
 
     

 

 

Sejururi exotice  
MAURITIUS 

 

Un strop de rom, un praf de curry şi mult soare 

Tarife de la 1583 euro/persona/sejur 7 nopţi 

Plecari din Bucureşti 14.01& 28.01.2016 
                          

„Mauritius was made first and then the heaven” Mark Twain 

 

 Această minunată insulă tropicală, aflată în sudul Oceanului Indian, este binecuvântată cu plaje 
nesfârşite cu nisip alb, apă turcoaz şi palmieri mângăiaţi de soare. Dar insula Mauritius nu este apreciată doar 
pentru peisajele de vis şi resorturile luxoase, ci şi pentru terenurile de golf şi celebrele „boat house” de unde se 
închiriează echipamentele pentru scufundări, snorkeling dar şi bărcile cu pedale şi caiacele. 

O vacanţă în Mauritius oferă multe posibilităţi de relaxare şi distracţie printre care se numără: sporturile 
de apă, croazierele cu catamaranul,  plimbările în natură, tratamentele spa, viaţa de noapte, cinele romantice 
pe plajă, sporturile extreme, vizita la grădinile botanice şi la rezervaţiile naturale, admirarea celor mai fumoase 
apusuri de soare din Oceanul Indian. 

 MAURITIUS  
IANUARIE 2016 

 



     

Partea de nord a insulei este faimoasă datorită sporturilor de apă şi pentru că oferă cea mai buna 
panoramă pentru admirarea apusurilor de soare, dar şi a vieţii de noapte active şi a barurilor cochete. Partea 
de est a insulei este mai sălbatică şi mai puţin dezvoltată, cu plajele nesfârşite Belle Mare şi Palmar, măginite 
de copaci umbroşi şi lagune. Partea de sud-est este celebră pentru stâncile înalte de unde se pot face cele 
mai frumoase poze, iar în partea vest vizitatorii se pot bucura de minunatele apusuri de soare. Această parte a 
insulei Mauritius se numară printre locaţiile preferate ale iubitorilor de surf.  

Mauritius este o fuziune de culturi. Nelocuită până în 1507,  insula a fost populată de cei veniţi din 
Madagascar, India, Indonezia, Olanda, Franţa, Anglia si Orientul Îndepartat. În zilele noastre această insulă cu 
o identitate multi-etnică este considerată un model de diversitate şi toleranţă.  

Natura  Mauritius este adesea asemănată cu o carte poştală: munţi, grădini 
botanice, rezervaţii naturale, păduri tropicale şi cascade. Gradina Botanică 
Pamplmousses este cea mai veche din emisfera sudică, fiind faimoasă pentru 
cele 85 de specii de palmieri, nuferi gigant şi alte plante exotice. 

Cu gust de rom  Mauritius este unul dintre cei mai mari producători de rom din 
lume, fapt ce se datorează culturilor de trestie de zahăr, plantă pe care turiştii o 
vor vedea raspandita la tot pasul. Celebrul rom  „Green Island” este originar din 
Mauritius şi este şi unul dintre principalele produse pentru export, alături de ceai, 
vanilie şi mirodenii. 

Fructe de mare proaspete  In Mauritius una dintre principalele activităţi este 
pescuitul. Deaceea în toate meniurile restaurantelor veţi găsi variate delicii 
culinare ce au la baza languste, creveţi şi homar. 
Specificul bucătăriei mauritiene este un mixt delicios de preparate indiene, 

chinezeşti cu fructe de mare şi peşte (cel mai des intalnit aici – merlinul). De asemenea, un alt deliciu care 
trebuie încercat, este laptele de nucă de cocos.  

Relaxare, spa si yoga  Pe insulă sunt numeroase locaţii şi resorturi în care se pot face cursuri de yoga.  În 
general hotelurile dispun de spa-uri moderne în care turiştii se pot relaxa şi în care pot beneficia de tratamente 
de înfrumuseţare. Mixtul cultural de pe insulă influenţează şi tratamentele şi procedurile de care turiştii pot 
beneficia: masaje asiatice ayurveda, tratamente cu apă oceanică şi reţete străvechi africane şi creole pe bază 
de plante şi ierburi. 

Pasarea Dodo  Celebra pasare dodo este simbolul insulei Mauritius. În 1710, an în care insula este invadată 
de olandezi, pasarea dodo dispare şi devine doar piesă de muzeu. Este una dintre cele mai cunoscute specii 
dispărute, rămânând totodată în istorie drept una dintre cele mai mari păsări incapabile de zbor. Cele mai 
multe suveniruri sunt reprezentate de acestă pasăre. 

Clima  Pentru că Mauritius se află în emisfera sudică, sezoanele de vară şi iarnă sunt opuse celor din Europa. 
Sezonul de vară  este din noiembrie până în aprilie, iar vremea este călduroasă şi umedă; sezonul de iarnă 
este din mai până în octombrie cu vânt nu foarte puternic, dar perfect pentru surfing.  
Temperaturile sunt moderate cu ploi ocazionale. Cel mai adesea ciclonii ocolesc insula, datorită dimensiunilor 
reduse ale acesteia. Cu toate acestea, dacă vremea rea atinge insula, doar vegetaţia şi construcţiile de lemn 
pot avea de suferit.  

 



 
     

Date de plecare 14.01.2016&   28.01.2016 

Nume hotel Tip de camera Tip de masa Tarif de 
persoana/dbl 

Tarif de 
persoana/sgl 

Laguna Beach 4* Standard room All Inclusive 1583 1937 

Klondike 4* Standard front beach All Inclusive 1603 1985 

Blue Marine Attitude 4* Superior garden view All Inclusive 1713 2014 

 Superior sea view All Inclusive 1769 2098 

 Deluxe room All Inclusive 1993 - 

La Plantation 4* Couple suite All Inclusive 1720 1965 

Sofitel Imperial 5* Deluxe room Demi-pensiune 1826 2456 

Haute Rive Resort& Spa 5* Deluxe room Demi-pensiune 1990 2575 

 Deluxe room All Inclusive 2438 3023 

Haute Rive Resort& Spa 5* Premium Demi-pensiune 2057 2729 

 Premium All Inclusive 2505 3177 

*Tarifele sunt exprimate in euro  

 

 

Hotel Laguna Beach 4* 

 Situat pe fundalul pitoresc al munţilor Grand Port pe costa de 
sud-est a insulei Mauritius, hotelul Laguna Beach oferă o 
privelişte demnă de o carte poştală, fiind situat la doar 30 de 
minute de mers cu maşina de aeroport. Hotelul dispune de o 
piscină mare cu secţiune specială pentru copii; mini club, sală 
de sport, centru pentru sporturi de apă: windsurf, snokerling, 
caiac, plimbare cu barca cu fundul de sticlă, paraseling; spa, 
salon de masaj; restaurante şi baruri. 
Camerele sunt dotate cu aer condiţionat, TV, telefon, minibar, 
seif. Toate camere sunt cu vedere la mare şi au o terasă sau 
balcon.  

 
 



     

Hotel Klondike 4* 

 Hotelul Klondike este poziţionat pe costa de vest a insulei, în 
Flic en Flac, la doar 40 de km distanţă de aeroport. Datorită 
poziţiei, turiştii pot admira apusul soarelui. Hotelul dispune de 
recepţie deschisă 24 de ore, bancomat, farmacie, casino şi 
magazine; de un centru pentru sporturi şi activitati de apă: 
caiac, plimbare cu barca cu fundul de sticlă, plimbare cu 
catamarnul şi pescuit – ultimele doua contra cost; teren de 
tenis, bowling, loc de joaca pentru copii. 
Camerele sunt dotate cu aer condiţionat, TV, telefon, minibar, 
seif. Camere sunt cu vedere la mare şi au o terasă sau balcon. 

 
 

Hotel Blue Marine Attitude 4* 

 Hotelul Blue Marine Attitude este localizat în mijlocul lagunei 
din Anse la Raie, din partea de nord a insulei.  Arhitectura este 
tipic mauritiană şi se împleteşte perfect  cu vegetaţia tropicală. 
Hotelul dispune de 3 piscine şi de centru pentru sporturile de 
apă (deschis zilnic intre 08.30 – 16.30): caiac, plimbare cu 
barca cu fundul de sticlă, plimbare cu catamarn, pescuit, 
snorkeling, barca cu pedale. Centrul spa pune la dispoziţia 
turiştilor: şedinţe de masaj, tratamente faciale, tratamente de 
înfrumuseţare şi hammam. 
Camerele sunt dotate cu aer condiţionat, TV, telefon, minibar, 
seif.  

 

 

 

Hotel La Plantation 4* 

 Hotelul La Plantation este localizat în partea de nord a insulei, 
în inima unei frumoase grădini tropicale, în apropiere de 
capitala Port Louis . Spa-ul cu vedere la mare ofera servicii 
personalizate de tratamente spa. Punctele forte ale acestui 
hotel sunt: restaurantul de pe plaja in care se pot servi prânzul 
şi cina, poziţie ideală pentru cei ce adoră să privească apusul, 
gradina tropicală, camere spaţioase şi confortabile, o serie de 
sporturi de apa.  
Camerele sunt dotate cu aer condiţionat, TV plasma, telefon, 
minibar, seif. 

 
 

 



 
     

Hotel Sofitel Imperial 5* 

 Hotelul Sofitel Imperial este amplasat într-un décor superb, 
mărginit de o plajă privată cu nisip alb. Hotelul are o frumoasă  
piscină imprejmuită de palmieri şi de unul dintre cele mai 
apreciate spa-uri din zona. In restaurantele hotelului, turiştii pot 
participă la show-uri de gătit şi pot degusta delicatese 
mauritiene, frantuzeşti şi japoneze. 
Hotelul dispune de piscine, teren de tennis, teren de golf, loc 
de joacă pentru copii şi de centru pentru sporturile de apa: 
caiac, plimbare cu barca cu fundul de sticlă, plimbare cu 
catamarn, pescuit, snorkeling, barca cu pedale. 
Camerele spaţioase sunt dotate cu aer condiţionat, TV plasma, 
telefon, minibar, seif. 

 

Hotel Haute Rive Resort& Spa 5* 

 Hotelul Haute Rive Resort& Spa este localizat in Roches 
Noire, în apropiere de piaţa şi mall-ul din Flic en Flac, şi de 
gradina botanica Pamplemousses. Distanţa faţa de aeroport 
este de 60 de km, iar faţă de capitala Port Louis de 20 de km.  
Punctele forte ale hotelului sunt plaja privată cu nisip fin şi 
centrul spa cu saună, hammam, salon de masaj thai şi 
tratamente faciale; restaurantul cu specific internaţional. 
Hotelul dispune de centru business, bar, centru de inchiriere 
masini/biciclete, baby sitting contra cost. 
Camerele sunt dotate cu aer condiţionat, TV plasma, telefon, 
minibar, seif, uscator de par, free wi-fi. 

 

Servicii incluse Nu sunt incluse 

 
 bilet de avion compania Austrian Airlines, 

Bucuresti – Viena – Mauritius – Viena – Bucuresti 
 catering la bord  
 transfer aeroport – hotel – aeroport  
 9 zile/7 nopti cazare hotel de 4* - 5*  
 regim masa demi-pensiune sau All Inclusive in 

functie de hotelul ales 
 asistenta turistica in limba romana pe toata 

perioada sejurului 

 taxe de aeroport (245 euro/persoana) 
 serviciile de masa si bauturile care nu sunt incluse in 

program 
 excursii optionale; 
 asigurare medicala de calatorie si storno (nu sunt 

obligatorii dar agentia va recomanda sa le incheiati) 
 alte cheltuieli personale 

Orar de zbor  14.01.2015&  28.01.2015 

OS 784 14.01 (28.01) OTP-VIE  13:45  14:30 
OS 017 14.01 (28.01) – 15.01 (29.01) VIE-MRU 17:15  06:55 (+1) 

OS 018 22.01 (05.02) MRU-VIE 08:15  16:30 
OS 787 22.01 (05.02) VIE-OTP  17:30  20:05*Orarul de zbor este unul orientativ si poate suferi modificari. Va rugam sa 
verificati orele corecte de zbor in momentul efectuarii rezervarii si inaintea plecarii 

 



     

Informatii utile:  

 In Mauritius vizitatorii cu varsta de peste 16 ani pot importa maxim: 200 de tigari sau 250 de grame de tutun; 1L 
alcool, 2L de vin 

 Incercarea de a intra sau iesi din tara cu produse realizate din fildes si carapace de broasca testoasa este strict 
interzisa. De asemenea nu este permisa comercializarea de plante, bulbi sau vegetale 

 Moneda nationala este rupia (1 euro = 40 rupi)  
 Este o destinatie foarte sigura; singurele probleme pe care le-ati putea intampina sunt tantari si arsurile solare, 

deaceea este indicat sa puneti in bagaj spray anti tantari si crema pentru protectie solara 
 Pe insula nu sunt specii de animale veninoase 
 Este recomandata purtarea incaltarilor speciale pentru inot pentru a nu fi raniti de anumite specii de pesti daunatori 
 Temperatura medie a apei este 25 de grade C 
 Cele mai multe restaurante si hoteluri accepta plata cu cartile de credit 
 Magazinele de suveniruri sunt deschise zilnic intre 09:30 – 19:30 
 In Mauritius vehiculele au volanul pe partea dreapta 
 Bacsisul este recomandat, dar nu obligatoriu 
 Nudismul este interzis 
 Este posibil ca intrarea in tara sa nu fie permisa celor care au vizitat: Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria, 

Senegal, Congo 
La vizitarea templelor hinduise/budiste este indicata purtarea vestimentatiei adecvate respectarea cutumelor locale  

Documente necesare pentru calatorie:  

 pasaport valabil min. 6 luni de la data inceperii calatoriei; 
 persoanele cu varste sub 18 ani care calatoresc neinsotiti de parinti, dar insotiti de un adult au nevoie de 

imputernicirea notariala in limba engleza si certificat de nastere; 
 cetatenii din Australia, Canada, Marea Britanie, SUA si majoritatea statelor europene (inclusiv Romania) nu au 

nevoie de viza; 

Excursii optionale:  

 Port Louis city tour (jumatate de zi): 90 euro/ADT (1-3 pax), 25 euro/ADT (4-8 pax) 
 Port Louis city tour (zi intreaga): 100 euro/ADT (1-3 pax), 50 euro/ADT (4-8 pax) 
 „Drumul ceaiului”: 175 euro/ADT (1-3 pax), 115 euro/ADT (4-8 pax) 
 Plimbare cu catamaranul (zi intreaga): 80 euro/ADT 
 Excursie la Valea colorata: 385 euro/ADT (1-3 pax), 340 euro/ADT (4-8 pax) 
 Tur nocturn: 90 euro/ADT (1-3 pax), 30 euro/ADT (4-8 pax) 
 Excursie la parcul natural Casela: 80 euro/ADT (1-3 pax), 50 euro/ADT (4-8 pax) 
 Safari in savana africana: 200 euro/ADT (1-3 pax), 160 euro/ADT (4-8 pax) 
 Scufundari (jumatate de zi): 240 euro/ADT 
 Excursie la gradina botanica si Muzeul Zaharului: 70 euro/ADT (1-3 pax), 35 euro/ADT (4-8 pax) 
 Vizita in parcul crocodililor: 90 euro/ADT (1-3 pax), 55 euro/ADT (4-8 pax) 
 Tiroliana: 130 euro/ADT (1-3 pax), 90 euro/ADT (4-8 pax) 
 Plimbare pe fundul Oceanului Indian: 120 euro/ADT (1-3 pax), 100 euro/ADT (4-8 pax) 
*Tarifele sunt informative si se pot modifica  

Conditii de plata si penalizari: 

 50% din valoarea pachetului se va achita in momentul rezervarii; 
 Diferenta de 50% din valoarea pachetului se va achita cu 21 zile inainte de data de plecare; 
 Penalizare 50% pentru anulari efectute din momentul rezervarii pana la 21 zile inainte de data calatoriei 
 Penalizare 100% pentru anulari efectuate cu mai putin de 21 zile inainte de data plecarii. 

 



 
     

Precizari: 

 Agentia nu isi asuma raspunderea pentru deciziile organelor de control de la punctele de trecere a frontierei romane sau 
straine, in pofida respectarii conditiilor de iesire din Romania, respectiv intrare in alte state, prevazute de legislatia in 
vigoare;  

 Situatii de forta majora si neprevazute cum ar fi razboaie, cutremure, greve, fenomene naturale si meteo deosebite, etc, 
nu obliga agentia la despagubiri sau compensatii;   

 Categoria hotelurilor si a mijloacelor de transport este cea oficiala  pentru Mauritius, acordata de Ministerul Turismului din 
Mauritius; 

 Eventualele reclamatii referitoare la excursiile optionale se fac direct la locul destinatiei, agentia noastra nefiind implicata 
in organizarea sau buna desfasurare a acestora; 

 Turistii au obligatia de a achita taxele suplimentare anuntate inainte de inceperea programului turistic, in cazul in care 
acestea vor aparea ca urmare a majorarii taxelor de aeroport, a taxelor de combustibil anuntate de compania  aeriana 
transportatoare, a ratei de schimb euro/dolar.   

 Minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa din tara: sa calatoreasca cu cel putin un adult 
insotitor; sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat; adultul care-
i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la 
frontiera. Mai multe informatii: www.politiadefrontiera.ro;  

 In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor (carora le revine 
raspunderea pentru situatia creata), inainte sau dupa inceperea calatoriei, agentia partenera din este obligata sa 
ofere o alta varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona cat mai apropiata, la aceeasi categorie sau de o 
categorie superioara fara sa modifice pretul. 

 Distributia camerelor la hotel se face de catre receptia acestuia. Orice problema legata de amplasarea sau aspectul 
camerei se rezolva de catre client direct la receptie, asistat de reprezentantul agentiei locale;  

 Compania aviatica fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele 
de zbor. Prin urmare, agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa 
in programul excursiei. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligat sa asiste turistii conform regulamentului 
parlamentului european nr. 261/04. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia  intra sub 
competenta transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si compania aviatica. 

 In cazul deteriorarii sau pierderii bagajelor in timpul dinaintea zborului, zborului efectiv si dupa incheierea acestuia, 
compania aviatica este singura raspunzatoare si raspunde in fata pasagerilor conform regulamentarilor  EU 2027/97 si 
amendamentului 889/02. 

 Agentia organizatoare poate anula excursia in cazul nerealizarii numarului minim de turisti si are obligatia de 
a instiinta turistul cu cel putin  10 zile inainte de data plecarii. Turistul poate opta fie pentru acceptarea la 
acelasi pret a unui alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, fie  pentru acceptarea 
unui pachet de servicii de calitate inferioara, cu rambursarea diferentei de pret, ori pentru rambursarea 
integrala a sumelor achitate.  

 Oferta se supune celorlalte conditii de comercializare a pachetelor turistice. 

 
 

NOEMI BALOGH 

Str. Horea, Nr. 2, Cluj-Napoca 
Tel/Fax;  0264 591037;  Tel: 0725-518941 
Email: noemi.balogh@lineablutravel.ro 
 

Contact 


