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Fyld hele ferien med 
oplevelser på La Reunion, 
eller kombinér med 
Mauritius. 
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Velkommen 
til Hannibals verden

Rundrejser
Vi har pakker, der dækker alle behov fra aktiv ferie på La Reunion til korte stop-overs. Den 
ideelle kombinationspakke med vil være en uge på La Reunion og en afsluttende tre-da-
ges badeferie på Mauritius. 
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Rejs med Hannibal - eksperter i eventyr for 

både livsnydere og opdagelsesrejsende. Vi 

udfordrer, udforsker og lader os begejstre af 

hele verden. Fra Galapagos til Kilimanjaro, og 

fra bushcamps til luksushoteller.

På www.jersperhannibal.dk finder I et stort ud-

valg af brochurer, som I gratis kan downloade.

Ring eller skriv til os og få inspiration, vejledning 

og svar på alle jeres spørgsmål. Midt i det Indiske Ocean skyder der en grøn 

perle af en ø op af havet og strækker sine 

tinder mod himlen. Øen hedder La Reunion, og 

dens tinder er faktisk det højeste punkt i det Indi-

ske Ocean. Hvilket fantastisk rejsemål, så fjernt og 

eksotisk og dog så velkendt. Når flyet nærmer sig 

øen og lægger an til landing på en lille klippehylde 

langs med vandet, og man ser øen tårne sig op 

mod himlen med hvide huse langs dets skørt, så 

Eksperter i eventyr

Eksperter i eventyr

INDHOLDLA REUNION

La Reunion. Frankrigs hemmelige Hawaii

Midt i det Indiske Ocean skyder der en grøn perle af en ø op af havet og strækker sine tin-
der mod himlen. Øen hedder La Reunion, og dens tinder er faktisk det højeste punkt i det 
Indiske Ocean. 

Side 4

Oplev La Reunion

Øens befolkning vokser fortsat. Som europæer kan man frit bosætte sig på La Reunion, 
og klimaet og de smukke omgivelser lokker ikke kun franskmænd til. 

Side 6

Hvornår skal man rejse?

Vælg rejsetidspunktet med omhu. Temperaturen ved kysten ligger i dagstimerne mel-
lem 22C om vinteren og 30C om sommeren, mens temperaturen i bjergene ligger mel-
lem 11C og 18C. 

Side 8

La Reunion rundt
Tag med på en rejse rundt på den grønne vulkanø, fra hovedstaden St. Denis til det 
vilde syd. Turen går igennem kratere, til toppen af vulkaner og øens gyldne kyster. 

Side 10 - 17

Hoteller
Vi kan tilbyde hoteller i mange forskellige klasser og stilarter. Både ved vandet og i bjer-
gene. Vi har vist nogle eksempler på side 18, men vi har mange flere. Ring eller mail til 
os og få mere at vide

Side 18

føler man sig hensat til indledningen på en pirat-

film, og man ved, at der venter store oplevelser 

på den ferie, man lige har taget hul på. 

Jesper Hannibal
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Midt i det Indiske Ocean skyder der en grøn perle 

af en ø op af havet og strækker sine tinder mod 

himlen. Øen hedder La Reunion, og dens tinder 

er faktisk det højeste punkt i det Indiske Ocean. 

Hvilket fantastisk rejsemål, så fjernt og eksotisk og 

dog så velkendt. Når flyet nærmer sig øen og læg-

ger an til landing på en lille klippehylde langs med 

vandet, og man ser øen tårne sig op mod himlen 

med hvide huse langs dets skørt, så føler man sig 

hensat til indledningen på en piratfilm, og man ved, 

at der venter store oplevelser på den ferie, man lige 

har taget hul på. 

Frankrigs hemmelige Hawaii 
Øen er fransk, eller det man kalder et fransk over-

søisk territorium. De færreste har hørt om stedet 

og kan nok bedre forholde sig til Mauritius, der lig-

Befolkningen er en palet af franskmænd, indere og 
afrikanere, som hovedsagligt kommer fra Madagaskar. Det 
officielle sprog er fransk. De lokale taler kreolsk.

La Reunion Frankrigs hemmelige Hawaii

ger kun 130 km væk. På trods af dette er denne 

frodige ø en perle, Frankrigs hemmelige Hawaii. 

Sammenligningen er ikke helt uden grund. Mod 

strandene der omgiver øen, skyller perfekte bøl-

ger til surferne ind, og i de grønne bjerge gemmer 

der sig en af verdens mest aktive vulkaner, der så 

sent som i 2009 var i udbrud, hvor store mængder 

af lava, der flød ned af øens sider. Til den aktive 

vulkan kommer der yderlige to kratere af udslukte 

vulkaner, i hvis bund der ligger glemte landsbyer, 

hvortil der kun er adgang på gåben. 

Farverig befolkning  
Befolkningen består af en palet af franskmænd, 

indere og afrikanere, der hovedsageligt kommer fra 

Madagaskar. Det officielle sprog er fransk, mens 

de lokale taler kreolsk. Og det er ikke kun sproget, 

der er krydret, det samme er maden, der bærer 

præg af den smeltedigel af mennesker, der er 

bragt sammen på øen. Lokale Cari retter blandet 

med det finere franske køkken. 

Tag til La Reunion og bliv forundret 
Alting er som noget, man kender. Vejene er gode, 

landskabet er afvekslende. Der betales med euro, 

og taksten for at ringe hjem er som på en rejse til 

Frankrig. Og dog er det så anderledes, smukt og 

uventet, og man kan næsten ikke undgå at blive 

forført af landet, som kærlighed ved første blik, når 

man mindst af alt venter at blive forelsket. 

På trods af øens ringe størrelse er der til stadig 

nye steder at opdage, landskaber der afveksler i 

en uendelighed, dufte, smage og lyde der fortryller. 

Ungdommen mødes i St. Gilles

Stranden ved Boucan Canot

Hverdagsstemning i St. Gilles
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Lidt historie

Det var hollænderne, der i slutningen af 1500 

tallet for første gang satte fod på den dengang 

ugæstfrie og ubeboede ø. Øen lå så langt fra noget 

fastland, at hverken dens geologiske unge alder, 

strøm- eller vindforhold havde ført meget liv til den, 

i dag, så frodige ø. Da hollænderne havde taget, 

hvad de umiddelbart kunne bruge af bl.a. ædelt 

træ og spist, hvad der var af skildpadder og spise-

lige fugle, forlod de øen igen.

Først da franskmændene satte nogle myterister i 

land i 1642 og året efter opdagede, at de ikke var 

syge, fik Frankrig øjnene op for La Reunion. Siden 

er der kommet planter og dyr til fra alle egne af ver-

den, slaverne kom fra Madagaskar og det afrikan-

Øens befolkning vokser fortsat. Som europæer kan man 
frit bosætte sig på La Reunion, og klimaet og de smukke 
omgivelser lokker ikke kun franskmænd til.

Er man mindre krævende, hvad angår hoteller og 

badeferien, kan denne fint tages på La Reunion på 

nogle af hotellerne ved Saint-Gilles eller på Palm 

Oplev La Reunion

Resort. Den ideelle kombinationspakke vil være en 

uge på La Reunion og en afsluttende tre dages ba-

deferie på Mauritius. 

Fyld ferien med oplevelser på La Reunion, eller kombinér 
med Mauritius. Vi har sammensat en række pakker, der 
dækker alle behov fra aktiv ferie på La Reunion til korte 
stop-overs. 

La Reunion ligger på den sydlige 

halvkugle tæt på krebsens vende-

kreds. Godt 10.000 km fra Paris, 

800 km fra Madagaskar og 130 km 

til den nærmeste nabo, Mauritius. 

Øen er 2.500 km2 stor - lidt mindre 

end Fyn, og der bor ca. 800.000 

mennesker på øen. 

FAKTA 

ske fastland, for at arbejde i sukkerrørsmarkerne, 

som forvandlede øens frodige muld til hvidt guld. 

  

Slaveriet ophørte 
Efter at slaveriet ophørte i 1848, lokkede man in-

diske grupper af malabarer og tamiler til øen med 

gyldne løfter om jord og arbejde. Øen har også en 

lille muslimsk gruppe af indiske og arabiske køb-

mænd, der kom til øen på deres mange handelsrej-

ser, hvor La Reunion lå som et naturligt stoppested 

på vejen nord til syd eller øst til vest. Sukkerrørene 

efterfulgtes nu af kaffe, vanilje og ekstrakter til pari-

siske restauranter, øens nye guld. 

  

Den blandeder befolkning
Plantageejerne og øens administration har fra tidli-

ge tider været franske, og sammen med de frigivne 

slaver og de asiatiske grupper udgør de i dag øens 

blandede befolkning. Der er dog ikke nogen diskri-

mination på øen La Reunion, der oversat fra fransk 

betyder ”mødet”. 

Nye indbyggere
Øens befolkning vokser fortsat. Som europæer 

kan man frit bosætte sig på La Reunion, og klimaet 

og de smukke omgivelser lokker ikke kun fransk-

mænd. Senest er der kommet en stor gruppe af 

indvandrere fra Mayotte, der ligger nordvest for 

Madagaskar. De meget afrikansk udseende ind-

vandrere er lette at kende, da kvinderne bærer en 

meget karakteristisk muddermaske og farverige 

afrikanske klædedragter.  

Hotel Blue Margouillat
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Der er kun to årstider - en varm og regnfuld sommer, der 
strækker sig fra december til april, hvor man også kan 
støde på de voldsomme cykloner. Og en køligere, tør 
vinter fra maj til oktober.

Selv på denne forholdsmæssige lille ø skifter kli-

maet, både når det kommer til højderne og når det 

kommer til påvirkningen fra de forskellige kyster. 

Der er kun to årstider - en varm og regnfuld som-

mer, der strækker sig fra december til april, hvor 

man også kan støde på de voldsomme cykloner; 

og en køligere, tør vinter fra maj til oktober. Man 

kan dog altid regne med at den østlige side af øen 

er vådere end den vestlige, og at den centrale del 

omkring Plaine des Palmistras, Takamaka samt på 

den nordlige og østlige side af vulkanen får store 

mængder af vand fra det fugtige oceans vinde, 

der fortættes over øens høje kølige tinder og falder 

som regn på øen. 

  

Vælg tidspunktet med omhu
Temperaturen ved kysten ligger i dagstimerne mel-

lem 22C om vinteren og 30C om sommeren, mens 

Temperaturen ved kysten lig-
ger i dagstimerne mellem 
22C om vinteren og 30C om 
sommeren, mens temperatu-
ren i bjergene ligger mellem 
11C og 18C.

Hvornår skal man rejse?
temperaturen i bjergene ligger mellem 11C og 

18C, så alt efter om man kommer for at nyde øens 

mange rekreative muligheder i bjergene, eller om 

man kommer for at nyde havet, skal man vælge sit 

rejsetidspunkt med omhu. Kommer man primært 

for bjergene, skal man blot stå tidligt op og nyde 

udsigten om morgenen, inden skyerne dækker de 

vulkanske toppe og kratere; og så ellers henslæn-

ge sig ved kysten om eftermiddagen.  

FAKTA 

Gade ved Boucan Canot
LUX Ile de La Reunion

St. Paul set fra havet
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Saint Denis

La Reunion rundt

St. Denis er på den ene side en tilbagelænet hovedstad 
og en krydsning mellem alle de kulturer, der udgør øen. 

Dette er nok den mest besøgte del af øen med 

dens beskyttede smaragd grønne laguner og det 

tørre klima. Stranden strækker sig over 27 km med 

alle former for sand, fra det sorte ved Saint-Paul 

til det gyldne ved Saint-Gilles, Saint-Leu og La 

Saline. Nogle strande er familieorienterede mens 

andre er trendy og mest for unge mennesker, der 

kommer til strandene for at ride på bølgerne. 

Vestkystens strande er dog ikke alt. Blot 15 km 

fra St. Denis finder man La Possession, hvorfra 

en række forskellige landskaber og udsigtspunk-

ter åbner sig mod kysten. Dos-D`âne, bliver kaldt 

for døren til Mafate, og herfra starter nogle af de 

bedste hikes, der er kendetegnende 

for øen. 

NORDKYSTEN

VESTKYSTEN

Nogle strande er familieorienterede mens andre er 
trendy og mest for unge mennesker, der kommer 
til strandene for at ride på bølgerne.

Med udgangspunkt i byerne langs med vest-

kysten, kan man i lejet bil tage på opdagelse i 

bjergene, ad små veje med hårnålesving gennem 

sukkerrør, grønsagsmarker, geranium gartnerier og 

skove. Klimaet skifter jo højere man kommer. Man 

er kommet til Petite France eller lille Frankrig, når 

man møder de enorme skove, der adskiller de to 

verdener - bjergene og kysten. Maïdo, er den ab-

solutte top, hvorfra man i godt 2.200 meters højde 

får en bjergtagende udsigt over Cirques de Mafate, 

der omklamrer et for længst udslukt krater.  

De flestes første uundgåelige møde med La 

Reunion er hovedbyen St. Denis. Byen er på den 

ene side en tilbagelænet hovedstad og en kryds-

ning mellem alle de kulturer, der udgør øen; og på 

den anden side en vanlig fransk provinsby. Byen er 

dog ikke, som så mange andre byer rundt omkring 

i verden, opdelt i forskellige kvarterer til de forskel-

lige befolkningsgrupper. Man lever, ligesom befolk-

ningen, blandet ind mellem hinanden. Palæer med 

rødder tilbage til Frankrig, tilsat lidt kreolerstil, lig-

ger mellem kineserbutikkerker, hinduistiske templer 

og små forretninger.

Hermitage-Les-Bains, set fra luften

Stranden ved LUX Ile de La Reunion

Surfer ved St. Gilles
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Cirques
Som en ung vulkansk ø er toppen af La Reunion forrevet 
og har tre helt unikke formationer, også kaldet Cirques; de 
tre store naturlige kedeldale Amfiteatre,- Salazie, Cilaos 
og Mafate - alle forskellige i deres udtryk, og dog nært 
beslægtede.

Cirques de Mafate
Den mest utilgængelige af kraterne er nok 

Cirques de Mafate, hvor der i dag endnu ikke er 

anlagt veje til. Der er reminiscenser af Peru og Ma-

chu Picchu uden ruiner, og man får straks lyst til at 

kaste sig ud i en længerevarende trekking tur gen-

nem krateret. Man kan bruge dage på at krydse 

gennem dette paradis. Flere afmærkede stier fører 

gennem landskabet, og der er en række lodges 

og små hoteller, hvor man kan overnatte, når man 

besøger landsbyerne, hvis indbyggere er efter-

kommere af de slaver, der løb væk og gemte sig i 

bjergene. Nu bor de som frie indbyggere langt væk 

fra det slaveri i sukkerrørsmarkerne, de var hentet 

til øen for at udføre. Mafates ca. 600 indbyggere 

forsynes med post, medicin og delvis fødevarer fra 

luften. De dyrker majs, bønner og geranium.

Faktisk har disse områder på toppen af La 

Reunion indskrevet sig som en del af UNESCO’s 

World Heritage. Flere planter og dyr er endemiske 

for øen. Bjergsiderne og de omkringliggende dale 

er grønklædte og indeholder en utrolig naturskøn-

Cirques de Salazie
Cirque de Salazie ligger kun 45 km. fra St. De-

nis og det er den største og grønneste af de tre 

Cirques. Siderne er forrevne og ned af disse flyder 

der vandfald i hundredvis. Det smukkeste af dem 

alle, er nok La Voile de la Mariée, der fik navnet, da 

dets mange parallelle fald siges at ligne en brude-

kjole. Når man er mættet af indtryk fra ”canyoning” 

og vandreture, så er det tid til at se på den hyg-

gelige landsby Hell-Bourg. Her finder man nogle 

af de mest fortryllende kreolske huse omgivet af 

farvefyldte haver. Byen var tidligere berømt for 

sine termiske bade, men de varme kilder er igen 

forsvundet, men man kan dog stadig besøge ter-

merne. De fleste besøgende slentrer gennem byen 

med et kamera på jagt efter motiver. 

Det er svært at finde det rette tidspunkt for at be-

søge Salazie, da området ofte er dækket af skyer.

hed med vandfald, svimlende udsigtspunkter og 

alverdens flora og fauna. Dette festfyrværkeri af 

naturens gaver kan opleves både i bil og på van-

dreture. 

Cirques de Cilaos
Den mest centrale af de tre Cirques er Cirques 

de Cilaos, og dette er La Reunions center for aktiv 

ferie. ”Canyoning” er den mest populære sport 

her, når man klædt i våddragter kravler op og ned 

af vandfald. Er man mere til en tør sport, er der 

bjergbestigning på alle niveauer, blandet med trek-

king og hiking, der tager den besøgende gennem 

vinmarker med udgangspunkt i Cilaos. Husk at 

indlægge et besøg ved La Roche Marveilleuse, 

hvor man kan nyde skove og landsbyen under sig, 

og endelige er der de termiske bade, der venter 

med varmt vand.  u

Udsigt over Cirques de Mafate

Formica Lèo set fra Pas de Bellecombe

Formica Lèo set fra Pas de Bellecombe Cirques de Mafate set fra Maido
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Det er mod syd at lavaen flyder ned fra Piton de la Fournaise. 
Altid i samme retning ad La Grand Brûlé. 

Kysten langs det vilde syd er forrevne klippeky-

ster, strandene er sorte og landskabet er frodigt. 

Den sydlige hovedby Saint-Pierre er noget mere 

kolonial i sit udtryk end hovedbyen St. Denis. Ve-

jene i det vilde syd er heller ikke så fremkommelige 

Det vilde syd

Vejen fra St. Pierre til St. Benoit, gennemskæ-

rer øens åbne sletter, hvor man det ene øjeblik kan 

føle sig hensat til Europa med græssende køer, for 

i det næste øjeblik at være indhyllet i store breg-

neskove, der er et levn fra dinosaurernes tid. Det 

er også herfra, at man har adgang til Piton de la 

Fournaise. Turen til kraterkanten går gennem Plaine 

das Sables, der på mange måder må være det 

Sletterne Turen til kraterkanten går gennem Plaine das Sables, der 
på mange måder må være det tætteste man kommer på 
et månelandskab her på jorden.

som mod nord. Her mod syd afløses de EU- og 

franskstøttede motorveje af en snoet og smal vej 

langs med kysten, gennem små landsbyer med 

udsigt til papaja, vanilje og kreolske huse med far-

vede tage og udskæringer. Det er også mod syd 

tætteste man kommer på et månelandskab her på 

jorden. Stedet har netop i denne egenskab dannet 

baggrund for en række film og reklamer. Udsigts-

punktet Pas de Bellecombre ligger ved den store 

kraterkant med mange små kratre i bunden, som 

man kan vandre til ad afmærkede stier, hvis ikke 

man får nok af at betragte dem på afstand. 

Det støvede røde landskab der falder ned mod 

kysten bliver dog til tider, eller ret og sagt hver ef-

termiddag, indhyllet i skyer, der danner så tæt en 

tåge, at hvis man skal vandre, så skal man følge 

de hvide sten, der er sat op i landskabet. Så vil 

man besøge Bellecombre skal man, ligesom med 

alle andre udsigter i bjergene på La Reunion, stå 

tidligt op.

at lavaen flyder ned fra Piton de la Fournaise. Altid 

i samme retning mod La Grand Brûlé. Og ofte når 

lavaen kysten. Så sent som 2007 blev vejen afskå-

ret i adskillige måneder, inden lavaen var så afkølet, 

at man igen kunne genetablere vejen. 

u

Notre-Dame des Leves helt omgivet af lava

Lava

Grand Brûle, -jorden er stadig sveden efter sidste lavastrøm i 2009

Maine des Sables med udsigt til Piton des Neiges
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Østkysten

Dette er La Reunions have. De våde vinde fra ha-

vet smider en masse regn her og gør denne region 

til hjemsted for litchis og vanilje. Kysten er vold-

som, men landskabet er indbydende, og de små 

Vandreturen fra Pas de Bellecombe til vulkantoppen Piton 
de la Fournaise tager frem og tilbage seks-syv timer.

Vulkaner

Det er måske her at øen adskiller sig mest, fra 

hvad man kender fra andre rejsemål. Det er et 

stykke Hawaii og faktisk er La Reunion et af de 

bedste steder i verden efter Hawaii, hvis man vil på 

en vulkan-ferie. 

Man kan sige, at La Reunion består at to blokke 

af toppe. Mod sydøst ligger Piton de la Fournaise, 

der er den stadig aktive af toppene. Lavaen flyder 

ned fra vulkanen, når den er i udbrud. Siden år 

1640, hvor man begyndte at tælle, har den været i 

udbrud 180 gange. 

Vandreturen fra Pas de Bellecombe til vulkan-

toppen Piton de la Fournaise tager frem og tilbage 

seks-syv timer. Det er bedst at starte tidligt om 

morgenen, da bjergtoppen ofte bliver indhyllet i 

skyer i løbet af dagen. Som regel sker det gliden-

de, men vejret kan også skifte fra høj sol til tåge på 

landsbyer langs med vejen er præget af de indere, 

der i sin tid slog sig ned her for at fravriste naturen 

sit guld af vanilje og eksotiske frugter. 

ingen tid, så det gælder om at være forsigtig og på 

intet tidspunkt at bevæge sig uden for den afmær-

kede vandresti. 

Den aktive vulkan er del af en stor nationalpark, 

og det samme gælder øens højeste vulkantop, Pi-

ton des Neiges, der ligger som en form for omdrej-

nings punkt for de tre ”Cirques” (kedeldale) mod 

nord på øen. Vulkanen har været udslukt i 12.000 

år. Med sine 3.069 meter er Piton des Neiges det 

højeste bjerg på øen, samt i Det Indiske Ocean, 

Det er en top der til tider er dækket af sne, heraf 

navnet på bjerget. I skarp kontrast til den aktive 

vulkan Piton de la Fournaise golde omgivelser, er 

området omkring Piton des Neiges helt enestående 

frodigt og smukt. 

Her smider de våde vinde fra havet en masse regn og gør 
regionen til hjemsted for litchis og vanilje. 

Vanille fra La ReunionNez de Boeuf

Den voldsomme og forrevede østkyst

Et kig ned i Cirques de Mafate fra Maido

Plaine des Sables
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HOTELLER

g LUX IIe de La Reunion ligger i en syv ha. stor  

have lige ved en af øens bedste strande og koralrev, 

tre km. fra Saint Gilles. Hotellet har 174 værelser for-

delt i 23 villaer. 20 af værelserne er meget familieven-

lige. Der er altan og alle moderne bekvemmeligheder.

Poolen er 1100 m² inkl. børnepool. Der er også 

fitness, massage, tennisbaner, kajakker, børneklub, 

butik og special-adgang til Golfklubben, ”Bassin 

Bleu.” Hotellet arrangerer dykning og windsurfing mod 

betaling. Leder man efter det bedste øen tilbyder, er 

LUX IIe de La Reunion et godt valg.

LUX Ile de La Reunion

g Beliggende ned til Hermitage-les-Bains beskyt-

tede og smukke strand, nogle km. syd for Saint-Gil-

les. Hotellet består af to kreolerstils-bygninger med 

Le Nautile  

Vi kan tilbyde hoteller i mange forskellige klasser og stilarter. Både ved 
vandet og i bjergene. Vi har vist nogle eksempler her. 

Men vi har mange flere. Ring eller mail til os hvis der er nogle typer af 
hoteller du mangler.

Palm Hotel & Spa

g Hotellet ligger langt mod syd ved Grande Anse. 

Stranden nedenfor hotellet er hvid, ikke særlig lang og 

omgivet af klipper. For at gøre stranden badevenlig, 

har hotellet bygget sin egen lagune. Hotellet ligger 

højt ovenfor stranden med en smuk udsigt. Der er 

en typisk have med hytter, hvor værelserne er. De er 

moderne indrettet med sovearrangement, adskilt fra 

badeværelset af en mur.

Der er seks villaer med otte værelser, 14 suiter og 

tre unikke hytter på kanten af bjerget. Hotellets infinity 

pool er omgivet af de to restauranter og baren. Stedet 

har Spa med massagerum og hammam (tyrkisk bad). 

Hotellet er et godt udgangspunkt for ture i syden til 

fx Cirque de Cilaos, og med hotellets internationale 

kvalitet, kan det fungere som den afsluttende af-

slapnings- og badeferie, hvis den direkte adgang til 

stranden ikke er et krav.

Hoteller på La Reunion

værelser. Bygningerne ligger omkring pool-området, 

hvor hotellets restaurant og bar også findes. Området 

er hyggeligt med bl.a. børne-pool. Den ene bygning 

fungerer som reception. Fra den anden er der udsigt 

over vandet. Værelserne er ikke store, men pæne i 

lyse og stærke farver.

Le Nautile er et ærligt hotel, hvor pris og kvalitet 

hænger godt sammen. Restauranten er fremragende 

og der er tema-aftener, hvor underholdning og mad 

går hånd i hånd. Dette hotel er egnet til børnefamilier 

såvel som til det romantiske par.
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Hotel Le Recif
g Med villaer i kreolsk stil og lyse farver, byder Hotel 

Le Recif på en ægte bid af livet på La Reunion. Belig-

gende på vestkysten langs   l’Hermitage lagune. Værel-

serne er spartanske, men fine og ligger spredt ud over 

haven. Til hotellet 

hører to swimming-

pools, som indbyder 

til en forfriskende 

morgendukkert. La-

gunen er perfekt til 

dykning, snorkling, 

surfing og dybhavs-

fiskeri, mens en tur 

ind i landet til natio-

nalparken byder på landskaber af kollapsede vulkaner, 

skove og slugter. Golfbaner, et livligt natteliv og lokale 

markeder betyder, at I aldrig er langt fra handling.

Hotel Vieux Cep
g Hotel Vieux Cep er ideelt beliggende i den lille liv-

lige og farverige bjerglandsby Cilaos. Der er 24 stan-

dardværelser med tv, telefon, varme og badekar. De 

21 superiorværelser har et større badeværelse med 

badekar og hårtørrer. Poolen er opvarmet og imens 

du svømmer, kan du 

nyde udsigten til de 

omgivende bjerge. 

Bl.a. til La Reuni-

ons højeste bjerg, 

Piton des Neiges, 

3.069 m. Hotellet 

har restaurant, bil-

lard, bordtennis og 

mountain-bikes. 

Man kan desuden benytte sig af byens spa med 

skønhedssalon, sauna og jacuzzi.

Hotel Relais des Chimes
g Ved foden af Piton des Neiges ligger landsbyen 

Hell-Bourg, som har fået tilnavnet som en af La Reuni-

ons smukkeste landsbyer med charmerende kreolsk 

arkitektur. Hotellet ligger i hjertet af landsbyen og 

har 29 værelser. Huset er typisk kreolsk fra det 19. 

århundrede. Alle værelser er udstyret med tv og tele-

fon. Restauranten er 

kendt for sin cuisine 

udviklet med lokale 

ingredienser. Der er 

mange vandrestier i 

det frodige næsten 

jungle-agtige land-

skab omkring Cirque 

de Salazie.

HOTELLER

g Beliggende med en fabelagtig udsigt over det In-

diske Ocean direkte ned til den hvide sandstrand i 

Boucan Canot, finder man hotellet af samme navn. 

Med hotellets privilegerede beliggenhed, har man 

en unik udsigt over stranden og det transparente 

Indiske Ocean. På hotellets store terrasse findes en 

mindre pool.

Restauranten ”Le Cap” har et fremragende ry for 

deres mad af høj kvalitet og baren ”La Calypso” har 

underholdning tre gange om ugen.

Alle 42 værelser er veludstyrede med alle moderne 

bekvemmeligheder. Badeværelse med separat ba-

dekar og bruser. Hotellet fremstår ved første øjekast 

pænt og indbydende, men når man kigger nærmere 

Hotel Boucan Canot

g Blue Margouillat, tæt på Saint Leu er et hyggeligt 

og fredeligt kreolsk strandhotel, med storslået ud-

sigt over det Indiske Ocean med dets forfriskende 

passatvinde.  

Hotellet har tolv 25. m² værelser. Alle med ter-

rasse eller altan og en panoramisk udsigt over Det 

Indiske Ocean, og bugten ved Saint Leu. Værelserne 

er alle unikt indrettede med en stilfuld balance mel-

lem ren kolonistil, mørk mahogni og moderne kunst. 

De er støj-isolerede med klimanlæg, fladskærms-tv, 

telefon og gratis wifi. Badeværelserne er flot indrettet 

med bruser, badekar, separate toiletter og hårtørrer.  

Når det gælder velvære tilbyder hotellet sine Zen 

Moments massager direkte på værelset af fagfolk. 

Der er swimmingpool, liggestole og snackbar langs 

efter er terrassen lavet af plastikbrædder, og man 

kunne sagtens gøre noget mere ud af værelserne 

i forhold til lignende hoteller af samme standard.

Hotel Blue Margouillat

med poolen. Desuden er der både permanente og 

skiftende kunstudstillinger samt bibliotek. Der arran-

geres bl.a. udflugter, trekking, paragliding, havfiskeri, 

surfing, ridning og dykning. 

SMAG PÅ LA REUNION
Kort lille rundrejse på fire dage hvor man ser nogle af La Reunions smukke 

bjerge og aktive vulkaner. En perfekt lille introduktion til øen, hvis man kom-

mer fra Mauritius for kort at stifte bekendtskab med øen.

◗	 Meet and Greet ved ankomst til Reunion lufthavn

◗	 fire dages billeje (kat. A) med ubegrænset km. 

◗	 tre nætter på 2* hotel med morgenmad

◗	 assistance under opholdet af vores lokale partner.

FRA DAG TIL DAG
Dag 1.  Ved ankomsten til La Reunion vil du blive mødt af vores lokale part-

ner, der hjælper med afhentning af bilen. Herefter fortsættes der 

til Saint-Gilles les Bains, hvor der overnattes på Les Filaos, der er 

et lille 2* hotel med 45 værelser bygget omkring en pool, tre min. 

gang fra lagunen.

   2.  Tidlig om morgenen kører man til Piton Maïdo, der ligger i godt 

2000 meters højde, hvorfra man kan nyde den smukke udsigt og 

Cirque de Mafate. Herefter går turen mod vestkysten til Cirque de 

Cilaos, hvor man overnatter på Le Vieux Cep, 2*. Det ligger ved 

foden af Piton des Neiges i hjertet af øen, tæt ved øens mange mu-

ligheder for at udføre alle former for aktiv ferie. Hotellets 24 rustikke 

værelser ligger omkring en lille pool. 

  3.  Morgenen er fri til at nyde det bjergrige område. Cilaos er kendt for 

sine varme kilder og broderier, og det er deslige stedet hvor man 

dyrker druerne til øens søde vin. En kort gåtur til La Roche Marveil-

leuse, belønnes med en smuk udsigt over krateret. Om eftermid-

dagen forlades Cirque de Cilaos, og man kører til La Plaine des 

Cafres, via St. Pierre. Der overnattes på hotel Les Geraniums 2*, et 

meget rustikt hotel beliggende en time fra St. Pierre og kysten. Et 

rigtigt godt udgangspunkt for at udforske vulkanen. 

  4.  Tidligt om morgenen køres der til Plaine des Sables, øens måneland-

skab og det lille krater Formica Léo. En utrolig smuk tur med en ræk-

ke gode udsigter man sent glemmer. Om eftermiddagen går det retur 

til La Plaine des Cafres og østkysten, samt afslutningen på opholdet. 

Bilen afleveres i lufthavnen eller på et hotel i St. Gilles, hvor man evt. 

kan forlænge sit ophold. Mod et lille ekstra gebyr kan bilen afleveres i 

Pïerrefondes mod syd, hvorfra der også går fly til Mauritius.

RUNDT OMKRING BOURBON
Kort lille rundrejse på 7 dage. Turen tager udgangspunkt i 2* hoteller, hvor 

der kan gives åbne vouchers, så man kan booke som man kommer frem, 

eller vi kan være behjælpelig med fra starten at booke alle hoteller og her-

med fordele rundrejsens nætter, så den passer til de forskellige udflugter. 

Denne tur går hele øen rundt, så man på en uge når at besøge øens 

højdepunkter. Turen kan forlænges med en badeferie på La Reunion eller 

Mauritius. 

Nedenstående rundrejse kan også laves med gæstehuse af samme 

niveau som hoteller, men så skal turen bookes på forhånd, da disse er så 

små, at man ikke får plads, medmindre der bookes på forhånd. 

◗	 Meet and Greet ved ankomst til Reunion lufthavn

◗	 syv dages billeje (kat. A) med ubegrænset km. 

◗	 syv vouchers til overnatninger på 2* hotel med morgenmad

◗	 assistance under opholdet af vores lokale partner.

FRA DAG TIL DAG
 Dag 1.  Ved ankomsten til La Reunion vil du blive mødt at vores partner, 

der hjælper med afhentning af bilen. Herefter fortsættes der til 

Saint-Gilles les Bains hvor der overnattes på Les Filaos 2*, der er 

et lille hotel med 45 værelser bygget omkring en pool, tre min gang 

fra lagunen. 

  2.  Fougeres i Le Tévelave. 

  3 - 4.  Vieux Cep i Cilaos. 

  5.  La Baril i St-Philippe. 

  6.  L` Ecrin i La Plaine des Cafres. 

  7.  Le Relais des Cimes i Hellbourg-Salazie, der er afslutningen på 

opholdet. Bilen afleveres i lufthavnen. Spørg også efter en udgave 

hvor vi benytter charmerende residenser rundt på øen, eller på lidt 

bedre hoteller, og med flere nætter hvert sted.

RUNDREJSER

PRISER
Priser frem til oktober 2011: kr. 2280,- i delt dobbetlværelse
 Fly eksempel: Air France: København - Paris - St Denis t/r fra kr. 8.520,- 

PRISER
Priser frem til oktober 2011: kr. 4.490,- i DBL på 2* hotel* 
Kr. 3.760,- i  DBL i Guest House 
*Som anført og uden fly

20  LA REUNION -FRANKRIGS HEMMELIGE HAWAI I LA REUNION -FRANKRIGS HEMMELIGE HAWAI I  21 



LA REUNION FRA SPA TIL SPA
Hvilken mere indbydende måde at opdage La Reunion på, end at blive 

forkælet fra spa til spa rundt på øen. Seks nætter med fem vidt forskellige 

behandlinger på nogle af øens bedste spa-hoteller.

◗ Meet and greet ved ankomst til Reunion lufthavn

◗ seks dages billeje (kat. A) med ubegrænset km.

◗ seks nætter på tre-4* hotel med morgenmad

◗ spa-behandlinger på hvert hotel.

◗ informationspakke og rejseplan for rundrejsen

◗ assistance under opholdet af vores lokale partner

FRA DAG TIL DAG

Dag 1. Palm Resort Spa. Turen starter i bjergene mod nordøst ved St. Anne 

på Diana Dea Lodge, hvor der overnattes to nætter. Denne fire-

stjernede lodge, der på den ene side er hyggelig rustik og på den 

anden side et meget eksklusivt hotel, byder på en smuk udsigt ned 

over nordøen og det Indiske Ocean, og her venter også turens før-

ste spa-behandling med navnet Anti Jet Lag.

  2.  Dagens spa-behandling er med ”vulkanske sten.”

  3.  Denne dag skiftes der til modsatte side af øen, og det eksklusive 

Palm Hotel & Spa, hvor dagens behandling er en Body Scrub og 

en afgiftning.

  4.  Dagens massage foregår med æteriske olier.

  5.  Der køres nu til La Possession, hvor det noget forunderlige tre-

stjernede hotel Lodge Tamarin & Spa befinder sig ovenfor St. De-

nis. Hotellet er bygget meget rustikt.

  6.  Opholdets sidste spa er to timers fri brug af spaens faciliteter, hvor 

hammam, jacuzzi samt varme og kolde bade venter.

RUNDREJSER

BJERGE OG STRANDE PÅ LA REUNION
Kombiner La Reunions bjerge og strande på denne rundrejse samt bade-

ferie. Start med en kort rundrejse på fem dage. Turen tager udgangspunkt 

i 2* hoteller på rundrejsen og det tre-stjernede hotel Le Nautile til de sidste 

fem dages badeferie. Denne tur går hele øen rundt, så man på de fem dage 

når at besøge øens højdepunkter i mere end en forstand.

◗ Meet and greet ved ankomst til Reunion lufthavn

◗ fem dages billeje (kat. A) med ubegrænset km. Opsamling i lufthavn   

 og aflevering på Nautile

◗ fire overnatninger på 2* hotel med morgenmad på hoteller i    

bjergene

◗ fem overnatninger på Hotel Le Nautile, St-Gilles på Superior Pool-side

◗ transfer til lufthavn på 10. dagen

◗ assistance under opholdet af vores lokale partner.

FRA DAG TIL DAG

Dag 1.  Ved ankomsten til La Reunion vil du blive mødt at vores partner, 

der hjælper med afhentning af bilen. Herefter fortsættes der til ho-

vedbyen St-Denis, ca 10 min fra lufthavnen, hvor man overnatter 

på Hotel Central.

  2.  Denne dag går det Salazie, hvor der overnattes.

  3.  Der køres til vestkysten, La Reunions have til Plaine de Cafre, med 

mulighed for at besøge Plaine des Sables og Belcombre. Der over-

nattes på Hotel Geraniums.

  4.  Denne dag fortsættes der til Cirque de Cilaos, hvor der overnattes 

på hotel des Neiges.

  5-10.  Der køres nu til St-Gilles, hvor bilen afleveres og de sidste fem 

nætter tilbringes på Hotel Le Nautile, hvor de sidste dage tilbringes 

på stranden.

BJERGE, NATUR, TREKKING
Turen inkluderer et besøg ved stranden ved St. Gilles, Cirque de Mafate, 

og Cilaos, Piton des Neiges og Bélouve.

◗	 Meet and Greet ved ankomst til Reunion lufthavn

◗	 fem nætter i typiske bjerghytter inkl. aftensmad

◗	 to nætter på 2* hotel med morgenmad i St. Gilles

◗	 topografiske kort med beskrivelse af gåturen og ruter gennem øen

◗	 al transport fra lufthavn til hoteller og til start af trekking steder

◗	 assistance under opholdet af vores lokale partner.

FRA DAG TIL DAG

Dag 1.  Vandretur. Opsamling i lufthavn og transport til 2-stjernet hotel i 

  St-Gilles.

  2.  Transport til Sans-Soucis hvorfra trekket fra Mafate til Roche Plate 

starter. Turen tager fem - seks timer.  

  3.  Hele dagen tilbringes i Mafate, med trek fra Roche Plate til Marla. 

Turen tager fem - seks timer. 

  4.  Trek fra Marla til Cilaos (fem timer)

  5.  I dag trekkes der til Piton des Neiges (¾ timer).

  6.  Piton des Neiges til Blouve (fem-seks timer og transfer til vulkanen.

  7.  Gåtur omkring krateret. Turen tager fem - seks timer. Herefter 

transfer til kysten ved St. Gilles, hvor der overnattes på et 2* hotel.

  8.  Transfer til lufthavnen.

Spørg også efter kortere trek og trek med bjergguide.

 

BRYLLUPAREJSE TIL LA REUNION
Hold jeres bryllupsrejse i det smukke paradis på La Reunios bedste hotel. En 

afslappet ferie, pakket med oplevelser.

◗	 Meet and Greet ved ankomst til Reunion lufthavn

◗	 retur transfer fra lufthavn til hotel

◗	 syv nætter på Grand Hotel du Lagon, fem-stjernet resort med 

 halvpension

◗	 En meget speciel ”Candle Light Dinner” på stranden

◗	 to dages billeje Peugeot 206 Convertible med ubegrænset km.

◗	 Helikoptertur over den sydlige del af øen inkl. en champagne velkomst

◗	 4x4 udflugt til vulkanen med frokost

◗	 to timers delfin-cruise med morgenmad

◗	 utrolig buket af tropiske blomster til at tage med hjem

◗	 assistance under opholdet af vores lokale partner.

RUNDREJSER

PRISER

Priser fra kr. 11.610,- per person i delt dobbeltværelse*
- tillæg for halvpension kr. 1.990,-
*Som anført og uden fly

PRISER
Priser fra kr. 5.490,- per person i delt dobbeltværelse*
*Som anført og uden fly

PRISER
Priser fra kr. 5.400,- per person i dobbeltværelse*
*Som anført og uden fly

Fly eksempel:
Air France: Kkøbenhavn - Paris - St Denis t/r fra kr.  8.520,- 

PRISER
Priser fra kr. 10.490,- per person i delt dobbeltværelse*
*Som anført og uden fly

 Fly eksempel:
Air France: Kkøbenhavn - Paris - St Denis t/r fra kr. 8.520,-

ADVENTURE SPORT
Vi kan tilbyde alle former for adventure sport, såsom dykning med ud-

gangspunkt i St. Gilles, big game fishing, mountain bike ture, eller kom-

binationspakker med fire forskellige sportsaktiviteter, som dykning, trek-

king, canyoning og paraglidning. Endelig har vi også golfpakker.
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Eksperter i eventyr


