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Paradijselijk  oord

Heritage Resorts staat voor 2.500 hectare van onvergetelijke 
ervaringen. Twee vijfsterrenhotels, luxueuze villa’s, een 18-holes 
golf club, het Frédérica-natuurreservaat, twee spa’s, diverse 

restaurants, een C Beach Club, kinder- en sportanimatie… jong en oud 
vinden hier hun gading.

KOLONIAAL 
Wij streken neer in het Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort, lid van 
Small Luxury Hotels of the World. Dit resort dankt zijn naam aan Charles 

Telfair, een natuurkundige die in de negentiende eeuw op de 
suikerplantage Bel Ombre leefde. Het hotel gelegen aan een wit 
zandstrand en een turkooizen Indische Oceaan, is gebouwd in koloniale 
stijl en integreert zich perfect de omgeving met tropische planten. Er zijn 
meerdere uitstekende restaurants, maar wij waren helemaal weg van  
Le Palmier waar je ’s middags overheerlijk luncht met je voeten in het 
witte zand. In de Cavandish Bar kun je voor en na je lunch of diner 
terecht. Voor een unieke ‘Sea, Sun & Sand Experience’ is er de C Beach 
Club, ook toegankelijk voor niet-hotelgasten én the place to be voor velen. 

Winterzon gegarandeerd op het idyllische eiland Mauritius.  
ELLE Decoration neemt je mee naar het landgoed van de voormalige 
suikerplantage Bel Ombre aan de zuidwestkust waar heden de diverse 

etablissementen van Heritage Resorts voor elk wat wils bieden… 
tekst MARLEEN DUERINCKX

INTERIEUR MAURITIUS
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Hier oogt de inrichting zeer modern. Turkoois en wit zetten de hoofdtoon 
in deze hippe plaats met twee restaurants, een bar en zwembad. 

SPA & GOLF
In de Seven Colours Spa ‘Millisime Collection’ kom je volledig tot rust en 
kun je kiezen uit diverse behandelingen. De honderd procent natuurlijke 
producten zijn speciaal voor de Veranda Resorts, waartoe Le Telfair 
behoort, ontwikkeld. De filosofie van Seven Colours Spa is om een totale 
ervaring van welzijn te bieden voor lichaam en geest.

Wij kregen eveneens de unieke kans om een balletje te slaan op de 
18-holes ‘Championship Golf Course’, een design van Peter Matkovich. 
Vanop de baan heb je prachtige uitzichten op het natuurreservaat, de 
Heritage Villa’s, de azuurblauwe oceaan en het Chateau de Bel Ombre, 
een koloniaal landhuis gebouwd eind negentiende eeuw, dat heden 

dienstdoet als restaurant en locatie voor unieke evenementen. We 
brachten ook een boeiend bezoek met gids aan het natuurreservaat 
Frédérica en volledigheidshalve moeten we ook nog vermelden dat je hier 
ook tal van sportactiviteiten kunt beoefenen en dat er ook een speciaal 
programma is voor kids.

GEVULDE DAGEN
Op Mauritius zijn tal van bezienswaardigheden, maar de Heritage 
Resorts hebben samen zoveel te bieden dat ons verblijf zich beperkte tot 
dit domein met goed gevulde dagen van zwemmen, wandelen op het 
strand, spabehandelingen, golven, aperitieven en gastronomisch 
genieten… 

Heritage Resorts, Domaine de Bel Ombre, Mauritius, 
info@heritageresorts.mu, www.heritageresorts.mu




