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MAURITUS ADA’SINDA ÇEŞİTLİ GEZİ ÖRNEKLERİ VE AKTİVİTELER 

 
Pamplemousses / Port Louis 
Bu turu içeriği sebebi ile yarım gün Mauritius ada tanıtım turu olarak da değerlendirebiliriz. Adanın 
doğal güzellikleri yanı sıra  tarihi, merkezi yerleri de görülecek yerler dahilinde. Mauritius Adası’nı 
en farklı ve güzel özellikleriyle görmenizi sağlayacak bu turda göreceğiniz yerler arasında; 
Kraliyet Pamplemousses Bahçeleri; 1735 de yapılan her türlü adaya has egzotik bitkileri, Palmiye 
ağaçlarının çeşitlerini, dev zambakları görebileceğiniz bahçenin gezisi sonrası bahçede size özel 
masanızda kanepe ve soğuk içecekler ile dinlenebilirsiniz. Fort Adelaide: 1830 larda İngilizlerden 
kalan kale 2008 de müze olarak açıldı. Şu anda içerisinde birçok turistik alışveriş merkezini 
barındırmakta. Champ de Mars:1812 de İngilizler tarafından yapılan hipodrom adanın en eski, 
dünyanın ikinci en eski at yarış pisti özelliğini taşıyor. Port-Louis Theatre: 1822 de İngilizler 
tarafından yapılan, 1944 de tekrar açılan bölgenin en eski tiyatro binası. Bunların yanı sıra, 
Hükümet Evi, Çin Mahallesi, Merkez Pazar Alanı ve Caudan Waterfront alış veriş merkezi görülecek 
yerler arasında. 
 
Bu turun kişi başı ücreti 45Euro’dur. 
 
The World Of Silence 
Dünya üzerindeki konumu itibari ile Mauritius su altı dünyası açısından eşsiz bir doğaya sahiptir. 
Hint Okyanusu’nun mercan reeflerini, çeşitli tropik balıklarını yakından görebilmeniz için 
Mauritius’ta sizlere birçok seçenek sunulmaktadır.  
- Islanmayı sevmeyenler için Blue Safari seçeneği ile küçük denizaltılar ile denizin 30 metre 
altındaki yaşamı yakından inceleyebilirsiniz.  
- Kendi rotasını belirlemek isteyenler için tek kişilik subscooterlar (denizaltı motosikleti) ile denizin 
3 metre altında yarım saatinizi unutulmaz bir şekilde geçirebilirsiniz.  
- Deniz tabanında yürümek isteyenler için özel kaksınızdan başka bir ekipmana ihtiyacınız olmadan 
3-4 metre derinlikte yürüyebilir ve balıkları elleriniz ile besleyebilirsiniz.  
 
Her üç seçenek için de yüzme dahi bilmeniz gerekmemektedir. Gerekli ekipmanlar tarafınıza 
sağlanacak olup sadece mayonuz ve havlunuzla bu unutulmaz anları yaşayabilirsiniz.  
Blue Safari 110 Euro kişi başı 
Subscooter 140 Euro iki kişi çift olarak (denizaltında geçen süre yarım saat) 
Seawalk 40 Euro kişi başı (denizaltında geçen süre 20 – 25 dakika)  
 
Flipper Cruise (Yunuslar ile bir gün) 
Tam günlük tur 
Katamaran tekneler ile Tamarin Koyu na gidildikten sonra yunus balıklarını doğal ortamlarında 
yakından görebilirsiniz. Yunuslarla geçirilecek unutulmaz anların ardından teknemizin rotasını 
Morne Dağı manzarsı eşliğinde mercan koylarına çeviriyoruz. Koyda verilecek mola da mercanları 
yakından görmek için snorkel dalışı yapabilir ya da denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Crystal Rock ve 
Ilot Benitier açıklarında alınan öğle yemeği ve arzu eden yolcularımızın tekneden adaya çıkması için 
bot hazır olacak. İsteyenler bu adayı keşfe çıkabilirler.  
 
Flipper Cruise turu ücreti kişi başı 110 Euro dur.  
 
Sunset Cruise (Okyanusta gün batımı) 
Mauritius’ta yaşayacağınız en romantik anlara hazırlanın. Öğleden sonra otelinizden alınarak 
Katamaran ile okyanusa açılıyoruz. Okyanus ile gökyüzünün birleştiği ufuk çizgisinde güneş 
batımının muhteşem manzarası eşliğinde teknede servis edilen kanepeler, kokteyller ve snackler 
eşliğinde seyahatinizin en romantik anları sizleri bekliyor. Otele dönüş 20:00 de. 
 
Bu turun kişi başı ücreti 55 Euro dur.  
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