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Маурициус е независна монархија, Маурициус е независна монархија, 
во рамките на Комонвелтот од 1968 во рамките на Комонвелтот од 1968 
година, република е од 1992 година на година, република е од 1992 година на 
истоимениот остров и на неколку истоимениот остров и на неколку 
помали острови од групата Мака-помали острови од групата Мака-
ренски острови во Индискиот Океан, ренски острови во Индискиот Океан, 
800 км источно од Мадагаскар. 800 км источно од Мадагаскар. 

На Маурициус му припаѓа и ос-На Маурициус му припаѓа и ос-
тровот Родригез.тровот Родригез.

Има околу 1.220.000 жители на Има околу 1.220.000 жители на 
површина од 2.040 км2. Главен град е површина од 2.040 км2. Главен град е 
Порт Луис. Официјални јазици се ан-Порт Луис. Официјални јазици се ан-
глискиот, францускиот и креолскиот. глискиот, францускиот и креолскиот. 

Холандскиот принц Маурицијус Холандскиот принц Маурицијус 
Насеј ниту сонувал дека името ќе му се Насеј ниту сонувал дека името ќе му се 
спомнува ширум светот дури и че-спомнува ширум светот дури и че-
тиристотини години по неговата смрт. тиристотини години по неговата смрт. 
Морепловците на некогашната по-Морепловците на некогашната по-
морска велесила го колонизирале морска велесила го колонизирале 
најголемиот остров од Макаренскиот најголемиот остров од Макаренскиот 
архипелаг и го нарекле по својот иден архипелаг и го нарекле по својот иден 
владетел, но набрзо морале да го на-владетел, но набрзо морале да го на-
пуштат рајскиот остров и да им го пре-пуштат рајскиот остров и да им го пре-
пуштат на Французите.пуштат на Французите.

По својата топографија овој остров По својата топографија овој остров 
е единствен во светот, а неверојатно е единствен во светот, а неверојатно 
различните пејзажи како повеќе да се различните пејзажи како повеќе да се 
дел од некој научно-фантастичен еп дел од некој научно-фантастичен еп 
отколку на овоземските реалности. отколку на овоземските реалности. 
Околу островот се протегаат пре-Околу островот се протегаат пре-
красни плажи во должина од 330 км, красни плажи во должина од 330 км, 
опкружени со еден од најголемите ко-опкружени со еден од најголемите ко-
рални гребени на светот, што условува рални гребени на светот, што условува 
исклучително поволна и изедначена исклучително поволна и изедначена 

Островот има тропска клима, со Островот има тропска клима, со 
температура меѓу 25 и 30 степени температура меѓу 25 и 30 степени 
Целзиусови. Тоа е и период кога трае Целзиусови. Тоа е и период кога трае 
туристичката сезона. Можни се и крат-туристичката сезона. Можни се и крат-
котрајни тропски дождови.котрајни тропски дождови.

Овој остров е еден од најпознатите Овој остров е еден од најпознатите 
во Индискиот Океан. Со својата ег-во Индискиот Океан. Со својата ег-
зотика тој го привлекува вниманието зотика тој го привлекува вниманието 
на многубројни туристи. Тоа е особено  на многубројни туристи. Тоа е особено  
популарна дестинација за Европејците популарна дестинација за Европејците 
во текот на целата година. во текот на целата година. 
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клима. Бројните лагуни и тајните бре-клима. Бројните лагуни и тајните бре-
гови и пештери се создадени за ро-гови и пештери се создадени за ро-
мантичен одмор, а гордите палми, мантичен одмор, а гордите палми, 
многубројните дрвја и цвеќиња пра-многубројните дрвја и цвеќиња пра-
ват кога сте таму да се чувствувате ват кога сте таму да се чувствувате 
како да сте во рајот, особено ако от-како да сте во рајот, особено ако от-
седнете во некој од туристичките ком-седнете во некој од туристичките ком-
плекси во близина на Гранд, Бел Мар, плекси во близина на Гранд, Бел Мар, 
Блу, Флик-Флак и Тамарин.Блу, Флик-Флак и Тамарин.

Спроти овие величествени глетки Спроти овие величествени глетки 
се пределите околу вулканот Церфс, се пределите околу вулканот Церфс, 
оковани со стврдната и црвена магма, оковани со стврдната и црвена магма, 
па се добива впечаток како овој крај па се добива впечаток како овој крај 
да е од друга галаксија. Куполата на да е од друга галаксија. Куполата на 
овој вулкан е во средината на островот овој вулкан е во средината на островот 
и претставува вистинска атракција за и претставува вистинска атракција за 
туристите, бидејќи внатрешноста е туристите, бидејќи внатрешноста е 
пошумена и личи на некој пејзаж од пошумена и личи на некој пејзаж од 
книгите на Толкин. книгите на Толкин. 

На јужната страна на Маурициус се На јужната страна на Маурициус се 
наоѓа Националниот парк и тука сè е наоѓа Националниот парк и тука сè е 
поразлично, поради кањонот на Црна поразлично, поради кањонот на Црна 

Река и величествениот водопад Алек-Река и величествениот водопад Алек-
сандар, но по убавина не заостанува и сандар, но по убавина не заостанува и 
водопадот Рочестер.водопадот Рочестер.

Маурициус е идеален за одмор од Маурициус е идеален за одмор од 
почетокот на април до крајот на јули и почетокот на април до крајот на јули и 
од септември до ноември кога нема од септември до ноември кога нема 
воопшто дожд. Коралните гребени и воопшто дожд. Коралните гребени и 
подводните карпи се меѓу најубавите подводните карпи се меѓу најубавите 
на светот, а во нив живеат повеќе од на светот, а во нив живеат повеќе од 
илјадници видови риби, водени ме-илјадници видови риби, водени ме-
котелци и школки, поради што на Мау-котелци и школки, поради што на Мау-
рициус доаѓаат љубителите на нур-рициус доаѓаат љубителите на нур-
кањето и на подводниот риболов.кањето и на подводниот риболов.
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