
 

MAURITIUS 

                               

            RAJ NA ZIEMI 

 



„W wonnej, słońca pieszczotą szczęśliwej krainie, w cieniu drzew baldachimu, co w 

purpurze płoną, gdzie od palm szczytów niżąca w oczy senność płynie, damy- Kreolki 

czar mnie przedziwny owinął…” 

(poeta Baudelaire Charles, 1841 rok) 

 

 

 

 

 

 

Daleko na południu, na ciepłych wodach Oceanu Indyjskiego, leży rajska, urokliwa wyspa Mauritius. 

Turkusowo-niebieska woda, kryształowo czyste laguny, drobno-piaszczyste, lśniąco białe plaże oraz 

niesamowite krajobrazy z bujną roślinnością i plantacjami trzciny cukrowej sprawiają, że każdy poczuje się tu 

jak w raju. Na wyspie o powierzchni 1865 km2 znajdą Państwo urokliwe zakątki, eleganckie hotele wśród 

tropikalnych ogrodów, skosztują przepysznych specjałów kulinarnych oraz będą mieli zagwarantowany 

wyśmienity serwis. Nurkowanie głębinowe oraz powierzchniowe, windsurfing, wędkarstwo na pełnym morzu 

i golf zaliczają się tutaj do najpopularniejszych dyscyplin sportu. Cudowni ludzie, afrykańskie rytmy i tradycje, 

indyjskie aromaty i kolory, azjatycka kultura i europejski komfort sprawiają, że wyspa ta staje się wymarzonym 

miejscem na spędzenie urlopu w wyjątkowym stylu. 



DZIEŃ 1 

Zbiórka Uczestników na lotnisku w Warszawie. Przelot do 

Londynu. Przesiadka. Wylot z Londynu na Mauritius.  

 

DZIEŃ 2 

Przylot w godzinach południowych. Transfer do Hotelu. 

Zakwaterowanie. Czas wolny na wypoczynek. Nocleg.  

 

DZIEŃ 3 

Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek. Kolacja. Nocleg. 

 

DZIEŃ  4  

Śniadanie. Około godziny 9:30 wyjazd na całodniową 

wycieczkę. Na początek wizyta w Ogrodzie 

Botanicznym Pamplemousses Garden, wykreowanym w 

XVIII w. przez Perre’a Poivre, gdzie rosną stuletnie okazy 

drzew oraz królewskie palmy. Na powierzchni stawów 

unoszą się kolorowe lotosyi gigantyczne – do półtora 

metra średnicy – liście lilii wodnej Victoria Regia. Te 

ogromne „talerze” potrafią utrzymać na swoje 

powierzchni o wadze kilkudziesięciu kilogramów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Następnie przejazd do Port Luis, które jest stolicą 

Mauritius i jednocześnie jedynym jego portem. 

Zachwyca nowoczesną zabudową kontrastującą z 

tradycyjnymi domami Kreoli. Miasto przyciąga na 

targowiska pełne egzotycznych owoców, warzyw i 

przypraw, a także sprzedawców, którzy wręcz kuszą 

turystów strojami po niewiarygodnych cenach. Chińska 

dzielnica z kolei, fascynuje swoją atmosferą, 

charakterystycznym zapachem i różnorodnością 

sklepów, które przyciągają ciekawskich. Warto również 

odwiedzić jeden z najsłynniejszych sklepów z chińską 

biżuterią. Port Louis to również zwiedzanie świątyń, 

kościołów i wojskowego fortu z czasów kolonizacji 

angielskiej, a także podziwianie wspaniałych widoków 

na miasto i port. Czas wolny na lunch i zakupy - 

miejscowe restauracje oferują tradycyjną kuchnię 

kreolską i  kuchnię hinduską, a także duży wybór potraw 

europejskich. Powrót do hotelu w godzinach późno 

popołudniowych. Kolacja. Nocleg. 

 

DZIEŃ 5 

Śniadanie.  Dzień wolny na wypoczynek. Możliwość 

skorzystania z dodatkowych wycieczek fakultatywnych. 

Kolacja. Nocleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ 6 

Bardzo wczesne śniadanie. Wyjazd z hotelu na połów 

ryb. Mauritius jest znany ze swego "Miraculous" czyli 

cudownego świata podwodnego, z mnóstwem 

przepięknych ryb pływających w głębinach wzdłuż 

całego wybrzeża. Organizacja całej wyprawy na 

łowienie ryb pod woda jest utrzymana na niezwykle 

wysokim poziomie. Gwarantowany profesjonalny sprzęt, 

niezbędne wyposażenie i profesjonalna asystę. Sam 

połów trwa około 6 godzi. Powrót do hotelu. Czas wolny 

na wypoczynek. Kolacja. Nocleg. 

 

DZIEŃ 7 

Śniadanie. Dzień wolny na wypoczynek. Możliwość 

skorzystania z dodatkowych wycieczek fakultatywnych. 

Kolacja. Nocleg. 

 

DZIEŃ 8 

Śniadanie. Wyjazd na całodniową wycieczkę. Na 

początek wizyta w jedynym miejscu na wyspie, gdzie 

soczysta zieleń nie jest dominującym kolorem, czyli w 

rezerwacie Chamarel, zwanym rezerwatem „siedmiu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kolorów ziemi”. Można tam podziwiać wielką, 

pofałdowaną formację skalną, która jest dowodem 

spektakularnego procesu erozji gleb wulkanicznych. 

Każda fałda mieni się dziesiątkami kolorów. Czerwienie, 

żółcie, fiolety, zielnie nie mieszają się ze sobą, tylko 

biegną przez pagórkowate wzgórze malowniczymi 

pasami i zygzakami. To geologiczne zjawisko ciągle 

stanowi zagadkę dla naukowców, wiadomo tylko, że 

wielobarwność jest zasługą tlenków żelaza oraz 

promieni słonecznych oświetlających t  o cudo. 

Natomiast legenda głosi, że przelatujący nad 

Mauritiusem aniołowie niechcący wypuścili z rąk tęczę, 

która w tym miejscu spadła na ziemię. W pobliżu 

kolorowych gleb znajdują się tętniące wodospady, które 

rozplatają swoje długie wodne warkocze w gigantycznej 

zielonej otchłani. Przejazd do miasteczka Curepipe, 

położonego w pobliżu wulkanu Trou Aux Cerfs. Wizyta w 

fabryce, w której produkuje się słynne modele statków. 

Czas wolny na lunch i zakupy. Przejazd do hinduskiego 

miejsca kultu – świątyni stojącej nad brzegiem Grand 

Bassin, jeziora położonego w kraterze wulkanu. 

Następnie przejazd do Parku Narodowego zwanego 

Wąwozem Czarnej Rzeki, którego część stanowi 

dziewiczy las, gdzie panuje tropikalny klimat z opadami 

kilkuminutowego deszczu, które wywołują tęczę. Można 

tam zobaczyć tzw. drzewa podróżników, które w swych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



grubych i twardych liściach gromadzą wodę oraz stada 

dzików i makaki. Powrót do hotelu. Kolacja. Nocleg.  

 

DZIEŃ 9 

Śniadanie. Dzień wolny na wypoczynek. Możliwość 

skorzystania z dodatkowych wycieczek fakultatywnych. 

Kolacja. Nocleg.  

 

DZIEŃ 10 

Śniadanie. Rejs katamaranem. Podczas tego rejsu 

będzie możliwość podziwiania piękna wybrzeża od 

strony morza, a także czas na kąpiel i plażowanie na 

jednej z najwspanialszych lagun na wyspie. Lunch 

zostanie podany na pokładzie statku w kompletnie 

relaksującej atmosferze. Powrót do hotelu w godzinach 

wczesno popołudniowych. Kolacja. Nocleg. 

 

DZIEŃ 11 

Śniadanie. Wykwaterowanie z pokoi do godziny 12:00. 

Transfer na lotnisko. Przelot go Londynu. Wylot do 

Warszawy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hotel 

**** 

Ten elegancki ośrodek  usytuowany jest przy plaży na południowym wybrzeżu wyspy Mauritius. Obiekt otoczony jest 

tropikalnymi lagunami i porośniętymi bujną roślinnością wzgórzami. Oferuje on 3 baseny oraz luksusowe spa 

z suchymi i mokrymi saunami. Wszystkie pokoje  dysponują balkonem lub tarasem z widokiem na lagunę albo ogród. 

W każdym pokoju mieści się przestronna łazienka z 2 umywalkami. Wyposażenie pokoi obejmuje ponadto telewizor 

LCD z dostępem do kanałów satelitarnych. Ośrodek oferuje wycieczki z połowem ryb na otwartym morzu oraz 

wycieczki łodzią ze szklanym dnem. Goście mają też możliwość zdobycia uprawnień nurkowych PADI. Organizowane 

są również wycieczki piesze po spektakularnych wąwozach, a także przejażdżki rowerami górskimi wzdłuż 

imponującego wybrzeża. Każdego ranka serwowane jest obfite śniadanie w formie bufetu. Restauracja z tarasem przy 

basenie podaje różnorodne dania do wyboru z karty, które dostępne są w porze lunchu i kolacji. Na miejscu znajduje 

się też bar oraz bar przy plaży. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DLACZEGO BIURO PODRÓŻY RAPALA ? 

• Jesteśmy pasjonatami świata z ponad 25 -letnim doświadczeniem w branży  

• Mamy główną siedzibę w Świdnicy,  a obszarem naszych działań jest cały świat 

•  Wyróżnia nas zróżnicowana oferta oraz dbałość o szczegóły 

• Mamy obsługę na najwyższym poziomie 

• Posiadamy wykfalifikowaną i szkoloną kadrę 

• Podróże są naszą pasją 

• W 2016 roku zostaliśmy wyróżnieni jako najlepsze Biuro Podróży w Polsce 

• W 2018 roku nagrodzono nas Świdnickimi Gryfami oraz nagrodą Wybitna Osobowość Roku 

 

Kontakt: 

ul. Pułaskiego 8, 58-100 Świdnica 

mail: biuro@biurorapala.pl   

phone: 74 856 90 44, 74 852 21 75 

mobile:  781 810 081  

www.podrozerapala.com.pl      

mailto:biuro@biurorapala.pl
http://www.podrozerapala.com.pl/

