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Tamarina Golf & Spa Boutique
Hotel | Mauritius

15.598,-
Fra-pris pr. person i kr.

10 dage
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Tamarina Golf & Spa Boutique Hotel er et 4-stjernet intimt
boutiquehotel beliggende på Mauritius' vestkyst ikke langt fra den
maleriske landsby Tamarin og det populære område Flic en Flac.
Hotellet ligger smukt med udsigt over den legendariske strand og
giver jer betagende solnedgang i selskab med delfiner ude i
bugten. Her vil I hurtigt føle, at I er kommet til et paradis.
Tamarina Golf & Spa Boutique Hotel holder løftet om spontane,
afslappede og glædelige ferier, der er fulde af vidunderlige
overraskelser.

Spændende Port Louis - Mauritius' hovedstad

Paradislignende strande og laguner

Nationalparken Ile aux Aigrette

Black River Gorges National Park



Dagsprogram

da
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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 i morgen.

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

I modtages i lufthavnen af en lokal repræsentant for
BENNS og køres til Tamarina Golf & Spa Boutique Hotel.

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 gør godt 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 særlige 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
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maleriske kystlandsby to smukke strande og er
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 opbyde 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: Halvpension
Overnatning:Tamarina Golf & Spa Boutique Hotel

Dag 3-8: Ophold på
Tamarina Golf & Spa
Boutique Hotel
De næste dage skal I nyde livet og tilværelsen i de
smukke omgivelser ved Tamarinbugten på det lille intime
boutique hotel med 50 værelser, restauranter, barer, spa
og golfbane.

L'Acacia Spa
Hotellets spa symboliserer renæssance midt i
indbegrebet af velvære. Jeres sanserejse starter ved
døren i mødet med eksotiske dufte, der fremkalder
afslapning. L'Acacias menu er udformet med omhu og
består af en delikat palet af holistiske godbidder, der
inkluderer massage og naturlige bioprodukter, så I kan
slappe af, forynge og forkæle jer selv.

Golf
Hotellets golfbane er en 18-hullers og par 72
mesterskabsbane, der er designet af arkitekten Rodney
Wright og kombineret med tekniske udfordringer. Banen
er smukt anlagt med en flot udsigt over det fantastiske
Rempart-bjerg og Tamarinbugten. Golfanlægget er af høj
kvalitet med øvelsesområde, omklædningsrum med
skabe og brusere samt bar, restaurant, en pro-shop og et
akademi, der tilbyder tjenester fra en PGA-pro.

Måltider inkluderet: Halvpension
Overnatning: Tamarina Golf & Spa Boutique Hotel
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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

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 Tamarina
Golf & Spa Boutique Hotel

Deluxe er indrettet i varme farver med naturlige
materialer, hvilket giver dem en imødekommende og
hyggelig stemning. De 39 kvm store værelser er
beliggende på stue-, 1. og 2. etage med egen møbleret
balkon, hvorfra der er udsigt til enten haven eller havet.
Vælg mellem Garden View, Seaside View eller
Beachfront.

Restauranter og barer på
Tamarina Golf & Spa
Boutique Hotel
Restauranter

L'Escale
Hovedrestauranten er et must-see med en fantastiske
udsigt ud over Tamarin Bay. Her tilbydes en stor eksotisk
morgenbuffet, italienske retter til frokost og
temamenuer samt lokale retter om aftenen.

Laplaz
I løbet af dagen serveres der salatbar og sandwich på
stranden, inden restauranten ændrer menuen til
gourmet med en bred vifte af fisk og skaldyr. Fra jeres
bord, der er placeret blot få skridt fra havet, kan I nyde
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den smukke udsigt over vandet til lyden af bølgerne, der
skvulper mod kysten.
(NB: Restauranten er lukket søndag og mandag aften).

Le Dix-neuf
Restauranten ligger lige efter 18. hul på golfbanen med
panoramaudsigt over Rempart-bjerget og 'det vilde
vesten'. Her serveres morgenmad og frokost samt dejlig
kold øl efter en golfrunde.

Barer

Main Bar
Hovedbaren er åben daglig hele dagen. Her tilbydes en
bred vifte af drikkevarer og cocktails lige fra
internationale klassikere til lokale specialiteter. I kan
bestille forfriskninger, mens I nyder livet ved poolen eller
dvæler over en drink efter middagen.

Ti Baz
Strandbaren er åben daglig alle ugens dage, og tilbyder et
udvalg af signaturcocktails, der er fremstillet af lokal
rom. Dette er det perfekte sted at slappe af og beundre
solnedgangen sidst på eftermiddagen og blande sig med
de andre gæster omkring bålet, der arrangeres en gang
om ugen.

Wine Gallery
Hotellets vinkælder kan besøges, som I vil besøge et
kunstgalleri. Her har I mulighed for at vælge den vin, der
passer bedst til jeres måltid. I galleriet finder I både store

årgange og mere overkommelige vine fra alle
verdenshjørner.

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!
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Rochester Falls Oplev det smukke vandfald og det
fantastiske lavaskabte landskab.

Vest- og nordvestsiden

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
(abebjerget), 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 mod 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 samt 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
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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
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 Mauritius

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

Deluxe Garden View
15.598,00 DKK

Deluxe Seaside View
16.848,00 DKK

Deluxe Beachfront
18.248,00 DKK

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

Deluxe Garden View
16.698,00 DKK

Deluxe Seaside View
17.948,00 DKK

Deluxe Beachfront
19.298,00 DKK

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

Deluxe Garden View
15.598,00 DKK

Deluxe Seaside View
16.848,00 DKK

Deluxe Beachfront
18.248,00 DKK

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

Deluxe Garden View
19.198,00 DKK

Deluxe Seaside View
20.998,00 DKK

Deluxe Beachfront
22.998,00 DKK

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

Deluxe Garden View
19.198,00 DKK

Deluxe Seaside View
20.998,00 DKK

Deluxe Beachfront
22.998,00 DKK

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

Deluxe Garden View
17.248,00 DKK

Deluxe Seaside View
18.748,00 DKK

Deluxe Beachfront
20.398,00 DKK

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

Deluxe Garden View
19.198,00 DKK

Deluxe Seaside View
20.998,00 DKK

Deluxe Beachfront
22.998,00 DKK

Rejseperiode April-juni  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | 15 dage

Deluxe Garden View
21.448,00 DKK

Deluxe Seaside View
23.598,00 DKK

Deluxe Beachfront
25.948,00 DKK
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Rejseperiode Juli-august  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | 15 dage

Deluxe Garden View
22.548,00 DKK

Deluxe Seaside View
24.698,00 DKK

Deluxe Beachfront
26.998,00 DKK

Rejseperiode September  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | 15 dage

Deluxe Garden View
21.448,00 DKK

Deluxe Seaside View
23.598,00 DKK

Deluxe Beachfront
25.948,00 DKK

Rejseperiode Oktober  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | 15 dage

Deluxe Garden View
27.648,00 DKK

Deluxe Seaside View
30.698,00 DKK

Deluxe Beachfront
34.198,00 DKK

Rejseperiode November  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | 15 dage

Deluxe Garden View
27.648,00 DKK

Deluxe Seaside View
30.698,00 DKK

Deluxe Beachfront
34.198,00 DKK

Rejseperiode December  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | 15 dage

Deluxe Garden View
24.298,00 DKK

Deluxe Seaside View
26.848,00 DKK

Deluxe Beachfront
29.698,00 DKK

Rejseperiode Januar-marts  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | 15 dage

Deluxe Garden View
27.648,00 DKK

Deluxe Seaside View
30.698,00 DKK

Deluxe Beachfront
34.198,00 DKK

Tillæg pr. person for opgradering til 'Full board': kr. 1.300

Tillæg pr. person for opgradering til 'All Inclusive': kr. 3.650

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. 2.250

Tillæg pr. person for opgradering til 'All Inclusive': kr. 6.150

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

Der skal påregnes højsæsonstillæg ved rejse over jul og nytår
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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

7eller 12 nætter på Tamarina Golf & Spa Boutique
Hotel

Halvpension

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/tamarina-golf-spa-boutique-hotel-94390?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/mauritius/tamarina-golf-spa-boutique-hotel-94390%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer

