EKSKURSIJAS MAURĪCIJĀ
Maurīcija – tās ir lieliskas viesnīcas ar nevainojamu servisu un interesanti apskates objekti – dabas
un vēstures pieminekļi. Šeit nebūs jāgarlaikojas ne mirkli! Galvenais, lai pietiktu laika apskatīt pēc
iespējas vairāk! Jūsu uzmanībai: grupu ekskursijas ar komfortablu autobusu un gidu, individuālas
ekskursijas ar šoferi-gidu.
Pamplemus un Port Lui (Pamplemousses & Port Louis)
Pamplemus – viens no vecākajiem botāniskajiem dārziem dienvidu puslodē, pasaulē pazīstams ar
unikālu augu kolekciju. Dārza veidošana sākusies līdz ar franču kolonizāciju. Šeit skatāmas 80
palmu sugas, no kurām Talipotu palma zied reizi 60 gados, kā arī gigantiskā Viktorija. Maurīcijas
galvaspilsētas Port Lui apskate, laiks suvenīru iegādei. Hindu tempļi, mošejas, kristiešu baznīcas un
ķīniešu pagodas līdzās viena otrai veido lielisku priekšstatu par harmonisku etnisko grupu
sajaukumu Maurīcijā. Ievērojamākais objekts Port Lui ir unikālais tirgus (kaut kas starp arābu un
Parīzes ielu tirdziņiem). Šeit valda tūkstošiem smaržu, ziedu un kolorītu personāžu. Ar savu
skaistumu pārsteigs nesen uzceltā Kuadanas osta. Par papildus samaksu iespējams apmeklēt Pasta
muzeju ar telegrāfa aparātu, pasta kastīšu un pastmarku kolekciju, tajā skaitā pirmās Maurīcijas
markas – sarkani oranžā One Penny un gaišzilā Blue Penny. Tās ir pasaulē retākās markas un
novērtētas 1 mlj USD vērtībā.
Ekskursija salas dienvidu daļā
Iepazīsieties ar lielisko salas dienvidu daļu: no aprimuša vulkāna, no kura paveras neaizmirstams
skats, līdz svētajam ezeram Grand Bassin. No Melnās upes kanjona kraujas – augstākās vietas
Maurīcijā (828 m) – līdz kārtējam dabas brīnumam – “Septiņu Ziedu Zemei”. Pusdienas meža
namiņā Domain Saint Denis. Noslēgumā brauciens uz Casela dabas parku ar 140 putnu sugām no
pieciem kontinentiem. 20 akru lielajā parkā dzīvo lemūri, tīģeri, ķenguri, leopardi un milzu
bruņurupuči. Braucot gar Florealu un Kurpipu būs iespēja iegādāties suvenīrus, apmeklēt dimantu
fabriku, kuģu maketu fabriku, kā arī iepazīties ar tradicionālajām stikla apstrādes metodēm
Maurīcijas stikla galerijā.
Ekskursijas ilgums: visa diena ar pusdienām.
Jūras piedzīvojumi
Izbrauciens jūrā – iespēja izbaudīt tikšanos ar delfīniem, peldēt, snorkelēt smaragdzaļajā ūdenī.
Atspirdzinoši dzērieni un pusdienas uz katamarāna piestātnē. Pēc pusdienām – nacionālā rezervāta
apmeklējums.
Ekskursijas ilgums: visa diena ar pusdienām.
Ekskursija ar katamarānu
Lieliska brīvā laika pavadīšana, braucot līdz Lielās Dienvidaustrumu upes ūdenskritumiem.
Ekskursijas cenā iekļautas pusdienas uz katamarāna. Pēc tam brauciens uz paradīzes stūrīti – Briežu
salu (Ile Aux Cerfs). Pelde, niršana, ūdens sports, sniegbaltas smiltis un vienmēr labi laikapstākļi!
Ekskursijas ilgums: visa diena ar pusdienām.
Piedzīvojumi “Paradīzē”
Aizsargājamo zonu L’Etoile un Ferney izpēte ar kvadraciklu. Iespēja apskatīt unikālo vietējo augu
valsti, izbaudīt panorāmas skatus un Javas briežus to dabiskajā dzīves vidē.
Ekskursijas ilgums: puse dienas ar brokastīm.
Daba un vēsture
Ekskursijas sākums Mahebourgas muzejā, kur iepazīsieties ar Maurīcijas vēsturi, turpinājums –
Egretes salā (Ile aux Aigrettes), kurā mīt retie rozā baloži un ir unikāla augu valsts. Jums būs iespēja
izbaudīt Grand Port kalnu grēdas un lagūnas salu skatus, kā arī apmeklēt rezervātu, kurā mīt vairāk

kā 2000 Nīlas krokodili un lielākā Indijas okeāna reģiona kukaiņu kolekcija. Brauciens caur
Paradīzes ieleju.
Ekskursijas ilgums: visa diena ar pusdienām.
Tējas ieliņa
Privātīpašuma Domaine des Aubineaux apskate. Tas ir viens no retajiem, kas saglabājies koloniālā
stilā, celts 1872.gadā. Tējas fabrika "Bois Cheri", eksotisku augu plantācijas. Pusdienas koloniālā
stila ēkā St. Aubin (1819). Iespēja iegādāties unikālas Maurīcijas tējas škirnes un vietējo rumu.
Ekskursijas ilgums: visa diena ar pusdienām.
Briežu sala (Ile Aux Cerfs)
Neliela paradīze jūras, saules un smilšu cienītājiem. Katru pusstundu no Point Moris atiet laiva.
Ierodoties salā, visiem interesentiem ir iespēja nodarboties ar ūdens sporta veidiem, atpūsties
lieliskajās pludmalēs un baudīt skaisto dabu, kā arī paēst kādā no restorāniem.
Ekskursijas ilgums: visa diena ar pusdienām.
Zemūdene un iepirkšanās
No rīta ieniršana ar zemūdeni Blue Safari, lai iepazītu Indijas okeāna zemūdens pasauli. Pusdienas
neatkārtojamā vietā salas ziemeļos. Pēc pusdienām iepirkšanās tūristu ciematā Grand Bei, kurā ir ne
tikai veikali, bet arī restorāni, bāri un naktsklubi.
Ekskursijas ilgums: visa diena ar pusdienām.
Saulrieta kruīzs
Romantisks izbrauciens jūrā. Iespējams vērot pasakainu saulrietu un daudzveidīgās Mokas kalnu
krāsu gammas. Sapņu piepildījuma izjūtu rada Maurīcijas kokteilis mūzikas pavadījumā.
Atgriešanās pagātnē
Piecu minūšu brauciena attālumā no Port Lui, kalnu grēdas pakājē atrodas Domaine les Pailles
Nacionālais parks. Tas ir dabas, atrakciju, restorānu, konferenču zāļu un kazino komplekss. Šeit
rekonstruētas pirmās cukurniedru pārstrādes dzirnavas, kuras darbina vērši. Sena cukurfabrika,
ruma fabrika, senas ūdens attīrīšanas ierīces un XIX gadsimta vilciens, kurš saglabājies sākotnējā
izskatā. Visapkārt ir daudz nelielu namiņu, kuros sievietes rokas dzirnaviņās maļ kafiju un dara
citus darbus. Ļoti interesanta un izglītojoša ekskursija. Pusdienlaikā – pusdienu gatavošanas
demonstrējums savrupnamā – vienā no senākajiem, vislabāk saglabātajiem koloniālā stila namiem.
Ekskursijas ilgums: visa diena ar pusdienām
Zemūdens pastaiga
Aptuveni 30 minūtes pavadīsiet 3 – 4 metru dziļumā, iepazīstot jūras iemītnieku dzīvi, izbaudot
zemūdens skaistumu. Jūs saņemsiet labāko aprīkojumu!
Zemūdens pastaiga tiek piedāvāta kūrortpilsētā Grand Bei. Nelielā batiskafā, kuram pa trubiņu
pieplūst gaiss, gida pavadībā staigāsiet pa jūras gultni 3 – 4 metru dziļumā. Pusstundas laikā, pat ja
neprotat peldēt, varēsiet iepazīt zemūdens pasaules floras un faunas bagātību, pabarot zivtiņas,
nofotografēties.
Zveja
Visa diena atklātā jūrā – kas var būt labāks par to?! Maurīcijas sala ieņem pirmo vietu pasaulē
zvejas sporta aprīkojuma ziņā, kā arī pēc šejienes zivju lieluma un kvalitātes – te var noķert
haizivis, dzelteno tunci, melno marlinu... Zvejošanas laikā tiks piedāvātas pusdienas un dažādi
dzērieni.
Makšķerēšanas sezona Maurīcijā ilgst visu gadu: maijā zvejo melnos marlinus, jūnijā dorado zivis,
jūlijā, augustā un septembrī – šķēpa zivi un dorado, suņuzivis – oktobrī, decembrī, martā un aprīlī.

Bonito un haizivis var ķert visu gadu. Tomēr īsti makšķerēšanas cienītāji uz salu dodas no oktobra
līdz aprīlim, kad gar Maurīciju peld gaišzilie marlini. Gandrīz vienmēr iespējams noķert lielas zivis
(20 – 80 kg), bet marlinu svars var sasniegt arī 200 – 250 kilogramus. Cīņa ar zivi var ilgt vairākas
stundas, bet iespaidi saglabāties visu mūžu.
Ilgums 6 – 9 stundas.
Kurepipe un dienvidi
Vispirms apskatītiet apdzisušo Tru o Serf vulkānu Maurīcijas centrālajā plato, izbaudīsiet lielisku
panorāmas skatu. Pēc tam pabūsiet mājīgā, ziedošā pilsētiņām Kurepipe, kurā dzīvo turīgākie salas
iedzīvotāji. Šeit iespējams iegātāties XV – XVIII gadsimta kuģu modelīšus, ar kuriem izslavēta
Maurīcija. Šeit ir arī ziloņkaula, koka, nefrīta izstrādājumi, izšuvumi, paklāji... Hindu kopienas
svētā ezera Grand Bassin apskate. Tas atrodas vulkāna krāterī. Ap to uzcelts tempļu komplekss,
izveidota ainava, kas atgādina Indiju.
Zemāk ielejā pie Melnās upes iespējams redzēt unikālus salas floras un faunas pārstāvjus: melno
ebenkoku, savvaļas orhidejas, rozā baložus. Pēc pusdienām brauciens uz Šaramelas ciemu, kas
ievērojams ar ūdenskritumu un krāsainajām smiltīm. Tas ir neliels paugurains apvidus, kur
krāsainas zemes joslas nesajaucas tūkstošiem gadus. To neietekmē ne lietus, ne vējš ne cilvēki.
Ekskursijas ilgums 9 – 10 stundas.
Bel Air, La Vanille, Andrea
Ekskursija uz salas dienvidiem sākas ar nelielu pieturu privātīpašumā Villa Bel Air, kas atrodas
gleznainā piekrastē ar baseinu kaskādi, ko papildina pazemes avoti. Villā baudīsiet tēju un cepumus.
Brauciens uz dabas parku “Vanilla park”, kur var vērot lielos krokodilus, jautos makakus, dažādus
putnus, bagātīgu augu valsti. Pusdienas burvīgā vietiņā Andrea tālu prom no civilizācijas.
Ekskursijas noslēgumā oranžērijas apmeklējums, kur skatīsiet košos Maurīcijas ziedus.
Ekskursijas ilgums 9 – 10 stundas.
Laval, Mahebourg, Grand Bois
Ekskursija sākas ar pieturu Laval dabas parkā, pēc tam brauciens uz Maeburgu. Maeburga ir neliela
koloniāla pilsētiņa ar bagātu vēsturi. Iepazīšanās ar jūrniecības muzeju, pastaiga tirdziņā, senā osta
ar memoriālu angļu – franču jūras kaujai. Pusdienas medību rezervātā Grand Bois. Šeit skatāms
bagātīgs tropu augājs, dzīvo daudz briežu, pērtiķu, mežacūku. Safari–pastaigas laikā, iespējams,
paveiksies un tos redzēsiet.
Ekskursijas ilgums 9 – 10 stundas.
Kā arī:
oficiāla laulību reģistrācija, kāzu ceremoniju organizēšana; brauciens ar helihopteru, zemūdeni,
pārgājieni, izjādes ar zirgiem, briežu medības, zirgu skriešanās, Maurīcija naktī, niršana.

