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LA RÉUNION - MAURITIUS  
 
Een bergachtige, subtropische bestemming met heel gevarieerde natuurlijke attracties 

 
• Verken de cirques van Salazie, Cilaos en Mafate 

• Schitterende vulkanische landschappen 

• Verlenging Mauritius 
 

La Réunion is een ideale wandelbestemming, het is in de Indische Oceaan gelegen, maar behoort officieel tot 
Frankrijk. 
Dit kleine eiland biedt een geografische verscheidenheid waar weinig bestemmingen aan kunnen tippen. 
Het is gelegen tussen Madagascar en Mauritius, en kent een subtropisch klimaat. 
Vulkanische landschappen worden afgewisseld met spectaculaire watervallen, dichte tropische wouden, 
bergen en mooie stranden. 
 
De vele trails die verspreid liggen over het eiland maken hier een ideale wandelbestemming van. 
Piton de la Fournaise en Piton des Neiges zijn twee toppen die panoramische zichten van het eiland bieden. 
We wandelen voorbij watervallen, lavavelden, en slapen op ideaal gelegen locaties. 
 
De grote verscheidenheid, in combinatie met de typische gastronomie, vriendelijke bevolking en 
wandelmogelijkheden zorgen voor een geslaagde mix. 
 
Mogelijkheid tot verlenging op het nabijgelegen eiland Mauritius waar je lagunes gevuld met kleurrijke vissen, 
canyons, mooie stranden, botanische tuinen, en koloniale plantagehuizen terug kan vinden. 
We maken enkele mooie wandelingen in het bergachtige centrum van het eiland. 
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PROGRAMMA 
 

Dag 1 - 11.10 Brussel – Parijs – St. Denis 
Een privétransfer brengt ons naar Parijs, waar we aansluitend een rechtstreekse vlucht nemen naar St Dénis, 
hoofdstad van La Réunion. 

 

Dag 2 – 12.10 Sainte Rose 
Vanuit St Dénis rijden we langs de kust tot aan het gezellige dorp Sainte Rose waar we in een comfortabel 
hotel logeren. Wie wil kan in de namiddag een korte wandeling in de omgeving maken.  
 

Dag 3 – 13.10 Grand Bassin 
We laten de kust achter ons en rijden via Bras des Calumets naar La Plaine des Cafres. Een uitkijkpunt laat 
ons voor het eerst kennismaken met de indrukwekkende landschappen die La Réunion te bieden heeft.  
We dalen af tot aan een klein dorp dat op de bodem van de vallei is gelegen, waar we in eenvoudige 
accommodatie verblijven. In de namiddag wandelen we verder naar de waterval Grand Bassin, die prachtig 
gelegen is, en waar ook gezwommen kan worden. 
7 km - 4 u wandelen – 200m klimmen / 1100m dalen 
 

Dag 4 - 14.10 Plaine de Sables 
We nemen hetzelfde pad terug waar we gisteren gestart zijn, en waar ons voertuig ons staat op te wachten.  
Onderweg stoppen we op een plek voor een pick-nick, wat één van de favoriete activiteiten van de lokale 
bewoners is. We rijden verder omhoog, onderweg hebben we mooie zichten van de omliggende bergen. 
Weilanden in een vulkanische regio, ongebruikelijk, maar hier bestaat het.  
We steken vandaag Plaine de Sables over, een vlakte die uit vulkanische as bestaat en waar het vaak waait. 
De maanlandschappen maken er een uitzonderlijke wandeling van.  
Overnachting in de ideaal gelegen Gîte du Volcan, gelegen op 2240m hoogte. 
5 km – 2,5 u wandelen – 900m klimmen 
 

Dag 5 - 15.10 Piton de la Fournaisse 
Piton de La Fournaisse is één van de meest actieve, en gesurveilleerde vulkanen in de wereld. 
We maken hier een prachtige wandeling over een geologisch fenomeen waar geregeld uitbarstingen zijn. 
Het zicht aan de rand van de krater is ronduit indrukwekkend. Via dezelfde route keren we terug. 
We zetten onze route verder vanuit Volcan naar Grand Galet, waar de gelijknamige waterval idyllisch gelegen 
is tussen dichte tropische begroeiing. 
Via Saint Philippe rijden we langs de kust verder tot aan de lavavelden van Le Grand Brûlé.  
Dit zijn de grootste lavavelden die je op La Réunion kan vinden, afkomstig van Piton de la Fournaisse. 
We overnachten in Sainte Rose, in hetzelfde hotel dat we reeds kennen van dag 2. 
14 km - 6 u wandelen – 600m klimmen/dalen 
 

Dag 6 - 16.10 Hellbourg 
Vanuit Sainte Rose rijden we het binnenland in tot aan Hell Bourg, mooi gelegen in de Cirque de Salazie, één 
van de Cirques (valleien) die aan Piton de Neiges liggen. In de omgeving maken we een korte wandeling. 
We overnachten in gezellige accommodatie, die op 1000m hoogte is gelegen. 
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Dag 7 – 17.10 Cap Anglais 
Het pad Cap Anglais gaat voortdurend omhoog, sommige stukken zijn steil, andere wat minder. Aanvankelijk 
hebben we mooie zichten van de Cirque de Salazie, later loopt het pad door dicht tropisch regenwoud. 
We komen toe aan onze slaapplaats voor vannacht, de ideaal gelegen Gîte de la caverne Dufour, 2400m 
hoogte. 
7km - 6 u wandelen – 1480m klimmen 

 
Dag 8 - 18.10 Piton de Neiges 
We staan midden in de nacht op om op tijd voor de zonsopgang op de top van Piton de Neiges te staan. 
Op de top heb je een 360° panoramisch zicht van op La Réunion. 
Het is het hoogste punt van La Réunion, en hoogste punt van heel de Indische Oceaan, gelegen op 3070m. 
We dalen na het ontbijt in de Gîte af tot aan Cilaos, waar we overnachten. 
12 km - 7 u wandelen – 700m klimmen/ 1700m dalen 
 

Dag 9 - 19.10 Cilaos 
Na een paar stevige wandeldagen kan je vandaag de dag vrij besteden in Cilaos, gelegen op 1100 m.  
Cilaos is gekend als de wijnstad van La Réunion, er zijn hier ook thermale baden. 
Verschillende opties voor korte wandelingen in de omgeving, wie dat liever heeft kan een dagje relaxen en 
genieten van de mooie omgeving. 

 

Dag 10 - 20.10 Roche Plate 
Via de Col de Taïbit, 2061m, bereiken we de rand van de laatste van de 3 cirques die we bezoeken: Mafate. 
Dit is de meest afgelegen van de drie, en is enkel te voet of per helikopter te bereiken. 
Na een mooie tocht met dichte vegetatie komen we aan in het hoogste dorp uit deze regio, Marla, gelegen 
op 1620m, hier lunchen we.  
In de namiddag gaan verder naar Roche Plate, waar we in een eenvoudige gîte overnachten. 
17 km - 7 u wandelen – 1020m klimmen/ 1545m dalen 
 

Dag 11 - 21.10 Grand Place 
We verkennen de prachtige omgeving van Mafate en komen toe in Îlet des Orangers, waar we iets eten.  
Nadien gaan we verder tot aan Grand Place, waar we opnieuw in een gîte slapen. 
10 km – 6 u wandelen – 330m klimmen/ 1240m dalen 
 

Dag 12 - 22.10 Dos d’Ane 
We dalen af naar Îlet des Orangers, een ideale plek om te lunchen, hier bevinden zich bananenplantages en 
is de natuur erg weelderig. Nadien volgt een beklimming naar het eindpunt van deze wandeling, waar ons 
voertuig ons staat op te wachten. We rijden naar La Saline-Les-Bains, aan de kust gelegen. 
12 km – 6 u wandelen – 860m klimmen/ 740m dalen 
 

Dag 13 - 23.10 La Saline-Les-Bains 
De laatste dag van de reis brengen we door in de rustige badplaats van La Saline-Les-Bains. Vandaag is vrij 
te besteden: wat relaxen aan het strand, of je kan kiezen voor enkele optionele activiteiten. 
Helikoptervlucht, boottocht, of het indrukwekkende uitzichtpunt (inclusief korte wandeling) van El Maïdo. 
’s Avonds rijden we terug naar de luchthaven van Roland Garros voor de terugvlucht naar Parijs. 
Op de kennismakingbijeenkomst bespreken we de optionele activiteiten in detail. 
 

Dag 14 - 24.10 Parijs - Brussel 
We arriveren in Parijs, en worden nadien per privétransfer terug naar Brussel gebracht. 
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VERLENGING MAURITIUS 
 

Dag 14 - 24.10 St. Denis – Port Louis (Mauritius) 
Vanuit St Denis vliegen we naar de luchthaven van Plaisance, gelegen op het eiland Mauritius. 
In tegenstelling tot La Réunion, dat officeel nog steeds tot grondgebied van Frankrijk behoort, is Mauritius 
sinds 1968 onafhankelijk.  
In de nammidag verkennen we verschillende kleine baaien, aan de noordkust van Mauritius gelegen. 
We overnachten in een mooi hotel aan Grand Baie. 
1,5 u vliegen 
 

Dag 15 - 25.10 Le Pouce 
Het doel van de wandeling vandaag is een panoramisch zicht van 360° met fantastische landschappen.  
We bezoeken de Botanische tuin Pamplemousses, waar je o.a. 80 verschillende soorten palmbomen kan 
terugvinden. In de namiddag bezoeken we een koloniaal plantagehuis.  
Via de Cap Malheureux en de noordelijke eilanden arriveren we in Grand Baie, waar we opnieuw overnachten. 
’s Avonds eten we in één van de vele uitstekende restaurants, en ondervinden we dat de keuken verschilt 
met die van La Réunion. 
2,5 u wandelen – 400m klimmen/dalen 
 

Dag 16 - 26.10 La Montagne du Lion 
We rijden per privétransfer naar het zuidoosten van het eiland, waar verschillende topattracties gelegen zijn.  
We starten in het historische kolonisatiemuseum ‘Musée de Vieux Grand Port’. 
Vóór de 17de eeuw waren de eilanden van Mauritius en La Réunion onbewoond.  
Nadien bezoeken we het natuurreservaat Blue Bay, met helder water vol kleurrijke vissen. 
De wandeling die we in de namiddag maken naar het uitkijkpunt Montage du Lion, biedt prachtige zichten 
op de oostkust en de omliggende bergen. 
We rijden nadien verder via de mooie stranden van de oostkust. 
We overnachten in een gezellig hotel aan het strand. 
3 u wandelen – 450m klimmen/dalen 

 
Dag 17 - 27.10 Piton de la Rivière Noire 
Vandaag krijgen we totaal andere landschappen te zien dan gisteren. De uitzichtpunten aan de canyons van 
La Rivière Noire zullen niet teleurstellen. We komen voorbij primair regenwoud.  
Er bestaan verschillende wandelmogelijkheden en uiteraard maken we hier ook een wandeling.  
We slapen opnieuw in een degelijk hotel aan de westkust. 
3 u wandelen – 400m klimmen/dalen 

 

Dag 18 - 28.10 Port Louis – St. Denis - Brussel 
De voormiddag is vrij te besteden, je kan o.a. kiezen voor een wandeling langs het strand.  
In de namiddag vliegen we terug naar St Denis, met aansluitende de internationale connectie naar Parijs. 

 

Dag 19 - 29.10 Parijs - Brussel 
We arriveren in Parijs, en worden nadien per privétransfer terug naar Brussel gebracht. 
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