
DINER OP HET STRAND
Dat Mauritius een eiland voor koppeltjes 
is, voel je aan alles. De uitgestrekte stran-
den, kokospalmen en pittoreske straatjes 
zĳn één en al romantiek. Er is de onbe-
schrĳfelĳke schoonheid van de zee en het 
ondergaan van de zon. Een van de meest 
romantische views om met z’n twee van 
te genieten.

Droom je van een onvergetelĳke avond? 
Dan kan je gewoon genieten van een di-
ner op het strand en de onweerstaanbare 
charme van het eiland. Bovendien weten de 
vrolĳke Mauritianen steeds hoe ze je kun-
nen verrassen. Je wordt overal in de watten 
gelegd en hebt het gevoel precies met z’n 
twee alleen te zĳn op de wereld.

ROMANTIEK IN ROOD KERKJE
De meest idyllische plek om te trouwen of 
je geloften te vernieuwen? Cap Malheur-
eux, op het meest noordelĳke punt van 
Mauritius. Aan de horizon kĳk je recht op 
de eilandjes Gunner’s Quoin, Flat Island en 
Round Island. En het rode kerkje van Notre 

Dame Auxiliatrice is de perfecte venue voor 
het jawoord.

HONDERDEN KORAALSOORTEN
Samen de onderwaterwereld van de Indi-
sche Oceaan induiken? De omgeving telt 
verschillende duik- en snorkelspots om 
honderden koraalsoorten en zeedieren te 
ontdekken. Als je in een actieve mood bent, 
kan je hier heerlĳk wind- en kitesurfen. Ook 
voor golfers is dit het walhalla. Op Leading-
courses.com werd Mauritius uitgeroepen 
tot beste eiland om te golfen.

Met luchtvaartmaatschappĳ Air Mauritius 
geniet je als golfer of watersporter boven-
dien van een interessant aanbod. Zo mag je 
golftas gratis mee en hoef je je geen zorgen 
te maken over het transport van je surf- 
materiaal. Alles tot een lengte van 200 cm 
en onder 23 kg valt onder gewone bagage. 
Zorg dus dat je slim inpakt. Air Mauritius 
vliegt dagelĳks vanuit Parĳs en vanaf 
28  oktober twee maal per week vanuit  
Genève, met aansluitende vluchten van 
Brussels Airlines.

Kristalblauwe lagunes, koraaleilandjes en ongerepte stranden … Je hebt niet veel fantasie nodig om je 
je bruiloft of honeymoon in te beelden op Mauritius. Het eiland werd zelfs verkozen tot beste huwelĳks- 
bestemming in de Indische Oceaan.

Eiland van het jawoord
MAURITIUS

Ambassadeur voor 
het eiland
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.
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