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Culoare și exotism 
 

Discover Reunion – Mauritius  
 
Vă propunem un sejur combinat în două dintre cele mai frumoase insule din Oceanul Indian. Prima 

parte a sejurului o veți petrece în Reunion, o insulă vulcanică fermecătoare, o insulă a contrastelor ce 

îmbină armonios peisajul exotic și relieful vulcanic, ideală pentru pasionații de drumeții. A doua parte a 

sejurului o veți petrece în Insula Mauritius, “modelul lui Dumnezeu pentru Paradis”, care oferă un peisaj 

dramatic, cu piscuri sălbatice şi un platou de vegetaţie luxuriantă care alunecă uşor spre plajele cu nisip 

alb, în majoritate protejate de recifuri de corali. Varietatea culturală a creat un mediu urban complex, cu 

temple hinduse, moschei, biserici şi pagode budiste. Scriitorul Mark Twain spunea că “Mauritius-ul a 

fost făcut mai întâi, apoi raiul a fost copiat după el”, iar cei care au fost măcar o dată aici vor fi de acord 

cu scriitorul. 

 
Info Circuit: 

 

▪ Destinație: Reunion – Mauritius 

▪ Durată sejur: 10 zile  

▪ Tarif de la: 2990 Euro / persoană 

▪ Detalii tarif:  

o Tariful este valabil pentru minim 2 persoane  

o Tariful poate varia în funcţie de numărul de participanţi, perioada călătoriei, evenimente 

speciale, gradul de ocupare a avioanelor, hotelurilor etc.  

▪ Perioada: la cerere 

▪ Notă: Acest program este o propunere ce include sugestiile noastre. Puteţi să îl consideraţi 

punctul de plecare spre o călătorie ce poate fi personalizată conform dorinţelor dumneavoastră 

într-o formă unică, modificând numărul de zile, categoria hotelurilor, obiectivele turistice etc. 

 
Top Obiective turistice din circuitul Discover Reunion – Mauritius:  

 

▪ Natură şi Peisaje: Piton de la Fournaise, Trou aux Cerfs,  Piața Saint Paul din Reunion, Plaja 

Ermitage, Parcul Casela, Cascada Chamarel, Cele 7 pământuri colorate, Vulcanul Trou aux 

Cerfs, Grand Bassin, Rezervația Forestieră „Plaine Champagne”, Grădina Botanică 

Pamplemousses, Cap Malheureux, plaje idilice 

 

▪ Artă şi arhitectură: oraşul vechi din Saint Denis, Moscheea Jummah, Catedrala St. James, 

Catedrala St. Louis, Citadelle, Caudan Waterfront din Port Louis 
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▪ Experienţe şi Distracţii: Muzeul de Istorie Naturală din Reunion, Le Maido, Aquariumul, 

Caudan Waterfront, Distileria de Rom La Rhumerie de Chamarel, excursie în Sudul Pitoresc al 

insulei Mauritius, excursie în Nordul Exotic al insulei Mauritius, excursie cu catamaranul 

 

 
Ziua 1:  Bucureşti – Paris – Reunion 

Plecare spre Paris cu compania Air France, zbor AF 1089 (06:05 / 08:30), de unde veţi pleca spre 

Reunion cu zborul AF 644 (17:30 / 07:25). 

  
Ziua 2:  Reunion 

După sosirea în Reunion veţi fi transferaţi pentru cazare la hotel. Saint Denis este capitala insulei 

Reunion, insulă de origine vulcanică, care aparține Franţei, un paradis muntos, unde aroma vaniliei 

învăluie plajele cu nisip negru și piscurile împădurite. O mare parte a culturii franceze a pătruns în viaţa 

de zi cu zi a insulei, amestecându-se cu influenţele africane, indiene şi chineze, rezultând un minunat 

“twist” tropical. Plajele sunt printre cele mai fermecătoare din lume, înconjurate de largi bariere de 

corali. Deşi insula este excepţională şi apele mării sunt limpezi şi de culoare turcoaz, numărul mare de 

rechini face ca înotul şi sporturile nautice să nu fie principala atracţie a insulei. Foarte apreciate sunt 

traseele de drumeţii pe teren muntos şi în văile vulcanice largi, înconjurate de munţi şi completate de 

cascade magnifice. Saint Denis seamănă îndeaproape cu un oraş francez mai ales în stilul arhitectonic, 

fiind şi centrul administrativ, comercial şi cultural al insulei. Cazare la hotel 4*. 

 
Ziua 3 – 4:  Reunion 

Mic dejun. În zilele petrecute în Reunion puteți alege din excursiile opţionale propuse de partenerul 

local, precum un tur în zona sălbatică a insulei sau pe muntele vulcanic Piton de la Fournaise până 

aproape de crater, unul dintre cei mai activi vulcani din lume care a erupt pentru prima dată acum 

50.000 de ani și ultima dată în anul 2017. Vă recomandăm de asemenea excursia la St-Gilles-les-Bains, 

stațiunea de vacanță renumită pentru atmosfera relaxată, agrement și divertisment, care oferă o varietate 

de magazine, restaurante, baruri. Plaja cu nisip alb Roches Noires este perfectă pentru iubitorii de 

sporturi nautice, dar și pentru plimbări pe promenadă sau pentru o plimbare cu Visiobul, o mică 

ambarcațiune cu nacela de sticlă, destinată descoperirii vieții marine în mediul său natural. Cel mai mare 

acvariu din arhipelagul Mascarene se află aici, cu bazine ce găzduiesc peste 500 de specii de pești și 

aprox. 200 de specii de viețuitoare acvatice, o sinteză a vieții marine. Cazare la hotel 4*.  

 
Ziua 5:  Reunion – Maurituis 

Mic dejun. Transfer la aeroportul din Reunion pentru plecarea spre Mauritius cu compania Air 

Mauritius, zbor MK 219 (12:05 / 12:50). După sosirea în Mauritius veţi fi transferaţi pentru cazare la 

hotel 4*. 

 
Ziua 6:  Mauritius 

Mic dejun. În această zi veţi porni într-o excursie în care veţi descoperi principalele atracții ale insulei. 

Veţi vizita Parcul Casela care ocupă o suprafață de 25 ha și care adăpostește 140 de specii de păsări de 

pe toate continentele, porumbelul roz mauritan, o specie extrem de rară fiind atracția principală. Tot aici 

http://www.daltravel.ro/


                                                                                                          Agentia de Turism D.A.L. TRAVEL 

                                                             Str. George Enescu, Nr. 33, Sector 1, Bucuresti                                   

                                                                                             Telefon / Fax: +40 (0) 21/ 319 70 62 /63 /64 

                                                                 GSM: 0722.620.738; 0744.346.246; 
                          www.daltravel.ro; e-mail:contact@daltravel.ro           

 

 
     

Nr. Reg. Com.: J40/6232/2000, Cod fiscal: RO 13168309, Licenta 82/2018 BANCA TRANSILVANIA 

Cont bancar: RO97BTRLRONCRT0528363701 / LEI; RO47BTRLEURCRT0528363701 / EUR 

 

veţi vedea broaște țestoase, printre care și o țestoasă uriașă care are peste 150 de ani, maimuțe și diferite 

specii de plante endemice. Vă veţi îndrepta apoi către Cascada Chamarel, cea mai înaltă cascadă de pe 

insulă, după care veţi ajunge la fascinanta atracție geologică “Cele 7 pământuri colorate”, o varietate de 

nisip colorat, amestecat cu particule de sol de natură vulcanică, de culoare albastră, verde, roșie și 

galben, care se crede că s-a format prin răcirea cu viteze diferite a straturilor de rocă vulcanică, în urmă 

cu milioane de ani. Itinerariul zilei vă va conduce spre Alexandra și Black River Gorges, două cascade 

care se integrează inedit în peisajele luxuriante, tipice pădurilor tropicale, habitatul unor specii de păsări 

și plante endemice. Vă veţi îndrepta apoi spre Grand Basin, lacul natural sacru pentru religia hindu, 

unde mii de pelerini se strâng anual pentru a celebra Maha Shivratree. Veţi ajunge în finalul excursiei la 

Curepipe, orașul unde veţi admira vulcanul stins Trou aux Cerfs, după care veţi vizita centrul comercial 

Curepipe. Cazare la hotel 4*.  

 
Ziua 7 – 8:  Mauritius 

Mic dejun. Zile libere dedicate relaxării pe minunatele plaje din Mauritius, considerate cele mai 

frumoase plaje din lume. Acest paradis tropical este renumit pentru plajele cu nisip alb și apele turcoaz, 

ideale pentru pasionații de scufundări și snorkeling. Puteți alege una dintre excursiile opționale 

disponibile local: excursie de o zi în sudul insulei, excursie de o zi cu catamaranul sau excursie de o zi 

pentru a descoperi frumusețile ascunse din nordul insulei. Puteţi descoperi de asemenea oraşul Port 

Louis, al cărui centru găzduieşte frumoase clădiri coloniale, care sunt păstrate pentru valoarea lor 

istorică. Port Louis are de asemenea câteva așezăminte religioase remarcabile, precum Moscheea 

Jummah, cea mai mare de pe insulă, care datează de la mijlocul sec. al XIX-lea, un amestec interesant 

de stiluri arhitectonice indiene, creole şi islamice, sau Catedrala St. James și Catedrala St. Louis care 

atrag o mulţime de pelerini. Din Fortul Adelaide se poate admira o splendidă panoramă a orașului și a 

portului, iar pe Caudan Waterfront, o promenadă asemănătoare cu Victoria & Alfred Waterfront din 

Cape Town, vă veți bucura de splendida marină, de baruri, cafenele și de o mulțime de restaurante. 

Cazare la hotel 4*. 

 

Ziua 9:  Mauritius – Paris  

Mic dejun. La ora 12:00 se vor elibera camerele, iar până la ora transferului spre aeroport, vă veţi putea 

bucura de timp liber pentru plajă, plimbări sau cumpărături. Transfer privat la aeroportul din Mauritius 

pentru plecarea spre Paris cu compania Air France, zbor AF 463 (21:00 / 05:50). 

 

Ziua 10:  Paris – București 

Veți pleca din Paris spre București cu zborul AF 1888 (09:40 / 13:35). 

              
 

TARIFUL INCLUDE: 

- transport intercontinental cu avionul pe ruta: Bucureşti – Paris – Reunion și Mauritius – Bucureşti cu compania Air France 

- transport local cu avionul pe ruta: Reunion – Mauritius cu compania Air Mauritius 

- taxele de aeroport, combustibil, securitate şi serviciu pentru toate zborurile  

- bagaj de cală 

- 7 nopţi de cazare 

- mesele menționate în program 

- taxe parcare, taxe de autostradă, poduri, tunele etc. 

- transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program 
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- ghizi și soferi locali vorbitori de limbă engleză 

- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism 

- BONUS: PACHET TURIST PLUS PREMIUM GENERALI care include Asigurare medicală, pe întreaga durată a 

programului, care acoperă o sumă maximă de 30.000 euro/pers. (cheltuieli medicale de urgență și/sau repatriere, însă care nu 

este menită a acoperi complicațiile sau recidivele bolilor/afecțiunilor de care dumneavoastră suferiți anterior începerii 

călătoriei) și Asigurarea STORNO de călătorie, care acoperă pierderile financiare cauzate de anulare, contracarând efectul 

penalizărilor aplicate, a cărei valoare storno acoperă până la 2000 euro/persoană (cu franșiză de 10%); acest mijloc de 

protecție financiară acoperă cele mai frecvente evenimente ce cauzează anularea călătoriei; se poate încheia turiștilor cu 

vârsta maximă de 74 ani împliniți 

 

TARIFUL NU INCLUDE: 

- taxele de oraş (unde se percep) se achită, la recepţia hotelurilor, individual 

- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc. 

- taxele de intrare la obiectivele turistice (muzee, catedrale etc) şi dacă este cazul, ghizii pentru acestea  

- bacşişuri pentru ghizi, şoferi şi bagajişti 

- excursiile opţionale se pot realiza cu un număr minim de participanţi, precizat de partenerii externi, tarifele acestora fiind 

informative; în funcţie de timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de 

partenerul local 

 

ACTE NECESARE: 

- paşaportul valabil minim 6 luni de la întoarcerea în ţară. Paşaportul NU trebuie să fie temporar   

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans min. de 50% din tarif şi se încheie la epuizarea 

locurilor  

- diferenţa de 50 %, se achită cu min. 45 de zile înainte de data plecării 

- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice »,  la care prezentul program este parte 

 

OBSERVAŢII: 

- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure 

- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de 

a-i permite să părăsească teritoriul propriu 

- prezentarea la aeroport se va face cu două ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiştilor 

ca urmare a întârzierii acestora 

- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări 

- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi ca atare 

respectă standardele locale 

- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei 

se rezolvă de către turist direct la recepţie în funcţie de disponibilităţi 

- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie, aşa cum este 

precizat în program 

- agenţia poate aloca un număr de locuri cu reducere în cazul anunţurilor promoţiilor tip early booking sau a ofertelor 

speciale, pentru o perioadă limitată de valabilitate; dacă acestea se epuizează înainte de expirarea perioadei anunţate, agenţia 

va opri promoţia fără un anunţ prealabil 

- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor din 

raţiuni de securitate, schimbări de aeroporturi din raţiuni politice, greve, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste cazuri 

agenţia se obligă să depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare pentru 

suportarea unor cheltuieli suplimentare aferente 

- agenţia nu-şi asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive independente de 

aceasta 

- conform legilor internaţionale, doar ghizii locali au dreptul să ofere explicaţii în interiorul muzeelor, monumentelor etc. 
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- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în 

numele şi pentru agenţia DAL TRAVEL; tarifele excursiilor opţionale pot fi mai mari decât cele ale excursiilor care pot fi 

achiziţionate de la recepţia hotelurilor, sau din altă parte, aceasta datorându-se faptului că persoanele participante vor avea la 

dispoziţie un mijloc de transport care îi va duce şi îi va aduce la hotelul respectiv şi după caz, un ghid local; în tariful 

excursiilor opţionale nu sunt incluse intrările la obiectivele turistice vizitate 

- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză 

- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea 

eventualelor despăgubiri 

- agenţia nu va suporta costurile suplimentare datorate unor cauze naturale cum ar fi alunecări de teren, căderi masive de 

zăpadă şi evenimente politice neprevăzute, greve etc. 

- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al 

părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un 

adult cu certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al ambilor părinţi; d) însoțitorii minorului sunt obligați să 

aibă certificatul de naștere în original al copilului minor, adițional pașaportului și/sau cărții de identitate 

- copiii au nevoie de paşaport individual  

- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, PAŞAPORTUL, nu prezintă urme de deterioare a elementelor de 

siguranţă şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei 

- pentru posesorii de paşapoarte temporare cu valabilitate de 1 an, este necesară obţinerea vizelor de la ambasada din 

Bucureşti; în cazul neobţinerii vizei se reţin penalizări pentru biletul de avion, asigurarea medicală şi cheltuielile agenţiei 

- c/v excursiei poate fi achitată şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăţi 

- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice » 
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