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PASSAATWIND
In de lagune aan schiereiland Le Morne, in 
het zuidwesten van Mauritius, is het rus-
tig en kalm. Kinderen kunnen veilig in het 
water spelen en beginnende surfers kun-
nen hun plank meester worden in de beste 
omstandigheden. Om de hoek heb je ook 
uitdagende spots waar ervaren waterratten 
hun grenzen kunnen verleggen. Zoals de le-
gendarische surfspot One Eye, een van de 
meest holle golven ter wereld. En dit allebei 
op wandelafstand van je resort.

“Zou ik morgen kunnen surfen?” Dat hoef 
je je op Mauritius dankzĳ de passaatwind 
nooit af te vragen. Dit natuurverschĳnsel 
zorgt tussen mei en september – in de Mau-
ritiaanse winter – voor een constante, zuid-
oostelĳke wind. Met een vaste windsnelheid, 
steeds tussen de 15 en de 25 knopen,  heb je 
hier ideale kitecondities.

ie Mauritius zegt, denkt aan exotische luilekkervakanties en honeymoons. Maar 
het eiland biedt ook een waaier aan sportmogelĳkheden voor wie graag wat 
actiever geniet. Hét paradĳs voor kitesurfen, windsurfen en duiken. Pak je 

zwembroek en trotseer de golven!

W

gesloten in juli en augustus, de beste perio-
des zĳn oktober-december en maart-april.

SURFMATERIAAL 
Zin in een watersportvakantie op Mauri-
tius? Luchtvaartmaatschappĳ Air Mauritius 
verzorgt in het zomerseizoen op maandag, 
woensdag en vrĳdag directe vluchten vanuit 
Amsterdam en dagelĳks vanuit Parĳs. Uiter-
aard kunnen we ook aantrekkelĳke tarieven 
aanbieden voor een vertrek vanuit Brussel 
via Amsterdam of Parĳs.

Het transport van je surfmateriaal? Geen 
punt. Alles tot een lengte van 200 cm en on-
der 23 kg valt onder gewone bagage. Zonder 
extra kosten als je het aantal stuks bagage 
per persoon niet overschrĳdt. Wie slim in-
pakt, pakt dus zonder zorgen zĳn kitesurf-
board mee!

Al sinds 1967 brengt Air Mauritius de 
rest van de wereld in verbinding met 
Mauritius. De luchtvaartmaatschappĳ 
bedient intussen 24 regionale en inter-
nationale bestemmingen. Meer dan en-
kel een airline, wil Air Mauritius vooral 
een ambassadeur zĳn voor het eiland. 
Hun kwaliteitsservice, zowel aan land 
als in de lucht, werd al meermaals be-
loond op de World Travel Awards als 
Leading Airline. Vraag ernaar bĳ ons, 
je reisagent.

“Surfin’ is the only life 
The only way for me” 

– The Beach Boys, Surfin’

MEELIFTEN MET DE STROMING
Een andere schitterende maritieme om-
geving is die van Mauritius’ zustereiland 
Rodrigues. Met prachtig in stand gehouden 
duikspots, te danken aan een verlichte mi-
nister van milieu, zelf een fervent duiker. Be-
kendste plek is misschien wel La Passe, met 
zĳn honderden koraalsoorten en zeedieren 
als roggen, schildpadden, witpuntrifhaaien 
en jack fish.
 
Jack fish zwemmen in roterende scholen, 
het zĳn precies onderwatertornado’s. Ook 
een unieke duikervaring in La Passe: mee-
liften met de stroming. De duikspots zĳn 
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