
 

 

Poročno potovanje Mauritius 9 dni   
 

Mauritius otoška država v Indijskem oceanu, kjer so rajske plaže le delček vsega, kar ponuja. Krater ugaslega 
vulkana, unikatni botanični vrt z ogromnimi vodnimi lilijami, orkanske želve, pisana barva zemlje, slapovi, nasadi 

tropskega sadja, sladkornega trsja in čaja ter spomini na nerodnega ptiča dodo. Mauritiusu je vsekakor idiličen 
pobeg, kjer se lahka mladoporočenca resnično sprostita in po našem mnenju hkrati odlična izbira za ležerne 

romantične počitnice z možnostjo doživetja dodatnih dnevnih aktivnosti. Ni potrebno izbrati le enega od osupljivih 
letovišč na Mauritiusu. Bivanje lahko razdelite med več in odkrijte še več te čudovite destinacije. 

 

Zakaj ne bi svoje poročno potovanje združili z drugo od senzacionalnih destinacij? Priljubljene 
kombinacije vključujejo Mauritius in Dubaj ter Mauritius in Reunion. 

 
Kdaj potovati? Mauritius je najbolj deževen od decembra do maja, vroče in bolj suho pa preostanek leta. Tudi če 

zjutraj dežuje, se vreme lahko precej hitro spremeni in nebo v trenutku postane jasno modro. Tako lahko vse leto 

uživate v odličnem tropskem podnebju, belih peščenih plažah in turkiznih lagunah otoka Mauritius.  
 

 
 

POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA NA MAURITIUS-U. 
POT IZ EVROPE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 11 DNI). 

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 

 
PREDVIDEN PROGRAM POTOVANJA: 

1. dan polet na  MAURITIUS. Ureditev vstopnih formalnosti in organiziran privatni prevoz iz letališča do hotela. 
Nastanitev. Prosto za počitniške užitke. (H, V)  

 

2. dan MAURITIUS. Zajtrk. Prosto za počitniške užitke, ki jih lahko popestrite z individualnim izletom (za doplačilo). 
All inclusive in nočitev. (H, AI) 



 

 

Priporočamo poldnevni izlet: PAMPLEMOUSSES GARDEN - L'AVENTURE DU SUCRE - CITADEL - BLUE 
PENNY MUSEUM - PORT-LOUIS AT LEISURE. 

Po zajtrku se odpravite v najlepši botanični park Pamplemousses, ki je izjemno botanično doživetje z najrazličnejšimi 
drevesnimi vrstami ter z znamenitimi vodnimi lilijami. Nato si ogledate L'aventure du sucre, staro tovarno sladkorja, 

ki je preurejena v muzej. Nato se odpeljete v Port Luis, glavno mesto Mauritiusa, kjer si ogledate utrdbo La Citadelle, 

ki je dobra razgledna točka na mesto. Obiščete tudi Blue Penny museum, kjer hranijo 2 najredkejši znamki na svetu. 
Prosto v mestu, kjer se lahko sprehodite po mestni četrti Caudan Water, kjer so nanizane številne trgovinice in prijetni 

lokali ali po pisani mestni tržnici, ki ponuja raznovrstne domače izdelke. Povratek v hotel in prosto.  
 

3. dan MAURITIUS. Zajtrk. Prosto za počitniške užitke, ki jih lahko popestrite z  individualnim izletom (za doplačilo). 

All Inclusive in nočitev. (H, AI) 
Priporočamo celodnevni izlet: TROU AUX CERFS - GRAND BASSIN - BLACK RIVER GORGES - LA 

RHUMERIE DE CHAMAREL - CHAMAREL COLOURED EARTH & WATERFALL. 
Po zajtrku se odpravite proti mestu Curepipe, kjer si boste ogledali Trou aux cerfs, krater spečega vulkana. Nato se 

odpravite naprej do svetega jezera Grand Bassin, kjer se nahaja tudi hindujski tempelj. Pot nadaljujete do razgledne 
točke nacionalnega parka Black River Gorges, kjer je doma večine avtohtonih živalskih in rastlinskih vrst. Nato si 

boste ogledali destilarno ruma Rhumerie de Chamarel, kjer proizvajajo nekaj najboljših vrst ruma. Za konec pa se 

odpravite še na ogled narodnega parka Chamarel, kjer si boste ogledali zemeljske skorjo v 7 odtenkih in več kot 80 
metrov visoke slapove. Povratek v hotel in prosto. 

 
4. dan MAURITIUS. Zajtrk. Prosto za počitniške užitke, ki jih lahko popestrite z individualnim izletom (za doplačilo). 

All incluisve in nočitev. (H, AI) 

Priporočamo celodnevni izlet: BOIS CHÉRI TEA FACTORY - SAINT AUBIN COLONIAL HOUSE - LUNCH 
AT ANDRÉA LODGE OR SAINT AUBIN HOUSE - LA VANILLE RÉSERVE DES MASCAREIGNES - GRIS GRIS. 

Po zajtrku se odpravite na ogled tovarne čaja Bois Chéri tea factory, kjer boste imeli tudi degustacijo. Po ogledu 
nadaljujete ogled kolonialne hiše Saint Aubin, kjer imajo proizvodnjo ruma in vanilije. Tukaj boste imeli tudi postanek 

za kosilo. Po kosilu sledi ogled naravnega rezervata La Vanille Réserve des Mascareignes, kjer živi preko 2000 
krokodilov, orjaške želve ter pisani metulji. Za konec še postanek na prelepi plaži Gris Gris. Povratek v hotel in prosto. 

 

5. – 8. dan, MAURITIUS – prosto za romantični počitek. Zajtrk. Prosto za počitniške užitke. All Inclusive. 
Nočitev. (H, AI) 
 

 
 

9. dan polet iz MAURITIUS-a. Zajtrk. Prosto do odhoda na letališče. Privatni prevoz od hotela do letališča. (Z) 



 

 

 
PREDVIDEN IZBOR NASTANITVE: 

8 noči, all incluisve v hotelu Tamassa 4*, (beach soba – več tukaj), Bel Ombre 
(komplementarno za mladoporočenca: 1x tortica za par, 1x romantični zajtrk, 1x romantična večerja ob svečkah brez 
pijače) 
 

Cena skupaj na osebo                               pošlji povpraševanje 
 
 

Doplačila po želji (na osebo):  

- odstopnina v primeru višje sile 4,22 % vrednosti potovanja, 
- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 

 
Dodatni izleti po želji (na osebo): 

- poldnevni izlet: Pamplemousses Garden - L'aventure du sucre - Citadel - Blue Penny museum – Port Louis 

okoli 80 EUR  
- celodnevni izlet: Trou Aux Cerfs - Grand Bassin - Black river gorges - La Rhumerie de Chamarel - Chamarel 

Coloured Earth & Waterfall okoli 110 EUR 
- celodnevni izlet: Bois Chéri tea factory - Saint Aubin colonial house - lunch at Andréa lodge or Saint Aubin 

house - La Vanille réserve des Mascareignes - Gris Gris okoli 110 EUR 

 
DRUGI PODATKI: 

VIZE: Slovenci potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven potni list od konca potovanja. Potrebno je predložiti 
poročni certifikat – poroka ne sme biti starejša od 9 mesecev. 

 
ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni. O zdravju se posvetujte na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Ljubljana, 

Zaloška 29, 1000 Ljubljana, telefon: (01) 586 39 00. Za več informacij obiščite: http://www.nijz.si. 

 
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 

na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.  
 

MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2. 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 

 

 
 

https://www.tamassaresort.com/
https://www.tamassaresort.com/en/accommodation/beach-room
http://www.nijz.si/

