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Algemene prijsinformatie Mauritius (maart 2015)  

 
 
Al sinds 1990 verzorgt Indian Ocean Travel droomreizen naar Mauritius en de Seychellen. 
Wij zijn dé specialist voor deze eilanden en kunnen u over alle accommodaties uitgebreid 
adviseren, zodat ook uw droomreis naar Mauritius kan worden verwezenlijkt.  
 
Op Mauritius hebben wij een eigen agent. Zij regelen niet alleen de transfers en verzorgen 
diverse excursies, maar zijn ook voor u beschikbaar als u hulp of assistentie nodig heeft. 
Toch een veilig gevoel! 
 
Combinatie-reizen 
Het staat u vrij om zelf een reis samen te stellen, waarbij u diverse accommodaties en/of 
eilanden bezoekt. Vraag in dat geval een prijsopgaaf aan. Houdt u er wel rekening mee dat u 
bij sommige accommodaties gehouden bent aan een minimaal aantal nachten. 
 
VANAF-prijzen 
 

De gepubliceerde prijzen zijn VANAF prijzen. 
Prijzen kunnen namelijk wijzigen in verband met: 

• beperkte beschikbaarheid van goedkopere vliegtuigstoelen omdat die al volgeboekt 
zijn (op=op). 

• Stijging/verlaging van luchthavenbelastingen/veiligheidstoeslagen en 
brandstoftoeslagen 

• Hoogseizoentoeslag in de zomer- en kerstperiode  
 
Graag maken wij voor u vrijblijvend een offerte, afgestemd op uw specifieke wensen en de 
prijs van de beschikbare vliegtuigstoelen op dat moment. 
 
Nota Bene: De ticketprijs is echter pas definitief zodra het bedrag van de ticket(s) op onze 
bankrekening is ontvangen. Vraag naar de mogelijkheden. Bij aanbiedingen dienen de tickets 
doorgaans binnen 72 uur na reservering uitgegeven te worden! 
 
Luchthaven- en veiligheidstoeslagen/luchtvaartmaatschappijen 

De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de goedkoopste vliegtuigstoelen (zowel heen- 
als terugreis) en zijn INCLUSIEF luchthavenbelastingen, brandstof- en veiligheidstoeslagen, 
zoals die nu bij ons bekend zijn.  
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U kunt vliegen met:   
       

• Air Mauritius/Air France 

• Emirates u vliegt vanaf Amsterdam, Düsseldorf of Brussel via Dubai naar Mauritius. 
Emirates heeft al vijf jaar op een rij de eerste prijs gewonnen voor beste ‘inflight 
entertainment’ 

 

 

  

 

Hoogseizoentoeslagen 
 

In de periodes van  
- 28 juni t/m 3 augustus 2015 
- 16 t/m 29 december 2015 
 
geldt een hoogseizoentoeslag met Emirates van minimaal 100 euro per persoon.  
 
Vraag vrijblijvend de prijzen van de andere luchtvaartmaatschappijen in die of andere 
periodes.  
 
 

Specials/kortingen 
 
Kijk bij het betreffende hotel in hoeverre dat hotel speciale kortingen/aanbiedingen heeft. 
Bijvoorbeeld: 

• U verblijft 7 nachten en u betaalt slechts het verblijf van 6 nachten (7=6). 

• Andere hotels geven bij een huwelijk ter plekke óf indien u op een huwelijksreis in een 
hotel verblijft kortingen op de verblijfsprijs. 

 
Nota Bene: Kijk altijd goed naar de voorwaarden. Vergeet bv. niet als bewijs uw trouwboekje 
mee te nemen, daar u anders de volle prijs alsnog ter plekke moet betalen. 
 
Indien u op korte termijn naar Mauritius wilt gaan is het raadzaam om even contact met ons 
op te nemen. Wij kunnen u dan vertellen of er nog nieuwe specials/kortingen/aanbiedingen 
zijn die nog niet op onze website staan. 
 
Reis- en annuleringsverzekering 
 
Sluit altijd een reis- en annuleringsverzekering af. De laatste verzekering beschermt u tegen 
de financiële gevolgen, wanneer de door u geboekte vakantie onverhoopt niet door kan 
gaan. Dat heeft meestal iets vervelends als oorzaak. Op zich is dat al erg genoeg. Als u dan 
ook nog eens (een gedeelte van) uw reissom kwijt bent is dat een extra tegenvaller. 
Trouwens, ook tijdens uw vakantie kan een annuleringsverzekering nuttig zijn, bijvoorbeeld 
wanneer u eerder naar huis moet dan voorzien. Een doorlopende reis- en 
annuleringsverzekering is vaak voordeliger, zeker als u vaker reist. 
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Kinderkortingen 
 
algemeen 
 
Diverse accommodaties geven interessante kinderkortingen. Vraag vrijblijvend een offerte 
aan. 
 
Nota Bene: 
De kinderkorting op de vlucht geldt alleen voor de ticketprijs en niet voor de 
- hoogseizoentoeslag 
- luchthaven-/brandstof- en veiligheidstoeslagen 
 
Die toeslagen zijn per persoon ongeacht de leeftijd. 
 
kind 2 t/m 11 jaar 
Kinderen van 2 t/m 11 jaar hebben recht op een eigen zitplaats in het vliegtuig en het 
normale voorgeschreven gewicht aan bagage. Zij ontvangen op de vliegticket een korting 
van 25% tot 33% (afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij). 
 
Nota Bene: Het kind dient op de terugreis ook nog 11 jaar te zijn. 
 
kind van 0 t/m 1 jaar 
Bij een pakketprijs zal de prijs ongeveer 10% van de vliegprijs zijn. Voor die prijs heeft u 
echter géén recht op een eigen vliegtuigstoel. U dient uw kind op schoot te nemen en de 
bagagevrijdom is veelal 10 kg. 
 
Wilt u voor uw baby (t/m 1 jaar) een eigen vliegtuigstoel dan betaalt u de ticketprijs voor 
kinderen van 2 t/m 11 jaar.  


