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Begin oktober mocht ik op uitnodiging van touroperator Travel Impressions mee naar het eiland Mauritius. Ik heb het eiland als een geweldige
vakantie-bestemming ervaren. Het staat bekend om wauvende palmbomen, witte stranden en blauwe zee en tijdens dit bezoek heb ik dit
moois met eigen ogen mogen aanschouwen. Het is een geweldige vakantie-bestemming en echt niet alleen voor een huwelijksreis! Ons eerste
bezoek was aan het Shangri-La's Le Touessrok resort & Spa. Dit grote uitgestrekte resort beschikt over een privé eiland Ilot Mangenie (exclusief
voor hotelgasten) en hier vind je mooie zandstranden. Het ligt op ca.10 minuten varen van het resort (gratis bootverbinding) en hier hebben wij
na aankomst genoten van een overheerlijke lunch. Hierna volgde de rondleiding door dit luxe resort, er werd een bezoek gebracht aan een van
de beste Japanse restaurants van het eiland - Kushi - en wij eindigden in de Sega bar waar je met je voeten in het zand kunt genieten van
heerlijke coktails. Hoogtepunt van ons verblijf was de fantastische, ontspannende massage in de Spa. De prachtige suites zijn allemaal
beachfront gelegen. Je hoort 's nachts de oceaan heerlijk op de achtergrond!

Het volgende bezoek was aan LUX* Grand Gaube en na een zeer warm welkom en een rondleiding vond de lunch plaats in restaurant "Bodrum
Blue" met schitterend uitzicht op de Indische Oceaan. Het resort heeft een retro-chique design en er heerst een gezellige, informele sfeer.
Helaas bleven wij hier niet overnachten, want wij gingen door naar Grand Baie, gelegen in het noorden van het eiland. Hier vind je Royal Palm
Beachcomber Luxury, een kleinschalig resort met slechts 69 suites. Het contrast met LUX* Gran Gaube is groot - Royal Palm is klassieker qua
inrichting en er heerst een serene en rustige sfeer. Tijdens het verblijf heb ik ervaren dat dit met recht een van de meest exclusieve resorts op
het eiland is, de service is subliem. Wij mochten hier genieten van een yogales in de vroege ochtend. Wij kwamen als herboren aan het ontbijt!
Het strand is hier ook prachtig met heerlijke luxe ligbedden. Watersporten zoals waterskieën is gewoon inbegrepen.
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De uitdrukking "save the best for last" vond ik zeker van toepassing op deze reis; het laatste resort dat wij bezochten was ONe&Only Le Saint
Geran. Dit was toch wel mijn persoonlijke favoriet. Het resort is helemaal gerenoveerd met schitterende kamers en suites verspreid in de tuinen
en altijd zicht op het hagelwitte zandstrand en de Indische Oceaan. De One&Only kidsclub maakt dit resort ook voor families een perfecte
keuze. Als verrassing was hier wederom een massage gepland en hierdoor weet ik uit ervaring dat de Spa zeker een aanrader is!
Mauritius heeft mijn hart gestolen en ook over de vlucht met Air Mauritius was ik erg te spreken. We hebben terug business class mogen
ervaren, maar de economy class is zeker ook heel comfortabel.

Algemene informatie:
Mauritius is een zelfstandige republiek in de Indische Oceaan, bestaande uit verschillende eilanden. Het land ligt circa 855 km ten oosten van
Madagaskar en circa 1800 km ten oosten van het vasteland van Afrika. Mauritius wordt gerekend tot de Afrikaanse landen.
Tot de republiek Mauritius behoren de eilanden Mauritius, Rodrigues (109 km²), Agalega-eilanden en de Cargados Carajos (St. Brandon), die
binnen het Britse Gemenebest ook wel de Lesser Dependencies genoemd worden en samen slechts 71 km² groot zijn.
Mauritius, Rodrigues en het eiland Réunion vormen tezamen de Mascarenen, vernoemd naar de Portugese ontdekkingsreiziger Pedro
Mascarenhas, een van de eersten die voet aan wal zetten op Mauritius.
De hoofdstad Port Louis werd in 1735 door de Fransen gesticht en werd genoemd naar de Franse koning Lodewijk XV.
Het eiland heeft een smalle kuststrook met langgerekte stranden. Daarachter bevindt zich oprijzend laaggebergte. De hoogste top ligt in het
zuidwesten en is 828 meter. Centraal op het eiland ligt een plateau van ruim 600 meter hoogte, gevormd door kraters en lava en ander
vulkanisch gesteente. De vulkanen zijn trouwens al lang geleden uitgewerkt. Ook bevinden zich in het binnenland een aantal meren, enkele
rivieren en watervallen. Bijna het hele eiland is omgeven door een koraalrif. Vroeger had Mauritius heel veel dicht bos, maar nu beslaat dat nog
maar ruim 20% van de oppervlakte.
Kustlijn: 177 km.
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Plaatsen: Port Louis, Curepipe, Vacoas-Phoenix, Beau Bassin-Rose Hill, Quatre Bornes
Het klimaat is subtropisch tot tropisch, vrij gematigd. De gemiddelde temperatuur ligt van juni tot oktober tussen de 17 en 25 °C en van
november tot april tussen de 24 en 31 °C.
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