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Terrasson är en lugn del av området Pointe
aux Sables, som tillhör södra delen av Port Louis.
Med 4 minuters promenadväg till havet och 4 km
till huvudstaden, Port Louis, ligger vår restaurang
och lägenhet för uthyrning (separerad del i vårt
hus).

Oavsett om det är vinter eller sommar, är
temperatur och väder stabilt i detta område. Det
gör att växtligheten frodas och fler och fler turis-
ter söker sig hit. I takt med detta byggs nya köp-
centra och supermarkets. Under 2013 slår en ny
supermarket upp portarna 3 minuters gångväg från
oss. Små butiker och s.k. Snacks finns det gott om
så man behöver inte sakna något. Blir man sugen
på extravaganser, basarer och folkmyller tar man
enklast bussen till huvudstaden. Hållplatsen når
man på 1 minut.

Promenar man ett stycke efter stranden (ta vän-
ster) så går det att hitta fina familjestränder men
bättre sanstränder finns några kilometer söder-
och norrut.

Oavsett om du vill koppla av i värmen eller
undersöka möjligheterna för affärer i Mauritius, så
kan Terrasson möta alla behov.

Restaurangen
Mauritisk mat har hämtat sina influenser från
många delar av världen och kan lite förenklat
sägas vara en blandning av Kina, Indien, Afrika
och Europa. Kryddor som chili, nejlikor, kanel,
ingefära och masala är viktiga inslag. Basen är
oftast ris eller nudlar, även om pasta och potatis
också förekommer. Ofta blir det många skålar på
bordet där förädlade grönsaker (pickels, satchini,
buljonger) presenteras. Kyckling, fisk och lamm
är vanligare än fläsk- och nötkött.

Open Air kan erbjuda alla typer av
Mauritiska rätter, ibland med en tvist av svensk
matkultur. Det fruktträd och gröna växter som
finns i vår trädgård används till fullo som
komplement till menyn. Om säsongen är rätt är 10
olika varianter av mango en oslagbar njutning.
Och självklart är borden placerade under dessa
mangoträd ute i det fria och omgiven av en frodig
grönska.

Har man tur gästas man av kameleonter och
vänligt sinnade fåglar som ibland ses sova på
grenarna. Ett mer tveksamt sällskap, när mangon
mognat, är de nattaktiva fladdermöss som
uppenbarligen också älskar våra tre mangosorter.

Marina,
ägaren och
kocken, är ett
veritabelt
uppslagsverk
när det gäller
mat och
tillredning.
Fråga henne

vadsomhelst och du kommer att få ett mycket
utförligt svar.
Ett bättre sätt att närma sig det Mauritiska köket
finns nog inte. Och om tiden tillåter ger hon gärna
en praktisk snabbkurs från råvara till färdig rätt.

Under vissa perioder kommer restaurangen
att hållas stängd och därmed begränsas våra
boende gästers utbud. Men vi gör vad vi kan för
att tillmötesgå era behov!

Självklart erbjuder Open Air också mat för
picnic, privata partyn, team buildning etc.
Whenever & Wherever food is needed!



Uthyrningslägenhet
2 rum och kök samt toalett och dusch på totalt 70
kvm, står till ert förfogande. Lägenheten har
separat ingång och uteplats och köket är välutrus-
tat för bästa självhushållning. Blir ni trötta på
egen matlagning ligger Open Air café runt hörnet.

Sängplatser finns för fyra personer (typ 2 vuxna
och 2 barn) och priset nedan är oavsett antal
personer.

Från flygplatsen tar man sig enklast med taxi.
Något som vi gärna kan förmedla om så önskas.
Kostnaden för detta brukar hamna runt
1500MRU. Önskas hyrbil kan vi möjligen också
ordna detta men enklast är att fixa detta på flyg-
platsen. Säker parkering finns på tomten.

Bussresor är billiga när man vill ta sig runt på ön.
Från Terrasson till de två bussterminalerna i Port-
Louis betalar man 22MRU (maj 2013) och däri-
från tar man sig till t.ex. Grand Bay med
expressbuss på 35 minuter för 35MRU.

Som du säkert förstår vill vi göra allt för att er
vistelse i Mauritius ska bli så upplevelsefylld och
smidig som möjligt, oavsett om ni stannar 1 vecka
eller 3 månader. Vår gemensamma kunskap om
landet delar vi mer än gärna med oss av: om det
så gäller katamaransegling, nationalparker, bra
badstränder, snorkling, sega-musik, historia eller
Board of Investment.

Välkomna!

Marina & Per

8 000 1 950

16 000

205

410 3 900

1 vecka

2 veckor
1 månad 30 000 770 7 300

MRU Euro SEK

Över 2 månader vistelse 25 000MUR/månad.
Prislista för 2014 gäller oavsett hög- eller lågsäsong.
Erbjudande om tvätt och städning 1 ggr/vecka ingår.



29 Camelia street, Terrasson,
Pointe aux Sables, Mauritius

Marina Carpen-Skjöldebrand
Marina är Mauritier och har nära 15 års erfarenhet
av arbete med turism inom hotell- och
restaurangnäringen både i och utanför Mauritius.
Förutom management har hon utvecklat kunskaper
inom kokkonsten. Hon har också stor talang inom
inredning och dekoration.

Marina driver företaget Open Air.

Per Skjöldebrand
Per bor sedan 2010 i Mauritius. Har utbildning
som socionom och påbyggd Master i Organisation
och ledarskap. 20 års arbete med teater som
pedagog, regissör och producent förde honom till
arbete i Mauritius. Per är specialiserad på
Forumteater, improvisationsteater,
produktionsplanering och regi.

En kortare
utbildning
inom Hotell-
och restaurang
och ett
glödande
intresse för
matlagning
från alla
kulturer gör
honom till en multikulturell, ödmjuk, mästare
(även vid diskhon).

Per driver företaget Mauritian Stories - paradise
and beyond.


