
Mavricij (Mauritius)

Program po dnevih

A. Mavricij, opisni program

Trasa poti: SSR letališče - Grand Baie – Flic en Flac – SSR letališče

Z enega od bližnjih letališč letimo na Mavricij. Odpeljemo se v najbolj živo mesto na
otoku, Grand Baie. Kraj ima svojo lokalno plažo, le nekaj minut hoda stran pa eno najlepših plaž
na otoku. S katamaranom in z vetrom v laseh spoznamo severne otoke in podvodni svet,
prelevimo se v delavce na poljih sladkornega trsa, pokušamo 12 vrst sladkorja in 3 vrste ruma
ter spoznamo njuno bogato zgodovino v muzeju, občudujemo najrazličnejše rastlinske vrste v
kraljevem botaničnem vrtu Pamplemousses. Z lokalnim avtobusom obiščemo glavno mesto Port
Louis, kjer na konjskih dirkah (od marca do decembra) stiskamo pesti za svojega favorita.
Ogledamo si kolonialno hišo Chateau de Labourdonnais, skrajni sever otoka in bližnje plaže.
Odpeljemo se tudi na vzhodni del otoka, kjer okušamo eksotične lokalno pridelane vrste ruma.

V drugi polovici potovanja bivamo v kraju Flic en Flac na zahodni obali. Obiščemo
znameniti park krokodilov in ob pristni lokalni hrani občudujemo razglede z južnih pečin. Pot nas
popelje tudi na vrh gore Le Pouce, od koder se nam odpre spektakularen razgled na celoten
otok in velik del Indijskega oceana. Ogledamo si slap Chamarel in 7-barvno zemljo, ki se v soju
sonca čarobno preliva. Da naše male sive celice delujejo s polno močjo poskrbi hiša iluzij. Na
svoj račun pridete tudi ljubitelji pravega čaja, saj se ustavimo v muzeju in tovarni čaja Bois
Cheri. Sprehodimo se po glavnem hindujskem centru, kamor naj bi voda prišla iz same reke
Ganges. Mastimo se z burgerji, ki jih na Mavriciju pripravi znani Slovenec. Tisti zares vzdržljivi
se pred sončnim zahodom povzpnemo na goro Le Morne in na vrhu nazdravimo z
najpopularnejšim mavricijskim pivom Phoenix. Za konec še ščepec čudovite neokrnjene narave,
saj skupaj osvojimo slapove Tamarin. Padajoča voda iz slapu nas zmasira po razgretih telesih,
najpogumnejši pa si lahko privoščijo skok v kristalno čisto jezero. Naša stopala namočimo v
jezero, kjer smo deležni vrhunske pedikure v režiji malih ribic. Fartlek okoli vulkanskega kraterja
nad mestom je le še ena od lepot, ki jih bomo bili deležni na tem koščku nebes na Zemlji.

Nočitve: Spi se v hotelih z zajtrkom (dvoposteljna soba s tušem in klimo), brez lokalne
kategorizacije.

Prevozi: Po otoku z minibusom in z lokalnimi prevoznimi sredstvi brez lokalne kategorizacije.

Program priporočamo tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

B. Mavricij, program po dnevih
11 dni

1. Odhod iz bližnjega letališča v popoldanskih urah.
2. Pristanek na Mavriciju, nastanitev v hotelu v Grand Bayu, spoznavanje okolice, skupna
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večerja in druženje ob glasbi v baru, nočitev.
3. Ogled glavnega mesta Port Louisa z znamenito tržnico in obisk muzeja Appravasi Ghat,
konjske dirke (od marca do decembra), popoldne plaža Trou aux biches - sončni zahod,
nočitev.
4. Opcija celodnevnega izleta s katamaranom na severne otoke (Ile Gabriel, Ile Plate), proti
večeru stojnice z lokalno hrano, nočitev.
5. Opcija celodnevnega izleta z ogledom muzeja L'aventure du sucre, sprehodom po
Pamplemousses botaničnemu vrtu, obiskom skrajnega severa - Cap Malhereux, kopanjem in
sončnim zahodom na plaži Pereybere, nočitev.
6. Ogled kolonialne hiše Chateau de Labourdonnais, proizvodnje piškotov iz manioke,
degustacija lokalnih rumov, kopanje na plaži Belle Mare, premik v Flic en Flac, nočitev.
7. Opcija celodnevnega izleta ogleda divje južne plaže otoka in obiska La Vanille crocodile
parka, lokalnega kosila na razgledni točki Gris Gris, polnjenja čaker na vorteksu in sončnega
zahoda na plaži La prairie, nočitev.
8. Za vse neustrašne vzpon na goro Le Pouce že pred sončnim vzhodom. Opcija izleta do
Chamarel slapu in 7 barvne zemlje ter razgibavanja možganskih celic v hiši iluzij Curious corner
of Chamarel, nočitev.
9. Opcija celodnevnega izleta do tovarne čaja Bois Cheri s pokušino, sprehoda po največjem
hindujskem centru Grand Bassinu, kopanja na plaži Le morne in vzpona na goro Le Morne,
nočitev.
10. Treking in kopanje po slapovih Tamarin, sprehod okoli kraterja Trou aux cerfs, večerni let z
Mavricija proti domu.
11. Vrnitev na bližnje letališče v popoldanskih urah.

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje Mavricij
(Mauritius)

Na letalu je prostora za največ 23 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Zato
skrbna priprava le najnujnejšega ni odveč. V pomoč ti podajamo listo potrebnih stvari, ki naj se
znajdejo v nahrbtniku oz. potovalki/kovčku na kolesih.

Na potovanju lahko kadarkoli pričakujemo ploho.

Zlato pravilo: Spokamo za 5 dni, vmes si kaj operemo in to nosimo nadaljnjih 5 dni.

V prtljagi naj se znajdejo (nekaj od tega daj tudi nase):
• veljavni potni list (veljaven mora biti vsaj še 6 mesecev po koncu potovanja), keš (v EUR),
plačilna kartica za dvig iz bankomatov in plačevanje v trgovinah
• zdravstveno zavarovanje za tujino
• v primeru podaljšanja potovanja in najema avtomobila vozniško dovoljenje (tudi roza staro je
ok)
• daljnogled za tiste, ki radi še pobliže pogledate kakšno stvar
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• lahka palerina, po želji dežnik
• čelna svetilka za vzpon na goro
• pohodni čevlji ali supergi z dobrim podplatom (za vzpon na gore in slapove), japonke, čevlji za
v vodo niso potrebni
• en topli zgornji del (flis)
• dolge hlače, pajkice
• kratke hlače/krila
• majica z dolgimi rokavi, majčke s kratkimi rokavi
• nogavice, spodnje gate, kopalke
• vrečka za umazano perilo
• sončna očala, pokrivalo
• maska in dihalka za snorkljanje, plavutke za plavanje z delfini (čim krajše! zaradi pakiranja)
• brisača za na plažo (priporočamo lahke popotniške brisače iz reciklirane plastike – dobiš jih v
spletni trgovini www.nommos.me) ali pa sarong, ki zavzame najmanj prostora, vlažilni robčki
• toaleta: milo, zobna ščetka, zobna pasta, krema za sončenje,...
• medicinski paket: sprej proti komarjem (DEET 30), antibiotiki, protiboolečinske tablete, obliži,
povoj, gaza, tablete proti slabosti (za katamaran)...
• knjiga, karte in še kaj, na kar smo morda pozabili in brez česa ne moreš živeti
• potrebna niso nobena dodatna cepljenja.

Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečne partnerje, zlatnino, dragocene ure, hlače zlikane na
rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in jeklene živce!
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