
 

 

 

Μαυρίκιος 
 

 

Ο Μαυρίκιος είναι ένα πανέμορφο, τροπικό νησί κρυμμένο στην αγκαλιά του Ινδικού Ωκεανού. 

Τιρκουάζ παραλίες, τροπική βλάστηση, εκπληκτική ποικιλία πανίδας, παρθένα δάση, 

κοραλλιογενείς ύφαλοι, πλούσιος βυθός, ολόλευκη άμμος και χρυσοκίτρινος ήλιος είναι μόνο 

λίγα από όσα συνθέτουν αυτόν το μικρό παράδεισο. Αποτελεί σταυροδρόμι πολιτισμών, 

θρησκειών κι εθνικοτήτων. Οι κάτοικοί του, ινδικής, ευρωπαϊκής, κρεολικής, κινεζικής κι 

αφρικανικής καταγωγής συνυπάρχουν και δημιουργούν ένα γοητευτικό κράμα εθίμων, τοπικών 

εορτών, χορών και γεύσεων. Ο αέρας μυρίζει λάδι καρύδας και φραντζιπάνε, ένα εξωτικό 

λουλούδι με μεθυστικό άρωμα. Το νησί είναι γεμάτο ηφαιστειογενή βουνά, πολύχρωμα πουλιά, 

φυτείες ζάχαρης, καταρράκτες και φοινικόδεντρα. Σε μικρή απόσταση από αυτό βρίσκονται 49 

ακατοίκητα νησιά και νησίδες με μεγάλη ποικιλία εξωτικών ζώων κι απειλούμενων ειδών. 

Απολαύστε ένα παγωμένο κοκτέιλ σε μία από τις δαντελωτές, γαλαζοπράσινες παραλίες με τη 

λευκή, μαλακή άμμο και θαυμάστε τον πολύχρωμο βυθό του Μαυρίκιου. 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Αν κι οι θερμοκρασίες είναι ήπιες όλο το χρόνο, θα συναντήσετε περιστασιακές βροχοπτώσεις. 

Οι πιο ευχάριστοι μήνες για να επισκεφθείτε το Μαυρίκιο είναι από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο κι 

από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο.  

  

 

 

 Μαυρίκιος – Θερμοκρασία  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 23 23 23 22 20 19 18 18 18 19 20 22 

Μεγ(°C) 30 30 29 28 27 25 24 24 25 26 28 29 

 

 

 

 Μαυρίκιος – Θερμοκρασία Θάλασσας  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

θερμ(°C) 27 28 27 27 26 25 24 23 23 24 25 27 

 

 

 

 Με μία ματιά 

 

 Κολυμπήστε στα κρυστάλλινα, γαλαζοπράσινα νερά του Ινδικού Ωκεανού 

 Περιηγηθείτε στο Εθνικό Πάρκο Black River Gorges 

 Επισκεφθείτε το Chamarel 

 Θαυμάστε τα άγρια ζώα στο La Vanille Crocodile Park 

 Περιπλανηθείτε στο Βοτανικό Κήπο Pamplemousses 

 Επισκεφθείτε το κλασικό αρχοντικό του 19ου αιώνα, το Château de Labourdonnais και το 

Maison Eureka 

 Αφιερώστε μία ημέρα στα ακατοίκητα νησάκια που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από 

το Μαυρίκιο 

 Γνωρίστε την πρωτεύουσα του νησιού, το Πορτ Λουίς 

 Περιηγηθείτε στην ηφαιστειογενή περιοχή Grand Bassin 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Πρωτεύουσα: Πορτ Λουίς 

 Γλώσσα: Αγγλικά 

 Ζώνη Ώρας: +1 

 Νόμισμα: Ρούπια του Μαυρίκιου 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 14 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Το Μαυρίκιο εξυπηρετούν δημόσια λεωφορεία, που περνάνε από τα πιο 

σημαντικά αξιοθέατα του νησιού. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα 

στο αεροδρόμιο θα βρείτε αρκετές εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων. Εναλλακτικά, 

μπορείτε να επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί. 

 Συνάλλαγμα:  Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο 

στην πόλη κι όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί σας λίγες ρούπιες από 

την Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα.  Στα συνεργαζόμενα καταστήματα Capital 

Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και 

την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα όπου υπάρχει η σχετική ένδειξη. 

 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στο Μαυρίκιο, να προμηθευτείτε μία sim 

κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. Φυσικά, 

τα περισσότερα ξενοδοχεία διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο. 

 

*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 

1) Black River Gorges National Park 

 

Πρόκειται για ένα εθνικό πάρκο έκτασης 65 

τετραγωνικών χιλιομέτρων με απίστευτα φυσικά 

δάση κι άγρια ζωή. Αυτό το πυκνό δάσος 

περιλαμβάνει πάνω από 300 είδη ανθισμένων 

φυτών. Ακόμη, φιλοξενεί μερικά από τα πιο σπάνια 

είδη πουλιών στον κόσμο, όπως το ροζ περιστέρι. 

Για τους επισκέπτες που αγαπούν την απέραντη 

ύπαιθρο, το Φαράγγι του Μαύρου Ποταμού είναι 

ιδανικό για να σας παρασύρει με την πανοραμική 

θέα που διαθέτει. 

 

 

2) Chamarel 

 

Το Chamarel είναι ένα μικρό χωριό στην περιοχή 

Savanne. Αυτό το χωριό προσελκύει πολλούς 

τουρίστες καθώς δίνει την ευκαιρία να επισκεφθούν 

τα όμορφα μέρη που το περιβάλλουν. Οι 

καταρράκτες Chamarel  - οι ψηλότεροι 

καταρράκτες στο Μαυρίκιο με ύψος 100 μέτρα – 

είναι μοναδικής ομορφιάς. Ανεβείτε τις σκάλες στην 

πλατφόρμα για να ανακαλύψετε την εντυπωσιακή 

θέα της πισίνας που βρίσκεται 100 μέτρα πιο κάτω. 

Το Seven Coloured Earth είναι αμμόλοφοι 

διαφορετικών χρωμάτων, όπως κόκκινο, καφέ και μωβ. 

 

 

3) La Vanille Crocodile Park 

 

Το αστέρι σε αυτό το πάρκο είναι αδιαμφισβήτητα 

ο κροκόδειλος, ωστόσο φιλοξενούνται κι άλλα 

πλάσματα, όπως γιγαντιαίες νυχτερίδες, χελώνες, 

πίθηκοι και μία τεράστια συλλογή εντόμων. Το 

insectariums είναι μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές 

συλλογές πεταλούδων κι άλλων εντόμων στον 

κόσμο. Θαυμάστε τα πανέμορφα αυτά πλάσματα 

στο φυσικό τους περιβάλλον. Το πάρκο διαθέτει 

ακόμη εστιατόριο. 

 

 

 

 



4) Pamplemousses Botanical Garden 

 

Γνωστός κι ως Βοτανικός Κήπος Sir Seewoosagur 

Ramgoolam, καλύπτει μία έκταση 60 στρεμμάτων 

γης και διαθέτει πολλές ποικιλίες φοινίκων. Το 

χαρακτηριστικό του κήπου είναι οι τεράστιες λίμνες 

με κρίνα, γυρίνους και βατράχους, οπωροφόρα 

δέντρα με νυχτερίδες που κρέμονται από τα κλαδιά, 

λίμνες με γιγάντιες χελώνες και ψάρια. Ακόμη, εδώ 

έχουν φυτευτεί δέντρα από μεγάλες 

προσωπικότητες, όπως ο Νέλσον Μαντέλα. 

 

 

5) Grand Bassin 

 

Το Grand Bassin είναι μία ηφαιστειακή περιοχή και 

βρίσκεται σε ύψος περίπου 500 μέτρων πάνω από 

την επιφάνεια της θάλασσας. Αποτελεί το πιο ιερό 

ινδουιστικό μέρος στο νησί του Μαυρικίου. Εδώ 

βρίσκεται κι ο ναός αφιερωμένος στο θεό Lord 

Shiva. Οι ινδουιστές κάτοικοι του νησιού πιστεύουν 

πως η λίμνη της περιοχής είναι γεμάτη με νερό από 

τον ποταμό Γάγγη της Ινδίας. Ακόμη, θα δείτε και 

ένα άγαλμα αφιερωμένο στον παραπάνω Θεό, 

ύψους 33 μέτρων, που θα κάνει την επίσκεψή σας 

ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 

 Dholl Puri 

 

Αυτό είναι το εθνικό πιάτο του νησιού και το 

λατρεύουν ντόπιοι και τουρίστες. Πρόκειται για μια 

κίτρινη τηγανίτα η οποία περιέχει πουρέ από 

μπιζέλια, φασόλια με κάρυ και τη διάσημη, 

πικάντικη σάλτσα rougaille (με γλυκιά ντομάτα, 

θυμάρι, σκόρδο και τζίντζερ). Αν θέλετε, μπορείτε 

να προσθέσετε τουρσί λαχανικών και κολίναδρο.  

 

 

 

 

 

 



 Boulet 

 

Μαυριτανικού στιλ dumplings φτιαγμένα από 

chayote (εξωτικό λαχανικό σε σχήμα αχλαδιού). 

Περιέχουν κοτόπουλο, θαλασσινά ή λαχανικά και 

σερβίρονται με σάλτσα από τσίλι και κρεμμύδι. 

Αυτό το φαγητό θα το βρείτε στα περισσότερα 

εστιατόρια σε όλο το νησί με διάφορες 

παραλλαγές. 

 

 

 

 

 Νησάκια κοντά στο Μαυρίκιο 

 

Σε μικρή απόσταση από το Μαυρίκιο βρίσκονται 49 

ακατοίκητα νησιά και νησίδες, η ομορφιά των 

οποίων δεν περιγράφεται. Αυτά τα νησιά δεν έχουν 

κάποιο αξιοθέατο εκτός από τις ατελείωτες 

αμμώδεις παραλίες και τα γαλαζοπράσινα νερά. 

Επιβιβαστείτε λοιπόν σε ένα καραβάκι και ξεκινήστε 

για μια μονοήμερη εκδρομή. 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Η νυχτερινή διασκέδαση στο Μαυρίκιο 

περιλαμβάνει beach bar, καζίνο, παμπ και μπαρ 

γεμάτα κόσμο και μουσική μέχρι το ξημέρωμα. Οι 

περιοχές στις οποίες η νύχτα γίνεται μέρα από τα 

φώτα, τον κόσμο και τη μουσική είναι η Grand 

Baie, η Quatre Bornes, η Flic en Flac, η 

Pamplemousses και φυσικά η πρωτεύουσα Πορτ 

Λουίς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι καλύτερες παραλίες 

 

 

 Blue Bay 

 

Αυτή η παραλία σε σχήμα μισοφέγγαρου έχει 

βαθύ μπλε χρώμα κι ο λόγος είναι τα βαθιά νερά 

της. Αυτή η νοτιοανατολική λιμνοθάλασσα γεμάτη 

πεύκα, αποτελεί ένα υπαίθριο ενυδρείο για 

διάφορα ενδημικά θαλάσσια είδη. Θεωρείται 

προστατευμένη περιοχή από τις τοπικές αρχές κι οι 

ακτοφύλακες βρίσκονται εδώ για να σας το 

υπενθυμίζουν. 

 

 

 

 

 Belle Mare 

 

Κρίνοντας από το όνομα της παραλίας, που στα 

γαλλικά σημαίνει «όμορφη λακκούβα», λίγοι θα 

ήταν πρόθυμοι να κάνουν το μπάνιο τους  εκεί. 

Ωστόσο, με τα 10 χιλιόμετρα λευκής, μαλακής 

άμμου, με υπέροχες σκιές από κοκοφοίνικες, η 

Belle Mare είναι πραγματικά υπέροχη. Βρίσκεται 

στην ανατολική ακτή του νησιού. Λίγοι μπορούν 

να αντισταθούν στα κρυστάλλινα νερά της. Η 

περιοχή διαθέτει πολλά κορυφαία θέρετρα. 

 

 

 

 Trou aux Biches 

 

Πρόκειται για μια παραλία μόλις 2 χιλιομέτρων, 

που περικλείει όλη την ομορφιά του νησιού. Στο 

παρελθόν είχε ανακηρυχθεί Κορυφαίος 

Παραθαλάσσιος Προορισμός στα World Travel 

Award. Διαθέτει ρηχά, πεντακάθαρα νερά και για 

αυτό αποτελεί κορυφαίο προορισμό και για 

οικογένειες. Σε μικρή απόσταση θα βρείτε ένα 

μικρό, παραδοσιακό ψαροχώρι για να 

απολαύσετε μια βόλτα ή το φαγητό σας. 

 

 

 

 

 



 Ile aux Cerfs 

 

Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για μία 

παραλία του Μαυρικίου, αλλά για ένα νησί στα 

ανατολικά του. Διαθέτει ένα εκπληκτικό σύνολο 

παραλιών και λιμνοθαλασσών οι οποίες έχουν 

συμβάλει στη φήμη του Μαυρικίου. Βρίσκεται μόλις 

10 λεπτά από το νησί με βάρκα. Αξίζει να 

αφιερώσετε μία ημέρα σε αυτόν το μαγευτικό 

προορισμό. 

 

 

 

 Rivière des Galets 

 

Το όνομά της σημαίνει «Ποτάμι με Βότσαλα» αν και 

δεν είναι στην πραγματικότητα ποτάμι. Ξεχωρίζει 

από τις υπόλοιπες παραλίες του νησιού καθώς 

είναι γεμάτη με σκούρα βότσαλα. Κάποιες μέρες 

ίσως και να συναντήσετε την παραλία εντελώς 

άδεια. Βρίσκεται στη νότια πλευρά του νησιού και 

τα γαλαζοπράσινα νερά της σίγουρα θα 

κατακτήσουν την καρδιά σας. 


