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Eclipsreis naar La Reunion en Mauritius 
27 aug – 10 sept. 2016 

 
Ringvormige zonsverduistering 1 september 2016 

 
 

 
 

Op 1september 2016 vindt er een ringvormige zonsverduistering plaats die loopt van de 
Atlantische Oceaan, over equatoriaal Afrika tot in de Indische Oceaan. Dit eclipspad biedt 
talrijke goede mogelijkheden. Urania koos voor de paradijselijke eilanden La Reunion en 
Mauritius... 
 
 
LA RÉUNION – 'Zwitserland in de tropen'  
De bergketens, keteldalen en ravijnen hebben La Réunion de bijnaam bezorgd van 
Zwitserland in de tropen. Het welvarende eiland in de Indische Oceaan – onderdeel van 
Frankrijk - trekt daardoor veel bergbeklimmers en (berg)wandelaars.  
Ze volgen de Grande Randonnée, de gemarkeerde langeafstandswandeling die over het 
eiland loopt, beklimmen de ruim drieduizend meter hoge Piton des Neiges of de Piton de la 
Fournaise. De eerste is een uitgedoofde, de tweede een actieve vulkaan. De meer dan 
duizend verschillende plantensoorten en het primaire oerbos in natuurreservaat Saint Philippe 
Mare Longue zijn favoriet bij natuur- en vogelliefhebbers. De tropische warmte en bergtoppen 
zorgen het hele jaar door voor thermiek, ideaal voor parapenters en deltavliegers. Door de 
vele mountainbikepistes ontdekken ook steeds meer fietsliefhebbers dit Franse departement.  
Het uitgebreide wegennet en de voorzieningen op Europees niveau nodigen uit tot het huren 
van een auto en het op eigen gelegenheid verkennen van dit ruige vulkaaneiland ten oosten 
van Madagascar. 
 
 



Eclipsreis naar La Réunion & Mauritius  2 

Programma 
 
Dag 1 - 2 Aankomst La Réunion – bezoek St. Denis  
 
Vertrek vanuit Brussel Zuid met de trein naar de luchthaven van Charles De Gaulle (Parijs), 
vanwaaruit we rechtstreeks naar La Réunion vliegen. 
 
Na aankomst op de luchthaven van La Réunion worden we verwelkomd door onze gids. 
Geen moeilijke grensformaliteiten: we zijn immers nog steeds op Frans grondgebied!  
Vervolgens rijden we naar Saint Denis, slechts 15 minuten van de luchthaven gelegen, waar 
we kennismaken met de oude koloniale huizen en het stadscentrum. Saint Denis is de 
hoofdstad en grootste stad van het eiland. De stad telt ruim 135.000 inwoners en ligt aan de 
noordkant van het eiland. Het is een typisch Frans stadje met trendy winkels, brasseries, 
bistro's en boulangeries met "pains au chocolat"! Maar het stadje heeft ook duidelijk Creoolse 
invloeden welke terug te vinden zijn in de koloniale en religieuze gebouwen en de relaxte 
multiculturele atmosfeer. 
We brengen er een bezoek aan de wekelijkse ochtendmarkt, waar we ons in een tropisch 
Frankrijk wanen. Ideaal om er een mengeling van kruiden, proevertjes of meteen uw 
souvenirs van de reis te kopen. 
 

 
 
We genieten van een creoolse lunch en zetten de route verder naar de westkust voor de 
eerste overnachting.  
 
Avondmaal en overnachting: Lux Ile de la Reunion 
 
 
Dag 3 Cirque de Cilaos  
 
Vandaag bezoeken we Cirque de Cilaos, het meest zuidelijke en droogste amfitheater van de 
drie. De beklimming via de 400 bochten rijke weg is bezaaid met talrijke adembenemende 
uitzichtpunten. Eens toegekomen in het dorp verkennen we de omgeving samen met onze 
gids. Wijngaarden, de beroemde linzen en het typische borduurwerk zijn eigen aan Cilaos. 
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Degene die in zijn voor een wandeling nemen vervolgens het wandelpad door de bossen 
naar “La Roche Merveilleuse” onder begeleiding van een berggids. De bus vertrekt op een 
later tijdstip naar dit uitzichtpunt voor het beste panorama over de vulkaankrater, het dorp, de 
wandelpaden en bossen.  
We nuttigen een creoolse lunch en keren via dezelfde weg terug naar de westkust. Onderweg 
maken we nog een stop aan “le souffleur” langs de rotskust om deze witte schuimgeisers te 
bewonderen.  
 
Overnachting: LUX Ile de la Reunion op basis van ontbijt, lunch en diner. 
 
 
 
Dag 4 Bezoek Westkust  
 
Vanochtend rijden we naar het uitzichtpunt Piton Maido om een glimp op te vangen van de 
indrukwekkende en onherbergzame Cirque de Mafate! In een uur tijd gaan we van 0 tot meer 
dan 2200 m hoog waarbij we tal van landschappen doorkruisen: gaande van savanne, mango 
plantages, suikerruitvelden, geranium velden, over graslanden en primaire bossen tot 
uiteindelijk de hoge toppen van het eiland. Beslist één van de meest spectaculaire 
uitzichtpunten van la Reunion! 
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Op de terugweg komen we langs “La Petite France” waar we getuige zijn van het procedé om 
essentiële oliën aan geraniums te onttrekken. We genieten van een lunch in een table d’hôte 
en brengen vervolgens een bezoek aan een oud koloniaal landgoed, het Villèle museum. Het 
spreidt zich uit over een exotische tuin van meer dan 10 ha en we krijgen de mogelijkheid een 
kijkje te nemen op het gelijkvloers van het huis, de kapel, het slavenhospitaal en de oude 
suikermolen.  
 
Als afsluiter brengen we een bezoek aan Kelonia, het observatiecentrum van 
zeeschildpadden in St.Leu. 
 
 

 
 
 
Overnachting: LUX Ile de la Reunion op basis van ontbijt, lunch en diner  
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Dag 5 St. Paul – Observatoire des Makes  
 
Deze ochtend brengen we een bezoek aan het “Observatoire Astronomique des Makes”.  
De lunch gebruiken we aan de zuidkust in St.Louis.  
De namiddag is vrij, heerlijk om te ontspannen aan het zwembad/in de spa van het hotel of 
voor eventuele optionele activiteiten. 
 
Overnachting: Hotel Palm & Spa op basis van ontbijt, lunch, diner 
 
Dag 6 Eclips  
 
Deze dag staat geheel in teken van de ringvormige zonsverduistering.  
 

 
 
 
Overnachting: Hotel Palm & Spa op basis van ontbijt, lunch en diner  
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Dag 7 Piton de la Fournaise  
 
Vandaag bezoeken we de nog actieve vulkaan “Piton de la Fournaise” die het zuiden van het 
eiland domineert. We vangen de route aan naar “Plaine des Cafres” een regio gekend voor 
veeteelt en bezaaid met oude tamarinde bomen en acacia’s. Vanaf Bourg-Murat start de weg 
doorheen de bossen en stoppen we bij enkele uitzichtpunten zoals “Nez de Boeuf” met een 
panoramische uitzicht over de “Rivière des Remparts”. Wanneer we vervolgens over la Plaine 
des Sables rijden, lijkt het wel alsof we in een maanlandschap terecht komen! 
 

 
 
 

 
 
Na een creoolse lunch bezoeken we het vulkaan museum ‘La Cité du Volcan” en keren we 
terug naar het hotel.  
Overnachting: Hotel Palm & Spa op basis van ontbijt, lunch en diner 
 
Dag 8 The Wild South  
 
Vandaag vertrekken we naar “The Wild South”. We maken een eerste stop bij "Grand Anse", 
een strand omzoomd met kokos palmen, en the place to be in het weekend voor de lokale 
bevolking. Zin om de benen te strekken? In plaats van met de bus mee te rijden kan je ook 
vanuit het hotel de trappen naar beneden nemen  (+/- 15 minuten). 
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We zetten de route verder en houden halt aan verschillende uitzichtpunten ("Cap Méchant", 
Manapany,…) die deze charmante kust rijk is. Indrukwekkend hoe de oceaan met een 
enorme kracht inbeukt op de zwarte lava rotsen!  
 

 
 
 
 
In de omgeving van St. Philippe, bezoeken we een prachtige en wilde botanische tuin: "Le 
Jardin des parfums et des épices". We ontdekken honderden soorten inheemse exotische 
planten inclusief vele medicinale, decoratieve en fruit specerijen, sommigen reeds een eeuw 
oud. Een gids met een perfecte kennis van de tuin en de geschiedenis neemt ons mee voor 
een rondleiding 
 

 
 
Na een creoolse lunch maken we een stop aan “Anse des Cascades”, waar talrijke kleine 
vissersboten aangelegd zijn. Dan rijden we verder naar Piton Sainte-Rose, waar de kerk 
“Notre Dame des Laves” in 1977 op een miraculeuze manier ontsnapt is aan de vernietigende 
kracht van een lavarivier. Sindsdien is deze plek een waar pelgrimsoord geworden. 
 
Tenslotte rijden we naar Cirque de Salazie, de meest groene en vruchtbare van de drie 
indrukwekkende amfitheaters van La Reunion. Hier zijn ruim 100 watervallen, die zich in 
diepe kloven en ravijnen storten. Onderweg maken we een stop om de “Voile de la Mariée’ te 
bewonderen. 
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Overnachting: Le Relais de Cimes op basis van lunch en diner 
 
Dag 9 - Cirque de Salazie  
 
Deze dag is gewijd aan de ontdekking van het charmante dorp Hell-Bourg en haar omgeving. 
Het dorp kreeg in 1998 de titel voor één van de mooiste dorpen van Frankrijk op basis van de 
kwaliteit en het pure karakter van de plaats. Samen met onze gids lopen we door het dorp om 
deze oase van rust, de typische creoolse huizen en hun bloemrijke tuinen te verkennen. We 
maken tevens kennis met het dorpje Grand Ilet en brengen na de lunch een bezoek aan het 
beroemde «Maison Folio!» en haar indrukwekkende tuin.  

 
Overnachting: Le Relais des Cimes op basis van ontbijt, lunch en diner 
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Dag 10 - 13 Bezoek oosten van het eiland en vlucht naar Mauritius  
 
Vanochtend bezoeken we het oosten van het eiland. Deze regio wordt gekenmerkt door 
suikerrietvelden en een bevolking van voornamelijk Indische afkomst. Onderweg zien we 
talrijke kleurrijke tempels. In Saint André brengen we een bezoek aan een vanilleplantage 
(familiaal bedrijf) en een rum distillerie (Distillerie Savanna). Wat verderop in Saintes Suzanne 
maken we een stop aan de prachtige Niagara Waterval.  
Tenslotte worden we naar de luchthaven gebracht voor de vlucht naar Mauritius.  
Bij aankomst in Mauritius worden we verwelkomd en naar onze accommodatie gebracht. Tijd 
voor heerlijke ontspanning langs de parelwitte stranden, waaiende palmbomen en 
azuurblauwe oceaan. Of wens je eerder op ontdekking te gaan en deel te nemen aan 
optionele activiteiten?  
De laatste avond genieten we van een afscheidsdiner in het prachtige Château de Bel 
Ombre. Een shuttle brengt ons naar deze unieke historische setting. 
 
Overnachtingen: Heritage Le Telfair op basis van half pension. 
 

 
 
 
Dag 14  Internationale terugvlucht 
Het avontuur is ten einde gekomen en we worden terug naar de luchthaven gebracht voor de 
internationale terugvlucht. 
 
Dag 15  Aankomst in Europa 
Einde van een prachtige reis naar het natuureiland Reunion en het tropische Mauritius!! 
 

 



Eclipsreis naar La Réunion & Mauritius  10 

De reis in een notedop  
 
Dag 01: 27/08 Internationale vlucht naar Reunion 

Dag 02: 28/08 Aankomst in Saint Denis 

Bezoek markt van St. Denis &  Citytour 

Overnachting Westkust – Hotel LUX  

Dag 03 : 29/08 Bezoek Cirque de Cilaos  

  Overnachting Westkust – Hotel LUX 

Dag 04 : 30/08 Piton de Maïdo, Villèle Musée & St. Leu 

Overnachting Westkust – Hotel LUX  

Dag 05: 31/08 Bezoek Observatoir astronomique des Makes  

  Vrije namiddag 

Overnachting Wild South – Hotel Palm & Spa  

Dag 06 : 01/09 Dag in teken van de Eclips 

Overnachting Wild South – Hotel Palm & Spa  

Dag 07: 02/09 Bezoek van Piton de la Fournaise  

Overnachting Wild South – Hotel Palm & Spa  

Dag 08: 03/09 Bezoek van « The Wild South » 

Overnachting  Cirque de Salazie – Relais des Cimes  

Dag 09: 04/09 Bezoek Hellbourg en haar omgeving  

Overnachting Cirque de Salazie – Le Relais des Cimes 

Dag 10: 05/09 Bezoek Oosten van het eiland 

Transfer naar de luchthaven voor uw vlucht naar Mauritius 

Verwelkoming en transfer naar uw hotel 

Overnachting in Heritage Le Telfair 

Dag 11: 06/09 Mauritius – Heritage Le Telfair  

Dag 12: 07/09 Mauritius – Heritage Le Telfair  

Dag 13: 08/09 Mauritius – Heritage Le Telfair 

Dag 14: 09/09 Transfer naar de luchthaven voor uw internationale terugvlucht huiswaarts 

Dag 15: 10/09 Aankomst in Europa 

 
 
4. Prijzen en voorwaarden 
 
Kostprijs, op basis van 2 persoonskamer:  €- 3325,00 per persoon   
(exclusief internationale en regionale vluchten!!!) 
 
Single supplement: € 964,00 per persoon  
 
Geschatte vluchtprijs:  € 1400,00  
(Prijs gebaseerd op de vluchtprijs in 2014. De vluchtprijzen zijn slechts 11 maanden voor 
vertrek bekend. ) 
 
Inbegrepen:  

♦ Verwelkoming door uw gids op de luchthaven van Reunion  

♦ Transfers zoals vermeld  

♦ Vervoer in een bus met airconditioning  

♦ Een Engels- of Franssprekende gids en een chauffeur  

♦ Nederlandstalige reisleider 

♦ Een berggids voor de korte wandeling naar “La Roche Merveilleuse”  

♦ Excursies en ingangsgelden in Reunion zoals vermeld in het programma 

♦ Overnachtingen zoals vermeld in het reisverhaal  

♦ Vol pension tijdens het verblijf in Reunion (behalve de lunch op dag 10)  

♦ Dranken tijdens de lunch in Reunion (behalve dag 6 en dag 10)  

♦ Half pension tijdens het verblijf in Mauritius  

♦ Ondersteuning lokale vertegenwoordiger  

♦ Bijdrage calamiteitenfonds  

♦ Voorreisvergadering & eclipsbriefing 

♦ Eclipsbril 



Eclipsreis naar La Réunion & Mauritius  11 

 
Exclusief:  
 

♦ Internationale vluchten, luchthaventaksen en vertrektaksen. 
Deze prijzen zijn slechts 11 maanden voor vertrek bekend.  Geschatte prijs (op basis 
van de prijzen 2014: circa 1400,00 euro). 

♦ Overige maaltijden, dranken en optionele excursies  

♦ Verzekeringen en persoonlijke uitgaven  
 
 
Vermelde vluchtgegevens zijn indicatief – exacte vluchtgegevens en prijs van de vluchten 
zullen ongeveer 11 maanden voor vertrek bekend zijn. 
 
Programma onder voorbehoud van wijzigingen. 
 

 
 
 
 
De reis wordt georganiseerd door: 
 
Untamed Travelling 
Jozef Verbruggen 
Zelksestraat 10 
6631 KE Horssen 
Nederland 
Tel.: +31 - (0)487 - 54 03 67 
Fax : +31 - (0)487 - 54 09 71 
Licentie SGR 2847 

Urania staat in voor de wetenschappelijke 
begeleiding.Voor meer info en aanmelding kan je 
terecht bij:  
 
Werner Hamelinck 
Coördinator Urania’s Astroreizen 
Volkssterrenwacht Urania  
Mattheessenstraat 60 
B-2540 Hove 
www.urania.be 
wh@urania.be 
zie ook: 
www.astroreizen.be 
Tel: + 32 475/29.11.59 

 

 

 


