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ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 

 
 

 
Ο Μαυρίκιος, που συχνά αναφέρεται ως το μαργαριτάρι του Ινδικού Ωκεανού, είναι 
ένα ορμητήριο για διακοπές και δραστηριότητες αναψυχής.  Παραλίες με λευκή 
άμμο, τιρκουάζ λιμνοθάλασσα, πλούσια βλάστηση, δραστηριότητες στην ενδοχώρα 
και πλούσιες πολιτιστικές αξίες, ο Μαυρίκιος τα έχει όλα. Υπάρχουν άπειρες 
δραστηριότητες για να απολαύσετε, και πολλά μέρη για να επισκεφτείτε. Ένας 
μοναδικός προορισμός διακοπών, που συνδυάζει απρόσκοπτα διαφορετικούς 
πολιτισμούς σε ένα πλούσιο χωνευτήρι όμορφων παραλιών, πολυτελών ξενοδοχείων 
και συναρπαστικών τουριστικών αξιοθέατων.  
Βρίσκεται περίπου 2400 χιλιόμετρα από τη νοτιοανατολική ακτή της Αφρικής.  Ο 
Μαυρίκιος βραβεύτηκε το 2013 ως ο καλύτερος προορισμός γάμου και μήνα του 
μέλιτος από το World Travel Award. Κάθε χρόνο χιλιάδες ζευγάρια λένε «I do» στις 
χρυσαφένιες αμμουδιές του νησιού.  
 
Πληροφορίες για το ταξίδι :  

- Διάρκεια πτήσης περίπου 10-15 ώρες (εξαρτάται από την αεροπορική εταιρεία που θα 
επιλέξετε και την αναμονή στον ενδιάμεσο σταθμό 

- Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ 
- Δεν απαιτούνται εμβόλια  

 

Πότε να επισκεφτείτε τον Μαυρίκιο 

Ο Μαυρίκιος είναι προορισμός όλο το χρόνο - η καλύτερη όμως εποχή για να επισκεφθείτε τον 

προορισμό είναι προς το τέλος του έτους, από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο, όταν οι 

θερμοκρασίες είναι πιο καυτές. Ωστόσο, ο Μαυρίκιος έχει ένα αξιοζήλευτο υποτροπικό κλίμα με 

2 βασικές εποχές. Κατά τη διάρκεια του Χειμώνα(Μάιο – Νοέμβριο) ο καιρός είναι ξηρός & 

θερμός, ενώ τους υπόλοιπους μήνες έχει ζέστη & υγρασία. Εδώ η θερμοκρασία δεν πέφτει ποτέ 

λιγότερο από 16°C και μπορεί εύκολα να φτάσει τους 35°C. 
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Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε : 

- Τη ζωντανή πρωτεύουσα Port Louis - μια πολύχρωμη πόλη γεμάτη ιστορία και 

πολιτισμικό ενδιαφέρον, όπου κάθε γωνιά αποκαλύπτει κάτι διαφορετικό. Είναι η πόλη 

όπου το αρχαίο και το σύγχρονο συναντιούνται. 

- Τις ειδυλλιακές παραλίες. Το νησί περιβάλλεται από όμορφες παραλίες με λευκή άμμο 

και βράχους που προσφέρουν, μαζί με τη γαλάζια λιμνοθάλασσα, ένα εξαιρετικό σκηνικό 

που ποικίλλει ανάλογα με τις εποχές και την ώρα της ημέρας. Στα βόρεια, πιο 

τουριστικές, οι ήρεμες και προστατευμένες λιμνοθάλασσες καλούν για χαλάρωση με 

ευχάριστη θερμοκρασία όλη την ώρα. Οι παραλίες Péreybère και Mont Choisy είναι οι 

πιο δημοφιλείς. Στον Άγριο Νότο τα τοπία είναι μοναδικά, με εντυπωσιακούς 

βασαλτικούς βράχους να ρέουν στον ωκεανό. Αυτό το μέρος του νησιού δεν συνιστάται 

για κολύμπι, με εξαίρεση ορισμένες παραλίες όπως το Blue Bay, που είναι επίσης 

προστατευμένο θαλάσσιο πάρκο. 

Η ανατολική ακτή διαθέτει μια μεγάλη έκταση από όμορφες αμμώδεις παραλίες, αλλά 

είναι επίσης το πιο ανεμοδαρμένο μέρος του νησιού, ειδικά το χειμώνα. Μια από τις πιο 

δημοφιλείς παραλίες, η Belle Mare, είναι επίσης μια από τις μεγαλύτερες παραλίες του 

νησιού. Το Ile aux Cerfs, ένα νησάκι που βρίσκεται στη λιμνοθάλασσα λίγα λεπτά με το 

πλοίο από την ακτή, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα από τους τουρίστες. Και 

τέλος, η δυτική και νοτιοδυτική περιοχή, με το ζεστό και ξηρό κλίμα της, είναι πιο 

δημοφιλής για θαλάσσιες δραστηριότητες όπως kitesurfing, surfing ή ψάρεμα βαθέων 

υδάτων. Η παραλία Le Morne στους πρόποδες του ομώνυμου βουνού, είναι ιδανική για 

πικνίκ και μπάνιο. Και γιατί να μην εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να ανεβείτε σε αυτό το 

εκπληκτικό βουνό, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και να ανεβείτε στην 

κορυφή για να απολαύσετε το μοναδικό πανόραμα.  

- Ο Βοτανικός Κήπος Pamplemousses, ή ο Βοτανικός Κήπος Sir Seewoosagur 

Ramgoolam, είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τοποθεσίες στον Μαυρίκιο και το 

παλαιότερο στο νότιο ημισφαίριο. Eίναι το ιδανικό μέρος για να περπατήσετε με την 

οικογένεια ή τον σύντροφό σας σε πανέμορφα μονοπάτια που οριοθετούνται με 

πράσινο. Μπορεί να έχετε την ευκαιρία να δείτε ένα δέντρο Talipot να ανθίζει – αυτό 

συμβαίνει μόνο κάθε 30 έως 80 χρόνια, πριν το δέντρο πεθάνει. Οι διάσημες λιμνούλες 

με τα γιγάντια νούφαρα αξίζει επίσης μια επίσκεψη, ιδανικό μέρος για να τραβήξετε 

μερικές αναμνηστικές φωτογραφίες.  

- The 7-Coloured Earth in Chamarel - Ένα άλλο βασικό αξιοθέατο του Μαυρικίου είναι 

η Επτάχρωμη Γη που βρίσκεται στα ύψη του Chamarel. Μια απροσδόκητη τοποθεσία 

που σχηματίστηκε από ένα γεωλογικό φαινόμενο που έδωσε στη γη μια παλέτα επτά 

χρωμάτων. Σε κοντινή απόσταση, θα εκπλαγείτε από τη θέα του καταρράκτη 

Chamarel από τη θέα. Αν είστε τυχεροί, θα δείτε μαϊμούδες ή το κομψό τροπικό πτηνό 

του Μαυρικίου. Πάρκα και φυσικά καταφύγια είναι επίσης εύκολα προσβάσιμα, όπως το 

Ebony Forest ή το Lavilleon Park, όπου μπορείτε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες 

σας και να μάθετε περισσότερα για τη φύση του Μαυρικίου, ενώ οι πιο τολμηροί θα 

δοκιμάσουν κάποιες εποπτευόμενες υπαίθριες δραστηριότητες. 

- Island Hopping - Μπορείτε να κάνετε μια βόλτα με φέρι ή με καταμαράν σε πολλά από 

τα νησιά γύρω από τον Μαυρίκιο, συμπεριλαμβανομένων των Ile aux Cerfs, Ile aux 

Aigrettes, Ilot Gabriel, Ile d'Ambre, Ile au Ronde, Ile Benetiers, Ile de deux Cocos, Coin 

de Mire και Flat.  

- Κολύμπι με δελφίνια - Το να κολυμπήσετε δίπλα σε δελφίνια και φάλαινες είναι μια 

από τις πιο μοναδικές δραστηριότητες που μπορεί κανείς να ζήσει στον Μαυρίκιο. 

Βρίσκονται κυρίως γύρω από τον κόλπο Tamarin, αυτά τα έξυπνα και γοητευτικά 

θαλάσσια θηλαστικά τείνουν να αγαπούν τους επισκέπτες. 

- Αγορές -Με πωλητές φρούτων και λαχανικών, τεχνίτες που πουλάνε χειροτεχνήματα, 

πωλητές μπαχαρικών και πλανόδιους μικροπωλητές, οι αγορές σε όλο το νησί 

προσφέρουν ένα χαρούμενο κομμάτι της ζωής του Μαυρικίου. Οι αξιοσημείωτες αγορές 

περιλαμβάνουν αυτές στο Port Louis, το Rose Hill και το Vacoas, το Quatre Bornes, το 

Flacq, το Curepipe και την παραθαλάσσια ψαραγορά στο Grand Baie. 



       

 

Που να φάτε : 

Η κουζίνα του Μαυρικίου είναι μια από τις πιο ποικιλόμορφες στον κόσμο, με επιρροές από 

γαλλικές, ινδικές, αφρικανικές και ασιατικές κουζίνες να ενώνονται για να δημιουργήσουν τις 

μοναδικές της γεύσεις. Φροντίστε να σαρώσετε τα μενού εστιατορίων για ντόμπε , ψάρι vindaye 

, κοτόπουλο ή ψάρι kalia (αναμεμιγμένο με λαχανικά), αρνίσιο χαλίμ (μια σούπα), ένα κλασικό 

στιφάδο κοτόπουλου με βάση την ντομάτα και μια τοπική απόλαυση του ινδικού vindaloo. 

Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε σνακ του Μαυρικίου, όπως το dhal puri , ένα παραδοσιακό ψωμί 

που γεμίζει με πικάντικο αλεσμένο αρακά και σερβίρεται με τσάτνεϊ. Ή δοκιμάστε τη διάσημη 

μπαμπόνα του νησιού, ένα σαρκώδες λευκό ψάρι παρόμοιο με το κόκκινο λυθρίνι. 

 

Προτεινόμενα εστιατόρια κατά τη διαμονή σας στον Μαυρίκιο: 

• Escale Creole: Authentic Culinary Experience 

• Le Chamarel Restaurant: For Romantic Escapes 

• Le Fangourin: Flavorsome Delicacies 

• Le Château De Bel Ombre: Delight For The Epicures 

• Le Flamboyant: Most Unique Restaurant 

• Mon Plaisir Restaurant: Main Restaurant Of Sugar Beach Resort 

• Safran Restaurant: Authentic Indian Cuisine 

• Dix Neuf Restaurant: Dine-in In African Savannah Style 

• Stars Restaurant: Luxurious And Stylish Dining Experience 

• La Plage Beach Club Restaurant: Best Budget Restaurant 

• Republik Beach Club & Grill: Luxurious Beachfront Dine-in 

• Château Mon Désir: Lavishing Interactions 

• Annabella’s Restaurant: Unforgettable Culinary Retreat 

• Dallas Yesh Cuisine ‘n’ Bar 

• Lemon Taste 

• Miss Daisy Bistrot 

 

Που να διασκεδάσετε :  

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν τη νυχτερινή ζωή στον Μαυρίκιο. Είναι αρκετά υποτιμημένη, αλλά 

παρόλα αυτά είναι πολύ διασκεδαστική. Η σκηνή της νυχτερινής ζωής του Μαυρίκιου λάμπει με 

τα δελεαστικά παραλιακά κλαμπ, τα νυχτερινά κέντρα & τα ενδιαφέροντα καζίνο. Οι καλύτερες 

παμπ και τα μπαρ μένουν γεμάτες με μουσική μέχρι αργά για να απολαύσετε εξωτικά ποτά και 

κοκτέιλ.  

Αν είστε έτοιμοι να συνδυάσετε νυχτερινά vibes με κομψότητα, μουσικό ρυθμό & ευχάριστη 

διάθεση από τους ντόπιους που διασκεδάζουν εδώ σας προτείνουμε μερικά από τα νυχτερινά 

σημεία που μπορείτε να επισκεφτείτε! 

Fifty Five Lounge Club / Zoobar / Kenzi Bar / 7 Merveilles Restro-Bar / Lambic / Banana 
Beach Club / C Beach Club / The Beach House Bar & Restaurant / Casino De Maurice / 
Casino Le Caudan Waterfront 



Tip !!! Στον Μαυρίκιο, το Sega αντανακλά μια ολόκληρη κουλτούρα που δονείται στον ήχο της 

μουσικής. Δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί στον ξέφρενο ρυθμό του που παράγουν τα τοπικά 

παραδοσιακά όργανα. Οι χορευτές της Sega κινούνται με ρυθμό, ντυμένοι με όμορφες 

πολύχρωμες φούστες, συνοδευόμενοι από τους συντρόφους τους φορώντας επίσης τυπικές 

στολές. Είναι απαραίτητο, πρέπει να μάθετε να χορεύετε Sega κατά τη διάρκεια της διαμονής 

σας! 

 

Ντύσιμο  

Συνιστάται να φοράτε κατάλληλα ρούχα για την παραλία και casual ντύσιμο για τις περιηγήσεις 

σας. Τους χειμερινούς μήνες (Ιούνιος - Σεπτέμβριος), καλό είναι να έχετε ελαφρά μάλλινα ρούχα 

για τα δροσερά βράδια. Δείξτε τον δέοντα σεβασμό όταν επισκέπτεστε θρησκευτικούς χώρους. 

Να φοράτε κατάλληλα ρούχα (και να αφαιρείτε δερμάτινα παπούτσια και ζώνες) όταν 

εισέρχεστε σε θρησκευτικούς χώρους. Επίσης στους χώρους των εστιατορίων θα πρέπει να 

έχετε ευπρεπές ντύσιμο με μακρύ παντελόνι για τους κυρίους & ανάλογο ντύσιμο για τις κυρίες.  

 

Νόμισμα 

Η νομισματική μονάδα του Μαυρικίου είναι η ρουπία  

 

Διαφορά ώρας + 2 ώρες τον Χειμώνα / + 1 ώρα το Καλοκαίρι   

Τηλεφωνικός κωδικός  +230 – για να καλέσετε Ελλάδα πληκτρολογείτε 0030  

Ηλεκτρικό Ρεύμα 230 V  / Frequency: 50 Hz / Power sockets: type C / G 

Ψώνια 

Το ωράριο αγορών στις κύριες πόλεις κυμαίνεται από τις 9.30 π.μ. έως τις 7.30 μ.μ. (Δευτέρα-

Σάββατο). Ορισμένα καταστήματα είναι ανοιχτά μέχρι το μεσημέρι τις Κυριακές και τις επίσημες 

αργίες. Πολλά καταστήματα αφορολογήτων ειδών και σύγχρονα εμπορικά κέντρα (Caudan, 

Curepipe, Floréal Square, Happy World House, Orchard Centre) προσφέρουν μεγάλη ποικιλία 

προϊόντων.  

Σας ευχόμαστε Καλό ταξίδι & Καλές διακοπές ! 

 


