
 

Mauritius Tatili  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauritius, turkuaz renkli suların göbeğine kurulmuş bir huzur ve sükunet serabı. Ayrıca 

geçmişle bugünün buluştuğu, kendi zevkinize göre birçok aktivite bulabileceğiniz bir ülke. Tabi 

plajın tadını doyasıya çıkardıktan sonra… Mauritius kültürünü keşfetmek için çevre gezileri 

Club Med güvencesi ile sunulmakta ..Çocuklu tatil isteyenlere La Pointe aux Canonniers, 

lüksden ödün vermeyenlere Albion tesisimiz ve ailesine özel villa tercih eden misafirlerimize 

Albion Villa konseptimiz ile seçeneklerimizi çeşitlendiriyoruz.  

Premium Her Şey Dahil konsepti ile bu destinasyondaki tesislerimize gidişinizde vizeye 

ihtiyacınız olmayacak ve THY direkt uçuş ile konforlu bir seyahat imkanı bulacaksınız. 

La Pointe aux Canonniers 

Hint Okyanusu'nda çiçeklerle kaplı bir romantik bir ada... Güney yarımkürede, Hint 

Okyanusu'nun tam kalbinde, bütün güzellikler Mauritius Adası'nda toplanmıştır. Dağlardan 

denize kadar uzanan renk skalasına hayran kalacaksınız. Daima yeşilliklerle kaplı dağlar, 

rengarenk bahçeler ve bembeyaz kumlu bir plaj... Bu muhteşem doğanın ortasında, yemyeşil 

çimenlerin üzerinde kolonyal tarzda inşa edilmiş bungalowlar bulunur. Bu yenilenmiş tesiste, 

yeni tatlar ve zevkler keşfedilmek için sizleri bekliyor. 

La Plantation d'Albion Club Med 

Hint Okyanusu ile gökyüzü arasında yepyeni bir cennet Mauritius adasının batı tarafı kristal 

gibi berrak bir denize sahip, muhteşem dağlarla çevrili ve mercan kayalıklarının koruduğu bir 

yerdir. İşte bu cennet köşede, Club Med'in yeni tesisi, Albion'da 21 hektarlık alanda parfüm 

kokusu yayan ağaçlar ve bembeyaz kumlu iki plaj bulunmaktadır. Geniş alanları ve güneşin 

batışı aşıkları mutlu edecektir. Tüm bu güzelliklerin yanı sıra bir çok sportif faaliyetleri de 

deneyebilir, tesisin sunduğu bir çok aktiviteye katılabilirsiniz. 

 



 

 

 

Albion Villaları 

Hint Okyanusu ile gökyüzü arasında yepyeni bir cennet Mauritius adasının batı tarafı kristal 

gibi berrak bir denize sahip, muhteşem dağlarla çevrili ve mercan kayalıklarının koruduğu bir 

yerdir. İşte bu cennet köşede, Club Med'in yeni tesisi, Albion'da 21 hektarlık alanda parfüm 

kokusu yayan ağaçlar ve bembeyaz kumlu iki plaj bulunmaktadır. Geniş alanları ve güneşin 

batışı aşıkları mutlu edecektir. Tüm bu güzelliklerin yanı sıra bir çok sportif faaliyetleri de 

deneyebilir, tesisin sunduğu bir çok aktiviteye katılabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


