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ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ
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ΝΑΟΙ, ΕΠΑΥΛΕΙΣ, ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ | ΚΡΑΤΗΡΑΣ “TROU AUX
CERFS” |ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ | ΚΟΛΥΜΠΙ ΜΕ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΚΑΙ
ΓΕΥΜΑ ΣΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑ | PORT LOUIS ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ |
ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ ΝΕΡΑ | ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

TRAVEL & TOURS
24821777
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ΜΥSTIC SOUTH TOUR

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά
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ΝΑΟΙ,
ΕΠΑΥΛΕΙΣ,
ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

PLUTON TRAVEL & TOURS

T:24 821777

Ξεκινήστε αυτή την περιοδεία με επίσκεψη στη πόλη
Curepipe, τη πιο κεντρική πόλη του νησιού, φιλοξενεί
πολυτελή αρχοντικά και σύγχρονα κτίρια πρεσβειών και
επιχειρήσεων. Το Δημαρχείο, γνωστό ως Hotel de Ville έχει
μοναδική και υπέροχη αρχιτεκτονική, καθώς και το Βασιλικό
Κολέγιο των XVI - XVII αιώνα. Μετά το Trou-aux Cerfs, ένας
αδρανής κρατήρας, όπου έχετε πλήρη θέα του Curepipe
και άλλων πόλεων και τον κρύο καθαρό αέρα. Συνεχίστε
με την επίσκεψη του Ganga Talao, που βρίσκεται σε μια
απομονωμένη ορεινή περιοχή στην περιοχή Savanne βαθιά
στην καρδιά του Μαυρίκιου. Είναι περίπου 1800 πόδια πάνω
από τη στάθμη της θάλασσας και θεωρείται ως ο πιο ιερός
τόπος του Ινδουισμού στον Μαυρίκιο. Υπάρχει ένας ναός
αφιερωμένος στον Σίβα και άλλους θεούς όπως ο Hanuman, ο Lakshmi και άλλοι. Ολοκληρώστε την ημέρα με το
La Vanille Crocodile Park, ένα ειδυλλιακό φυσικό καταφύγιο
που εκτείνεται σε 3.5 εκτάρια πλούσιου πρασίνου. Ελάτε
πρόσωπο με πρόσωπο με τους τεράστιους κροκόδειλους
του Νείλου και περπατήστε μέσα από τα κοπάδια των
γιγάντιων χελωνών Aldabra. Εντυπωσιακή συλλογή από
έντομα συμπεριλαμβανομένων όμορφων πεταλούδων σας
περιμένει μετά την επίσκεψή σας.
Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς τo ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα

TR
AV
EL
&
TO
UR
S

COLOURFUL SOUTH

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά
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ΚΡΑΤΗΡΑΣ
“TROU AUX
CERFS”

PLUTON TRAVEL & TOURS

T:24 821777

Η μέρα ξεκινάει με μια φωτογράφιση στο εξαφανισμένο
ηφαίστειο, τον κρατήρα «Trou aux Cerfs», που ακολουθείται
από μια επίσκεψη σε ένα σπίτι του Colonial, που τώρα είναι
το σπίτι ενός αφορολόγητου καταστήματος: ‘’ Private Collection ‘’. Οδηγηθείτε στο Grand Bassin για να επισκεφθείτε
το χώρο προσκυνήματος του Hindu και συνεχίστε με το
δασικό αποθεματικό Plaine Champagne στο καταπληκτικό
θέαμα στα Black River Gorges. Το μεσημεριανό γεύμα θα
σερβιριστεί στο εστιατόριο Varangue Sur Morne.
Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς τo ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα και ποτά
- Οδηγός/ξεναγός
Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
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SOUTH EAST COAST TRIP

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά
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ΦΥΣΙΚΗ
ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑ

PLUTON TRAVEL & TOURS

T:24 821777

lle aux Aigrettes, ένα μικρό νησάκι (26 εκτάρια) αποτελείται
από ασβεστόλιθο κοραλλιογενών, μερικώς επικαλυμμένο
με κοιτάσματα άμμου, τα ερείπια ενός διαβρωμένου
αμμόλοφου που εκτέθηκε μετά από μια πτώση της στάθμης
της θάλασσας πριν από περίπου 10.000 χρόνια. Ένα
φυσικό μουσείο όπου έχει εξελιχθεί σε μια αξιοσημείωτη
συλλογή ενδημικών ειδών της μαυριτανικής χλωρίδας και
πανίδας. Στη συνέχεια, προχωρώντας στο Blue Bay Marine Park όπου σε μέσο βάθος 5,5 μέτρων, τα κρυστάλλινα
νερά προσφέρουν μεγάλη ορατότητα και οι συνθήκες
για ψαροντούφεκο είναι ιδανικές. Θα έχετε μια υπέροχη
θέα του ύφαλου, των ψαριών και της μεγάλης ποικιλίας
κοραλλιών (υπάρχουν περισσότερα από 50 διαφορετικά
είδη κοραλλιών στο πάρκο!). Το θαλάσσιο πάρκο Blue
Bay φιλοξενεί μαγγρόβια, φύκια, θαλασσινά, κοράλλια και
άλλους θαλάσσιους οργανισμούς. Υπάρχει επίσης μια
ευρεία ποικιλία ειδών ψαριών που περιλαμβάνουν Damselfish, Surgeonfish, Sailfin, καθώς και μικροσκοπικά Pipefish
και μεγάλα ψάρια Τρομπέτα. Η περιοδεία συνεχίζεται στο
Ιστορικό και Ναυτικό Μουσείο του Mahebourg στο Pointe
des Regattes όπου υπάρχει ένα μνημείο για τους Γάλλους
και Άγγλους που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη του 1810
στο Μεγάλο Λιμάνι. Η μάχη διήρκεσε αρκετές ημέρες και
ήταν μια μεγάλη προσπάθεια από τους Βρετανούς να
κατακτήσουν το νησί. Τελικά ηττήθηκαν οι Βρετανοί αλλά και
οι δύο πλευρές υπέστησαν σοβαρό πλήγμα. Η γαλλική νίκη
καταγράφεται στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι.
Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς τo ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εξοπλισμός
- Οδηγός/ξεναγός
Δεν περιλαμβάνεται:

- Φιλοδωρήματα
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DOLPHIN ENCOUNTER AND PICNIC
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ΚΟΛΥΜΠΙ ΜΕ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΚΑΙ
ΓΕΥΜΑ ΣΤΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ

PLUTON TRAVEL & TOURS

T:24 821777

Έναρξη: 08:30
Διάρκεια: 6 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Απολαύστε μια ολοήμερη δραστηριότητα κολύμβησης με
δελφίνια σε ένα ταχύπλοο, που περιλαμβάνει μια επίσκεψη
στο νησί Benitiers και ένα πλήρες γεύμα. H κολύμβηση με
τα δελφίνια είναι μια απίστευτα συγκινητική εμπειρία που θα
σας φέρει σε επαφή με παρθένα τοπία και θαυμάσια ζώα.
Θα ενημερωθείτε για θέματα όπως τύποι δελφινιών που
θα συναντήσετε, τις συνήθειες τους καθώς και οδηγίες τις
διαδικασίες που ακολουθούνται για το κολύμπι. Μια εμπειρία
θεραπευτική και εκπληκτική εμπειρία για όλους. Μετά την
εκδρομή με τα δελφίνια, θα μεταβείτε στο νησί Benitiers για
μεσημεριανό γεύμα και θα περάσετε το απόγευμα σε μια
υπέροχη λιμνοθάλασσα.
Οι θαυμάσιοι μάγειρες θα αρχίσουν να προετοιμάζουν
το μεσημεριανό γεύμα μόλις βρεθείτε στο νησί και σε μια
ώρα θα φάτε ένα γευστικό γεύμα. Μετά το μεσημεριανό
μπορείτε να απολαύσετε λίγο χρόνο χαλάρωσης στην
παραλία, να περπατήσετε στην απέραντη παραλία του
νησιού ή να εξερευνήσετε τις καταπληκτικές λιμνοθάλασσες
και τους κοραλλιογενείς υφάλους γύρω από το νησί. Το
ταξίδι περιλαμβάνει επίσης μια επίσκεψη στο Crystal Rock
και μια υπέροχη θέα στο βουνό Le Morne. Ορατό από το
μεγαλύτερο τμήμα του νοτιοδυτικού Μαυρίκιου, το γραφικό
Le Brane (556 μ.) είναι ενας εκπληκτικός βράχος από τον
οποίο ξεχωρίζει αυτή η όμορφη χερσόνησος.
Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς τo ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εξοπλισμός
- Οδηγός/ξεναγός
- Γεύμα και ποτά
Δεν περιλαμβάνεται:

- Φιλοδωρήματα
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PRIVATE NORTH TOUR

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
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PORT LOUIS,
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
ΤΟΥ
ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ

PLUTON TRAVEL & TOURS

T:24 821777

Απολαύστε μια επίσκεψη στο Port Louis, πρωτεύουσα
του Μαυρίκιου τη μεγαλύτερη πόλη του Μαυρίκιου και το
οικονομικό και διοικητικό κέντρο του νησιού. Ακριβώς δίπλα
από την κεντρική πλατεία μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στην
πλατεία Place d’Armes. Μπορείτε να δείτε μερικά θαυμάσια
γαλλικά αποικιακά κτίρια, ειδικά τη Βουλή και το Δημοτικό
Θέατρο. Θα έχετε ελεύθερο χρόνο για να επισκεφθείτε
το Port Louis Waterfront και το εμπορικό συγκρότημα Le
Caudan Waterfront. Ειδικά η αγορά των βιοτεχνιών με την
υπέροχη ατμόσφαιρα, όπου σίγουρα θα βρείτε πολλά
αναμνηστικά για την οικογένεια. Στη συνέχεια ακολουθήστε
την κατεύθυνση της Aventure du Sucre για μια επίσκεψη
στο παλιό sugarmill. Το μεσημεριανό γεύμα είναι ελεύθερο
(δεν περιλαμβάνεται). Μετά το μεσημεριανό γεύμα στο Pamplemousses πάμε για μια επίσκεψη στον βοτανικό κήπο Sir
Seewoosagur Ramgoolam Botanical Garden, Pamplemousses. Επονομάστηκε το 1988 σε αναγνώριση του πολύ
αγαπημένου Πρωθυπουργού που οδήγησε τη χώρα του
στην ανεξαρτησία του πριν από 20 χρόνια, οι Βοτανικοί Κήποι
SSR είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα του
Β. Μαυρίκιου.
Φανταστείτε τους γιγάντιους νούφαρους Victoria amazonica, με φύλλα να επεκτείνονται με διάμετρο τριών μέτρων
και το εκπληκτικό Talipot - ένα φυτό που ανθίζει μόνο μία
φορά κάθε 30 με 100 χρόνια - οι κήποι διαθέτουν επίσης
ένα ωραίο παράδειγμα μαόνι και παλάτια Latanier από τη
Μαδαγασκάρη.
Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς τo ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Οδηγός/ξεναγός
Δεν περιλαμβάνεται:

- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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WEST COAST

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
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PORT LOUIS,
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
ΤΟΥ
ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ

PLUTON TRAVEL & TOURS

T:24 821777

Η πρώτη στάση αυτής της περιοδείας είναι το πάρκο Casela World of Adventures. Αυτό το πάρκο 14 στρεμμάτων
με καταπράσινο τοπίο, φιλοξενεί σήμερα μια μεγάλη
ποικιλία από πανίδα και χλωρίδα. Περίπου 1.500 πουλιά,
μια ποικιλία από άγρια ζώα, ζέβρες, γιγάντιες χελώνες,
μαϊμούδες παρακολουθούνται στο χώρο. Το πάρκο είναι
ένα καλειδοσκόπιο υφής και χρωμάτων, με το ενδημικό
τμήμα του ξηρού δάσους να θυμίζει απαλά την ανάγκη
προστασίας και διατήρησης.
Το χωριό Chamarel στο νοτιοδυτικό Μαυρίκιο, σπίτι των
φυσικών θαυμάτων - το μαγευτικό καταρράκτη Chamarel
και τα Επτά Χρώματα της Γης θεωρούνται από τα μέρη που
πρέπει να δείτε και το σύνολο των χρωμάτων σχηματίζουν
το ουράνιο τόξο, τα οποία εξελίχθηκαν από τη μετατροπή
της βασαλτικής λάβας σε αργιλώδη ορυκτά.
Αυτή η σχετικά μικρή αμμουδιά είναι κατασκευασμένη από
άμμο επτά ξεχωριστών χρωμάτων (περίπου κόκκινο, καφέ,
ιώδες, πράσινο, μπλε, μοβ και κίτρινο) και είναι όμορφα
σκαλιστό, δημιουργώντας μια επίδραση πήλινης μαρέγκας.
“Ένας μικρός λόφος που περιβάλλεται από παχιά θάμνο,
σαν να αποτελείται από κατεψυγμένα χρωματιστά κύματα
- μπλε, ροζ ή λιλά. Ξαφνικά ο άνεμος αναμιγνύει τα κύματα
σε ένα χάος του ουράνιου τόξου, αλλά στη συνέχεια όλα
έρχονται κάτω και ένα αόρατο χέρι βάζει κάθε χρωματισμένο
κόκκο πίσω στη θέση του. Και εδώ τα κύματα ξανά στη
φυσική τους τάξη - μπλε, ροζ ή λιλά. Δεν γνωρίζουμε ποιο
μαγικό χέρι κυβερνά αυτό το θαύμα.”
Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς τo ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Οδηγός/ξεναγός
Δεν περιλαμβάνεται:

- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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AQUARELLE CATAMARAN CRUISE
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ΟΛΟΗΜΕΡΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΕ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ
ΝΕΡΑ

PLUTON TRAVEL & TOURS

T:24 821777

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Σαλπάρετε στην υπέροχη γαλάζια λιμνοθάλασσα του
Μαυρίκιου στη δυτική ακτή στο δρόμο προς τον κόλπο Tamarin. Κρουαζιέρα πέρα από την πυκνή πράσινη ζούγκλα και
τις μαργαριταρένιες λευκές παραλίες ενώ μπορείτε ακόμη
να δείτε τα δελφίνια που παίζουν στο νερό και κολυμπούν
πλάϊ του σκάφους. Παρακολουθήστε τους surfers που
δημιουργούν σχήματα στα κύματα και απολαύστε αυτό το
παραδεισένιο τοπίο.
Κρουαζιέρα προς την κατεύθυνση του βουνού Morne,
προστατευόμενης περιοχής της UNESCO, ανακαλύψτε το
ασυνήθιστο και ταυτόχρονα εντυπωσιακό κοράλλιο “Ilot
Bénitiers” που φαίνεται να επιπλέει στη θάλασσα. Έπειτα ήρθε
η ώρα να κάνετε μια δροσιστική βουτιά, να κολυμπήσετε στα
κρυστάλλινα νερά και να γευτείτε ένα γευστικό γεύμα BBQ
στο σκάφος. Τελειότητα!
Σημείο συνάντησης: Colonel Dean Avenue, Grande Rivière
Noire - MU

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο τo σημείο συνάντησης και αντίστροφα
- Γεύμα και ποτά
- Οδηγός/ξεναγός
Δεν περιλαμβάνεται:

- Φιλοδωρήματα
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FULL DAY HIKING

Έναρξη: 06:30
Διάρκεια: 4-5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
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ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

PLUTON TRAVEL & TOURS

T:24 821777

Απολαύστε την ολοήμερη πεζοπορία στο Le Morne Brabant, το οποίο είναι ένα πραγματικά υπέροχο σημείο
του Μαυρίκιου. Η περιοχή της Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO είναι ένα τραχύ βουνό, ύψους
555 μέτρων, και χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο από τους
δούλους των δραπέτων κατά τη διάρκεια του 18ου και των
19ου αιώνα. Υπάρχουν 2 διαδρομές γύρω από το βουνό, ένα
για κάθε επίπεδο. Η πρώτη διαδρομή είναι η διαδρομή Slave
μέχρι τον Σταυρό, η οποία σας μεταφέρει στο υψηλότερο
σημείο σε 515 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.
Η πεζοπορία τελειώνει στο «Σταυρό των Σκλαβών», ένα
άγαλμα για να τιμήσει τους σκλάβους των δραπέτων,
οι οποίοι την 1η Φεβρουαρίου 1835 σκοτώθηκαν για να
ξεφύγουν από μια αστυνομική αποστολή που ήρθε να τους
πει ότι η σκλαβιά είχε καταργηθεί. Η δεύτερη διαδρομή είναι
η ορεινή δασική διαδρομή. Μέσα από το τοπίο που μοιάζει
με σαβάνα, ένα μονοπάτι σας οδηγεί στο οροπέδιο που
περιβάλλει το βουνό.
Περπατώντας γύρω από το Le Morne - τα πολυτελή
ξενοδοχεία, τις εκπληκτικές λιμνοθάλασσες και το νησί Benitiers που ακτινοβολούν στα πόδια σας - βλέπετε τη νοτιοδυτική
ακτή του Μαυρικίου, μέχρι τα βουνά που περιβάλλουν την
πρωτεύουσα Port Louis και τις κορυφές του Εθνικού Πάρκου
Black River Gorges. Οι πλαγιές του βουνού φιλοξενούν
τροπικά πουλιά, νυχτερίδες, ελάφια και αγριόχοιρους, οπότε
μην ξεχάσετε να φέρετε τη φωτογραφική μηχανή σας.
Σημείο συνάντησης: Pikpik Studios.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο τo σημείο συνάντησης και αντίστροφα
Δεν περιλαμβάνεται:

- Φιλοδωρήματα

