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En stribe med hvid sandstrand, en lagune med turkisblåt vand og
en 35 hektar stor tropisk er blot nogle af de charmerende
oplevelser, som I finder på Trou aux Biches Beachcomber Golf
Resort & Spa. Dette 5-stjernede luksushotel på Mauritius er
beliggende på den nordvestlige kyst af Mauritius i et af øens
bedste klimaer og med den perfekte ramme for dramatiske
solnedgange.
Trou Aux Biches Beachcomber Golf resort & Spa giver de
idylliske rammer for en bryllupsrejse eller en romantisk ferie med
dens vidunderlige atmosfære.

Spændende Port Louis - Mauritius' hovedstad

Paradislignende strande og laguner

Nationalparken Ile aux Aigrette

Black River Gorges National Park
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark
Der er afrejse fra Danmark i løbet af dagen mod det
solrige Mauritius. Undervejs vil der være mellemlanding
med flyskifte, inden ankomsten til lufthavnen på
Mauritius næste morgen.

Dag 2: Ankomst til Port
Louis
I ankommer til den internationale lufthavn, der ligger i
Port Louis, og forude venter 7 nætters forrygende
ophold på Mauritius.

I modtages i lufthavnen af en lokal repræsentant for
BENNS og køres til Trou Aux Biches Beachcomber Golf
Resort & Spa.

Velkommen til Mauritius
Mauritius er en af mange tropiske perler i det Indiske
Ocean og kendt for sine vidunderlige strande, farverige
byer og skønne natur. Kridhvide strande og krystalklart
vand omringer øen, som hovedsageligt består af grønt
bjerglandskab; en farvesymfoni, som er god for sjælen.

Øen har 1,2 millioner indbyggere med forskellig etnisk
baggrund, som indere, afrikanere, franskmænd, kinesere
og kreoler, som alle lever fredeligt sammen på
paradisøen. Særligt inderne og franskmændene har sat
sit præg på madkulturen, så her kan I vente mange lækre,
gastronomiske oplevelser. Nyd dagen og spis et dejligt
måltid på en af øens mange eksotiske restauranter.

Mauritius byder på en lang række oplevelser, og her er
virkelig noget for alle. Øen inddeles i forskellige områder,
som alle byder på skønne oplevelser:

Nordlige Mauritius, Grand Bay Som selve
definitionen på det nordlige Mauritius, har den lille
maleriske kystlandsby to smukke strande og er
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kendt for sine mange muligheder for aktiviteter på
vandet, såvel som gode restauranter og livligt
natteliv.
Østlige Mauritius Østkysten byder på øens
smukkeste kystlinjer og laguner, som vil tage
pusten fra jer. Udforsk spændende grotter, sejl i
kajak, spil golf eller nyd de fantastiske omgivelser.
Port Louis er Mauritius' spændende hovedstad.
Grundlagt i 1732 af franskmænd og med masser af
spændende kultur, historie og arkitektur.
Vestlige Mauritius Oplev den spektakulære natur
og øens største nationalpark, Black River Gorges,
samt naturparkerne Gros Cailloux og Casela.
Sydlige Mauritius Oplev den skønneste natur, som
Mauritius kan byde på med smukke sandstrande,
fascinerende klippeformationer, sukkerplantager
og et bjergrigt terræn.
Centrale Mauritius Oplev de flotte bjerge, den
frodige vegetation og de smukke vandfald, samt de
billedskønne byer, som den centrale del af landet
byder på.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning:Trou Aux Biches Beachcomber Golf resort
& Spa

Dag 3-8: Ophold på Trou
Aux Biches Beachcomber
Golf resort & Spa
De næste 7 dage skal I opholde jer på dette 5-stjernede
romantiske luksushotel med sjove aktiviteter, total
forkælelse og den mest fantastiske solnedgang.

Landaktiviteter
Resortet tilbyder en række sportsaktiviteter, der
inkluderer tennis, bordtennis, beachvolley, petanque,
mountainbiking og golf ved Mont Choisy Le Golf. Nogle
aktiviteter koster et gebyr.

Vandaktiviteter
Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa ligger
på kanten af en uspoleret strand og er omgivet af en
mousserende lagune, hvilket gør det til det perfekte sted
at nyde en vifte af de bedste vandsportsaktiviteter.
Bådhuset ligger tæt ved fællesområderne og
hovedpoolen og dermed let tilgængelig for alle gæster.
De mere eventyrlystne gæster kan lade vindene guide
dem i en lille sejlbåd eller prøve kræfter med windsurfing
eller vandski. Dem, der bare vil slappe af, kan beundre
utallige farverige fisk under en sejltur med glasbund eller
snorkle for at se marinelivet på tætteste hånd. Alle
aktiviteter er med erfarne instruktører. Desuden har
Trou aux Biches Beachcomber et af de bedste
dykkercentre på Mauritius. Her tilbydes der udstyr og
oplæring til begyndere og mere erfarne dykkere, når et af
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de smukkeste dykkersteder på den nordlige del af øen
skal udforskes. I kan også nyde et udvalg af dagsture eller
aktiviteter, der afgår fra hotellet og tager jer rundt i den
nordlige del af øen. På en undersøisk gåtur vil I få
mulighed for at fodre fiskene dybt nede under
havoverfladen. For jer, der ikke vil blive våde, er ubåden
eller vandscooteren en fantastisk måde at komme ud på
havet og opdage enestående marine-flora og fauna.
Resortet tilbyder også stand-up paddle, aquagym og
dybhavsfiskeri.

Fitness
For jer, der ønsker at holde jer i form under ferien på
Mauritius, tilbydes der et moderne og rummeligt
sportscenter, der er udstyret med de nyeste faciliteter.
Et team af professionelle instruktører er til rådighed til
gruppe- eller individuelle lektioner i bl.a. aerobic, yoga,
spinning og konditionstræning. Efter træningen kan I
berolige jeres muskler og belønne jer selv med et
afslappende øjeblik i resortets tyrkiske bad.

Spa
Trou aux Biches' spa dækker et område på hele 2.897
kvm midt i frodige tropiske haver, klar til at opfylde jeres
forventningerne. En træsti vil via kølige reflekterende
damme føre jer til spaen. En smuk pool er anlagt i midten
af ??spaen, og den grænser op på den ene side til en stor
træterrasse med komfortable liggestole i skyggen af
??frangipani-træer, hvor I kan slappe af efter jeres
behandling.

Spaen har to separate områder, der hver især er

forskellige i udseende og fornemmelse. Ved ankomsten
får I en lækker urtete og et forfriskende håndklæde som
et indbydende ritual for langsomt at vække jeres sanser.
Fra receptionen fører en elegant korridor til de
klimatiserede kabiner og afslapningsområder på den ene
fløj. Her kan I nyde en række behandlinger og et udvalg
af eksotiske olier. Den anden fløj, der er beskyttet af en
væg mod poolen, består af 13 rustikke stråtækte
træhytter, der er forbundet med stier under pergolaer
skåret i klatrende buske. Hver træhytte er gemt i tropisk
grønt med en dør for at sikre privatlivets fred. Det er her,
I vil få den autentiske naturoplevelse med en
afslappende massage til lyden af fugle, mens en blid brise
vil afkøle jer.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Trou Aux Biches Beachcomber Golf Resort
& Spa

Dag 9: Afrejse fra
Mauritius
Nyd jeres sidste timer på eventyrlige Mauritius, inden
hjemrejsen påbegyndes. I løbet af dagen er der transfer
til lufthavnen for jeres fly hjem mod Danmark med
mellemlanding og flyskifte undervejs.

Måltider inkluderet: Morgenmad og mad på flyet
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Dag 10: Ankomst til
Danmark
Der er ankomst til Danmark i løbet af dagen. En
drømmerejse er til ende med billeder af blændende
strande, turkisblåt vand, farverige fisk og lækker mad på
nethinden. Mindeværdige billeder, som hænger ved i lang
tid.

Velkommen hjem!

Indkvartering på Trou Aux
Biches Beachcomber Golf
Resort & Spa
Junior Suite er lys, rummelig og forbundet med en snoet
gyde i de tropiske haver. Varmen i de neutrale farver
skaber en indbydende atmosfære og inviterer til et roligt
og afslappende sted. Soveværelset er åbent ud til et
hyggeligt opholdsområde og en terrasse. De elegante
træmøbler tilføjer et sofistikeret touch til suitens
intimitet. De sorte og hvide nutidige fotografier giver liv
til den nautiske indretning i de rummelige soveværelser.
Et stort åbent brusebad med lyse beige fliser og separat
badekar tilføjer et tropisk præg til suiten. Den 63 kvm
store suite med plads til 2 personer er beliggende i et

roligt område i hver af de seks halvmåner med adgang til
en pool.

Tropical Junior Suite har en ægte tropisk stemning med
et strejf af elegance. Det rummelige soveværelse
strækker sig ud på en intim terrasse, hvor I kan nyde
udsigten over den frodige have og poolen i midten af den
halvmåne, som I bor i. Det naturlige lys forbedrer
indretningen og fremhæver de nutidige nautiske
fotografier, der skaber en roligt, men eksotisk stemning.
Det rummelige badeværelse passer ind i den tropiske
charme. En generøs åben bruser omgivet af glatte
småsten fører til et udendørs brusebad, der har skygge
fra en delikat espalier og omgivet af frisk tropisk grønt.
Den 70 kvm store suite er perfekt til et par og tilbyder et
tropisk, men hyggeligt gemmested. Her vil I nyde
romantiske øjeblikke i skyggen af palmetræerne omkring
poolen.

Beachfront Suite med pool symboliserer den perfekte
kombination af elegance og modernitet blot et par skridt
væk fra en af øens smukkeste strande. Suiten er lys og
luftig og giver jer det bedste både indenfor og udenfor, så
I får mest muligt ud af den utrolige udsigt. En blanding af
mørkt og lyst træ suppleres af de bløde beige toner og
stænk af frisk grøn, hvilket giver suiten en sofistikeret,
men munter og sommerlig stemning. Badeværelses giver
tropisk charme og ægthed, da det strækker sig ud til et
udendørs bruserum, der er omgivet af eksotisk grønt.
Den 102 kvm store suite har sin egen pool, omgivet af en
træterrasse og en klippevæg. Her får I både privatliv og
et tilflugtssted for unikke øjeblikke med ferieromantik.
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Beachfront Senior Suite med pool er stedet, hvor I vil
vågne op til den beroligende lyd af bølger hver morgen.
Suiten ligger blot et stenkast fra stranden og har en
storslået udsigt. Det overdådige interiør inkluderer
sofistikerede mørkebrune og slanke træmøbler og en
delikat blanding af metalliske linjer og kurver, der skaber
et moderne, men klassisk tema. Soveværelset har et
overdådigt badeværelse komplet med et romantisk rundt
badekar og udendørs brusebad, der er anlagt blandt
eksotiske planter og buske. En rummelig opholdsstue
åbner sig ud til terrassen, begge med overdådige møbler
og tilbehør, der symboliserer komfort, praktisk og luksus.
En privat trappe fører jer til jeres egen pool omgivet af en
træterrasse. Den 163 kvm store suite er omgivet af en
traditionel stenmur, der giver det perfekte privatliv både
indendørs og udendørs.

Er I en familie, der ønsker at bo sammen, kan vi også
tilbyde 2 værelsessuiter samt både 2- og 3-værelses
villaer. Kontakt os for mere information og priser.

Restauranter og barer på
Trou Aux Biches
Beachcomber Golf resort
& Spa
Restauranter

4 af restauranterne er placeret i centrum af Trou Aux
Biches Beachcomber Golf resort & Spa omkring den
store pool, mens de sidste 2 har en separat placering tæt
på stranden og havet. I tråd med hotellets unikke
gastronomiske stil tilbyder alle restauranterne en
kulinarisk rejse, der tager jer med langt ud over
mauritiske grænser til Asien til Europa. Uanset hvor I
vælger at spise, vil I kunne nyde den fantastiske
atmosfære, smukke mad og personlige service.

La Caravelle
Dette er en elegant restaurant, der ligger i udkanten af
??hotellets smukke hvide sandstrand. Den er åben for alle
måltider og serverer internationale retter. Den er
indrettet under et stort stentag med en træpromenade
på den ene side og kølige reflekterende damme på den
anden. Restaurantens omfattende buffetområde er i
centrum med madlavningsstationer dedikeret til levende
madlavning. Den elegante bar virker som det perfekte
sted at nyde en frugtagtig cocktail, mens solen tager sin
sidste dukkert i det rolige blå hav. Overfor restauranten
på tværs af vandet er der blevet bygget et dejligt lysthus
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til at afholde intime middage eller fejre enhver særlig
lejlighed. På La Caravelle ændrer stemningen sig som
dagen går. I vil opleve et afslappet sted til frokost og om
aftenen træder i ind i restauranten til lyden af
??klavermusik.

Sundeck
Med plads til 40 gæster, har man mulighed for at spise
frokost og aftensmad på soldækket afhængigt af vejret
og mod et tillæg.

Il Corallo
Il Corallo er kun åben til middag, hvor det bringer
Middelhavet til Mauritius. Jeres smagsløg vil blive
stimuleret af traditionelle italienske opskrifter, der
blander sig med et kreativt twist med produkter af høj
kvalitet, der kommer fra de fineste regioner i Italien.
Restaurantens spektakulære beliggenhed åbner sig ud til
stranden på den ene side og glitrende damme på den
anden. De moderne møbler er dækket med læder eller
trykt stof, der forstærker den moderne atmosfære. Der
er ingen bar, men en unik walk-in-vinkælder, hvor I kan
træffe jeres eget valg ved at gennemse det omfattende
udvalg af vine. Over vandet er der bygget et privat
lysthus, der er det perfekte sted for en romantisk middag
under den mauritiske stjernespækkede himmel.

L'Oasis
Hovedrestauranten med udsigt over poolen og havet
serverer buffet hver aften med levende madlavning og en
Mauritius markedsbuffet en gang om ugen. Den er
bygget i udkanten af hovedpoolen og inviterer jer til at

vælge mellem en række lækre retter, der tilbydes på de
omfattende buffeter. De moderne møbler er dækket med
læder eller trykt stof, der forstærker den moderne
atmosfære. I kan vælge jeres vin til maden fra det store
udvalg i den unikke walk-in vinkælder.

Le Deck
Som navnet antyder, er Le Deck en ekspansiv
træterrasse, der vender ud mod havet. Dette afslappede
sted ligger ved hovedpoolen og er fyldt med
kokospalmer, der forbedrer den tropiske atmosfære.
Den er åben til frokost og middag, hvor der fokuseres på
lette måltider fra en middelhavsmenu.

Blue Ginger
På tværs af træstien, der er oplyst med lamper, finder I
den thailanske restaurant Blue Ginger. Dress code er
smart casual (shorts, Bermudashorts, strandtøj eller
sportstøj er ikke tilladt). Restauranten er indrettet som
en traditionel pagode dekoreret med 'Cho fa', der er et
karakteristisk element i thailandsk arkitektur. Blue
Ginger har en dejlig indretning med en zen-atmosfære,
hvor træ, bambus og parketgulve kombineret med
neutrale nuancer skaber et moderne men hyggeligt
interiør. Restauranten har også en hyggelig terrasse med
smukke reflekterende damme. Det åbne køkken fungerer
som en scene, hvor kokken er hovedartisten. I disse
raffinerede omgivelse vil I nyde typiske retter, der
blander forskellige aromatiske komponenter, mens de
udforsker en række smag fra sur, sød, salt til bitter.

Mahiya
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Allerede inden I krydser dørtærsklen, vil have følelsen af
at opholde jer i hjertet af et indisk palads. Taget er kronet
af to mejslede kupler, der giver en øjeblikkelig følelse af
overdådighed. Det rige interiør er malet med varme
nuancer forstærket af dæmpet belysning. En udendørs
terrasse med små damme giver jer mulighed for at spise
under stjernerne. Ved ankomsten tilbydes kvinder en
bindi, der er en traditionel juvel, der placeres på panden
som en del af den indiske tradition. Maden serveres i
traditionelle indiske kobberskåle, der supplerer de
gyldne glas. Her kan i forkæle jer med traditionelle
indiske retter skab af den indiske kok og til lyden af
citharaen.

Barer

La Caravelle Bar
La Caravelle Bar ligger tæt på stranden og inviterer jer til
at prøve forskellige varianter af hjemmelavet rom eller
nippe til et glas kold champagne, mens I ser solen gå ned i
havet. Det er her, I finder et udvalg af aromatiserede
rom, cigarer og champagne. Dress code er elegant
(skjorte og bukser obligatorisk for herrer)

L'Oasis Bar
Denne bar ligger ved hovedresturanten L'Oasis med
udsigt over swmmingpoolen og havet. Et perfekt sceneri
at nyde en cocktail efter middagen.

Forslag til oplevelser rundt
i Mauritius
Der er ikke sat et bestemt program for jer, men her kan I
læse forslag til aktiviteter for enhver smag.

Sydsiden

Mahebourg Oplev denne charmerende, historiske
fiskerlandsby, og tag til Pointe Canon, hvor I kan få
en spektakulær udsigt over Lion Mountain og
Grand Port bjergkæden.
Nationalparken Ile aux Aigrette Siden 1985 har
Mauritian Wildlife Foundation (MWF) arbejdet
med konservering og re-introduktion af den unikke
flora og fauna på denne lille koralø. Oplev denne
helt specielle ø på en guidet tur.
Blue Bay Marine Park Beliggende sydøst på
Mauritius er dette stedet for jer, der vil opleve livet
under vandoverfladen, enten iført snorkel eller på
en sejltur i en båd med glasbund.
Le Souffleur En spektakulær 30 meter høj gejser.
La Roch Qui Pleure "Den grædende sten" ligger i
Gris-Gris og her kan I opleve den friske luft helt fra
Antarktis!
Rochester Falls Oplev det smukke vandfald og det
fantastiske lavaskabte landskab.

Vest- og nordvestsiden
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Albion og Pointe aux Sables? Kendt for sit fine
fyrtårn og nydelige strand, er dette et smukt sted
at nyde den romantiske stemning. For de lidt mere
eventyrlystne kan det anbefales at tage en tur til
Pointe aux Sables, hvor man finder Montagne Zako
(abebjergt), og hvor man kan springe i vandet fra
den 20 meter høje klippe.
Flic en Flac Beliggende på vestkysten af Mauritius,
er denne landsby hele turen værd. Området er
under stor udvikling og er en populær destination
med sin smukke strand, koralrev og mange
muligheder for god mad og drikke.
Tamarin og Black River To tidligere traditionelle
fiskerlandsbyer, som nu er kendt for sit gode
surfermiljø og fiskemuligheder.
Martello Tower i La Preneuse Færdigbygget af
briterne i 1846, var denne fæstning et vigtigt værn
mod den franske flåde.
Black River Gorges National Park For jer, som er
glade for vandreture, kan vi anbefale at tage turen
til denne store, flotte nationalpark, beliggende i
den sydvestlige del af Mauritius. Oplev den
spektakulære natur og det unikke dyreliv.
Camarel Waterfalls Beliggende i Black River
Gorges National Park, er dette 83 meter høje
vandfald et spektakulært syn.

Nordsiden

Grand Bay Som selve definitionen på det nordlige

Mauritius, har den lille maleriske kystlandsby
Grand Bay to smukke strande og er kendt for sine
mange muligheder for aktiviteter på vandet, så vel
som gode restauranter og livligt natteliv.
Sir Seewoosagut Ramgoolam botaniske have
Kendt for sine enorme åkander og 85 forskellige
palmer fra hele verden samt andre eksotiske
vækster.
The Red Roof Chapel i Cap Malhereux Smuk
katedral beliggende helt nord på øen.
Mahewarnath Mandir i Triloet Det største
hinduistiske tempel på Mauritius.
The Northern Islets Nord for Mauritius ligger en
gruppe med små øer, som er en perfekt destination
for dagsudflugter. Her kan I snorkle i det
krystalklare vand, gå på vandreture eller nyde en
dejlig picnic på de skønne sandstrande og opleve
det spændende dyreliv på øerne.
Akvariet på Pointe aux Biches Oplev dette flotte
akvarium med over 200 forskellige fiskearter,
svampe, koraller og hajer.

Østsiden

Ile aux Cerfs Kendt som et paradis for aktiviteter
på vandet, er denne lille juvel af en ø på østkysten
af Mauritius et ideelt sted at tilbringe dagen. Oplev
også det smukke fyrtårn, de nydelige strande, en
skildpaddefarm, og en flot golfbane.
Grand River South East Denne flod er en
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fantastisk destination for jer, der nyder en god
gåtur.
Skønne sandstrande Her kan nævnes strandene
Roches Noire, Poste Lafayett, Bras d'Eau og Belle
Mare.
Grottene i Roches Noires Oplev de mange grotter,
og alt det spændende, de har at byde på, fra rigt
dyreliv til fantastisk kildevand.
Bras d'Eau nationalpark Denne flotte nationalpark
er et ideelt sted for vandreture eller en tur på
Mountain Bike.

Den centrale del af Maritius

Hyggelige byer De fire byer Rose Hill, Quatre
Bornes, Vacoas og Curepipe, danner hjertet af
Mauritius og byder på masser af charme.
Trou aux Cerfs Den mest berømte sovende vulkan
på Mauritius er et perfekt sted til en vandretur og
til at opleve den 360 graders spektakulære udsigt.
Grand Talao I nærheden af Mare aux Valocoas
reservatet ligger denne flotte sø, som ligger i
krateret af en uddød vulkan.
Plaine Champagne Som det højeste plateau på
Mauritius, kan man her opleve en spektakulær
udsigt, smuk skov og flotte søer.
La Rhumerie de Chamare Dette romdestilleri laver
sin egen rom med lokalt sukker, og her er det
muligt at komme på en rundvisning med tilhørende
romsmagning.
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Rejseperiode Juli-august  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | 10 dage

Junior Suite
17.398,00 DKK

Tropical Junior Suite
19.648,00 DKK

Beachfront Suite med pool
23.698,00 DKK

Beachfront Senior Suite med pool
30.848,00 DKK

Rejseperiode September  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | 10 dage

Junior Suite
16.348,00 DKK

Tropical Junior Suite
18.548,00 DKK

Beachfront Suite med pool
22.648,00 DKK

Beachfront Senior Suite med pool
29.798,00 DKK

Rejseperiode Oktober  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | 10 dage

Junior Suite
21.198,00 DKK

Tropical Junior Suite
22.548,00 DKK

Beachfront Suite med pool
33.448,00 DKK

Beachfront Senior Suite med pool
37.148,00 DKK

Rejseperiode November  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | 10 dage

Junior Suite
24.198,00 DKK

Tropical Junior Suite
25.398,00 DKK

Beachfront Suite med pool
38.198,00 DKK

Beachfront Senior Suite med pool
43.848,00 DKK

Rejseperiode December  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | 10 dage

Junior Suite
21.198,00 DKK

Tropical Junior Suite
22.548,00 DKK

Beachfront Suite med pool
33.448,00 DKK

Beachfront Senior Suite med pool
37.148,00 DKK
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Rejseperiode Januar  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | 10 dage

Junior Suite
24.198,00 DKK

Tropical Junior Suite
25.398,00 DKK

Beachfront Suite med pool
38.198,00 DKK

Beachfront Senior Suite med pool
43.848,00 DKK

Rejseperiode Februar-april  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | 10 dage

Junior Suite
21.198,00 DKK

Tropical Junior Suite
22.548,00 DKK

Beachfront Suite med pool
33.448,00 DKK

Beachfront Senior Suite med pool
37.148,00 DKK

Rejseperiode Maj-juni  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | 10 dage

Junior Suite
16.348,00 DKK

Tropical Junior Suite
18.548,00 DKK

Beachfront Suite med pool
22.648,00 DKK

Beachfront Senior Suite med pool
29.798,00 DKK

Tillæg pr. person for opgradering til 'Full board': kr. 3.000

Tillæg pr. person for opgradering til 'All Inclusive': kr. 7.200

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 18.000

Der skal påregnes højsæsonstillæg ved rejse over jul og nytår

Tillæg pr. person for opgradering til 'Full board': kr. 5.150

Tillæg pr. person for opgradering til 'All Inclusive': kr. 12.350

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 18.000

Der skal påregnes højsæsonstillæg ved rejse over jul og nytår



Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Vi sidder klar ved telefonerne
mandag - fredag fra kl 08:30 - 17:00

Flyrejse Danmark - Mauritius t/r

Transfer fra lufthavn til hotel t/r

7nætter på Trou Aux Biches Beachcomber Golf
Resort & Spa

Morgenmad

Afgift til Rejsegarantifonden

Rejse & afbestillingsforsikring

Frokost

Drikkevarer & drikkepenge

Evt. tilkøb af udflugter

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/afrika/mauritius/trou-aux-biches-beachcomber-golf-resort-spa-94388?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/mauritius/trou-aux-biches-beachcomber-golf-resort-spa-94388%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer

