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Royal Palm******

6 stjernet hotel med en af de bedste placeringer på Mauritius’ nordvestkyst ved en af de mest 
uforstyrrede og fineste bugter på øen. Her bliver det bedste af ægte traditionel Mauritius 
gæstfrihed kombineret med moderne internationale luksuriøse faciliteter. De store junior 

suiter er på ca. 55m² med en 8m² stor terrasse beliggende i stueplan eller på første sal. Alle suiterne 
er indrettede i bløde, lyse farver med alle ønskværdige faciliteter. Nyd de smukke omgivelser og det 
høje serviceniveau, som tilsammen gør opholdet på Royal Palm til en særlig oplevelse. Det er ikke 
uden grund, at Royal Palm er en del af ”Leading Hotels of the World”.

Royal Palm******

Le Victoria****
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Le Victoria****+

ette rigtig gode 4 stjernede hotel ligger mellem hovedstaden Port Louis og Grand Baie 
på den vestlige kyst godt beskyttet for passatvindene, som blæser over Mauritius. Le 
Victoria er kendt som et velegnet familiehotel, og det er med rette, da superiorværelserne 

og familielejlighederne er store og rummelige. Desuden har hotellet et stort udvalg af faciliteter for alle. 
De 254 værelser er godt indrettede med alle nødvendige faciliteter. Der er masser af plads til alle gæster 
på hotellet, så hvis I rejser uden børn, vil I ikke føle jer generet. Det er lykkedes at skabe en populær 
oase, og hotellets all inclusive koncept, Serenity, er med til at gøre ferien overkommelig og behagelig.
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Beau Rivage*****

stjernet deluxe hotel beliggende på østkysten ved den imponerende hvide sandstrand Belle Mare, 
hvor sandbanker frembringer en skøn lagune, som gør stranden perfekt for badende.  Beau Rivage 
afspejler på bedste vis, hvad der kan kaldes mauritisk stil – et harmonisk mix af europæisk, indisk, 

afrikansk og kinesisk kultur. Ud over en af de største swimmingpools på Mauritius tilbyder hotellet et 
varieret udvalg af aktiviteter, deriblandt et dejligt spa center. Der er 4 restauranter, 3 barer og 24 timers 
butlerservice, så her er noget for enhver smag. Alle 174 suiter har egen balkon eller terrasse med udsigt 
over bugten.  Et fabelagtigt hotel med en fantastisk udsigt over det Indiske Ocean.
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Legends*****

Beau Rivage*****

Tamassa****
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Legends*****

uksuriøst 5 stjernet hotel beliggende på Mauritius’ nordøstlige kyst ved den lille fisker-
landsby Grand Gaube. Legends er konstrueret efter grundprincipperne i den ældgamle 
kinesiske filosofi, Feng Shui, om at leve livet i harmoni. Feng Shui’s fem grundelementer, 

metal, vand, træ, jord og ild er gennemgående i hele hotellets opbygning, med metal som hovedele-
ment i de 126 superior værelser og vand i de 46 deluxeværelser. Alle værelser har enten balkon eller 
terrasse med havudsigt. Hotellet tilbyder alt hvad hjertet og kroppen kan begære af underholdning, 
aktiviteter og spafaciliteter. Ønsker I at koble af og blive forkælet, er Legends stedet.

Tamassa****

redfyldt og dejligt hotel med en rolig beliggenhed på den sydvestlige kyst i det endnu uspo-
lerede område, Bel Ombre - omgivet af det Indiske Ocean, palmer og sukkerrørs-marker. 
Atmosfæren er afslappet med et utrolig højt serviceniveau fra det altid imødekommende 

personale. Stilen er nutidig med rene linier og et ”frækt” brug af farver. De 214 værelser er fordelt i mindre 
huse, som enten vender ud mod en af de 3 swimmingpools eller havet, og alle har en herlig stor balkon 
eller terrasse. Sydkysten er til tider plaget af kraftige vinde, men stranden bliver beskyttet af det ud fra 
kysten liggende rev. Et vidunderligt og gennemført hotel hvor den personlige betjening er i højsæde.
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Beau Rivage*****

Standard værelse

Deluxe værelse



Le Touessrok******

n oplevelse af de helt store venter forude på dette pragtfulde 6 stjernede hotel, som 
er et af de mest romantiske og glamourøse på Mauritius. Hotellet er beliggende på 
østkysten og ud over de eventyrlige strande lige ved hotellet, råder Le Touessork også 

over den private ø, Ilot Mangènie, og den delvis offentlige ø, Ile aux Cerfs, med egen golfbane. 
De 168 værelser er alle meget luksuriøst indrettede og fordelt over et kæmpe område, så man 
mister aldrig den eksklusive følelse. Nyd en gourmetmiddag på en af hotellets 5 restauranter og for 
dem, der ønsker lidt ufordringer, tilbyder hotellet et bredt udvalg af land- og vandsportsaktiviteter.

Deluxe værelse Coral Wing
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Le Touessrok******
Sugar Beach*****
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Sugar Beach*****

å den vestlige kyst ved Wolmarstranden finder I dette helt ny renoverede 5 stjernede 
hotel. Her er harmoni og velvære stikordene. I bor midt i en stor og frodig tropisk have, 
fyldt med behagelige blomsterdufte. Hotellet er bygget efter lokale arkitektoniske tradi-

tioner og har datidens sukkerplantager som inspiration med den majestætiske hovedbygning, Manor 
House, som midtpunkt og hjerte. I det velholdte haveområde med alléer og flot bevoksning ligger de 
veludstyrede villaer, som vender enten ud mod have eller det Indiske Ocean – alle med egen balkon 
eller terrasse. Et helt fantastisk hotel der kombinerer europæisk kolonistil med lokal idyl og elegance.

Le Touessrok******
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The Grand Mauritian*****

  plinternyt 5 stjernet hotel smukt beliggende på vestkysten mellem det Indiske Ocean 
og sukkerrørsmarkerne. Der er ikke langt til hverken Port Louis eller Grand Baie, hvor 
der er gode shoppingmuligheder. Hotellets 193 værelser er indrettede meget klassisk 

og smagfuldt, og fra alle værelser har man en pragtfuld havudsigt. Stranden ved The Grand Mauritian 
er ikke særlig stor, men derimod råder hotellet over en af de største og lækreste swimmingpools på 
Mauritius. Desuden tilbyder hotellet et stort udvalg af alverdens aktiviteter og faciliteter. Et utrolig 
elegant og gennemført hotel hvor der er kræset for detaljen.

GENERELLE BETINGELSER  - FÅ UDSKRIFT HOS DIT REJSEBUREAU ELLER SE PRISLISTEN

TEKNISK ARRANGØR: BILLETKONTORET A/S. REJSEGARANTIFONDEN NR.: 650
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The Grand Mauritian*****


