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Onze villa heeft een eigen zwembadje.

MET DE ROLLS ROYCE OP MAURITIUS
Wie voor een vakantie op Mauritius kiest, weet dat hij/zij in een luxebubbel terechtkomt. 

Op het paradijselijke eiland in de Indische Oceaan verdringt het ene luxeresort zich naast het andere.
En toch kan het nog altijd luxueuzer. Dat ondervond onze toerismejournalist Peter Soete aan den lijve

in Maradiva Resort, de favoriete vakantieplek van de sterren én nu ook van onze journalist...

tekst Peter Soete foto’s Gwen

Het begint al op de luchthaven waar een chauffeur van
Maradiva ons staat op te wachten met een nagelnieuwe
BMW X5. In de wagen krijgen we een flesje water en
heerlijk geurende handdoekjes om ons even te verfris-
sen terwijl de elektrische bolide met pneumatische ve-
ring over de weg zweeft. Na een uurtje komen we aan in
Maradiva, een vijfsterrenresort Luxeplus aan de westkust
van Mauritius. Een goed gekozen locatie, want de west-
kust van Mauritius vangt bijna geen wind terwijl de
oostkust van het eiland dan weer een surfparadijs is.
In Maradiva zijn er geen hotelkamers an sich, wel vind
je er 65 villa’s. Wanneer de butler de deur van onze
villa op het strand opent, is het toch even slikken. En

dat terwijl we na jarenlang de wereld afreizen toch
een en ander gewoon zijn. We logeren in een ‘stan-
daardvilla’ van 163 m2 met een zwembadje van 15 m2

erbij. In onze ‘tuin’ en dus in de openlucht staat een
flink uit de kluiten gewassen designsalon met bureau
dat aansluit bij ons privézwembad, waar ook een zacht
zonnebed voor vier personen bij staat.

OVERAL HERMÈS
Wanneer we de schuifdeuren van de kamer open rol-
len, voelen we de heerlijke koelte van de geruisloze
airco op ons afkomen. Aan de muren van de kamer
hangt Hermèsbehangpapier en uiteraard zijn alle ver-

zorgings- en badproducten in de badkamer ook van
het Franse luxemerk. 
Ook opvallend: werkelijk alles is gigantisch in de
slaap- en badkamer. Naast een oversized bed met su-
perzacht beddengoed staat er nog een bureau met
vast telefoontoestel en een loungezetel. Op de goed-
gevulde minibar en glazenkast staat een breedbeeld-
televisie. Op een nachtkastje ligt ook een handenvrij
telefoontoestel. Kwestie van onmiddellijk bereikbaar
te zijn als je in het buitensalon, zwembad of de bui-
tendouche bent. Want die laatste is er ook naast het
grote bad, de inloopdouche en het afzonderlijke toilet
binnen in de villa zelf.

Maradiva is de hotspot van de sterren – namen blijven
hier goedbewaarde geheimen – en zet daar ook op in.
De eigenaars van het resort zijn graag geziene gasten
op Ascot en op de Golden Globes en alle beroemdhe-
den brengen graag enkele dagen door aan het strand
van de Indische Oceaan. Maar misschien kiezen zij dan
wel voor een villa van 220 m2 met privézwembad van
25 m2 of gaan ze voor de grootste woningen van maar
liefst 345 m2 telkens met een zwembad van 56 m2.

KOKEN MET DE CHEF
De volgende ochtend ontbijten we in onze villa. Een
overweldigende ervaring. Waar je in een gewoon hotel
een formulier moet invullen en ‘s avonds aan je deur
hangen, neemt je butler hier de avond voordien ge-
woon even de ontbijtkaart met je door en vraagt ter-
loops wat je graag eet. Op het afgesproken uur komt ‘s
anderendaags een keukenbrigade naar de villa, dekt de
tafel in de tuin, haalt de verse omelet uit de mobiele
oven en serveert die aan tafel terwijl je je nog even
uitrekt na een heerlijke nachtrust.
Na het overheerlijke ontbijt genieten we een uurtje

Koken in de openlucht

onder de leiding van de

chefs van het hotel: een

leuke ervaring.

Het ritje in de Rolls

Royce is onver-

getelijk.

We vinden al die
aandacht niet erg.
Niets went sneller

dan luxe

van het strand. Daarna hebben we een afspraak met
een van de chefs voor een kookcursus. Gasten kunnen
in de groente- en kruidentuin van het resort – waar
een hypermoderne openluchtkeuken staat – precies
dat gerecht klaarmaken dat zij zo lekker vonden de
dag ervoor. In ons geval een vers palmhartenslaatje en
ja, in onze kookbijbel zien we het recept van een vers
palmhartenslaatje met koriander en limoen, gedres-
seerd met sneetjes versgerookte tonijn! Nadat we sa-
men met de chef een voorgerecht, hoofdgerecht en
dessert bereid én opgegeten hebben, brengt een golf-
karretje ons terug naar onze villa. Net tijd genoeg voor
een dutje vooraleer we in Maradiva Spa verwacht wor-
den voor een Indische massage met welriekende olie. 
In de vooravond besluiten we om het dorpje Flic-en-
Flac nog even te verkennen en hoe kun je dat beter
doen dan met een Rolls Royce? Er rijden slechts drie
dergelijke wagens op Mauritius en Maradiva heeft er
twee van. Eén ding is zeker: bekijks hebben we, net als
ook overal parkeerplaats. En het merkwaardigste is dat
we die aandacht helemaal niet erg vinden. Niets went
sneller dan luxe. 

‘s Ochtends verrast

onze butler ons met

een uitgebreid ont-

bijt, mét onze favo-

riete gerechten.
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