
UPPLEV MAGISKA MAURITIUS  

Sista chansen att resa till Mauritius med Christine och Ulla 

10 – 22 oktober, 2020 
 

 

 

Följ med på en resa till den idylliska ön Mauritius! 

 

Mauritius är inte enbart kritvita stränder med vajande palmer och sol & bad. 

Här får du spännande möten med olika kulturer, religioner, språk och varierande matupplevelser. 

Under fem år har vi haft sju grupper med oss till Mauritius. Vår ciceron Christine Beckman, 

uppväxt på Mauritius, ger inblickar i lokal historia och kultur och kan berätta vad det är ni ser och 

upplever där. Reseproducent och färdledare för resan är Ulla Bergström som har 25 års 

erfarenhet av researrangemang. 

Programmet är sammanställt för att ge dig en oförglömlig helhetsbild av denna paradisö. 

För de unika naturpromenaderna samarbetar vi med och stödjer Mauritius Wild Life 

Foundation (MWF) och ger våra resenärer ett års medlemskap i organisationen samt en 

adoption av ett utrotningshotat djur eller en fågel. 

Se gärna www.mauritian-wildlife.org/. Du får lära känna den mauritiska naturen och får insikt i 

det ekologiska programmet som värnar om utrotningshotade djur och växter.  

http://www.mauritian-wildlife.org/


Programmet dag för dag 

 

Dag 1 Avresa från Arlanda 

Lö 10 okt Vi flyger med Emirates Airlines från Arlanda ca kl 15.05 till Dubai Intl. Airport. 

Ankomst kl 00.30  (Tidszon + 2 timmar – gäller även på Mauritius) 

 Anslutningsflyg till Mauritius avgår kl 02.35 

Dag 2  Ankomst till Mauritius kl 09.10 – (lunch/välkomstmiddag)´ 

 

Sö 11 okt Egen buss från flygplatsen till Péreybère – restid ca 1 tim. Incheckning på vårt hotell. 

 Lätt lunch i hotellets trädgård 

 En orienteringsvandring för att lära känna byn, se stranden mm 

 Egen tid fram till välkomstmiddagen 

 Välkomstmiddag 

  

Dag 3 PÉREYBÈRE - MONT CHOISY- PERÈYBÉRE (FRUKOST) 

Mån 12 okt Lokalbuss till Mont Choisy – en av Mauritius längsta sandstränder. 

 

 

 

 

 



 

Dag 4 PÉREYBÈRE - VALLÉE DE FERNEY/ILE AUX AIGRETTES respektive FREDERICK HENDRIK 

MUSEUM/VALLÉE DE FERNEY (FRUKOST/LUNCH) 

 

Ti 13 okt Alternativ 1 

Heldagsutflykt i samarbete med Mauritius Wild Life Foundation  

Denna dag innehåller följande: en guidad tur i Vallée de Ferneys naturreservat och en 

tur i jeep upp i bergen för att uppleva fåglar, djurliv och fauna. Vi är med om matning 

av den mauritiska tornfalken. Denna fågel var tidigare utrotningshotad men har 

räddats tack vare det ekologiska miljöprogrammet. 

Lunchen intas i naturskön miljö vid havet. 

Därefter åker vi till Ile aux Aigrettes där vi går en promenad på ön med en av 

organisationens specialutbildade guider. Här kan vi se flera skyddade fågelarter samt 

jättesköldpaddor och njuter av typisk mauritisk flora och fauna. 

 

Alternativ 2 

Vi åker direkt till vår lunchrestaurang i naturskön miljö vid havet. 

Efter lunchen åker vi till Vieux Grand Port, till Frederick Hendrik Museum, ett 

friluftsmuseum med utgrävningar av ruiner från nederländska och franska 

kolonialbosättningar. Museet är omgivet av vackra tropiska trädgårdar, visar upp 

områdeshistoria och arkeologiska fynd inklusive ett drontskelett. 

Därefter tar vår buss oss till Vallée de Ferney och vi får en introduktion till 

naturreservatet och en beskrivning av MWF:s ekologiska miljöprogram.  

Efter en kort tur med jeep promenerar vi upp till platsen där fladdermössen är aktiva 

(vi ser dem flyga på behörigt avstånd). En av parkvårdarna berättar om det 

fascinerande arbetet med att rädda fladdermössen från utrotning.  

Avslutningsvis blir vi serverade en picknick utöver det vanliga med mousserande 

vin/alt alkoholfritt och snacks.   

 



 

Dag 5 PÉREYBÈRE (FRUKOST) 

Ons 14 okt Dag för bad och egna aktiviteter. Vi ger förslag. 

 

 

Dag 6 PÉREYBÈRE – PORT LOUIS (FRUKOST)  

To 15 okt Heldag i huvudstaden Port Louis – lokal buss från Péreybère. Byte till expressbuss i 

Grand Baie.  

 Alternativ 1  

Under besöket på världsarvsmuséet ”Aapravasi Ghat” får du en hel del information 

om Mauritius fascinerande historia och bakgrunden till den etniska mångfalden. Vi 

strövar runt i det livliga hamnområdet Caudan där det finns många små affärer med 

kvalitetsutbud och små restauranger. Det finns tid för egna strövtåg eller shopping på 

den livliga marknaden. 

Alternativ 2 

Vi besöker det eleganta Caudan – ett relativt nytt område nere vid havet med många 

små affärer, restauranger, caféer samt muséet, Blue Penny Stamp Museum, där det 

finns unika frimärken men också en hel del annan spännande information om öns 

historia. Det finns tid för egna strövtåg eller shopping. 

Kort promenad till den fina restaurangen Le Courtyard – känd som en av Mauritius 

bästa – där vi bjuder på en drink/juicedryck. Vill man inta lunchen där är det till egen 

kostnad. Det finns också många små restauranger i närområdet. 

Fri tid för egna strövtåg. 

 



Dag 7 PÉREYBÈRE – FRI DAG (FRUKOST) 

Fr 16 okt  Fri dag för egna aktiviteter. Vi föreslår en tur till Grand Baie – en stad med stort utbud

 av marina aktiviteter, affärer, restauranger och caféer. Lokalbussen från Péreybère  

 går ofta och det är en resa på mellan 5-10 min. 

  

Dag 8 PÉREYBÈRE – EUREKA/CHAMAREL respektive PAMPLEMOUSSE 

GARDENS/L´AVENTURE DU SUCRE (FRUKOST/LUNCH) 

Lö 17 okt Alternativ 1 

Heldagsutflykt till Eureka, ett gammalt autentiskt kolonialhus med guidning och kaffe 

på verandan – en plats med mycket speciell atmosfär. 

Färden fortsätter till romfabriken Chamarel uppe på högplatån. Vi äter lunch på 

fabrikens högklassiska restaurang och får sedan en guidad visning samt provsmakning 

av olika sorters rombaserade drycker.  

 Alternativ 2 

Dagen börjar med en guidad tur i den botaniska trädgården Pamplemousse Gardens 

som anlades på 1700-talet av den franske guvernören Mahé de La Bourdonnais.  

Denna trädgård anses vara den finaste i hela Indiska Ocean-området.  

Färden fortsätter till sockerproduktionsmuséet (L´Aventure du Sucre) som berättar 

både om sockertillverkningen och öns historia där vi intar lunch och får en guidad tur.  

 

Dag 9 PÉREYBÈRE (FRUKOST) 

Sö 18 okt Fri tid för egna aktiviteter. Vi ger förslag om så önskas. 

Dag 10 PÉREYBÈRE – BÅTTUR TILL ILE AUX BENITIERS inkl DELFINSAFARI resp RUNDTUR TILL 

OLIKA ÖAR I ÖSTER (FRUKOST/LUNCH) 

Må 19 okt Alternativ 1 
PÉREYBÈRE - ILE AUX BENITIERS  

 Heldagsutflykt till Ile aux Bénitiers. Under denna dag ges tillfälle till bad med 
delfinerna när de kommer simmande för att leka med de badande.  
Det går även att snorkla för att titta på det myller av färggranna tropiska fiskar som 
finns överallt i det ljumma havet. 
En grillad lunch tillagas och avnjuts vid strandkanten. 
Tid för bad och promenader innan hemfärden. 

 



  
 
Alternativ 2 

PÉREYBÈRE – RUNDTUR TILL ÖAR I ÖSTER 

Heldagsutflykt med båt till några av öarna i öster.   

Vi åker ut på havet och stiger i land på olika öar. Tillfälle ges för bad med snorkling. 

Grillad lunch tillagas och intas på en av öarna.  

 

Dag 11 PÈREYBÈRE (FRUKOST/AVSKEDSMIDDAG) 

Ti 20 okt Fri dag 

Avskedsmiddag ca kl 18.30 

Dag 12 PÉREYBÈRE – FLYG VIA DUBAI MOT ARLANDA (FRUKOST) 

Ons 21 okt Efter frukost finns tid för egna aktiviteter.  

Transfer till flygplatsen ca kl 17.00 

Hemresa till Arlanda via Dubai. Flyget avgår kl 21.50  

Dag 13 ARLANDA – SVERIGE 

To 22 okt Ankomst Arlanda ca kl 13.10. 

 

Viss justering i programmet kan förekomma. 

 

Aktiviteter utom programmet (vissa till en extra kostnad) 

Mauritius erbjuder fantastiska möjligheter att spela golf för den som är intresserad.  

För den som vill ha en aktiv semester finns tid att simma i havet nära hotellet dagligen och besöka ett 

närliggande gym som vi har avtal med. Dessutom har vi förslag på vandringsutflykter de dagar som 

inte är programlagda. 

 



PRIS: 29 900 SEK  

Priset avser del i dubbelrum. Enkelrumstillägg tillkommer med ca 3 900 SEK. 

 

Priset inkluderar:  

- flygresa i ekonomiklass Arlanda-Mauritius med Emirates, samtliga per idag gällande flygskatter och 

avgifter 

- transfer till och från flygplatsen på Mauritius 

- 10 nätter på hotell på Mauritius i delat dubbelrum 

- egen buss under utflykter enligt programmet 

- måltider och inträden angivna i programmet  

- hyra av stor badhandduk under vistelsen på Mauritius 

- svensk ciceron och svensk reseledare under resan samt lokala guider under utflykterna 

- dricks till samtliga chaufförer och guider under utflykterna i programmet 

- dricks vid bagagehantering på Mauritius samt till busschaufförer vid transfers till och ifrån 

flygplatsen 

 

Undantag 

Inför avresan från hotellet på Mauritius samlar vi in en gemensam dricks från resans deltagare och 

fördelar den rättvist till all personal som arbetat på hotellet under vår vistelse. 

Ingår inte: dryck till måltiderna (förutom vatten) 

 

VI RESERVERAR OSS FÖR ÄNDRINGAR SOM STÅR UTOM VÅR KONTROLL SÅSOM 

HÖJDA FLYGSKATTER, BRÄNSLETILLÄGG OCH VALUTAFÖRÄNDRINGAR. 

I övrigt gäller Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor. 

 

För programmet och färdledning svarar Magnolia Trade & Travel Services AB, Ulla Bergström, 

ulla@magnolia-tours.com 

Teknisk arrangör för resan är Expa Resor AB. Resan omfattas av lagen om resegaranti. 

Anmälan till deltagande i resan kommer att ske via Expas hemsida. 

Vi behöver er intresseanmälan SNARAST MÖJLIGT - OBS! denna är ej bindande – för att vi 

skall kunna få en uppfattning om antalet resenärer med tanke på flyg- och hotellbokningar. 

 

Skicka er intresseanmälan till ulla@magnolia-tours.com 

Närmare information samt villkor gällande handpenning, slutbetalning mm meddelas till dem 

som meddelat sitt intresse av resan. 

 

SISTA ANMÄLNINGSDATUM FÖR DELTAGANDE I RESAN ÄR 15 APRIL. 

 

Har ni frågor maila till adressen ovan. 

 

 

mailto:ulla@magnolia-tours.com

