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Bestemming : La Reunion 

 
8-daagse fly & drive La Reunion 
Het bergachtige La Réunion wordt ook wel het “Hawaii” van de Indische Oceaan genoemd. Het eiland 
ligt in de Indische Oceaan ten oosten van Afrika. In het hart van het eiland ligt de hoogste berg, de 
3069 meter hoge “Piton des Neiges“, die wordt omgeven door drie oude vulkaankraters. Omdat 
Réunion een Frans departement is, maakt het deel uit van de Europese Unie en is het daarmee de 
verste bestemming waar je met de Euro kunt betalen. 
 
De stranden zijn fraai en het binnenland is een eldorado voor wandelaars, met meer dan 1000 km aan 
wandelpaden. De luxe hotels zijn op één hand te tellen en liggen aan de prachtige noordwestkust, in 
de gezellige badplaatsjes Boucan-Canot, St. Gilles-les-Bains en La Saline-les-Bains  
In het binnenland vind je uitsluitend sfeervolle pensions en guesthouses die zich richten op actieve  
vakantiegangers. Naast wandelen behoren ook canyoning en tochten per mountainbike tot de 
mogelijkheden.  
 



Programma 8-daagse fly & drive 

Privé rondreis La Reunion incl. wandelingen 
 
Dag 1  vliegreis via Parijs naar La Reunion   
 
Dag 2-3, Saint-Gilles-les-Bains 
Aankomst op La Reunion en met de auto is het een klein uurtje rijden vanaf de luchthaven Roland Garros 
naar de badplaats Saint-Gilles-les-Bains, een gezellig badplaatsje met een lang zandstrand. Verblijf van 2 
nachten in Le Swalibo*** 
 
Dag 4, Cilaos 
Langs de westkust met zijn grille rotspartijen gaat de reis het binnenland in naar het plaatsje Cilaos. Het is 
slechts op één manier te bereiken: via een weg met maar liefst vierhonderd bochten door een ongerepte 
natuur. Overnachting in Le Vieux Cep**. 
 
Dag 5, Saint-Joseph 
Verken de zuidkust van het eiland. Het charmante dorpje Saint-Joseph ligt aan Riviere des Remparts met in 
de nabij gelegen vallei prima wandelmogelijkheden. Iets verder ligt Saint-Philippe met goede lunch 
mogelijkheden en daarna verder naar de oostkust voor een bezoek aan Anse des Cascades. 
Overnachting in La Plantation**. 
 
Dag 6, Hell-Bourg 
De reis door het binnenland leidt langs het uitkijkpunt van Piton de la Fournaise met een magnifiek uitzicht 
over de nog steeds werkzame krater. Als de weersomstandigheden het toelaten kun je hier ’s ochtends naar 
de krater wandelen. De autorit eindigt vandaag in Hell-Bourg, een liefelijk dorp te midden van de natuur.  
Overnachting in Relais des Cimes**. 
 
Dag 7, Saint-Denis 
Na een ochtendwandeling en een bezoek aan de watervallen rond Salazie vertrek naar Saint-Denis.  In het 
gezellige stadshart van Saint-Denis zijn de Franse invloeden nog duidelijk terug te vinden.  Overnachting 
Juliette Dodu***. 
 
Dag 8, Vliegreis terug naar Amsterdam of verlenging op Mauritius 
Een vlucht van 2 uur brengt je naar Mauritius en voor een verblijf op één van de mooiste stranden ter 
wereld. 
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