
uppe i bergen, med en dramatisk och unik natur. Vid sjön ligger ett tempel som 
är den äldsta pilgrimsdestinationen för hinduer. 
Hotell: Zilwa Attitude
Måltider: Frukost, middag
Dag 7 Avresa Mauritius     
Transport till flygplatsen där vi påbörjar vår resa hem till Skandinavien igen. 
Hotell: -
Måltider: Frukost
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Ankomst Hemresa Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

Dag 1 Dag 7 7 dagar 8 950 kr 16 200 kr

I priset ingår:
• Rum 1 natt på 3-stjärninga City Lodge Hotel OR Tambo i standardrum inklusive frukost.
• Rum 5 nätter på 4-stjärniga Zilwa Attitude i ett Superiorrum inklusive frukost och middag.
• Transporter enligt resebeskrivningen.

I priset ingår ej: 
• Flyg, flygskatter och eventuell visumkostnad.
• Aktiviteter.
• Dricks.
• Måltider som ej anges i resebekrivningen.
• Dryck. 
• Reseförsäkring.
• Avbeställningsskydd.

Observera att inga bokningar är gjorda i nuläget, pris och tillgänglighet kan därför inte garanteras.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet som är utanför vår kontroll.

Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet, vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli
strandsatta.

Vänligen ta del av Thabela Travels resevillkor innan du bokar resan.

Prisuppgifter
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