
Al sinds 1967 brengt Air Mauritius de wereld in verbinding 
met Mauritius. Hun kwaliteitsservice werd al meermaals 
beloond op de World Travel Awards als Leading Airline.

GOLFSKILLS DE VRIJE LOOP
En dat hoeft niet eens te verbazen. De weers-
omstandigheden zijn er optimaal en de golf-
banen spectaculair. Je golft er op prachtige  
locaties met de Indische Oceaan als decor. Puur 
genieten!

Laat je golfskills de vrije loop op acht 18-holes- 
en vijf 9-holesgolfbanen. Sommige werden 
zelfs ontworpen door wereldberoemde golfspe-
lers zoals Ernie Els en Bernhard Langer. Wist 
je trouwens dat Mauritius het derde land ter 
wereld ooit is waar golf werd geïntroduceerd?

Ook andere actieve genieters komen op Mau-
ritius uitgebreid aan hun trekken. Met tal van 
mogelijkheden voor fervente duikers, kite- en 
windsurfers. Begin juli is er zelfs de ‘Dodo Trail’, 

een trailrun in 5 moeilijkheidsgraden, van 5 
tot 50 km.

GOLFTAS GRATIS MEE
Voor wie Mauritius wil ontdekken is er goed 
nieuws, het eiland is heel vlot bereikbaar. 
Luchtvaartmaatschappij Air Mauritius vliegt 
dagelijks vanuit Parijs en vanaf 28 oktober twee 
maal per week vanuit Genève, met aansluitende 
vluchten van Brussels Airlines.

Met Air Mauritius geniet je als golfer of water-
sporter bovendien 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.

Met zijn hagelwitte stranden is Mauritius een droombestemming voor honeymooners. Maar het is ook een van  
’s werelds beste plekken om te golfen. Dat maakte Leadingcourses.com bekend, Europa’s grootste beoordelingssite voor 

golfbanen. Met een rating van 9,6/10 is het eiland het best beoordeelde eiland om te golfen.

Beste eiland volgens golfers
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IN  ‘ T  KORT

• Golfbanen ontworpen door Ernie Els 
en Bernhard Langer

• Derde land ter wereld dat leerde 
golfen

• Dagelijkse vluchten vanuit Parijs
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