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Atpūta Maurīcijas salā  

 24.10. – 02.11.2016., 10 dienas, cena - 2400 EUR   

Maurīcijas sala ir īsta laiskuma un atpūtas paradīze tiem, kas novērtē labu servisu, gardu ēdienu 

un viesmīlību! Maurīcijā atradīsiet valdzinošākās pasaules viesnīcas un baltu smilšu pludmales. 

Uzmanību šai tropiskajai bumbiera formas salai piesaista ne tikai ekskluzivitāte un stils, bet arī 

viesmīlība, kuru nebeidz slavēt tie, kas kaut reizi brīvdienas pavadījuši Maurīcijā. Salā valda kultūru 

sajaukums – indieši, kreoli, ķīnieši, francūži un daudzu citu tautību pārstāvji rada patīkamu, 

draudzīgu un veselīgu augsni atpūtai. Te skan gan angļu, gan franču, gan citas valodas, un līdz ar 

to arī daudz un dažādas garšas… Luksuss Maurīcijā ir neticami pieejams – te varēsiet atļauties 

daudz vairāk nekā citviet šajā reģionā. Salā piedāvā nodarboties ar dažādiem ūdens sporta 

veidiem, te pieejami pasaules līmeņa spa pakalpojumi, labākās kvalitātes golfa kursi un 

izsmalcinātu gardēžu atzīta virtuve. Šo iemeslu dēļ atpūtnieki vēlas vairāk laika pavadīt viesnīcās, 

tomēr Maurīcijā ir pietiekami daudz ievērības cienīgu apskates vietu - no franču kolonijas laiku 

namiem un radošiem dabas parkiem līdz izbraucieniem ar kvadricikliem un izjādēm zirga mugurā. 

Rakstnieks Marks Tvens reiz teicis, ka Maurīcija eksistēja vēl pirms paradīzes, un Dievs radīja 

paradīzi pēc tās tēla un veidola. Laiks beidzot to pārbaudīt arī mums! 

7 naktis nesteidzīgas atpūtas vienā no jaukākajām 5* viesnīcām Rietumu krastā, kam raksturīga 

izsmalcināta un mierīga atpūtas zona, ar brokastīm un vakariņām, lai varam ļauties īstām 

brīvdienām, un pie tā visa, vēl 3 lieliskas ekskursiju dienas, lai iepazītu šo omulīgo paradīzi Indijas 

okeānā! 

 1.diena - Prom uz siltajām zemēm (V)  

 Lidojums Rīga – Stambula – Maurīcijas sala 

 2.diena – Zili zaļie ūdeņi un saule (B, V)  

 Pusdienas laikā ielidojam Maurīcijas salā, tikšanās ar vietējo pārstāvi 

 Transfērs uz viesnīcu Sofitel Imperial* Flic en Flac (Rietumu krastā)  

 Atpūta pēc lidojuma 

 Vakariņas  

 3.diena – Aklimatizācija pie Indijas okeāna (B,V)  

 Brīva diena atpūtai pie okeāna, viesnīcā ir lielisks spa, kur relaksēties, skaista pludmale, kur 

meditēt un staigājot izbaudīt viļņu šalkoņu. Nirējiem iespējas doties apskatīt zemūdens pasauli, 

bet makšķernieki var doties pēc lielā loma… Tā teikt, katrs pats savas laimes kalējs! 

 Vakariņas 

 4 .diena – Pilnas dienas ekskursija ar ātrlaivu! (B,P,V)  

 Agri no rīta brokastis 
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 Transfērs uz ostu, kur sēžamies ātrlaivā un šodien baudām… sajutīsi viļņu šļakatas, saules 

pieskārienu, piedzīvojums visas dienas garumā. Būs iespēja sauļoties, peldēties, baudīt jauku 

kompāniju, un, protams, pusdienas svaigā gaisā… NU ko vēl var vairāk vēlēties? Acis mielosim 

ar skaistām ainavām lagūnās, romantiskām un arī mazliet skarbām pludmalēm, kristāldzidriem 

ūdeņiem… tā teikt, šodien atklājam jaunu horizontu Indijas okeānā! 

 Vakariņas 

 5.diena – Mazliet saules? (B, V) 

 Brīva diena atpūtai pie okeāna. Iesakām izmantot vietējo biroju pakalpojumus vēl kādai 

ekskursijai vai, piemēram, šopingam 

 Vakariņas 

 6.diena – Ekskursija uz salas Dienvidiem (B,V)  

 Curepipes pilsēta – viena no salas galvenajām vietām, kur senatne mijas ar moderno, te arī zeļ 

bizness. Apskatīsim – vietējo rātsnamu, karalisko koledžu un citas nozīmīgas vietas pilsētā 

 Trou – aux Cerfs – krāteris dabas mīļotājiem, no kura arī lieliskas foto iespējas 

 Ganga Talao – krātera ezers salas kalnainajā daļā, pašā salas sirdī, tā arī vispopulārākā hinduistu 

vieta, kur atrodas arī Šivas templis 

 La Vanille krokodilu parks, kur dosimies pastaigā pa tropisko lietus mežu, kur dzīvo daudz un 

dažādi iemītnieki, Nīlas milzīgie krokodili, bruņurupuči un tauriņi! 

 Gris Gris – pats Dienvidu salas gals – pilnīgi citas ainavas… 

 Laiks kādā brīdī nobaudīt Maurīcijas iecienītāko rumu "Green Island", kas tiek ražots no salās 

augušo cukurniedru sīrupa, un iegādāties Maurīcijas salas talismanu - Dodo putna figūriņu vai 

40 stundas ar čaklajām maurīciešu rokām darinātos kuģu modeļus 

 Vakariņas 

 7.diena – Vēl mazliet palaiskojamies…  (B,V)  

 Brīvais laiks atpūtai pie okeāna 

 Vakariņas 

 8.diena – Salas Rietumu krasts (B,V)  

 Casela piedzīvojumu parka apmeklējums – tie ir 14 ha faunas un floras paraugstunda, 1500 

putnu, lielie meža kaķi, zebras, bruņurupuči, mērkaķi – tāda krāsu dažādība, endēmiskais mežs, 

melnais ebonī koks. Tas vienkārši ir jāredz. Safari izbrauciens, lai dotos tuvāk lielajiem kaķiem – 

lauvām un žirafēm… 

 Chamarelas ciemata apmeklējums, tā ir atkal cita Maurīcijas salas pasaule, ūdenskritumu 

paradīze, un 7 krāsu pasaule – tā ir viena no 100 pasaules vietām, kas jāredz! Lava savienojusies 

ar minerāliem veido neaprakstāmas krāsu gammas no sārtas līdz purpuram un katrā dienas 

laikā tās ir savādākas… 

 Vakariņas  
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 9.diena – Viss skaistais reiz beidzas…(B, V)  

 Transfērs uz lidostu  

  Lidojums Pourtluīsa – Stambula 

 10.diena – pretim laika joslām  

 Lidojums Stambula - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Stambula – Portluisa - Stambula – Rīga (23kg nododamā bagāža + 1 vienība 8kg 

rokas bagāža, ar uzkodām un vīnu) 

 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas atļaujas pilsētās, maksas ceļi, 

degvielas izmaksas, stāvvietas) 

 Nakšņošana 7 naktis. Greznā 5-zvaigžņu kūrortviesnīca Sofitel Imperial atrodas pie pludmales, 

4 km attālumā no Flic en Flac. Viesnīcas teritorijā tiek nodrošinātas niršanas apmācības, 4 

restorāni un lagūnas tipa peldbaseins. Restorānā iespējams baudīt svaigas jūras veltes un 

taizemiešu ēdienus. Maltītes tiek pasniegtas pie pludmales. Bārā var baudīt vietējo rumu un 

vērot saulrietu. 

 7 brokastis un 7 vakariņas viesnīcā, 1 pusdienas -  barbekju  

 Ekskursijas pēc programmas ar vietējo gidu ekskursiju dienās 

 Grupas vadītājs/tulks  no Rīgas 

 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 

 Dzērieni pie vakariņām 

 Dzeramnauda šoferim 

 Apdrošināšana 

 Ievērībai:  

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu 

numuru ~831 EUR  

 Minimālais skaits grupā ir 12 personas. Ja 30 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir 

mazāks par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. 

 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai “Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī 

saistībā ar ASV dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu. 

 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID karte. Pasei vai ID kartei jābūt derīgai 

6 mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma. 



 
 

4 
Biroja adrese: „Barona kvartāls”, Cēsu iela 31-5k3, Rīga, LV1012 
e-pasts: info@menessdiena.lv 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 

rezervēta pēc 700 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa 900 EUR jāsamaksā līdz 29.04.2016. 

 Pārējā summa  800 EUR jāsamaksā līdz 22.08.2016. 

 


