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D ZIEŃ 1. Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. 
Wylot na Rodrigues przez europejski port lotniczy. 
Nocny przelot. 

D ZIEŃ 2. Przylot w godzinach południowych na 
lotnisko Plaine Corail na wyspie Rodrigues. 
Transfer do hotelu i zakwaterowanie. Odpoczynek 
na plaży po trudach podróży. Próba odnalezienie 
się w nowej idyllicznej rzeczywistości archipelagu 
Maskarenów. Kolacja i nocleg.

D ZIEŃ 3. Śniadanie w hotelu, a następnie wycieczka 
na północ do Port Mathurin, stolicy tej w pełni 
autonomicznej wyspy. Zwiedzanie miasteczka: 
port, kościół, kolonialne budynki i wąskie uliczki. 
Wszędzie czujemy senną atmosferę miasteczka. 
Pierwsza okazja na zakup pamiątek. Kolejnie 
wizyta w nadmorskich wioskach Grand Baie, 
English Bay oraz Pointe Canon. Stąd rozpościera 
się piękny widok na stolicę. Wzdłuż wybrzeża 
kontynuujemy podróż na południe wyspy. 
Zwiedzanie prywatnego rezerwatu im. Francois 
Leguata, gdzie w pięknym wąwozie można 
chodzić między setkami żółwi olbrzymich z 
Aldabry, a także zobaczyć w specjalnej wolierze 
najrzadsze nietoperze owocożerne świata – 
endemiczne rudawki rodrigueskie. Przejazd przez 
miasteczko Port du Sud – widok na lagunę i 
otaczającą ją rafę. Powrót do hotelu na kolację i 
nocleg.

D ZIEŃ 4. Wycieczka na oddaloną o 3 km od 
zachodniego wybrzeża Rodrigues - Wyspę 
Kokosową. Otoczona płytkimi wodami 
laguny wyspa to naturalny rezerwat rzadkich, 
objętych ochroną gatunków ptaków. Czas na 
płetwonurkowanie w turkusowej, krystalicznej 
wodzie i piknik na wyspie. Powrót do hotelu na 
kolację i  nocleg.

D ZIEŃ 5. Po śniadaniu przejazd do wioski St 
Francois. Tutaj rozpoczynamy spacer klifowym 
wybrzeżem do malowniczej zatoczki Trou 
D’Argent. Ostatnie chwile na wyspie Rodrigues. 
Po południu transfer na lotnisko. Przelot przez 
Mauritius na francuską wyspę Reunion. Transfer 
z lotniska w okolice nadmorskiej wioski St-Gilles-
les-Bains. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.

D ZIEŃ 6. Całodzienne poznawanie górskiego 
oblicza wulkanicznej wyspy. Zielone wzgórza, 
poszarpane szczyty i wulkany, to największe 
atrakcje Reunion. Przejazd na zachodnie 

wybrzeże, do miasteczka St Pierre. Kontynuacja 
eskapady przez Plaine des Sables – księżycową 
pustynię oraz pokryte wulkanicznym popiołem 
zbocza krateru, do położonego na wysokości 2200 
m n.p.m. punktu widokowego Pas de Bellecombe. 
Piękny widok na Piton de la Fournaise - jeden 
z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. 
W drodze powrotnej lunch, a następnie wizyta 
na lokalnym targowisku w St Pointe. Powrót na 
nocleg do hotelu. 

D ZIEŃ 7. Śniadanie w hotelu, a kolejnie wycieczka 
do górskiej wioski Cilaos. Przejazd przez kręte 
drogi. Po drodze liczne przystanki, by uchwycić 
obiektywem aparatu niepowtarzalne widoki. 
Miasteczko położone jest w głębokiej kotlinie 
górskiej, zwanej cyrkiem. Górskie „cyrki” są 
charakterystycznym elementem krajobrazu 
Reunionu. Cilaos słynie z wyśmienitej produkcji 
win oraz wykorzystywanych do leczniczych 
kąpieli gorących źródeł. Lunch w pięknej scenerii. 
Powrót na nocleg do hotelu.

D ZIEŃ 8. Po śniadaniu kierujemy się na północ, 
do położonego na wschodnim wybrzeżu wyspy 
regionu Saint Andre. Przystanek w Champ Borne i 
wizyta w tamilskiej świątyni. Przejeżdżając przez 
zieloną krainę i plantacje wanilii udajemy się do 
Salazie – to drugi obok Cilaos znany górski cyrk 
Reunion. Podziwianie mijanych, mniejszych i 
większych wodospadów, bananowych drzew, 
rozłożystych paproci i bambusowych zagajników. 
Zwiedzanie ślicznej wioski Hellbourg z licznymi 
zachowanymi domami z XIX wieku. Lunch w 
lokalnej restauracji. Powrót na nocleg do hotelu. 

DZIEŃ 9. Ostatni dzień na wulkanicznej wyspie. Po 
śniadaniu przejazd przez pola trzciny cukrowej i 
lasy cedrowe do punktu widokowego Maido (2200 
m n.p.m.). Niezwykły widok na kotlinę Maido – 
najbardziej niedostępny cyrk, do którego dotrzeć 
można tylko pieszo. Następnie przejazd na lotnisko. 
Po drodze zatrzymamy się w lokalnym muzeum 
poświeconym niewolnictwu na wyspie. Późnym 
popołudniem przelot na Mauritius. Transfer do 
hotelu w północnej części wyspy w Trou aux 
Biches. Nocleg.

DZIEŃ 10. Dzień przeznaczony na odpoczynek, 
relaks na plaży, wodne kąpiele i spacery.

DZIEŃ 11. Podróż do wnętrza wyspy, zwiedzanie 
zabytków i wizyta w Parku Narodowym Black 

River Gorges. Podziwianie krateru wygasłego 
wulkanu Trou aux Cerfs oraz wodospadu 
Chamarel. Nasza wycieczka zaczyna się od wizyty 
w Curepipe, jednego z największych miast wyspy. 
Wspaniała okazja do zakupu lokalnych specjałów 
i bezcłowych produktów. Kolejnie odwiedziny w 
fabryce specjalizującej się w produkcji  statków. 
Przejazd do Grand Bassin, gdzie zobaczymy 
hinduistyczny kompleks sakralny. W Bois Cheri 
poznamy tajniki uprawy i produkcji herbaty. Powrót 
na nocleg do hotelu.

DZIEŃ 12. Śniadanie w hotelu, a następnie przejazd 
na wschodnie wybrzeże i przeprawa łódką na Ile 
Aux Cerfs. To tropikalna wyspa z piaszczystymi 
plażami i palmami kokosowymi, usytuowana 
jedynie dziesięć minut od wyspy Mauritius. 
Oglądanie mieniącej się fantastycznymi kolorami 
laguny. Chociaż wyspa jest popularnym kurortem, 
wciąż można znaleźć spokój w niejednej, małej 
zatoczce lub na sąsiadującej Mangénie Island. 
Dla lubiących aktywny wypoczynek istnieje 
możliwość wypożyczenia wodnych rowerów, 
kajaków, nart wodnych, itp. Po południu oglądanie 
pięknego wodospadu. Powrót na Mauritius późnym 
popołudniem.

DZIEŃ 13. Po śniadaniu udajemy się do stolicy kraju 
Port Louis. Tutaj zobaczymy m.in. sanktuarium 
katolickie Ojca Laval oraz będziemy mieli czas na 
spacery i zakupy na urokliwym, nowym nabrzeżu 
Caudan Waterfront. Kolejnie z Fortu Adelaide na 
wzgórzu zobaczymy panoramę stolicy oraz udamy 
się także na targ. Odwiedzimy także założony w 
1735 roku ogród botaniczny w Pamplemousses. 
Powrót do hotelu po bagaże. Czas na odpoczynek i 
przygotowanie się do podróży powrotnej do Polski. 
Wieczorem transfer na lotnisko i wylot do Europy na 
nabrzeże portowe, nocleg w Port Sudan w hotelu.

DZIEŃ 14. Przylot do jednego z portów tranzytowych, 
przesiadka na samolot do Warszawy. Lądujemy na 
lotnisku Okęcie z figurką ptaka dodo i butelką rumu 
z Mauritiusa lub Reunionu. Oryginalnym trunkiem 
do zdobycia tylko na wyspie Mauritius jest likier 
z tamaryndu. Najważniejsze jednak jest to, ze 
poznaliśmy tajemnice dalekiego i fascynującego 
archipelagu Maskarenów…

TERMINY:
05.06 - 18.06.2017
10.07 - 23.07.2017*
14.08 - 27.08.2017*

23.09 – 06.10.2017
16.10 – 29.10.2017

*wysoki sezon – dopłata 980 PLN

CENA: 
8 370 PLN +  1 570 EUR 
I rata: 800 PLN, płatne przy zapisie
II rata: 8370 PLN płatne na 35 dni przed imprezą (minus I 
rata)
III rata: 1570 EUR uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa – Rodrigues - 

Reunion - Mauritius – Warszawa
-  przejazdy wewnętrzne mikrobusem, łodziami
-  zakwaterowanie: hotele 3***
-  wyżywienie: dwa posiłki dziennie (Rodrigues – 

śniadania i obiadokolacje, Reunion – śniadania i 
lunche, Mauritius: śniadania i obiadokolacje)

-  opłaty za miejscowych przewodników
-  opiekę pilota polskojęzycznego ca całej trasie
-  ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR  

i NNW 3 000 EUR)

W CENIE NIE SĄ ZAWARTE:
-  bilety wstępów i opłaty za wstępy do parków: 120 EUR
-  opłaty lotniskowe: 35 EUR
-  dopłata do pokoju 1-os.: 490 EUR 

Port Mathurin – Wyspa Kokosowa – zatoka Trou D’Argent – wulkan Piton de la Fournaise – Cilaos – 
Salazie – Maido – Park Narodowy Black River Gorges – Bois Cheri – Grand Bassin – Chamarel – Ile Aux 

Cerfs – Port Louis – Pamplemousses 

RODRIGUES – REUNION – MAURITIUS Archipelag Maskarenów


