MAURITIUS 15 DNI
Wyspa ta jest w każdym calu wyjątkowa: cudowne pejzaże, wspaniałe plaże, laguny, bajeczne rafy koralowe o powierzchni ok. 300km2 rzadkie gatunki flory
i fauny, zielone oceany trzciny cukrowej, której długie liście wiecznie tańczą w rytmie pasatów, majestatyczne góry wnętrza kraju, a także profesjonalna
obsługa hotelowa, gwarantują udany wypoczynek.

4990 PLN + 725 EUR★

La Palmiste
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do All Inclusive podczas wypoczynku:
Dopłata do wysokiego sezonu:

330 EUR
300 EUR
990 PLN + 410 EUR

4990 PLN + 1340 EUR★

Veranda Palmar
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do wysokiego sezonu:

495 EUR
990 PLN + 440 EUR

4990 PLN + 975 EUR★

Le Meridien
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do All Inclusive podczas wypoczynku:
Dopłata do wysokiego sezonu:
Dopłata do wysokiego sezonu:

619 EUR
300 EUR
305 EUR
990 PLN + 1960 EUR

4990 PLN + 3120 EUR★

Dinarobin
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do wysokiego sezonu:
Dopłata do wysokiego sezonu:
Dopłata do wysokiego sezonu:
Dopłata do wysokiego sezonu:
Dopłata do wysokiego sezonu:

650 EUR
545 EUR
413 EUR
413 EUR
413 EUR
3823 EUR

Ceny zawierają:
przeloty samolotem w najtańszej klasie ekonomicznej - uzależnione od
dostępności miejsc,
transfery lotnisko – hotel – lotnisko,
12 noclegów w wybranym hotelu w standardowym pokoju dwuosobowym
(zakwaterowanie od 14:00, wykwaterowanie do 11:00),
wyżywienie wg wybranej opcji (śniadania i kolacje lub All Inclusive),
ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, choroby przewlekłe,
dla wybranych hoteli specjalną ofertę dla Nowożeńców (wymagane
poświadczenie zawarcia ślubu nie później niż 6 miesięcy przed podróżą,
nie obowiązuje w okresie świąteczno-noworocznym)
★

Ceny nie zawierają:
dopłaty do wysokiego sezonu
ewentualnych dopłat paliwowych
wydatków własnych
napiwków
dopłaty do kolacji świątecznej i noworocznej

płatne w PLN wg kursu pieniądz-sprzedaż banku Raiffeisen z dnia ostatniej wpłaty

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1
Warszawa - Mauritius
Prosimy przybyć na lotnisko na dwie godziny przed wylotem. Odprawa biletowo – bagażowa i przelot na Mauritius z przesiadką.
Dzień 2
Mauritius
Lądowanie. Na lotnisku, w hali przylotów, będzie oczekiwał na Państwa przedstawiciel firmy z logiem World Traveler Club/Państwa
Nazwiskiem, który zabierze Państwa do wybranego hotelu. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie od godziny 14:00.
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Dzień 3-13
Mauritius
Relaksujący wypoczynek na plaży lub przy basenie, poznawanie wyspy na własną rękę lub udział w imprezach fakultatywnych, noclegi.
Dzień 14
Mauritius - Warszawa
Wykwaterowanie do godziny 11:00, czas wolny a następnie transfer na lotnisko i wylot do Polski z przesiadką.
Dzień 15
Warszawa
Lądowanie, zakończenie wycieczki na rajską wyspę.<br><br>
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HOTELE
DINAROBIN
www.dinarobin-hotel.com
Położenie: Pełen harmonii i spokoju hotel znajduje się 70 km od lotniska i 45 km od stolicy – Port Luis. Leżący u stóp góry Le Morne
5-gwiazdkowy oferuje poza doskonałą obsługą 7km białej plaży o miękkim piasku, zapierające dech w piersiach zachody słońca,
turkusowe wody oceanu oraz możliwość korzystania z atrakcji leżącego tuż obok hotelu Paradis, m.in. jego 18-dołkowego pola golfowego.
Pokoje: Urządzone ze smakiem, wytworne wnętrza odzwierciedlają swoją architekturą i wykończeniem wielokulturowość wyspy. 172
apartamenty , mieszczą się na terenie 48-akrowego tropikalnego ogrodu. Same apartamenty zostały urządzone w komfortowy, pełen
harmonii sposób. Każdy z werandą lub tarasem, klimatyzowany, z mini barem, ekspresem do kawy i herbaty, telefonem, możliwością
dostępu do Internetu, telewizją satelitarną, żelazkiem i deską do prasowania, sejfem, wyposażony w przestronną łazienkę z wanną,
prysznicem i suszarką.
Do dyspozycji gości: Restauracje: L’Harmonie, restauracja główna, serwuje dania kuchni międzynarodowej, oferuje również wieczory
tematyczne: chińskie, francuskie, włoskie, kreolskie oraz oczywiście owoce morza; Saveurs des Iles – elegancka restauracja proponująca
francuskie dania przyprawione smakami i zapachami egzotycznego Mauritiusa; Le Morne Plage, otwrta w porze lunchu, mieszcząca się
przy plaży restauracja oferuje specjały z owoców morza. Bary: Le Mahogany – otoczony wodą, mieści się pomiędzy plażą a basenem, jest
doskonałym miejscem na orzeźwienie sokiem, napojem lub koktajlem alkoholowym; Le Morne Plage, bar na plaży oferuje przekąski i
napoje.
Sporty: tenis stołowy, koszykówka, piłka nożna, wypożyczalnia rowerów, bocci, aerobik, bogato wyposażone Spa, sporty wodne: narty
wodne, kajaki, windsurfing, rowery wodne, łodzie ze szklanym dnem, nurkowanie, dalekomorskie połowy ryb, żeglowanie.
Animacje wieczorne: wieczory z muzyką na żywo, muzyką jazzową, przedstawienia Sega i wiele innych.
Golf: Wszyscy gości hotelu mają dostęp do znanego pola golfowego hotelu Paradis. 18-dołkowe (Par 72) rozciąga się na powierzchni 5899
m, pomiędzy górą Le Morne a krystalicznymi wodami laguny. 9 ostatnich dołków jest idealne dla bardziej doświadczonych graczy: pola
położone są wzdłuż linii brzegowej i urozmaicone przeszkodami wodnymi. Przy polu mieści się również klub z eleganckim barem i
specjalistycznym butikiem. Amatorzy pokochają na pewno „tee off” znajdujące się około 20 metrów od recepcji.
Miesiąc Miodowy: 50% zniżka na zakwaterowanie dla niej. Ponadto butelka wina musującego, prezent niespodzianka, Spa dla pary.

LE MERIDIEN
lemeridien.com/mauritius
Położenie: Hotel jest położony na północno-zachodnim wybrzeżu, bezpośrednio przy rozległej plaży z drobnym piaskiem koloru kości
słoniowej i turkusowym morzem świetnie nadającym się do kąpieli. Hotel od lotniska dzieli 60 km, a od stolicy kraju Port Louis 15 km.
Do dyspozycji gości: Restauracje i bary: La Croc bar przy basenie z przekąskami, 180° restauracja z kuchnią lokalną i międzynarodową,
Shells restauracja specjalizująca się w owocach morza, La Faya z kuchnią śródziemnomorską, Cumin z kuchnią hinduską.
2 baseny o nieregularnych kształtach (jeden z nich do wyłącznego użytku gości skrzydła Nirwana), sala do ćwiczeń, korty tenisowe
(bezpłatne, czynne w dzień i w nocy), tenis stołowy, rzutki, boisko do siatkówki plażowej i piłki nożnej, sauny, jacuzzi. Dzieci od lat 4 do
12 mogą spędzać czas (bezpłatnie) pod fachową opieką w specjalnym klubie z atrakcjami (od 9 do 18). Dla gości hotelowych oferuje się
ponadto bezpłatnie wypożyczalnię sprzętu do nurkowania z rurką, rowerów wodnych, kajaków, desek do windsurfingu. Za darmo, po
wcześniejszym zapisaniu można uczyć się jeździć na nartach wodnych, korzystać z wycieczek łodzią ze szklanym dnem, żaglówek.
Wieczorami organizowane są dyskoteki, pokazy i inne atrakcje.
Odpłatnie - salon piękności i spa, gdzie można poddać się kąpielom błotnym i wielu zabiegom leczniczym pochodzącym z Dalekiego
Wschodu, wypożyczalnia rowerów, skuterów, bilard, połowy dalekomorskie, nurkowanie głębinowe, rejsy katamaranem. Hotel posiada w
pełni wyposażone zaplecze biznesowe i konferencyjne.
Pokoje: 265 pokoi i apartamentów o różnym standardzie. Standardowe wyposażenie obejmuje jedno łóżko king lub dwa queen, kącik
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wypoczynkowy, klimatyzację, mini-bar, telefon, telewizor plazmowy z TV-SAT, suszarkę, żelazko i deskę do prasowania, sejf, czajnik do
kawy / herbaty, łazienkę z osobną wanną i prysznicem, suszarkę do włosów.
Pokoje Deluxe, mieszczą się w budynku głównym, mają widoki na tropikalny ogród.
Pokoje Executive Nirwana z widokiem na ocean lub ogrody mieszczą się w osobnym skrzydle hotelu, do którego należy basen i plaża. W
skrzydle Nirwana nie kwateruje się dzieci poniżej 12-go roku życia.
Apartamenty Deluxe mieszące się głównym budynku składają się z sypialni i pokoju wypoczynkowego. W łazience wanna z
hydromasażem. W niektórych apartamentach znajdują się rozkładane sofy, idealne dla osób podróżujących w 3 osoby lub z dziećmi.
Apartamenty Royal z widokiem na Ocean Indyjski, poza standardowym wyposażeniem oferują wannę z hydromasażem w sypialni, jadalnię
i salon oraz duży taras.
Apartamenty Nirwana z widokiem na Ocean Indyjski mieszczą się w skrzydle przeznaczonym dla osób powyżej 12-roku życia. Mają
wannę z hydromasażem w sypialni, mieszczącej się na drugim poziomie apartamentu. Na pierwszym poziomie znajduje się bar, jadalnia i
część wypoczynkowa, oraz przestronny taras.
Miesiąc Miodowy: 85% zniżka na zakwaterowanie dla niej (nie dotyczy All Inclusive, ważne w terminie 3.01-02.04 i 01-31.10). Ponadto
butelka wina, T-shirt i sarong, kolacja przy świecach (bez napoi), 30 minutowy masaż dla dwojga.

VERANDA PALMAR BEACH
www.veranda-resorts.com/en/hotel-veranda-palmar-beach/welcome.aspx
Położenie: bezpośrednio przy piaszczystej, długiej plaży, na malowniczym wschodnim wybrzeżu, w otoczeniu tropikalnych ogrodów,
bujnej, zielonej roślinności. 2 km od centrum miejscowości i 34km - 1 godzina od stolicy i lotniska.
Pokoje: około 36m2, z widokiem na ogród, basen, lub za dopłatą na morze. W pokojach balkon, klimatyzacja, sejf, zestaw do
kawy/herbaty, mini-bar, telefon, telewizja satelitarna, suszarka.
Do dyspozycji gości: Restauracja główna «L’Hibiscus», bar przy plaży «L’Horizon» serwujący przekąski z grilla i owoce morza oraz
lokalne smakołyki, bar przy basenie. Codzienne animacje, wieczory tematyczne.
Sport i rekreacja: basen, aquaerobik, windsurfing, łódź ze szklanym dnem (wymagana rezerwacja), kajaki, rowery wodne, snorkeling,
żaglówki, siatkówka plażowa, siłownia, tenis stołowy, rzutki. Za opłatą: Spa, zmotoryzowane sporty wodne, rejsy katamaranem, połowy
dalekomorskie, nurkowanie głębinowe, wypożyczanie rowerów, bilard. Ponadto sklep z pamiątkami, pralnia, biblioteczka, dostęp do
Internetu, lekarz na wezwanie, wymiana walut w recepcji, wypożyczalnia samochodów.
Dla nowożeńców: zniżki dla Panny Młodej, owoce, kwiaty i butelka lokalnego rumu w pokoju po przyjeździe.
Wyżywienie: All inclusive: posiłki w formie bufetu, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godz. 10:00-24:00, kolacja w
restauracji a’la carte (konieczna wcześniejsza rezerwacja).

LE PALMISTE
www.hotel-lepalmiste.mu
Położenie: Na północno zachodnim wybrzeżu Mauritiusu, z widokiem na błękitną lagunę, otoczony gajem palm kokosowych, w
miejscowości Trou aux Biches. Idealne miejsce dla gości szukających relaksu z dala od zgiełku miasta. Kompleks oddalony jest 10 minut
jazdy od stolicy kraju Port Louis, jej zabytków i tradycyjnych targowisk, 40 minut od lotniska. Plaża publiczna oddalona o około 150m,
pięciominutowy spacer, dojście przed ulicę. Plaża piaszczysta, zejście do wody piaszczyste i łagodne.
Pokoje: 51 skromnych, przytulnych pokoi. Wyposażenie: balkon (widok na basen lub ogrody), klimatyzacja, sejf, telefon, zestaw do
kawy/herbaty, minibar, sprzęt do prasowania. Łazienka: prysznic, bezpłatny zestaw kosmetyków, toaleta.
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Do dyspozycji gości: Główna restauracja Le Manoir (śniadania i kolacje w formie bufetu), restauracja a la carte Le Cateau Vert, bar przy
basenie. 2 duże baseny, basen dla dzieci, siatkówka plażowa, plażowa piłka nożna, tenis stołowy, bilard, , wieczorny program rozrywkowy:
Sega Show raz w tygodniu, dyskoteka. Za dodatkową opłatą: SPA (masaże, sauna, bicze wodne, kosmetyczka, fryzjer); jazda konna,
nurkowanie, rejsy katamaranem.
Dla nowożeńców: zniżka dla Panny Młodej, pamiątka, 1 butelka wina musującego, 20% zniżki na zabiegi SPA, jedna kolacja przy
świecach (bez napoi).
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje lub za dopłatą All Inclusive.
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