
MAURITIUS		
14	november	–	27	november,	2018	
	

	

	

Följ	med	på	en	specialdesignad	resa	till	den	tropiska	ön	Mauritius!	

Med	oss	på	hela	resan	har	vi	interkulturutbildaren	Christine	Beckman	–	uppväxt	på	Mauritius	–	som	
ger	oss	inblickar	i	lokal	historia	och	kultur	samt	berättar	för	oss	så	att	vi	förstår	vad	det	är	vi	ser	och	
upplever.	Reseproducent	och	färdledare	under	hela	resan	är	Ulla	Bergström.		

Vi	samarbetar	med	Mauritius	Wild	Life	Foundation	(MWF)och	erbjuder	våra	resenärer	ett	års	gratis	

medlemskap	i	organisationen	samt	att	adoptera	ett	utrotningshotat	djur	eller	en	fågel.	
Vi	får	en	guidad	heldagsutflykt,	arrangerad	av	organisationen	www.mauritian-wildlife.org/.	

Under denna dag upplever vi den mauritiska naturen och får insikt i det ekologiska programmet 
som värnar om utrotningshotade djur och växter. Denna utflykt är annorlunda – den innehåller bl 
a en del som kallas ”Fladdermöss och champagne”. Vi tillbringar då några timmar på 
observationsplattformen där vi skådar fruktätande fladdermöss och bjuds på mousserande vin 
med tilltugg. Vi promenerar i Valley de Ferney och åker runt i jeep och upplever den fantastiska 
naturen med hjortar, apor och utrotningshotade fågelarter. Dessa fåglar har så framgångsrikt 
skyddats av MWF att de nu återbördats till detta naturreservat.	

Se programmet nedan för närmare information om allt vi kommer att uppleva.	



	

	

Dag	1	 Avresa	från	Arlanda	

Ons	14	nov	 Vi	flyger	med	Emirates	Airlines	från	Arlanda	kl	13.35	till	Dubai.	Ankomst	kl	22.55.	

(Tidszon	+	3	timmar)	
Övernattning	i	Dubai.		

Dag	2	 DUBAI	(FRUKOST)	

To	15	nov	 Vistelse	i	Dubai.	Fri	tid	för	egna	strövtåg/alternativt	organiserad	sightseeing.	Måltider	
och	utflykter	under	dagen	står	var	och	en	för.	Övernattning	på	hotell	i	Dubai.	

Detaljerad	information	senare.	 	 	

Dag	3	 DUBAI	-	MAURITIUS	(FRUKOST/MIDDAG)		

Fre	16	nov	 Avresa	från	Dubai	kl	10.15.	Ank	Mauritius	kl	16.55	lokal	tid	(samma	tidszon	som	Dubai)	
–	transfer	med	egen	buss	till	Péreybère	–	ca	en	timmes	resa.	
Check	in	på	vårt	hotell	Dodo	La	Lodge	–	helt	nära	stranden.	

Välkomstmiddag	
	

Dag	4	 PÉREYBÈRE	-	MONT	CHOISY-	PERÈYBÉRE	(FRUKOST)	

Lö	17	nov	 Vi	tar	lokalbuss	till	Mont	Choisy	–	en	av	Mauritius	längsta	sandstränder.	

	

	

	



	

Dag	5	 PÉREYBÈRE	-	VALLÉE	DE	FERNEY	(FRUKOST/LUNCH)	

Sö	18	nov	 Heldagsutflykt	med	Mauritius	Wild	Life	Foundation		

Denna	dag	innehåller	följande:	en	guidad	tur	i	Vallée	de	Ferneys	naturreservat	och	en	
tur	i	jeep	upp	i	bergen	för	att	uppleva	fåglar,	djurliv	och	fauna,	lunch	i	naturskön	miljö	
vid	havet	samt	”Fladdermöss	och	champagne”	(se	inledningstext	till	programmet).	

 	

	

Dag	6	 PÉREYBÈRE	(FRUKOST)	

Må	19	nov	 Dag	för	bad	och	egna	aktiviteter.	Vi	ger	förslag.	

	
Dag	7	 PÉREYBÈRE	–	PORT	LOUIS	-	PÉREYBÈRE	(FRUKOST)	 	

Ti	20	nov		 Heldag	i	huvudstaden	Port	Louis	–	lokal	buss	från	Péreybère.	 	
Vi	besöker	det	eleganta	Caudan	–	ett	nytt	område	nere	vid	havet	med	många	små	

affärer,	restauranger,	caféer	samt	muséet,	Blue	Penny	Stamp	Museum,	där	det	finns	
unika	frimärken	men	också	en	hel	del	annan	spännande	information	om	öns	historia.	
Det	finns	tid	för	egna	strövtåg	eller	shopping.	

Lunch	intas	på	en	av	Mauritius	förnämsta	restauranger	The	Courtyard.	
	

Dag	8	 PÉREYBÈRE	–	FRI	DAG	(FRUKOST)	

Ons	21	nov		 Fri	dag	för	egna	aktiviteter.	Vi	föreslår	en	tur	till	Grand	Baie	–	en	stad	med	stort	utbud
	 av	marina	aktiviteter,	affärer,	restauranger	och	caféer.	Lokalbussen	från	Péreybère		

	 går	ofta	och	det	är	resa	på	mellan	5-10	min.	
	 	



	

Dag	9	 PÉREYBÈRE	–PAMPLEMOUSSE	GARDENS-SLOTTET	LABOURDONNAIS	-	PÉREYBÈRE	

(FRUKOST/LUNCH)	

To	22	nov	 Dagen	börjar	med	en	guidad	tur	i	den	botaniska	trädgården	Pamplemousse	Gardens	
som	anlades	på	1700-talet	av	den	franske	guvernören	Mahé	de	La	Bourdonnais.	Denna	
trädgård	anses	vara	den	finaste	i	hela	Indiska	Ocean-området.	Färden	fortsätter	till	

slottet	Labordonnais	som	även	har	tillverkning	av	rom.	Vi	äter	lunch	på	slottets	
högklassiska	restaurang	och	får	sedan	en	guidad	visning	av	slottet	samt	avsmakning	av	
rom.	

Dag	10	 PÉREYBÈRE	(FRUKOST)	

Fre	23	nov	 Fri	tid	för	egna	aktiviteter.	

	
Dag	11	 PÉREYBÈRE	–	BÅTTUR	TILL	OLIKA	ÖAR	I	NORR-	PERÈYBÉRE	(FRUKOST/LUNCH)	

Lö	24	nov	 Heldagsutflykt	med	båt	till	några	av	öarna	i	norr.	Vi	åker	ut	på	havet	och	stiger	i	land	
på	olika	öar.	Tillfälle	ges	för	bad	med	snorkling	och	sol.		

Grilllunch	tillagas	och	intas	på	en	av	öarna.		

	

Dag	12	 PÈREYBÈRE	(FRUKOST/AVSKEDSMIDDAG)	

Sön	25	nov	 Fri	dag	
Avskedsmiddag	

	 	
Dag	13	 PÉREYBÈRE	–	FLYG	VIA	DUBAI	MOT	ARLANDA	(FRUKOST)	

Må	26	nov	 Efter	frukost	finns	tid	för	egna	aktiviteter.	Kanske	bara	ta	det	lugnt	och	bada	och	sola	

	 hela	dagen	fram	till	transfer	till	flygplatsen	
	 för	hemresa	till	Arlanda	via	Dubai.	Flyget	avgår	kl	23.00.	 	
	

Dag	14	 ARLANDA	–	SVERIGE	

Ti	27	nov	 Ankomst	Arlanda	kl	11.55.	
	
Viss justering i programmet kan förekomma.	
	

PRIS:  27 900 SEK  
Priset avser del i dubbelrum. Enkelrumstillägg tillkommer med 3 900 SEK. 
 

Priset inkluderar:  
- flygresa i ekonomiklass Arlanda-Mauritius med Emirates, samtliga per idag gällande      
flygskatter och avgifter 



-	transfer till och från flygplatser 
- 2 nätter på hotell i Dubai 
- 10 nätter på hotell på Mauritius i delat dubbelrum 
- egen buss under utflykter enligt programmet 
- måltider och inträden angivna i programmet  
- hyra av stor badhandduk under vistelsen på Mauritius 
- svensk ciceron och svensk reseledare under resan samt lokala guider under utflykterna 
- dricks till samtliga chaufförer och guider under utflykterna i programmet 
- dricks vid bagagehantering i Dubai och Mauritius samt till busschaufförer vid transfers till och ifrån 
flygplatserna 
 
Undantag 
Inför avresan från hotellet på Mauritius samlar vi in en gemensam dricks från resans deltagare och 
fördelar den rättvist till all personal som arbetat på hotellet under vår vistelse. 

Ingår inte: dryck till måltiderna (förutom vatten) 
 
VI RESERVERAR OSS FÖR ÄNDRINGAR SOM STÅR UTOM VÅR KONTROLL SÅSOM 
HÖJDA FLYGSKATTER, BRÄNSLETILLÄGG OCH VALUTAFÖRÄNDRINGAR. 

I övrigt gäller Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor. 
 
För programmet och färdledning svarar Magnolia Trade & Travel Services AB, Ulla Bergström, 
ulla@magnolia-tours.com 

Reseteknisk arrangör är Ask Mr. Nilsson AB.  
Ask Mr. Nilsson AB har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegium 
 
Resan genomförs vid minimum 14 deltagare.  
 
Anmälan görs till Ask Mr Nilssons hemsida, www.askmrnilsson.se snarast möjligt, dock 
senast 1 juni 2018. Använd blanketten på hemsidan. 
 
VIKTIGT Vid anmälan anges fullständigt namn (stavat exakt enligt passet) med 
tilltalsnamnet understruket, fakturaadress, mailadress och telefonnummer där ni kan nås.  
För svenska medborgare behövs inget visum för inresa till Dubai och Mauritius men 
passet måste vara giltigt minst sex månader efter hemkomstdatum. 
OBS! att tillfälligt pass ej gäller. Passet skall vara helt oskadat och inga sidor får sitta 
löst! 
 
I samband med att anmälan görs, kommer Ask Mr. Nilsson att skicka en faktura på 
anmälningsavgiften, 3500 sek per person. Skulle resan ställas in p g a för lågt deltagande 
återbetalas summan. 
 
 
 
Faktura för slutbetalning skickas omkring 1 september. 
Betalningsvillkor är 10 dagar. 
 
Betalning kan ej göras med kreditkort. 



 
AVBOKNINGSREGLER 
Vid avbokning t o m 10 juni återbetalas anmälningsavgiften  
Vid avbokning 11 juni - 20 juni återbetalas inte anmälningsavgiften på 3 500 SEK per person. 
Vid avbokning 21 juni - 20 september utgår en avbokningskostnad på 5 500 SEK per person 
Vid avbokning efter 20 september ingen återbetalning. 
 
Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Kontrollera om sådant skydd finns i era hemförsäkringar 
eller annan reseförsäkring. En särskild tilläggsförsäkring kan tecknas via Ask Mr Nilsson i samband 
med betalning av handpenning till resan.  Detta avbeställningsskydd kostar 5 % av resans totalpris. 
OBS! Detta avbeställningsskydd MÅSTE betalas i samband med inbetalning av handpenningen 
för att gälla. Meddela därför om ni önskar en sådan försäkring då ni anmäler er till resan. 
Kostnaden för avbeställningsskyddet kommer då att läggas till handpenningen i den faktura som 
skickas ut. Avbeställningsskyddet ger resenären rätt att avboka resan i händelse av sjukdom eller 
olycksfall, om du eller nära anhörig (make/maka, barn, syskon, föräldrar, far- mor- och svärföräldrar, 
barnbarn, svärson, svärdotter eller person som är skriven på samma adress som den försäkrade) 
drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Läkarintyg ska uppvisas vid utnyttjande av 
försäkringen.  


