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INFO UTIL - MAURITIUS
Acte necesare: Cetatenii romani pot intra pe teritoriul acestei tari, fara viza, pe o perioada de 90 de zile intr-un interval de 6 luni. 

Vaccinuri: nu sunt recomandari speciale, recomandarea noastra este doar incheierea unui asigurari medicale valabile in toate 

tarile.

Nume: Republica Mauritius

Capitala: Port Louis

Asezare: Stat insular situat la est de Africa, in sud - vestul Oceanului Indian, la est de Madagascar

Moneda: Rupia mauritiana - MUR

Fus orar: UTC +4

CAND SA MERGEM IN MAURITIUS: Cea mai calda luna in Mauritius este februarie iar cea mai racoroasa luna este iulie. 

Perioada recomandata de a vizita Mauritius este sezonul de iarna (mai - octombrie) cand temperaturile sunt suportabile si aproape 

ca nu este nevoie de folosit aerul conditionat in camere.

Datorita situarii langa Tropicul Capricornului clima este subtropicala, influentata in partea de sud - est de alizee, cu temperaturi 

medii anuale ce depasesc 23˚C la tarmul marii si 19˚C pe platoul inalt; precipitatii abundente (pana la 5.000 mm/an in zona 

podisului central in lunile ploioase: septembrie – noiembrie / decembrie – februarie). Fluctuatiile de temperatura sunt generate de 

cele doua anotimpuri: vara (noiembrie - mai) si iarna (mai - noiembrie). Temperatura apei marii in sezonul de iarna trece de 22˚C.

MOTIVE PENTRU A VIZITA MAURITIUS

1. Paradis tropical: plaje exotice, mare, parcuri nationale, natura spectaculoasa

2. Resorturi luxoase, atat pentru cupluri cat si pentru familii

3. Sporturi acvatice: scufundari, ski nautic, windsurfing, caiac, kitesurfing

Cu o forma aproape triunghiulara, Mauritius este o combinatie spectaculoasa de plaje cu nisipuri de un alb stralucitor si munti 

abrupti de origine vulcanica, ape oceanice cristaline si lacuri vulcanice. Este celebru un citat din Following the Equator de Mark 

Twain care spune ca „mai intai a fost facut Mauritius si apoi raiul”.

Mauritius este un paradis al simturilor, nu doar pentru ca iti vei incanta ochii cu peisajele sale superbe, dar si pentru deliciul 

papilelor gustative, caci aici vei gasi o varietate nesfarsita de gusturi si arome aduse de emigranti din toate colturile lumii.  

Istoria tumultoasa a insulei in care s-au intersectat atatea popoare ale lumii, a creat un fermecator cocktail de culturi, religii si 

traditii folclorice specifice.

Inconjurata de apele turcoaz ale Oceanului Indian, Mauritius nu este doar o insula obisnuita, caci lagunele superbe cu ape linistite 

si valuri line care alinta tarmurile, barierele de corali, plajele generoase acoperite cu nisip perlat, strajuite de cocotieri, muntii cu 

vegetatie tropicala, o transforma intr-un taram exotic, plin de mister. 

Climatul favorizeaza dezvoltarea unei vegetatii luxuriante, iar locuitorii au grija sa ii pastreze farmecul, intreaga insula fiind o 

uriasa gradina inmiresmata de parfumul florilor exotice. Aici vei petrece un sejur de neuitat, indiferent de hotelul sau resortul in 

care vei alege sa-ti petreci vacanta, pentru ca vei avea mereu totul la indemana si vei fi rasfatat de personal si de localnici.

In zilele petrecute pe insula poti face shopping, te poti distra in baruri si discoteci, poti alege dintr-o gama larga de sporturi, de la 
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cele pe uscat pana la sporturile nautice, sau te poti relaxa pe plaja admirand curcubeul de culori al florilor tropicale si savurand un 

delicat fruct exotic. 

In Mauritius turistul se poate bucura de sauna, masaje traditionale si tratamente de infrumusetare, in numeroasele Spa-uri ale 

resorturilor, filozofia Spa in Mauritius fiind o sinteza de terapii ancestrale ce stimuleaza simturile, cu influente ale conceptelor 

orientale, bazate pe beneficiile naturii, care interactioneaza pentru a reechilibra energiile vitale si culoarea vietii.

DESCRIERE: Mauritius, cunoscuta oficial ca Republica Mauritius, este o tara insulara situata in largul coastei sud-
estice a continentului african in Oceanul Indian. Este o insula vulcanica de lagune si plaje cu palmieri cu recifuri de 
corali care inconjoara cea mai mare parte a litoralului. Insula este situata la aproximativ 2400 de kilometri in largul coastei de sud-
est a Africii. Insula acopera o suprafata de 1865 de kilometri patrati sau 720 de kilometri patrati, cu 330 de kilometri de coasta. 
Mauritius are o latime de 45 km si o lungime de 65 km. Situat in sud-vestul Oceanului Indian, Mauritius se bucura de o clima 
tropicala care este puternic afectata de vanturile din sud-est. Vremea din Mauritius este calda si placuta pe tot parcursul 
anului, iar temperaturile apei din Oceanul Indian sunt, de asemenea, ideale pentru inot. Ca destinatie accesibila pe tot parcursul 
anului, vacanta dvs depinde foarte mult de dvs. si de preferintele dvs. in ceea ce priveste o vacanta perfecta. Ati putea petrece mult
timp dezbatand care este cel mai bun moment al anului pentru a vizita Mauritius, dar raspunsul este ca orice perioada a anului 
este potrivit pentru un sejur in Mauritius. Cei care cauta o clima calda si tropicala pot petrece cea mai mare parte a zilei 
pe plaja sau la mare. Acesta este un moment minunat pentru a vizita plajele insulei si pentru a va bucura de o mare varietate de 
sporturi nautice.

Transport: daca vrei sa iti cumperi bilet de avion  catre Mauritius este bine sa stii ca pe insula exista un singur aeroport, 
Aeroportul International Sir Seewoosagur Ramgoolam. Acesta are legaturi zilnice cu principalele orase ale lumii si doua zboruri 
spre Insula Rodrigues. De la aeroport pana la destinatie puteti lua un taxi sau autobuzul. Preturile pentru biletele de avion catre 
Mauritius  sunt intre 600 si 950 de euro in functie de perioada in care le rezervi, iar durata zborului este de aproximativ 16-17  ore 
cu tot cu escala la Amsterdam sau Paris. 

VREMEA in Mauritius – perioada OPTIMA DE CALATORIE este intervalul IUNIE – SEPTEMBRIE, insa in 
Mauritius se poate calatori tot timpul anului. Mauritius se afla in Oceanul Indian, chiar langa coasta sud-estica a 
Africii. Este cunoscut pentru plajele sale albe, apele cristaline si reciful de corali. Clima este foarte calda si insorita, cu o 
cantitate mare de caldura care dureaza tot anul.

Cel mai bun moment pentru a vizita Mauritius este in timpul sezonului uscat, cand sunt mai putine precipitatii si 
temperaturi usoare. Iunie marcheaza inceputul sezonului uscat, care dureaza pana la sfarsitul lunii septembrie. Perioada  
ideala pentru cei care isi doresc sa exploreze insula. In aceasta perioada  sa fii atent si pe care  parte a insulei iti vei petrece 
vacanta, deoarece in acest sezon, zona de Est si Sud - Est este  afectata de vanturi foarte puternice, iar din punct de vedere al 
temperaturilor situatia este urmatoarea: 20-21ºC in apa si 16-18 ºC in aer.  In schimb, partea de Vest si Nord-Vest este indicata 
pentru sejururi la plaja, temperaturile fiind de 25-26 ºC in aer si 22-23 ºC in apa. In plus, aceasta este perioada ofertelor speciale.
Sezonul umed ruleaza din noiembrie pana in aprilie, luna ianuarie fiind cea mai umeda luna a anului. Precipitatiile medii sunt in 
jur de 235 mm, raspandite in 17 zile ploioase ale lunii. 
Acest sezon este caracterizat prin ploi mai dese in interiorul insulei si sporadice pe plaja. De asemenea, acest interval prezinta cele 
mai ridicate temperaturi, respectiv 28 ºC in apa si 30 ºC in aer, fiind cea mai aglomerata perioada a anului.   

TRANSPORT MAURITIUS: bilete avion ieftine din Romania catre Mauritius si din Mauritius catre 
Romania pentru a petrece un sejur de neuitat la o oferta imbatabila. Puteti verifica care sunt cele mai ieftine tarife pentru zboruri 
catre Mauritius cu plecari din toate orasele importante din Romania: Bucuresti, Cluj – Napoca, Timisoara, Iasi, Sibiu etc. 
Gasiti aici zboruri cu plecari din toate orasele din Romania catre Mauritius, zboruri operate de catre companiile Aegean 
Airlines, Lufthansa si Austrian Airlines. Daca vrei sa iti cumperi bilet de avion catre Mauritius este bine sa stii ca pe insula 
exista un singur aeroport, Aeroportul International Sir Seewoosagur Ramgoolam. Acesta are legaturi zilnice cu principalele 
orase ale lumii si doua zboruri spre Insula Rodrigues. De la aeroport pana la destinatie puteti lua un taxi sau autobuzul.
Preturile pentru biletele de avion catre Mauritius sunt intre 600 si 950 de euro in functie de perioada in care le rezervi, iar durata 
zborului este de aproximativ 16-17 ore cu tot cu escala la Amsterdam sau Paris. 

TOP 10 ATRACTII TURISTICE DIN MAURITIUS. OBIECTIVE TURISTICE DE VIZITAT IN MAURITIUS

1.  Gradina botanica Mauritius, cunoscuta si sub numele de Gradina Pamplemousses si Gradina Botanica SSR, este una
dintre cele mai populare atractii turistice din Mauritius si este situata langa Port Louis. Este cea mai veche gradina botanica din
emisfera sudica. Gradina spectaculoasa a fost construita de Pierre Poivre in 1767 si acopera o suprafata de aproximativ 37 de
hectare. Gradina botanica este cunoscuta in special pentru crinii giganti de apa, gradina de condimente si o colectie unica de 85 de
soiuri de palmieri din America Centrala, Asia, Africa si insulele din jurul Oceanului Indian.

Ghiduri sunt disponibile la intrarea in gradina, oferind un tur complet pentru doar 1 euro / ora pe persoana (plata ghidurilor se face
la intrarea in gradina botanica). Va recomandam sa utilizati serviciile ghidurilor.

Program informativ: Zilnic: 08:30 - 17:00;
Tarif informativ: 9.5 euro/ persoana; 0 euro/ copil (sub 5 ani)



2. Parcul National Gorjul Raului Negru este un parc national care se intinde pe o suprafata de 6.574 de hectare in partea 
de sud-vest a Mauritiusului.
A fost construita pentru a salva vegetatia naturala a insulei si pentru a o face una dintre cele mai importante obiective turistice din 
Mauritius. Se poate merge in timpul verii la cel mai inalt punct al insulei, care este varful Raului Negru.
Facilitatile pentru vizitatori includ doua centre de informare, zone de picnic si 60 de kilometri de trasee.
Parcul National Gorjul Raului Negru protejeaza cea mai mare parte a padurii tropicale ramase insulei si gazduieste multe 
specii de animale salbatice si pasari.
Multe plante si animale endemice pot fi gasite in parc, inclusiv vulpea de vanatoare mauritiana, kestrelul Mauritius, porumbelul 
roz, Mauritius parakeet, Mauritius cuckoo-shrike, bulbul Mauritius, ochiul alb de la Mauritius, ochiul alb Mauritius si Mauritius 
fody.

3. Port Louis este capitala si portul principal al Mauritius. Port Louis a fost construit in anul 1735 de catre guvernatorul 
francez, Mahe de Labourdonnais. Astazi Port Louis este cel mai mare oras din Mauritius. Port Louis este inconjurat de o gama 
de munti, numita Gama Port Louis Moka, ceea ce face sa merite vizionat. Capitala Pot Louis a conservat multe cladiri istorice si 
coloniale de-a lungul anilor. Una dintre ele este o fortificatie numita Fort Adelaide sau La Citadelle, construita de britanici 
in 1835.
Acesta din urma domina orasul. Principalele atractii turistice din Port Louis includ Caudan Waterfront, Port Louis Bazaar, 
Barracks de Politie, Chinatownul Mauritian si vechiul teatru Port Louis. Capitala are si trei muzee: Muzeul Albastru Penny, 
Muzeul de Istorie Naturala Mauritius si Muzeul Stampa Mauritius. De asemenea, cel mai mare si mai vechi oficiu postal din 
Mauritius se afla in Port Louis, langa malul Caudan Waterfront. In centrul orasului exista numeroase cladiri in stil francez, ceea ce 
sporeste farmecul orasului. Port Louis este cu siguranta un loc minunat ce merita o vizita in cadrul vacantei dvs. in Mauritius.

5. Grand Bassin, cunoscut si ca Ganga Talao, este un lac situat intr-o zona montana retrasa din cartierul Savanne, adanc in
inima Mauritiusului. Este la aproximativ 600 de metri deasupra nivelului marii. Grand Bassin este un lac sfant pentru locuitorii 
din Mauritius de credinta hindusa. Se spune ca apa din interiorul lacului comunica cu apele Sfantului Gange din India. 
Hindusii din Mauritius au declarat ca Grand Bassin este un lac sfant.
Comunitatea hindusa efectueaza in fiecare an un pelerinaj pe Maha Sivaratri / "Noaptea cea mare a lui Siva", in aceasta zi 
onorandu-l pe Domnul Siva. Pe langa lac exista un templu dedicat Domnului Shiva si altor zei, inclusiv Hanuman si Lakshmi. De 
asemenea, cu vedere la lac este statuia lui Mangal Mahadev (statuia Shiva), care este de 33 de metri, ceea ce o face cea mai inalta 
statuiedin Mauritius.
6. Trou aux Cerfs este un vulcan de 605 de metri, localizat in Curepipe, Mauritius. Craterul a fost descris alternativ ca avand un 
diametru de 300 de metri si are o adancime de 85 de metri. Trou aux Cerfs este considerat una dintre atractiile principale ale 
Curepipe. In centrul craterului exista un mic lac. Din punctul de vedere al craterului veti avea o vedere spectaculoasa asupra unei 
mari parti a insulei Mauritius. Vulcanul este considerat un vulcan inactiv, care a fost format acum milioane de ani si a fost 
activ pana acum 600.000-700.000 de ani. Spre deosebire de caracteristicile vulcanilor tipici, craterul din Trou aux Cerfs este 
inconjurat de o vasta zona de padure luxurianta formata din specii de plante indigene si cativa pini verzi. Se crede ca Trou aux 
Cerfs a izbucnit o data si a ramas latent in ultimii 700 000 de ani; expertii cred ca exista o posibila sansa ca acesta sa devina 
din nou activ. In mod cert, unul dintre principalele puncte de atractie este viziunea la 360 de grade a orasului, Curepipe si viziunea 
maiestuoasa a Muntilor Rempart, Trois Mamelles si a lantului montan Port - Louis - Moka.
7. Ile aux Aigrettes este o insula mica de corali (25 hectare) situata chiar langa coasta orasului Mahebourg. Insula a fost 
declarata un sit de conservare a naturii si astazi este conservata de Fundatia Mauritiana a Wildlife. Datorita muncii remarcabile 
realizata de fondul de viata salbatic din Mauritius, insula a devenit un standard international pentru protectia resurselor 
naturale si a speciilor pe cale de disparitie.
Cateva dintre cele mai rare pasari din lume, inclusiv sirena, pot fi vazute acolo.
Puteti descoperi, de asemenea, extrem de rarul Porc Pink, Gecko Phelsuma si testoasa gigant Aldabra.
Unele dintre plantele gasite in Ile aux Aigrettes nu cresc nicaieri altundeva in lume si formeaza ultima ramasita a unei paduri de 
coasta care, odata, a inconjurat o mare parte din Mauritius. Optzeci de specii de plante mauritiene care cresc pe insula sunt 
clasificate ca fiind pe cale de disparitie sau foarte rare.

8. Insula Gabriel, cunoscuta si sub denumirea de Ilot Gabriel, este situata in apropierea insulei Round and the Flat, la 
extremitatea nordica a insulei Mauritius, la aproximativ 10 kilometri nord de Cap Malheureux. Distanta dintre Insula Gabriel si 
Insula Flat este de numai 750 de metri. Marimea insulei este de 42 de hectare, iar cel mai inalt punct este de 28 de metri. Insula 
Gabriel este o rezervatie naturala protejata si este cea mai renumita pentru plajele sale frumoase, nealterate, cu apa cristalina 
care inconjoara intreaga insula. Este un sit foarte popular pentru snorkeling, ofera locuri de mare scufundare si este destinatia 
ideala pentru o zi de relaxare pe plaja.

9. Insula Rodrigues asteapta sa fie descoperita de dvs. prin diverse excursii si pachete; de la excursii de vizitare la croaziere de zi,
excursii cu linii zip si multe altele.
Diferitele pachete de zi pentru Ile Aux Chats si Hermitage Island, Ile aux Cocos si Ile Catherine sunt alegerea ideala pentru 
vizitarea insulelor din jurul localitatii Rodrigues, unde puteti observa pasarile migratoare si de mare si va puteti bucura, de 
asemenea, de pauze de snorkeling.



Pentru cei care doresc sa dezvaluie farmecul discret si sincer al insulei Rodrigues, tururile de vizitare se ocupa de itinerariul 
perfect de zi, care va duce la toate locurile cheie de pe insula, unde puteti avea si un pranz traditional delicios.
Rodrigues este, de asemenea, una dintre cele mai bune destinatii "multi-pescuit" din lume, inconjurata de un platou 
continental mare. Puteti sa va bucurati la maximum de aceasta destinatie de pescuit cu Big Game sau Overnight 34 de ore de 
pescuit Trip facut la bordul foarte confortabil al barcii de 16.15 metri.

10. Acvariul, situat intr-un mic sat de relaxare din nord-vestul insulei Mauritius, gazduieste un numar mare de specii, 
inclusiv peste 200 de specii de pesti, nevertebrate, corali vii si bureti provenind din apele din jurul insulei. In acvariu, va 
puteti bucura de o plimbare unica pe podeaua oceanului, observand numeroasele tipuri de animale acvatice pe care ecosistemele 
oceanului Mauritius le ofera. Este fascinant sa priviti apa curata din Mauritius si sa observati viata bogata a marii din tara de 
deasupra.

In timpul vizitei veti observa o multime de animale inedite: veverita coroana, Diavolul, precum si un numar de rechini. De 
asemenea, pregatiti-va sa vedeti stralucitoare neon, galben stralucitoare, verde fluorescente, purpuri si alte culori uimitoare care 
probabil nu ati crezut ca ar putea fi gasite in orice fauna salbatica marina.
Exista, de asemenea, o piscina speciala pentru copii pentru a avea contact direct cu unele dintre speciile din acvariu.

Orar informativ: Luni - Sambata: 09:30 - 17:00; Duminica si in sarbatorile legale: 10:00 - 16:00.
Tarif informativ: 9.5 euro / adult; 6 euro/ copil (3 - 11 ani); 0 euro / copil (0 - 2 ani); Oferta pentru familii (2 adulti si 2 copii) - 
25.5 euro 

11. Drumetia pana la Cascada Chamarel este una dintre cele mai populare trasee montane din Mauritius si este ideala pentru 
calatorii dornici sa combine descoperirea naturii cu o activitate distractiva. Activitatea dvs. de drumetii va incepe la ora 9:00, 
cu o prezentare a masurilor de siguranta de catre ghidurile profesionale. De-a lungul calatoriei dvs. veti avea o legatura minunata 
cu natura. Aceasta poate fi o ocazie uimitoare de a taia, de a va indeparta de rutina zilnica si de a va intineri in mijlocul naturii.

Bucurati-va de privelistea uluitoare a raurilor, a padurilor si a cascadelor, descoperind in acelasi timp un reper iconic in 
acest paradis magnific.
Aceasta drumetie nu este prea dificila si accesibila tuturor. Pe masura ce urcati veti observa o flora si o fauna splendida, cu unele 
specii endemice care sunt specifice acestei regiuni.

Descopera frumusetea imaculata a insulei, coborand intr-o vale secreta, in sudul Mauritiusului, si urmariti privelistile si sunetele 
unice ale raului, pe masura ce va indreptati spre baza cascadei Chamarel.

Link util MAURITIUS: https://www.tourism-mauritius.mu/ 

Alte informatii utile pentru calatorie MAE: http://www.mae.ro/taxonomy/term/450/2 

VA ASTEPTAM DECIZIA DE A VIZITA ACEASTA DESTINATIE UNICA!!!

Nota :) ...: Suntem aici pentru a va ajuta sa obtineti vacanta dorita, in bugetul alocat, cu cele mai serioase si 
dedicate servicii de consultanta profesionista, din pasiune pentru travel si grija pentru dvs., turistii Activ 
Ofertadevacanta, prietenii nostri!

Cu aleasa pretuire,

Echipa ACTIV // EVENTURIA // OFERTADEVACANTA
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