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Luksusromantik på
MAURITIUS
14 dage og tre unikke resorts i særklasse.
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- Skat?
- Mmmm…
- Det passer altså, hvad han siger?
- Hvem?
- Mark Twain
Jeg nikker med en frisk kokosnød med sugerør i hånden og min bedre halvdel indenfor rækkevidde. ”Først skabte Gud Mauritius, derefter skabte han
himlen som en kopi heraf ” Selv om det blev sagt for flere hundrede år siden
er det stadig sandt, specielt når man befinder sig på Outrigger Mauritius
Beach Resort. Det er kun et døgn siden vi landede på Mauritius. En vulkanø
i det indiske ocean tre gange større end Bornholm, omgivet af koralrev som
beskytter lagunerne og med en gennemsnitstemperatur på 23-29 grader.

TURKISBLÅT VAND OG SKALDYRSGOURMET
Et skønt luksusresort bestående af 181 værelser med havudsigt. Vores er en
2-værelses suite med den lovede havudsigt – så smukt – og en generel uformel elegance med mange faciliteter og rigelig med plads i naturområdet Bel
Ombre. En perfekt begyndelse efter at være blevet hentet af en chauffør i
lufthavnen og fået den sødeste velkomst med te brygget på tamarinde – et
tropisk frugttræ.
Resortet har tre restauranter. Mercado er som et marked med retter
fra forskellige verdensdele. Edgewater har borde direkte i sandet med de
lækreste fisk - og og med en tilhørende Rom og Crab Shack, dedikeret til
alskens skaldyr og eksotiske drinks med rom. Vores favorit var Plantation
Club, hvor vi bla. oplevede deres fantastiske lørdags brunch og skønne aftener med spændende eksotiske retter.

BRYLLUPSMAGASINET •1

TID TIL SIGHTSEEING
Solen går ned lige uden for vores helt egen terrasse og næste dag skinner den over poolen, der
næsten går i ét med havet kun adskilt af den hvide sandstrand. Efter fire fantastiske dage tager
vi videre. På vej til vores næste resort er chaufføren, som henter os i en stor komfortabel bil
med aircondition og wifi, lige så meget en dygtig
guide. Han viser os bl.a. flere smukke vandfald og
et smukt hindutempel – Mauritius lever lykkeligt
med mange forskellige religioner – og Chamarel
Village, som bla. er kendt for sin rom og Seven
Colored Earth: Et spektakulært naturfænomen
hvor syv forskellige farver sand udgør en sælsom
farvelade af rød, orange, gule, lilla og brune farver.

VANDFALD BEL OMBRE
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DELFINER OG 5-STJERNET LUKSUS
På øens sydvestlige del er man ikke i tvivl om, at
St. Regis virkelig er 5-stjernet luksus : En suite
direkte på stranden med egen balkon og betagende havudsigt til flere turkise laguner og hvide
sandstrande. Egen butler og hver eftermiddag
lækre kager sat frem på værelset. Højdepunktet
er en privat tur i speedbåd. Vi skal til Tamarin
Bay for at svømme med delfiner. Efter ca. 45 min

VIN SMAGNING OUTRIGGER
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SEVEN COLORED EARTH
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STRANDEN PÅ ST. REGIS
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ser vi dem. Delfinerne springer, og vi hopper i
vandet iført snorkeludstyr. Dyrene er lynhurtige. Næsten som de leger med os. Pludselig er de
væk, men dykker vi selv, svømmer de i en stor
flok lige nedenunder os. Så er man tæt på naturen, og man bliver meget taknemmelig. Som afslutning på St. Regis får vi dobbeltmassage i den
imponerende store spa. Aromatiske olier og topprofessionel massage fuldender oplevelsen. Spaen tilbyder også klargøring af brude fra top til tå.

AUTENTISK KREOLSK
Sukkerrør er en af øens største eksportvarer, så

ESCALE CREOLE RESTAURANT I EUREKA
FOTO: CHARLOTTE TRIPPETTI

BALCON I SUITEN PÅ ST. REGIS
FOTO: CHARLOTTE TRIPPETTI

2 • BRYLLUPSMAGASINET

dem ser man en hel del af. Derfor skal vi på vej
mod vores sidste resort se det fine Beau Plan,
som engang var en sukkerfabrik og i dag er et
museum, hvor man bl.a. kan smage på tolv forskellige slags sukker. Frokost foregår hos Escale
Créole. En restaurant i det naturskønne Eureka
med ægte hjemmelavet kreolsk mad i hyggelige
omgivelser.
Constance Le Prince Maurice hedder vores
sidste og helt enestående femstjernede+ ’hjem’,
og sikke et betagende syn der møder os, da vi
træder ind i den åbne hall med eksotiske vandfontæner, indbydende pool og havet i baggrunden og igen den venligste modtagelse.

Mauritius

Vi fløj med Air France, med et enkelt kort stop i Paris, hvorfra
vi fløj videre i 11 timer og ankom til hovedstaden Port Louis
om formiddagen.
Du kan tage til Mauritius året rundt. Landet har et behageligt
subtropisk klima med 6-8 solskinstimer dagligt hele året.
Passatvinde blæser fra sydøstlig retning, hvilket det meste af
året giver en behagelig brise. Den allerbedste rejseperiode,
når det gælder vejr på Mauritius, er fra april til maj og igen fra
september til december. Her er gennemsnitstemperaturerne
fra 25-29 grader om dagen, 17-22 grader om natten. Havet er
24-28 grader.
Mauritius ligger i det indiske ocean øst for Madagaskar og ca.
2000 km sydøst for Afrikas kyst.
Landet blev selvstændigt i 1968 efter at have været under
både hollandsk, fransk og britisk styre. 50 procent af befolkningen er indiske efterkommere og hinduer. Den øvrige
befolkning er kristne og muslimer fortrinsvist af afrikansk
afstamning.
Det er en vulkanø med frodig vegetation. Øens vigtigste
eksportvarer er sukker, frugt og tekstiler.
Kåret som én af verdens bedste rejsemål af det anerkendte
rejsemagasin Condé Nast Traveller.

PRINCE MAURICE LOUNGE CHILL
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«Vi går mange ture
hånd-i-hånd på
stranden, spiser frokost
direkte på stranden
under parasollen, og vi
prøver gratis vandski
og kajak»
DEN SMUKKESTE AFSLUTNING

PRINCE MAURICE
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PEDICURE SPA PRINCE MAURICE
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Vi bor lige ud til havet med palmesus på terrassen og en tropisk have med pool. Vi går mange
ture hånd-i-hånd på stranden, spiser frokost direkte på stranden under parasollen, og vi prøver
gratis vandski og kajak. Eventyret fortsætter om
aftenen, når vi på lange træbroer går ud til en
af de to gourmetrestauranter, Le Barachois, og
gør holdt ved den flydende bar. Lagunen er lyst
op og ser helt turkis ud i aftenmørket. Inden det
hele får en ende, skal vi forkæles en sidste gang.
Vanilje, kokos, citron dufter skønt i resortets tropiske spa, og det er tid til at få ordnet negle. Som
noget helt unikt har de pedicure inspireret af
Brice Nicham, som rejser verden rundt og leverer førsteklasses behandlinger til stjernerne. Efter 14 dage på Mauritius føler man sig lige netop
som en stjerne.•
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