Háttérinformációk Mauritiusról
Utazás: Air France / Austrian Airlines / Emirates vagy más légitársaság menetrendszerinti járataival.
Utazási (repülési) idő: Európai nagyváros - (Port Louis) Mauritius kb. 11 óra
Időeltolódás: Budapest - Mauritius + 2 / +3 óra
Vízum:
EU állampolgárok turizmus céljából vízummentesen léphetnek a sziget területére. Az útlevélnek a hazaérkezés
után még min. 6 hónapig érvényesnek kell lennie. Elutazáskor a reptéren kb. 10 USD helyi adót kell fizetni.
Hálózati feszültség: 220-240 V, hárompontos csatlakozóaljzattal
Valuta:
Hivatalos fizetőeszköz: mauritiusi rúpia (MUR)
1 USD = 29,55 MUR
1MUR = kb. 7 Ft
Aprópénze a cent. 1 rúpia=100 cent. Ezen kívül fizetni lehet valamennyi ott beváltható valutával, utazási
csekkel. Hitelkártyák használhatók a szállodákban, bankokban és az üzletekben is.
Pénzváltás:
Készpénz esetén az amerikai dollár vagy euro a legelőnyösebb, utazási csekkje is lehetőség szerint dollár
alapú legyen. A pénzváltásnál kapott dokumentumot a biztonság kedvéért őrizze meg. Széles körben
elfogadott hitelkártyák: VISA, American Express, Mastercard.
Vásárlás, nyitvatartás, borravaló:
A boltok hétközben (hétfőtől péntekig) 9.00 - 17.00-ig, hétvégén 9.00 - 12.00-ig vannak nyitva. Gyümölcsök,
halak, fűszerek, kézimunkák nagy választékban kaphatók. A textiltermékek választéka nem túl széles, az
ékszerüzletek választéka azonban gazdagnak mondható.
Mauritius:
Ez a gyönyörű sziget az Indiai-óceán egyik legszebb, egyre többek által ismert turisztikai desztinációja.
Régebben, ha az ember trópusi szigetet említett, mindenki a karibi térségre vagy a Csendes-óceánra gondolt.
Mára ez megváltozott, kedvező árai és csodálatos környezete évről-évre több turistát vonz, és napjainkban
már Mauival és Martinique-el említik egy lapon. Bár Afrikához esik a legközelebb, történelmében és életében
a brit, a francia és az indiai hatás érvényesül leginkább. Az éttermekben, kávéházakban a legismertebb
szigetországi és francia ételeket élvezhetjük miközben indiai zene szól. Érdemes tehát iderepülni, mivel a
kellemes tengerparti pihenést ez az érdekes hármasság még egyedibbé teszi. Nagyságát tekintve a sziget
körülbelül Luxemburg 2/3-át teszi ki. Területe mindössze 1860 négyzetkilométer. A sziget vulkáni eredetű, de
jelenleg egyetlen egy működő vulkánja sincsen. A tengerpartok szépségét és különlegességét a fehér homok
mellett a korallok színes képződményei adják. Nagy figyelmet fordítanak a helyiek a környezetvédelemre, a
legnagyobb természetvédelmi terület a Fekete folyó torkolatvidékén kialakított nemzeti park
Történelem:
A sziget 1598-ban nevét egy holland tengerészről, Maurice Nassavski hercegről kapta, de egészen a 18.
századig, a francia gyarmatosításig lakatlan volt. A franciák Ile de France-nak nevezték, és afrikai rabszolgákat
hoztak, akiket a cukornádültetvényeken dolgoztattak, miképpen a Mauritiushoz tartozó Rodrigues szigeten is.
1810-ben mindkét szigetet Nagy-Britanniának ítélték, de a francia és a keverék kreol lakosság megtartotta
saját nyelvét és kultúráját. A rabszolga felszabadítás után a szigeten egyre több indiai iparos és kínai
kereskedő telepedett le. A II. világháború után Mauritius saját önkormányzattal rendelkezett, és új gazdasági
reformokat vezettek be. 1968-tól a Brit Nemzetközösséghez tartozó önálló állam, amely a demokratikus
kormánynak és parlamentnek köszönhetően 1992-ben köztársasággá alakult.
Lakosság:
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Hivatalos nyelv az angol, de használatos a kreol, francia, hindi és kínai nyelv is. Mauritiuson jelenleg 1 millió
lakos él, melynek egyötöde a városokban. A hívők több, mint fele hindu vallású, 30%-a római katolikus,
valamint muszlim és buddhista.
Látnivalók:
Port-Louis, a főváros, a sziget északnyugati részén fekszik. Napközben nyüzsgő, forgalmas kereskedelmi
központ, éjszaka pedig a szórakozásé a város. A Le Caudan sétányon forr a levegő, rengeteg kaszinó, mozi,
üzlet, bár, étterem és disco szórakoztatja a vendégeket. A piac szerves részét képezi a város életének,
forgatagában mindenféle egzotikus gyümölcsöt, zöldséget, halat, ajándéktárgyat és fűszert vásárolhatunk. A
Természettörténeti Múzeum a 17. századtól kezdve mutatja be a galambok, dodók és egyéb különleges
madárfajok életét. Érdemes megtekinteni a Postamúzeumot is, ahol nagyon régi bélyegkollekciókat mutatnak
be. Akiket az iszlám építészet érdekel, mindenképpen látogassa meg az 1850-ben épült Jummah mecsetet
valamint az Adelaide erődöt. A város északkeleti részének legnevezetesebb látnivalója Pére Laval sírja, ahol
évről-évre zarándokok ezrei próbálnak erőt meríteni az emlékhelyből.
A Seewoosagur Ramgoolam botanikus kert a Pamplemousses nevû kicsiny falucska mellett található. A kert
különleges növényeivel Mauritius egyik legfontosabb látnivalója.
Moka a fõvárostól délre fekszik. Egyeteme mellett az indiai bevándorlók múzeumáról híres. Akit érdekel a
történelem, az tekintse meg a Le Réduit épületet, melyet 1874-ben építettek, de jó ha tudjuk, hogy az épület
csak évente két napot tart nyitva márciusban és októberben. Az 1830-as években épült Eureka Házat 1986ban nyitották meg a nagyközönség előtt. Kiállítási anyaga művészeti, zenei alkotásokból, antik térképekből
és kínai valamint indiai háztartási eszközökből áll.
Curepipe nevezetességei: a Hotel de Ville, a botanikus kert, a Trou aux Cerfs valamint a Tamarin vízesés.
Idõjárás:
A tengerpart időjárása meleg, nyárias - főként december és április között, így a tenger is szinte egész évben
kellemes hőmérsékletű. Az esős évszak januártól márciusig tart. A keleti partvidék időjárása nagyban eltér a
nyugati területekétől. Az ország keleti része januárban és februárban sokkal szárazabb, a csapadék nagy
része a hegyekben, a középső és a nyugati tájakon hullik. A legmagasabb hőmérséklet január és április között
mérhető, a legkellemesebb idő (20-24 C°) július és szeptember között van.
Öltözék:
A meleg, kellemes időjárás kedvez a napozni, strandolni vágyóknak - lenge, könnyű ruhákat érdemes
elcsomagolni, természetesen napozókrémet / fényvédő-krémet is! A biztonság kedvéért ajánlott esernyő vagy
esőkabát elvitele.
Egészségügyi előírások, oltások:
Jelenleg nincs kötelező védőoltás. A mindenkor érvényes információkról érdeklődjön orvosánál, vagy a
tisztiorvosi szolgálatnál.
Ivóvíz: A csapvíz többnyire fogyasztható. A boltban árult tej azonban nem mindig pasztörizált.
Ételek, italok:
A helyi konyha nagyon különleges és változatos. Az éttermek étlapjain megtalálhatók az ázsiai, a helyi kreol
és az európai konyha ételei is. Legkedveltebbek a friss halkészítmények és az egzotikus gyümölcsök. Számos
egzotikus és déligyümölcs (ananász, papaya, mangó, avokádó...) vásárolható az éttermekben és a piacokon
egyaránt, a zöldség és a hús friss, bátran fogyasztható. Ételkülönlegességeiket gyakran kínálják forró
öntetekkel vagy chilivel. A hotelekben az ételek büfé jellegűek, de lehetőség van meglátogatni egy olyan
éttermet is, ahol kínai és mauritiusi specialitások szerepelnek az étlapon. Legnépszerűbb alkohol Mauritiuson
a rum és a sör, vásárolhatunk azonban finom importborokat és friss kókusztejet is.
Emberek, szokások, vallások:
Az ország népességének több mint fele hindu vallású, a másik fele részben keresztény, részben mohamedán.
A lakosok által beszélt nyelveket illetően is hasonló a változatosság: 13 jelentősebb embercsoportok által
beszélt nyelv ismeretes, ezek közül a legelterjedtebb a kreol és a hindi. Általában udvariasság, vendégszeretet
fogadja az odalátogatót.
Ünnepek, események:
január 1-2.
Újév
Ramadan
március 12.
Függetlenség napja
Nagypéntek
május 1.
Munka Ünnepe

szeptember 17.
november 1.
november 10.
december 25.

Ganesh Chaturthi
Mindenszentek napja
Divali
Karácsony
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Helyi közlekedés:
A tömegközlekedés illetve a közúti közlekedés a legideálisabb Mauritiuson.
Az utcai taxit - a különféle visszaélések miatt - azonban nem javaslott igénybe venni, a szálloda által hívott
taxik megbízhatóak és előre meghatározott / alkudott áron.
Fontosabb telefonszámok, és hazatelefonálási lehetőségek:
Nincs magyarországi diplomáciai képviselet.
Felügyelő külképviselet: Pretoria
Cím: 144 Avenue Des Espadons, Morc. De Chazal, Albion
Előhívó: 00-230
Telefon:
5250 8013 (mobil)
238 3690, 233 1300 (iroda)
Fax: 233 4092
Tiszteletbeli konzul:Tiborcz László
E-mail: laszlo.tiborcz@transinvest.mu
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