
 

 
Illa Maurici, la joia de l'Índic.  
Del 1 al 10 de març de 2022                             10 dies / 9 nits 

 

Maurici és el paradís! Aquest edèn de somni està situat a l'Oceà Índic, a 900 km a l'est de 
Madagascar i es troba a 3.943 km al sud-oest de l'Índia. Està plena de platges de fina sorra 
blanca banyades per les cristal·lines aigües turqueses, fons coral·lins, exuberants turons amb 
palmeres, cocoters i una gran varietat de flors exòtiques, té un interior selvàtic i paisatges 
espectaculars. És el lloc perfecte per escapar-te i relaxar-te gaudint d'un meravellós clima 
tropical. 

Hi ha molt a veure a l'illa més enllà de les platges, us descobrim una sèrie de llocs destacats 
històrics i culturals, ja que va ser antiga colònia portuguesa, holandesa, francesa i britànica. A 
més, ofereix una rica i variada gastronomia. 

Realitzarem excursions a través de la selva, descobrirem màgiques cascades, visitarem aigües 
plenes de peixos colorits, tortugues i formacions de corall. 
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Itinerario 

 Barcelona - Mauricio             Dimarts, 1 de març 

Trobada amb l´autocar del Club del Viatger des dels diversos punts de recollida per anar cap a l´aeroport de Barcelona. 
Sortida a la tarda, via un aeroport europeu o d'orient mitjà, fins a Isla Mauricio. 

 Illa Maurici           Dimecres, 2 de març 

Un cop arribem a l'illa, ens traslladarem al nostre preciós hotel resort de 5*. 

Vorejant la famosa platja de Belle Mare al llarg de la indòmita costa est de Maurici, es troba l'elegant Hotel Long Beach 
Maurici. Aquest magnífic complex de cinc estrelles, envoltat de densos jardins tropicals, és excepcionalment modern i 
ofereix la fuita definitiva per als hostes exigents que busquen un refugi de felicitat amb la mateixa quantitat de relaxació 
i activitat. Long Beach Mauritius ofereix un servei sense precedents i un luxe contemporani al llarg d'una platja 
immaculada que es fon en aigües cristal·lines, on l'energia és tan pura i vibrant que la pots sentir. 

Soparem al Restaurant de l'Hotel, el qual ens oferirà temptacions delicioses i fresques cada dia en buffets sensacionals. 

 Visita cultural i coneixement culinaris. Maurici, més que relax           Dijous, 3 de març 

Esmorzar a l'hotel. Avui gaudirem d´una visita i un recorregut a peu per Port Louis, la capital de Maurici. Port Louis és 
també la ciutat més gran i és el centre econòmic i administratiu de la illa. És la llar de moltes estructures fascinants i 
plenes de color, amb edificis colonials, un antic fort, oficines governamentals, edificis moderns i mercats artesanals amb 
un ambient meravellós. 

Després del nostre passeig pararem al Mercat Central de Port Louis, el lloc ideal per trobar molts productes de fabricació 
local, tèxtils, espècies i fruites. Et convidem a un viatge ple de sorpreses mitjançant una experiència culinària, comprarem 
i regatejarem al mercat amb la llista d'ingredients proporcionada, perquè després, juntament amb un cuiner local, ens 
ensenyaran a cuinar plats típics de la zona. Gaudirem d´un dinar típic d´estil familiar de Maurici sota la terrassa de la 
casa. No hi ha cap manera millor de presentar un país que arribar a conèixer la seva gastronomia. 

A la tarda tornem al nostre Hotel per descansar i gaudir del sopar al Restaurant de l'Hotel. 

 Descans en una platja immaculada banyada per aigües cristal·lines   Divendres, 4 de març 

Avui ens relaxem a l'Hotel. Gaudeix d'un còctel tropical a la piscina amb vista al mar, passeja per la platja de sorres 
blanques, descobreix la vida submarina de les aigües cristal·lines, enamora't de les vistes i relaxa't sota una palmera. 
Avui és un dia per gaudir de l'Hotel i tots els seus serveis, sense preocupacions i deixa't estimar. 

 Biodiversitat marina. Coneixem Illa Des Deux Cocos en catamarà        Dissabte, 5 de març 

Aquest dia és increïble, navegarem sobre la llacuna més bonica de Maurici amb un paisatge de postal únic i ric en història. 
Entre terra i mar se situa l'exuberant reserva marina Blue Bay de colors turquesa, blau i maragda. 

Comencem el dia a bord del catamarà, el qual navegarà en aigües cristal·lines fins arribar a Eau Bleu per bussejar, 
seguim Ile aux Aigrettes per nedar i gaudir d'uns còctels locals a les aigües turqueses, ens aturarem a Ile au Phare per 
tenir una panoràmica única, veurem les cascades de GRSE i descansarem a Ilot Flamant sobre un banc de sorres que 
canvien segons la marea. Tot això amb una tripulació fantàstica del catamarà! 

Tindrem l'oportunitat de bussejar per veure la vida marina verge i descobrir el trànsit de peixos entre els coralls, cercar 
estrelles de mar o tenir aus endèmiques molt a prop. Acabarem a l'illa privada d'Illa Des Deux Cocos, aquí ens prepararan 
una luxosa barbacoa on ens donarem un festí amb totes les especialitats locals i podrem relaxar-nos al costat del bar de 
rom mentre gaudirem d'espectaculars vistes de l'oceà i de la suau brisa marina. 

A la tarda tornem al nostre Hotel per descansar i gaudir del sopar al Restaurant de l'Hotel. 
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 Excursió a la Vall Colours i Volcà       Diumenge, 6 de març 

Després d´esmorzar descobrirem la bellesa natural de la part interior i sud de l´illa, ideal per als amants de la natura. Ens 
dirigirem a la reserva La Vallee des Couleurs, la llar de diverses espècies de flora i fauna autòctones que abunden al 
parc. Passarem per una varietat de paisatges naturals excepcions, conduirem per senders boscosos, altiplans, 
muntanyes i valls, fins arribar al volcà inactiu Trou Aux Cerfs. Aquí gaudirem d´impressionants vistes cap al sagrat llac 
del cràter Grand Bassim, a més visitarem la meravella geogràfica de Chamarel amb la seva cascada i dunes de set 
colors. Aprofitem per visitar una destil·leria de rom, on, a més de tastar-lo, ens faran una master class per aprendre fer 
còctels. Dinar en ruta. 

A la tarda tornem al nostre Hotel per descansar i gaudir del sopar al Restaurant de l'Hotel. 

 Hotel i relax sota una palmera a la platja          Dilluns, 7 de març 

Avui és un dia per gaudir de l'Hotel i tots els seus serveis del “All inclusive” en pensió completa, sense preocupacions i 
deixa't acaronar. Prova els seus còctels tropicals a la piscina amb vista al mar, passeja per la platja de sorres blanques, 
descobreix la vida submarina de les aigües cristal·lines, enamora't de les vistes i relaxa't sota una palmera. 

 Descobrint camins secrets de la Illa Maurici               Dimarts, 8 de març 

Esmorzar a l'hotel. Avui farem una activitat molt divertida pensada per conèixer més a fons aquesta illa, tant en l'àmbit 
cultural i gastronòmic, i que també ens donarà l'oportunitat d'interactuar amb els seus habitants. 

I com ho aconseguirem? Doncs mitjançant una original gincana que realitzarem amb minibusos i que ens portarà per un 
recorregut establert a la regió del sud-oest. 

Al llarg de la ruta anirem fent parades per resoldre misteris i trobar pistes que ens ajudaran a assolir els nostres objectius 
del dia. 

Serem capaços de completar les paraules que falten a una cançó? O voleu descobrir quins són els ingredients que 
formen part d'un dels plats més tradicionals de l'illa? Aquests reptes i molts més ens esperen en aquesta aventura plena 
d'emoció que farà que ens ho passem d'allò més bé! 

Al llarg del dia, dinarem en un restaurant local i encara tindrem una mica de temps per visitar la casa museu de Saint 
Abineaux, situada a prop del nucli urbà de Curepipe. Una impressionant mansió construïda el 1872 que ens permetrà 
conèixer el passat colonial de l´illa a través de les seves famílies. Finalitzades totes les activitats, tornarem a l'hotel. Sopar 
i allotjament. 

 Hotel i platja – Tornada a casa                   Dimecres, 9 de març 

Aún tenemos todo el día para relajarnos en el hotel, podremos disfrutar de todas las comodidades y servicios del hotel 
hasta el momento de partida. Hacia la tarde saldremos en autocar para trasladarnos al aeropuerto de Isla Mauricio, donde 
volaremos via una ciudad Europea o de Oriente Medio para llegar a Barcelona el día siguiente. 

 Arribem a casa             Dijous, 10 de març 

Un cop arribats a Barcelona, l'autocar del Club del Viatger ens recull i ens acompanya als diversos punts de recollida del 
primer dia. 
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Aquest viatge inclou: 

  Trobada prèvia al viatge per conèixer els companys i rebre itinerària definitiva. 

   Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge 

   Recollida amb autocar des de diversos punts acordats del Maresme, Barcelona i Vallès 

   Vols anada i tornada Barcelona – Illa Maurici – Barcelona, via una ciutat Europea o de l'Orient Mitjà 

   Guia local castellanoparlant per a les excursions 

   7 nits a Hotel Long Beach Mauritius 5* 

   Autocar privat pel nostre grup 

   Pensió completa des del dinar del segon dia fins al sopar del penúltim dia. L'hotel té règim d'all inclusiu, que 
inclou una selecció de vins, aperitius, digestius, còctels, cerveses locals, sucs, cafès i tes. 

   Totes les visites i excursions descrites a l'itinerari 

   Totes les entrades als monuments esmentats 

   Classe culinària amb un xef local 

   Creuer a Catamarà i Barbacoa a Illa Des Deux Cocos 

   Petit obsequi del Club del Viatger per habitació 

   Assegurança bàsica d'assistència durant el viatge. 

 

Aquest viatge no inclou 

  Qualsevol servei no especificat a l'itinerari 

   Les despeses personals 

   Les propines 

   Assegurança cancel·lació opcional que es pot adquirir a les nostres oficines: 195,00 €. 

 

Preus 

Per persona en habitació doble ……………………………………………………………………………………….  4.695 € 

Suplement habitació individual …………………………………………..……………………………...……………….  425 € 

 

Calendari de pagament 

• 1er dipòsit de 1.500 € abans del 16 de desembre 

•  Resta del pagament abans del 20 de gener 
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Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 


