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Mauritius beste eiland volgens golfers 
 

Eiland Mauritius is een van 's werelds beste plekken om te golfen. Dat maakte 

leadingcourses.com bekend, Europa's grootste beoordelingssite voor golfbanen. Met een 

rating van 9,6/10 is het eiland Mauritius het best beoordeelde eiland om te golfen. Het scoort 

daarmee beduidend beter dan andere gerenommeerde Canarische of Caribische golfeilanden. 
 

Wat maakt Mauritius een unieke golfbestemming? 
Mauritius is een eiland in de Indische Oceaan dat tot Afrika wordt gerekend. Het ligt zo'n 855 km 

ten oosten van Madagaskar en ongeveer 1.800 km van het vasteland van Afrika, ter hoogte van 

Mozambique. Het land staat gekend als een 'post card perfect' tropisch eiland met hagelwitte 

stranden, een droombestemming voor honeymooners. Niet voor niets dus dat volgens schrijver 

Mark Twain de hemel naar het evenbeeld van Mauritius geschapen werd. Reisgids Lonely Planet 

benoemde Mauritius tot een van de 10 must-visits voor 2018. Het viert dit jaar 50 jaar 

onafhankelijkheid. 

 

Dat Mauritius beoordeeld wordt als een van 's werelds beste plekken om te golfen, heeft het te 

danken aan verschillende troeven. Niet alleen zijn de weersomstandigheden optimaal en de 

golfbanen spectaculair, je golft er op prachtige locaties met de Indische Oceaan als decor. Iets waar 

je alleen hier zo van kan genieten. 

 

Wist je dat Mauritius het derde land ter wereld ooit is waar golf werd geïntroduceerd? Intussen kan 

je je golfskills de vrije loop laten op acht 18-hole en vijf 9-hole golfbanen. Enkele daarvan werden 

ontworpen door wereldberoemde golfspelers zoals Ernie Els en Bernhard Langer. Per kilometer 

vind je op Mauritius trouwens 16 keer meer golfbanen per vierkante kilometer dan op de 

Dominicaanse Republiek. En dat is toch een alom geprezen golfbestemming. 

 

Ook andere actieve genieters komen op Mauritius uitgebreid aan hun trekken, met tal van 

mogelijkheden voor fervente duikers, en kite- en windsurfers. Begin juli is er zelfs de 'Dodo Run', 

een trailrun in 5 moeilijkheidsgraden, van 5 tot 50 km. 

 

Mauritius bereikbaarder dan ooit 
Voor wie Mauritius deze zomer nog wil ontdekken is er goed nieuws. In de maanden juli en 

augustus komt er op woensdag een derde rechtstreekse wekelijkse vlucht vanuit Amsterdam. In 

maart nam luchtvaartmaatschappij Air Mauritius op maandag en vrijdag al twee directe vluchten in 

haar dienstregeling op, in samenwerking met KLM. Het eiland was nog nooit zo vlot bereikbaar.  

 

Wie liever vanuit Brussel vertrekt, kan dat natuurlijk ook. Er zijn momenteel aantrekkelijke tarieven 

met vertrek vanuit Brussel naar Mauritius via Amsterdam of Parijs. Vraag ernaar bij je reisagent. 

 

Over Air Mauritius 
Al sinds 1967 brengt Air Mauritius de rest van de wereld in verbinding met Mauritius. De 

luchtvaartmaatschappij bedient intussen 24 regionale en internationale bestemmingen. Meer dan 

enkel een airline, hoopt Air Mauritius vooral een echte ambassadeur te zijn voor het eiland. Hun 

kwaliteitsservice, zowel aan land als in de lucht, werd al meermaals beloond op de World Travel 

Awards als Leading Airline. 

 

 

 



Nuttige links: 
www.airmauritius.com 

www.tourism-mauritius.mu 

www.tourism-mauritius.mu/en-int/golf 

www.tourism-mauritius.mu/en-int/events/dodo-trail 

 


