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Øde kridhvide sandstrande, turkisblå 
laguner, svajende palmer og stråtækte 
bungalows – dette er for mange den ulti-
mative paradis drøm. Og lige netop derfor 
er øerne i Stillehavet blandt de rejsemål, 
som os danskere ønsker at opleve mindst 
én gang i livet.

Hos Fijirejser har vi specialiseret os i rejser 
til Stillehavsøerne. Vi slog første gang døre-
ne op i 2005, hvor vi åbnede kontor i Oslo. 
Året efter åbnede vi kontor i Stockholm 
og nu er turen så kommet til Danmark. 
Vores rejsekonsulenter har rejst i området 
og vi ønsker at dele vores viden, råd og 
erfaringer med dig, for at gøre netop din 
rejse til noget helt specielt. Vi har også et 
tæt samarbejde med Australienrejser, der 
er specialister i rejser til Australien og New 
Zealand.

I vores katalog fremhæver vi spændende 
destinationer i Stillehavet.  Det er steder 

som vi selv har stiftet bekendtskab med og 
som vi derfor varmt kan anbefale. 

Vi har fokuseret på at vise et bredt udvalg 
af hvad vi kan tilbyde på rejser til Stille-
havsøerne. Vi har desværre kun mulighed 
for at vise en brøkdel af hvad der findes af 
hoteller, resorts, ture og oplevelser her i 
kataloget. Derfor kan du finde meget mere 
inspiration på vores hjemmeside www.
fijirejser.dk eller ved at ringe til os.

Priser
Du kan bo godt på alle destinationerne i 
Stillehavet, og i kataloget finder du hoteller 
og oplevelser i de fleste priskategorier.

Priskategorierne i kataloget er vejledende 
og kan i løbet af året ændre sig på grund af 
sæson, valutakurser eller andre årsager. Vi 
har ofte rigtig gode kampagner på flyrej-
ser, overnatninger og oplevelser. 

Derudover kan der ofte spares en del på 
hoteller og resorts, hvis du bor der i flere 
dage. Tilmed kan der også forekomme 
rabat, hvis du bestiller tidligt.

Der kan være specielle betingelser til til-
buddene, f.eks. at de gælder i enkelte pe-
rioder. Når du kontakter os, giver vi dig de 
præcise priser, som gælder for netop din 
rejseperiode.

Besøg, ring eller send os en e-mail
Vi synes det er utrolig hyggeligt at få besøg 
på vores kontor i Ryesgade 27, 2. sal i Aar-
hus, men har du ikke mulighed for det, er 
du meget velkommen til at ringe til os eller 
sende en e-mail.

Du er også velkommen til at udfylde en 
rejseforespørgsel, som du finder på www.
fijirejser.dk, eller sende os en e-mail til 
info@fijirejser.dk. Så forbereder vi os på 
dine ønsker inden vi kontakter dig.

Det nye katalog fra Fijirejser
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Priser: 

Vi har lavet et prissystem hos Fijirejser, der er rigtig nemt at bruge. Priserne i kataloget 
er vist med Skildpadde symboler, der angiver hvilket beløb værelseskategorien ligger 
indenfor. Eksempelvis vises et værelse med to skildpadder, betyder det at prisen for 
værelset ligger mellem 1.500 - 2.500 kr. per nat.

Rejseforslag og udflugter vises med en vejledende fra pris.

Du er altid velkommen til at ringe ind og snakke med en af vores rejsekonsulenter, for at 
få den præcise pris for din ønskede rejseperiode.

  Mellem 500 kr. 1.500 kr.

  Mellem 1.500 kr. - 2.500 kr.

  Mellem 2.500 kr. - 4.500 kr.

 Mellem 4.500 kr. - 6.500 kr.

 Mere end 6.500 kr.
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Stillehavet ligger på den anden side af 
jorden og det tager næsten samme tid at 
flyve dertil, uanset om du flyver øst eller 
vest om jorden. Du kan også vælge at flyve 
hele jorden rundt. 

Det kan være en god idé at lave et stop un-
dervejs, ikke mindst for at dele den lange 
flyrejse op, men også for at udnytte mu-
ligheden for at stifte bekendtskab med et 
eller to spændende lande og deres kultur. 
På en rejse jorden rundt kan du kombinere 
de fleste verdensdele til en overkommelig 
pris. Kombinationsmulighederne er mange 
og priserne varierer i forhold til hvilken rute 
og antal stop du ønsker.

Flypriserne kan også variere på grund af 
sæson og bestillingstidspunkt. Vi har ad-
gang til de billigste billetter, der tilbydes 
af de store anerkendte flyselskaber. Vi er 
specialister i at finde de bedste og billigste 
rejseruter i det store udbud af flyruter og 
priskombinationer. Kontakt os for at få 
mere information og et uforpligtende til-
bud på din drømmerejse.

Ønsker du ekstra komfort?
Mange ønsker lidt ekstra komfort og ser-
vice på rejsen. I det tilfælde er Business 
Class et godt valg. Det koster en del ekstra, 

men er med til at gøre selve flyrejsen mere 
behagelig og til en god oplevelse. De fleste 
flyselskaber tilbyder sæder, som næsten 
kan blive til en rigtig seng, og serveringen 
er altid udsøgt på Business Class. Vi kan 
også tilbyde First Class som er endnu mere 
bekvemt og luksuriøst.

I kataloget har vi opstillet flere konkrete 
rejseforslag for at vise hvilke muligheder 
der findes, og for at give et indtryk af, hvad 
du må forvente at skulle betale for en rejse 
til Stillehavet.

Rejseruter
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Drømmer I om et bryllup på en strand i 
Stillehavet? Det er hverken dyrt eller van-
skeligt. Lad os hjælpe jer med at arrangere 
et eventyrbryllup i smukke omgivelser. 

Stadig flere danskere vælger at rejse ud i 
verden for at afgive ægteskabsløftet, og 
et mere romantisk sted for et bryllup, end 
paradisøerne i Stillehavet, skal man lede 
længe efter. Et bryllup her bliver en kæmpe 
oplevelse for livet. 

Vi kan arrangere hele vielsen for jer, som 
normalt holdes på stranden under en 
bryllupsgazebo af blomster. I de fleste 

tilfælde er der også musikere, professionel 
fotograf, sminkør, champagne og middag 
på stranden inkluderet, og de forskellige 
resorts har selvsagt også specialpakker til 
alle brudepar med suites for nygifte, som 
ønsker at være for sig selv.

Her er et eksempel:

Bryllupspakke på Cook øerne
One Foot Island er en lille ø udenfor Aituta-
ki, og med øens kridhvide sandstrand og 
utrolige udsigt over Aitutakis lagune er 
dette et perfekt sted for et bryllup.

Brylluppet arrangeres i disse smukke og ro-
mantiske omgivelser, direkte på stranden. 
Bryllupspakken specificeres efter ønske, 
men indeholder som minimum præst, bryl-
lupskoordinator, transport til og fra One 
Foot Island, bryllupsattest, brudebuket, 
fotograf og champagne.

Vi kan garantere, at et sådan bryllup bliver 
et minde for livet. 

Bryllupspakke: Fra kr. 8.995

Bryllup i Stillehavet
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Fiji er et sandt tropeparadis med eksotiske 
strande, hvor palmerne læner sig dovent 
ud over det hvide sand, og hvor den skyfri 
himmel spejler sig i det azurblå vand. Her 
findes koralrev og fisk i fantastiske farver, 
et hav af små paradisøer spredt udover et 
stort område, et herligt klima året rundt og 

en utrolig smuk og varierende natur. For-
holdende er ideelle for en fantastisk afslap-
pende ferie fyldt med mange spændende 
oplevelser.

For de fleste danskere er Fijidrømmen 
synonym med eksotiske strande, azurblåt 
vand og et afslappende liv i skyggen af pal-
merne. Og dem som besøger landet bliver 
ikke skuffet, for virkeligheden ligger ikke 
fjernt fra drømmen om paradiset i Stilleha-
vet. Men derudover har Fiji meget mere at 
tilbyde sine besøgende.

Øriget består af over 300 smukke øer 
spredt udover et enormt område. Omkring 
100 af øerne er beboet og enkelte kommer 
kun til syne, når der er lavvande. Her finder 

du store bjergrige øer, men også mange 
mindre vulkan- og koraløer.

Fiji har en rig historie påvirket af forskellige 
kulturer. Du kan blandt andet se Beqafolket 
gå på glødende kul og være med i aften-
underholdningen ”meke”, hvor trommerne 

Fiji

J F M A M J J A S O N D

  Max. Temp 32 31 31 30 30 29 28 28 29 30 31 31

  Min. Temp 23 23 22 21 20 19 18 18 19 20 21 22

  Regn (mm) 299 302 324 163 78 62 46 58 77 103 138 159
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kalder til fest med traditionelle sange og 
spyddans. Dette bør alle opleve i Fiji.

Viti Levu
Viti Levu er den største ø i Fiji, og her ligger 
både hovedstaden Suva og den interna-
tionale lufthavn ved byen Nadi. Øen er 
vulkansk og dækket af grønne skove og 
høje bjerge.  Næsten tre fjerdedele af Fijis 
indbyggere bor på Viti Levu.

Coral Coast
Sydkysten af Viti Levu er kendt som Coral 
Coast – koralkysten – på grund af det store 
koralrev som løber langs hele kysten. Her 
er der gode muligheder for dykning, snork-
ling og surfing. Koralkysten ligger omtrent 
midt mellem de to største byer på Viti 
Levu – Nadi og Suva. Under palmerne lig-

ger resorts i alle størrelser på rad og række. 
Koralkysten byder også på store områder 
med uberørt regnskov, kun afbrudt af en 
lille fiskerlandsby i ny og næ.

Mamanuca
Mamanuca øgruppen på cirka 20 små idyl-
liske paradisiske øer, ligger ud for vestky-
sten af hovedøen Viti Levu. De fleste øer er 
koraløer, men enkelte er også gamle vul-
kanske øer. I Mamanuca øgruppen ligger 
de fleste feriesteder og fællesnævneren er 
et herlig tropisk paradis og en afslappende 
atmosfære. Ønsker du at slappe af, nyde 
solen og livet under havoverfladen er Ma-
manuca øgruppen stedet.

Yasawa
Øgruppen Yasawa ligger som en perleræk-
ke langs nordvestkysten af Viti Levu. Her er 
klimaet tørt og solrigt, og det gode vejr, de 
flotte sandstrande samt de smukke laguner 
gør øgruppen til en af Fijis mest populære 
destinationer.

I Yasawa øgruppen finder du i særdeleshed 
noget af den oprindelige fijianske kultur, 
men også nogle af de flotteste resorts i Fiji, 
med alt hvad du kan ønske dig af luksus og 
komfort. Udover hvide strande og azurblåt 

vand, byder øerne også på fantastiske 
kalkstensgrotter. Enkelte steder kan man 
svømme igennem huler og Yasawa øgrup-
pen er også et af de få steder i Fiji, hvor du 
finder hulemalerier.

Fijis varierende natur gør, at øgrupperne 
har meget at tilbyde. Her finder du det 
fantastiske stillehavsmiljø med lange hvide 
strande, kokospalmer, krystalklart vand 
samt koralrev og laguner fyldt med fisk 
og koraller i alle regnbuens farver. Men du 
finder også høje bjerge dækket af urgam-
mel regnskov. Turismen udgør en stadig 
større andel af Fijis økonomi, og det er ikke 
underligt, eftersom Fiji har et varieret til-
bud for store og små.

Bula og velkommen til Fiji
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Fiji

Transportmuligheder

De fleste der rejser til Fiji, og de 
andre øer i Stillehavet, vælger 
at bestille al transport på for-
hånd. Det er altid rart når det 
hele er planlagt på forhånd, og 
vi sørger for at arrangere det 
hele i forhold til hvilke steder 
du ønsker at besøge. Vi kan 
hjælpe med alt fra helikopter 
og vandflyver til transport i 
privat bil, bus og båd.

Denarau Marina
Denarau Marina ligger små 20 
minutters kørsel med bil fra 
Nadi International Airport og er 
udgangspunktet for at komme 
ud til øgrupperne Mamanuca 
og Yasawa.

South Sea Cruises opererer 
med 2 eller 3 daglige afgange 
fra Denarau Marina til resorts 
i øgruppen Mamanuca. De 
har også daglige afgange til 
øgruppen Yasawa. Bådene har 
afgang fra kl. 08.30 om morge-

nen til kl. 16.30 om eftermidda-
gen. Transporten tager mellem 
1 og 2 timer til Mamanuca 
øerne og mellem 3 og 4 timer 
til Yasawa øerne, afhængig af 
hvilket resort du skal bo på. Pri-
serne på en t/r billet varierer fra 
kr. 595 til kr. 1.495 pr. person. 

Helikopter transport 
Med helikopter tager det ikke 
mere end 10-15 minutter fra 
lufthavnen til de fleste resorts 
i Mamanuca øgruppen. Det er 
ikke bare en effektiv transport-
måde, men også en utrolig 
smuk sightseeing tur. Vi anbe-
faler at du udnytter mulighe-
den enten den ene eller begge 
veje.
 
Pris per person:

Mercure Hotel Nadi
Nadi

Dette populære hotel, som lig-
ger mellem lufthavnen og Nadi 
by, er et perfekt sted for en nat 
eller to før afgang til Mamanu-
ca, Yasawa, Coral Coast eller på 
et krydstogt.
 
Efter en lang flyrejse er det 
dejligt at nyde solen, tage en 
dukkert i swimmingpoolen, 
eller bare slappe af i smukke 
tropiske omgivelser.
 
Hotellet har egen bus som til-
byder gratis transport til og 
fra lufthavnen, og afgangstid-
erne fra hotellet er tilpasset 
de internationale flyafgange. 
Derudover kan de hjælpe med 
transport ind til Nadi by, som er 
hovedbyen på øen.
 
Hotellet har totalt 85 værelser i 
forskellige kategorier, som alle 
er rummelige og har en god 
standard. 

Priskategori per værelse:

   

   

Fakta og faciliteter:
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Fiji

Radisson Fiji Resort
Denarau Island

Alt på og rundt om Radisson 
Fiji Resort oser af kvalitet og 
elegant luksus. Dette er det 
nyeste resort på Denarau Is-
land, en lille ø bare 20 minutter 
fra lufthavnen i Nadi. Resortet 
ligger ved stranden og kan 
tilbyde alt hvad du ønsker i 
vandsport, fiskeri, golf, ture, 
spa og restauranter.

På Radisson Fiji Resort har du 
ikke brug for at tænke på me-
get andet end hvilken swim-
mingpool du skal slappe af ved 
i dag, eller hvilken spabehand-
ling du skal vælge. Alternativt 
kan du bestille en oplevelsestur 
gennem resortet, eller deltage 
på nogle af de mange aktivite-
ter der tilbydes på stedet.

Radisson Fiji Resort har tre 
restauranter, men du kan også 
vælge at få middagen tilberedt 
og serveret helt privat.

Priskategori per værelse:

 

 

 

Fakta og faciliteter:

Warwick Fiji Resort & Spa 
Coral Coast

Midt imellem Nadi og Suva lig-
ger dette flotte resort i tropiske 
omgivelser med en dejlig 
strand og udsigt til lagunen 
udenfor. Warwick Fiji er et af 
de mest populære resorts på 
Coral Coast, og det forstår man 
godt efter et ophold her. Den 
varme atmosfære og venlige 
service gør, at du får alt det ud 
ad ferien som du ønsker.

Resortet har hele 250 værelser, 
som er spredt ud over et stort 
område, så resortet opleves 
meget mindre. Her kan du ba-
de i swimmingpoolen, slentre 
langs stranden eller svømme 
en tur i den krystalklare lagune. 

Om aftenen kan du nyde et 
måltid på en af de mange 
restauranter, mens du ser sol-
nedgangen i det fjerne. 
Alle værelser har egen balkon 
med hav- eller bjergudsigt.

Priskategori per værelse:

 

 

 

 

Morgenmad er inkluderet i 
prisen. 

Fakta og faciliteter:
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Crusoe’s Retreat
Coral Coast

Crusoe’s Retreat er et lille intimt 
resort med kun 29 bungalows, 
eller bures, som de kaldes her. 
Resortet ligger ved stranden 
på Coral Coast og er omgivet af 
en stor tropisk have. Det tager 
cirka to timer at køre fra luft-
havnen og frem til resortet. 

I nærheden af resortet findes 
en traditionel fijiansk by, som 
gerne tager imod besøgende.

Alle bures er bygget i traditio-
nel stil, og resortet føles ægte 
fijiansk. Her kan du koble af 
og nyde den tropiske have, 
udsigten over sandstranden, 
lagunen og havet, eller tage del 
i de aktiviteter som arrangeres 
på resortet. 

På resortet findes et PADI dyk-
kercenter samt en tennisbane. 
Resortet er også behjælpelig 
med at arrangere udflugter i 
lokalområdet.

Priskategori per værelse:

    

   

   

   
 
Morgenmad er inkluderet i 
prisen. 
 
Fakta og faciliteter:

Outrigger on the Lagoon 
Coral Coast

Outrigger on the Lagoon er et
lækkert resort beliggende i tro-
piske omgivelser midt på koral-
kysten. Resortet er bygget som 
en traditionel fijiansk landsby 
med en fantastisk udsigt og lig-
ger lige ned til en dejlig strand 
omkranset af høje palmetræer. 
Personalet sørger for, at du op-
lever ægte gæstfrihed og ven-
lighed, som Fiji er kendt for.

Udover hovedbygningen med 
209 værelser, de fleste med flot 
udsigt, består resortet af en 
række mindre bures – traditio-
nelle bungalows med stråtag.

Ønskes en helt speciel oplev-
else kan du bede om ”Talia VIP 
service”. Med denne service 
får du din egen butler der bl.a. 
serverer champagne og kana-
peer ved din bure. Resortet kan 
arrangere bryllup og har ofte
specialpriser til bryllupsrejs-
ende.

Priskategori per værelse:

 

 

 

 

 

Fakta og faciliteter:

 Rooms

 View Rooms
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Musket Cove Island Resort
Mamanuca

Musket Cove Island Resort lig-
ger på den lille charmerende 
ø Malolo Lailai, i den sydlige 
del af Mamanuca øgruppen og 
kun 17 km vest for hovedøen 
Viti Levu. 

Resortet har et stort udvalg af 
bures og villaer, og ligger helt 
inde i en lille lagune. Den be-
skyttede lagune er et populært 
sted for sejlbåde, men er også 
perfekt for snorkling, dykning 
og andre typer af vandsports-
aktiviteter.

Resortet ligger i en tropisk have 
nede ved stranden, hvor nogle 
af villaerne ligger på sin egen 
lille kunstige ø. Foruden de 
smukke omgivelser med høje 
palmer og hvide strande, har 
Musket Cove bl.a. eget super-
marked, hvis du selv vil tilbe-
rede et måltid. Resortet kan ar-
rangere bryllup og har ofte spe-
cialpriser til bryllupsrejsende.

Priskategori per værelse:

 

     

     

     

     

Fakta og faciliteter:

Tokoriki Resort
Mamanuca

Tokoriki Resort er et populært 
boutique resort i den nordlige 
del af øgruppen Mamanuca. 
Alle bures og villaer ligger i 
tropiske omgivelser lige ved 
stranden, og dette giver gæst-
erne plads på første række til at 
nyde de smukke solnedgange. 

Det tager ca. 1,5 time med 
båd fra Port Denarau, eller 15 
minutter med helikopter, at 
komme ud til Tokoriki Island. 
Med kun 34 bures er du garan-
teret en fredsfyldt lille bid af 
dette paradis i Stillehavet. 

Opdag skønheden i koralrev-
ene ved enten at snorkle ud fra 
stranden eller tage på en dyk-
kertur. Oplev fijiansk kultur 
med et besøg i landsbyen, 
slap af med en himmelsk spa-
behandling, nyd en picnic i 
private omgivelser på en øde 
ø eller slap af under solen ved 
swimmingpoolen.

Resortet har et omfattende ak-
tivitetstilbud, som f.eks. snork-
ling, dykning, dybhavsfiskeri og 
bådture. Resortet kan arrangere 
bryllup og har ofte specialpriser 
til bryllupsrejsende.

Priskategori per værelse:

    

   

Fakta og faciliteter:
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Bounty Island Resort
Mamanuca

Bounty Island Resort er et 
familievenligt resort med et 
stort aktivitetsudvalg. Her kom-
mer unge og gamle fra hele 
verden for at nyde nogle dage 
i paradis. Resortet ligger på 
sin egen ø omgivet af grønne 
kokospalmer, hvide strande og 
et azurblåt hav.

Resortet har et stort og varieret 
aktivitetsudvalg og alle ikke-
motoriserede vandaktiviteter 
er inkluderet i prisen. 
Specielt populært er fodring 
af havskildpadder og resortets 
kulturelle program. Der tilby-
des også en række aktiviteter 
på vandet såsom parasejling, 
dykning, jetski m.m.

Resortet har egen restaurant 
med specielle menuer ugen 
igennem, bl.a. traditionelle 
fijianske retter. Udover tradi-
tionelle bures tilbydes også 
overnatning i sovesale. 

Vi anbefaler overnatning i en 
bure på stranden.

Priskategori per værelse:

 

Alle måltider er inkluderet i 
prisen. 

Fakta og faciliteter:

Malolo Island Resort
Mamanuca

Malolo Island Resort er et læk-
kert og idyllisk resort belig-
gende i en tropisk have på 
Malolo Lailai Island, kun et par 
skridt fra stranden.  Med bare 
49 bures er dette et sted, hvor 
du kan koble af fra hverdagens 
stress og nyde sandstrandene, 
de svajende palmer, koralrevet 
og det azurblå vand.

Resortet har et omfattende ud-
valg af aktiviteter, og de fleste 
er knyttet til vandet såsom at 
padle kano, dykke, snorkle eller 
fiske m.m. Resortet kan være 
behjælpelig med at arrangere 
udflugter i nærområdet eller til 
nærliggende øer.

Der findes flere restauranter 
på resortet, som tilbyder et 
stort udvalg af menuer. Der 
arrangeres kulturelle aftener 
med underholdning enkelte 
dage i ugen.

Priskategori per værelse:

    

    

     

     

Fakta og faciliteter:
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Øen Vomo er kendt for måltider i verdens-
klasse, luksuriøs indkvartering og den 
charmerende fijianske kultur. Dette er et 
specielt og unikt sted. Filosofien bag 
resortet er enkel: Ingen rutiner og ingen 
krav - gæsterne er i centrum og kan vælge 
hvordan de selv vil tilbringe dagen. Vomo 
Island Resort har en uformel og afslappen-
de atmosfære i luksuriøse omgivelser.

Vomo Island ligger i øgruppen Mamanuca 
og er en af de øer som du ser på billeder 
og i film – et utrolig idyllisk tropisk paradis 
med hvide strande, grønne palmer og blåt 
hav. Du kommer hertil med båd, helikopter 

eller vandflyver. Det tager ca. et kvarter 
med helikopter fra lufthavnen i Nadi. Alle 
værelserne har en fantastisk udsigt og 
restauranterne er kendt som nogle af de 
bedste i Fiji.

Resortet har et omfattende aktivitetstil-
bud, og personalet står klar hvis du har 
behov for assistance. De fleste aktiviteter er 
naturligt nok ved vandet, såsom snorkling, 
dykning, dybhavsfiskeri og bådture. For de 
mere aktive findes både tennis- og golf-
bane. Resortet kan arrangere bryllup og har 
ofte specialpriser til bryllupsrejsende.

Priskategori per værelse:

 

 

 

Alle måltider og en række aktiviteter er 
inkluderet i prisen. 

Fakta og faciliteter:

Vomo Island Resort 
Mamanuca
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Matamanoa er en idyllisk lille ø i Mama-
nuca øgruppen, cirka 30 km vest for Nadi. 
På denne ellers øde ø, ligger Matamanoa 
Island Resort, et lille nyrenoveret, charme-
rende og intimt resort i smukke omgivelser. 
Søger du fred og stilhed i en uformel  
atmosfære er dette resort et perfekt valg.

Matamanoa Island udgør toppen af en ud-
død vulkan som stikker over havoverflad-
en, omringet af et koralrev og azurblåt hav.

Matamanoa er så at sige uberørt og er 
dækket af tæt vegetation og palmtræer, og 
øens grønne midte er en slående kontrast 

til dens kridhvide strand og det farverige 
koralrev lige udenfor.

Den mest almindelige måde at komme 
hertil er med båd, som tager halvanden 
time fra havnen i Denarau. Alternativt kan 
du tage en ti minutters helikoptertur fra 
lufthavnen i Nadi.

Resortet har et omfattende aktivitetstilbud, 
og personalet står klar hvis du har behov 
for assistance. De fleste aktiviteter er natur-
ligt nok ved vandet og inkluderer snork-
ling, dykning, dybhavsfiskeri og bådture. 

Resortet kan arrangere bryllup og har ofte 
specialpriser til bryllupsrejsende.  Børn 
under 12 år ikke tilladt.

Priskategori per værelse:

 

 

Fakta og faciliteter:

Matamanoa Island Resort
Mamanuca
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Likuliku Lagoon Resort er et luksuriøst 
resort, som afspejler melanesisk kultur og 
arkitektur. Resortet er kun for par, og her 
kan I sammen nyde de romantiske omgi-
velser, hvor alt er tilrettelagt for et perfekt 
ophold. Likuliku Lagoon Resort er perfekt 
til bryllupsrejsen.

Likuliku, der ligger i øgruppen Mamanuca, 
er et idyllisk og smukt område med histo-
risk betydning. 

Resortet består af 45 bures, inklusiv 10 
overwater bures, med direkte tilgang til 
vandet og koralrevet.

Resortet har et omfattende aktivitetstilbud. 
Tag med på en gåtur til toppen af øen, hvor 
du får en fantastisk udsigt udover øerne i 
Mamanuca, eller besøg en lokal landsby. 
Prøv også aktiviteter såsom snorkling, dyk-
ning, windsurfing, sportsfiskeri og bådture, 
eller slap blot af og nyd livet i de romanti-
ske omgivelser. 

Resortet kan arrangere bryllup og har ofte 
specialpriser til bryllupsrejsende. Børn 
under 17 år ikke tilladt.

Priskategori per værelse:

    

 

    

    

Alle måltider og en række aktiviteter er 
inkluderet i prisen. 

Fakta og faciliteter:

Likuliku Lagoon Resort
Mamanuca
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Castaway Island Resort er et dejligt fami-
lievenligt resort på en lille ø i Mamanuca 
øgruppen. Fra øjeblikket hvor du sætter 
foden i land på øen, føler du at dette er et 
helt specielt sted. Castaway tilbyder meget 
mere end bare at være et resort på sin 
egen lille ø. Her finder du de måske varme-
ste, venligste og mest imødekommende 
fijianerne i hele Fiji. Dette resort er uden 
tvivl en af vores favoritter.

Castaway Island har alt hvad du kan for-
vente af et øparadis i Stillehavet. Lange 
hvide strande, grønne palmetræer og 
azurblåt hav med et flot koralrev. Her kan 

du virkelig nyde nogle afslappende dage 
i solen. Resortet er populært både blandt 
familier og par.

Resortet har et omfattende aktivitetstil-
bud, og personalet står klar hvis du har 
behov for assistance. De fleste aktiviteter 
er naturligt nok ved havet såsom snorkling, 
dykning, dybhavsfiskeri og bådture. Resor-
tet kan også være behjælpelig med at ar-
rangere andre udflugter hvis det er ønsket, 
men det er nok den hvide strand og det 
turkisblå hav, som frister mest for de fleste 
gæster. Resortet kan arrangere bryllup og 
har ofte specialpriser til bryllupsrejsende.

Priskategori per værelse:

 

 

 

 

Fakta og faciliteter:

Castaway Island Resort
Mamanuca
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Botaira Resort
Yasawa

Botaira Resort er et enkelt og 
intimt resort, beliggende i en 
smuk bugt på den største ø i 
den idylliske Yasawa øgruppe. 
Botaira betyder solnedgang, 
og her kan alle gæster opleve 
den fijianske gæstfrihed og 
nyde ferielivet i romantiske 
omgivelser.

Resortet består kun af 11 rela-
tivt store bures, alle udsmykket 
af lokale kunstnere og bygget i 
traditionel fijiansk stil. Her kan 
du slappe af på stranden eller 
deltage i nogle af de mange ak-
tiviteter som resortet tilbyder. 
Hvad med et besøg i en lokal 
landsby eller en bådtur ud for 
at svømme med djævlerokker? 
Det er en oplevelse du sent vil 
glemme.

Resortet har egen restaurant 
med fokus på brugen af lokale 
råvarer. Ønsker du en speciel 
oplevelse anbefaler vi en privat 

middag på stranden, hvor stjer-
nerne udgør taget. Resortet 
kan arrangere bryllup og har 
ofte specialpriser til bryllups- 
rejsende.

Priskategori per værelse:

    

   

   

Alle måltider er inkluderet i 
prisen. 

Fakta og faciliteter:

 View Bures

Viwa Island Resort
Yasawa

Viwa Island Resort er et helt nyt 
boutique resort på sin egen lille 
ø i Yasawa øgruppen. Resortet 
er specielt designet til at passe 
ind i de smukke omgivelser, 
og her kombineres moderne 
komfort med traditionel fijiansk 
stil. Viwa Island er omgivet af et 
farverigt koralrev med et stort 
og varieret maritimt dyreliv, 
og resortet er derfor perfekt 
for dig som ønsker at snorkle, 
dykke eller udøve andre vand-
aktiviteter.

Resortet består af blot 11 frit-
stående bures, alle relativt 
store og beliggende i strand-
kanten. Der er et stort aktivi-
tetstilbud, både på land og til 
vands, og med jævne mel-
lemrum arrangeres forskellige 
temaaftener. Børn under 16 år 
er ikke tilladt.

Resortet har egen restaurant 
med en varieret menu, hvor 

specialiteten er frisk seafood 
kombineret med lokalt dyrket 
grøntsager.  Resortet kan arran-
gere bryllup og har ofte special-
priser til bryllupsrejsende.

Priskategori per værelse:

 

 

Morgenmad er inkluderet i 
prisen. 

Fakta og faciliteter:

 Beachfront Bures
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Resortet er regnet som et af de mest 
luksuriøse resorts i hele Stillehavsregionen, 
nærmest gemt væk på en fjern og kulturelt 
intakt ø i Fiji. Yasawa Island Resort er pla-
ceret i idylliske omgivelser på Yasawa øen 
langt fra den moderne verden, med krid-
hvide strande så langt øjet rækker. Perfekt 
til nogle afslappende dage i solen.

Spredt rundt mellem palmerne har dette 
luksus resort kun 18 bures i traditionel stil 
med palmetag. Flere bures har egen ter-
rasse og enkelte har også egen swimming-
pool. Her kan du forvente et enestående 
ophold, med udsøgt service og måltider 

tilberedt af lokale råvarer med fokus på 
seafood. Specialiteten er den lokale hum-
mer. Fra Nadi tager det ca. en halv time 
med fly til øen.

Resortet har et omfattende aktivitetstil-
bud. De fleste aktiviteter er naturligt nok 
ved vandet, men du kan også deltage i 
ture til lokale landsbyer, tage en picnic i det 
fri, spille tennis, svømme et par længder 
i swimmingpoolen eller tage en tur forbi 
spa’et. Resortet kan arrangere bryllup og 
har ofte specialpriser til bryllupsrejsende.

Priskategori per værelse:

   

   

   

   

Alle måltider og en række aktiviteter er 
inkluderet i prisen. 

Fakta og faciliteter:

Yasawa Island Resort 
Yasawa
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Nanuya Island Resort
Yasawa

Omringet af palmer med ko-
kosnødder, hvide sandstrande 
og azurblåt hav, ligger dette 
idylliske resort på nordspidsen 
af øen Nanuya Lai Lai i øgrup-
pen Yasawa. Med bare 12 bures 
spredt ud på et stort område, er 
du her sikret en idyllisk og rolig 
ferie i perfekte omgivelser. 

Nanuya Island Resort kan 
tilbyde en række aktiviteter, og 
vi anbefaler dig at tage med 
på en guidet tur til en lokal 
landsby på den anden side af 
bugten, hvor du kan få et ind-
blik i Fijis kultur og historie.

Resortet har egen restaurant, 
og her kan du nyde lækre retter 
tilberedt af lokale råvarer. 

Til tider arrangeres temaafte-
ner med kulturelle indslag og 
specielle middagsmenuer. Børn 
under 7 år ikke tilladt.

Priskategori per værelse:

 

 

Morgenmad er inkluderet i 
prisen. 

Fakta og faciliteter:

Navutu Stars Resort 
Yasawa

Navutu Stars Resort er et nyt og 
luksuriøst boutique resort på 
øen Yaqeta i øgruppen Yasawa. 
Med bare 9 bures, der alle er 
placeret på eller i nærheden 
af stranden, er dette et lille og 
intimt resort som ønsker par i 
alle aldre velkommen.

Navutu Stars vil lokke jer med 
det venlige personale, som er 
ivrig efter at ønske dig velkom-
men. Nyd det smukke land-
skab med kontrasten mellem 
de mørkegrønne øer og det 
turkisblå vand. Øens bures er 
designet som en blanding af 
traditionel fijiansk- og middel-
havsarkitektur. 

På restaurantens skiftende 
menu, finder du det bedste af 
de lokale ingredienser samt 
en overflod af frisk seafood og 
dejlig mørt oksekød, sammen 
med friske økologiske grønt-
sager. 

Resortet er anbefalet af Condé 
Nast, og er blevet nomineret 
blandt de mest sexy resorts 
i verden samt defineret af 
Vogue-Amerika som “Rustic 
Chic”.

Priskategori per værelse:

     

     

     

Morgenmad er inkluderet i 
prisen. 

Fakta og faciliteter:
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Et femstjernet resort der har vundet mange 
priser, og som regnes som en af de bedste 
feriedestinationer i Stillehavet. Jean-Michel 
Cousteau Resort ligger på Vanua Levu, Fijis 
næststørste ø, som tidligere var en kokos-
nødplantage. Resortet har en utrolig udsigt 
til den rolige og smukke Savusavu bugt, og 
du kommer hertil med fly fra Nadi hvilket 
tager ca. 1 time, og derefter ca. 15 minutter 
med bil.

Området er på hele 17 hektar, og spredt 
rundt mellem palmerne finder du 25 bures 
bygget i traditionel stil med palmetag. 

Resortet er miljøvenligt og har endda en 
marinebiolog ansat, som bistår gæsterne 
med at forstå og værdsætte det farverige 
liv under havoverfladen. For at alle gæster 
skal kunne nyde livet her i fred og ro, findes 
hverken TV eller telefoner.

Vanua Levu er kendt som ”Det venlige 
Nord”, og de fastboende opleves både som 
venlige og varme mennesker. Resortet har 
et omfattende aktivitetstilbud og kan ar-
rangere bryllup og har ofte specialpriser til 
bryllupsrejsende.

Priskategori per værelse:

   

    

    

    

Alle måltider og en række aktiviteter er 
inkluderet i prisen. 

Fakta og faciliteter:

Jean-Michel Cousteau Fiji Islands Resort 
Vanua Levu
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Et af de flotteste og mest romantiske 
resorts i Fiji. Taveuni Island Resort & Spa lig-
ger i tropiske omgivelser på en bakketop, 
og har en utrolig udsigt til det azurblå hav i 
Somosomo strædet nedenfor. Du kommer 
hertil med fly, ca. 90 minutter fra Nadi, og 
efterfølgende en kort tur med bil.

Resortet består af 12 bures og 1 eksklusiv 
villa. Alle bures er store og rummelige og 
har en stor veranda med flot udsigt. Tave-
uni Island Resort er måske det bedste valg 
for et par, som søger fred og ro, afskærmet 
fra resten af verden.

Taveuni er den tredje største ø i Fiji og 

dækket af grøn og frodig regnskov. Øen er 
på mange måder helt forskellig fra mange 
af de andre øer i Fiji, noget som gør den 
ekstra populær blandt turister.

Resortet har et omfattende aktivitetstilbud, 
både til lands og til vands, og der kan ar-
rangeres udflugter hvis det ønskes. Du kan 
f.eks. tage en tur til Bouma National Heri-
tage Park med Fijis mest kendte vandfald – 
Bouma Falls, eller til søen Lake Tagimaucia, 
som er resterne af en vulkan. Resortet kan 
arrangere bryllup og har ofte specialpriser 
til bryllupsrejsende. Børn under 15 år ikke 
tilladt.

Priskategori per værelse:

     

     

     

      

Alle måltider er inkluderet i prisen. 

Fakta og faciliteter:

Taveuni Island Resort & Spa
Taveuni Island
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I det vestlige Fiji ligger øgrupperne Mama-
nuca og Yasawa. Her er klimaet tørt og sol-
rigt, og det gode vejr, de flotte sandstrande 
og de smukke laguner har gjort øerne til 
nogle af Fijis mest populære destinationer. 
Captain Cook Cruises har flere mindre  
cruiseskibe og sejlskibe som sejler langs 
disse skønne øer - med varighed fra et par 
dage til en hel uge. 

Mærk roen sænke sig når skibet sætter kur-
sen mod nye eventyr. Vågn op til nye ople-
velser på steder som ligger lidt udenfor de 
sædvanlige turiststeder. Besøg landsbyer, 
hvor man lever næsten som man gjorde før 

de første hvide kom til landet. Deltag i det 
traditionelle velkomstritual samt festmid-
dagen, som er tilberedt på traditionel vis 
i en lovo (jordovn), og oplev fijiansk dans 
med sang og musik.

For de fleste er det nok alligevel de krid-
hvide strande og de svajende palmer, som 
er det bedste på et cruise i Fiji. Oftest ligger 
skibet stille om dagen, så du får god tid til 
at nyde omgivelserne i dagstimerne.

Barefoot Cruises
Ønsker du en helt speciel oplevelse har 
Captain Cook Cruises også ture med sejl-
skib. Du sejler til forskellige steder hver 
dag for at opleve havet, øerne og de 
traditionelle landsbyer, før du returnerer til 
smukke Drawaqa Island. Her overnattes der 
i traditionelle bures lige ved stranden på 
Barefoot Lodge. 

Dette er et utrolig skønt lille hjørne af ver-
den, med en kridhvid strand lige nedenfor 
lodgen og et utrolig farverigt liv med koral-
ler og fisk under havets overflade. 

Pris per cruise:

    fra kr. 11.395

   fra kr. 15.895

   fra kr. 24.995

Alle måltider og en række aktiviteter er 
inkluderet i prisen. Kaffe og te er gratis hele 
døgnet. Øvrige drikkevarer skal der betales 
for. Alle priser er for 2 personer i dobbelt-
kahyt.

Captain Cook Cruises
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Blue Lagoon Cruises har en flåde på fem 
mindre cruiseskibe, som sejler langs de 
smukke øer i det vestlige Fiji. Skibene har 
en høj standard og er de bedste cruises vi 
kan tilbyde i Fiji.

Besøg små eksotiske øer, smukke hvide 
sandstrande, flotte bugter og landsbyer, 
hvor den oprindelige kultur fortsat eksiste-
rer. De fleste øer er omgivet af et stort og 
fascinerende koralrev, og er et sandt para-
dis for dykkere og snorklere. Det maritime 
liv er mangfoldigt og oplevelserne står i 
kø. Se fisk i alle slags farver og faconer, og 
måske en skildpadde eller en rokke.

Udover hvide strande og azurblåt vand, 
byder øerne på fantastiske kalkstensgrot-
ter. Enkelte steder kan du svømme gennem 
huler, og dette er også et af de få steder 
i Fiji hvor du finder hulemalerier. På et af 
disse cruises finder du alt der kan forbindes 
med et stillehavsparadis – smukke strande 
med gode muligheder for snorkling, et fro-
digt landskab som frister med vandreture 
og små landsbyer med en afslappet livsstil.

Blue Lagoon Cruises ejer deres egen ø - 
Nanuya Lai Lai. De fleste cruises går her 
forbi, og der tilbringes en hel dag på denne 
lille smukke ø, som har et stort aktivitetstil-
bud. Svøm i det krystalklare vand eller prøv 
at fordre de farverige tropiske fisk. Det er 
også muligt at tage på dykkerture eller 
dybhavsfiskeri. 

Opholdet afsluttes med en afskedsmid-
dag tilberedt på traditionelt vis i en lovo 
(jordovn). En perfekt afslutning på turen i 
paradis under stjernehimlen.

Blue Lagoon Cruises tilbyder afhentning fra 
en række resorts på Mamanuca øerne.

Pris per cruise:

    fra kr. 11.395

    fra kr. 14.995

    fra kr. 21.895

Alle måltider og en række aktiviteter er 
inkluderet i prisen. Kaffe og te er gratis hele 
døgnet. Øvrige drikkevarer skal der betales 
for. Alle priser er for 2 personer i dobbelt-
kahyt. 

Blue Lagoon Cruises
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I dette rejseforslag oplever I 
øgruppen Yasawa i det vestlige 
Fiji. Her er klimaet tørt og sol-
rigt, og det dejlige vejr, de 
smukke sandstrande og skøn-
ne laguner har gjort øerne til 
en af Fiji’s mest populære desti-
nationer.

I rejser til Nadi i Fiji, hvor I bliver 
hentet I lufthavnen og kørt til 
Radisson Resort Fiji, som ligger 
på Denarau Island, kun 20 mi-
nutter fra lufthavnen. Resortet 
ligger ved stranden, og kan 
tilbyde alt I måtte ønske jer. 

Næste morgen går I ombord på 
båden der tager jer til Navutu 
Stars Resort i Yasawa øgrup-
pen, ca. 4 timers sejlads fra Port 
Denarau. 

Navutu Stars Resort er et luksu-
riøst boutique resort med kun 
9 bures, som er placeret på 
stranden i tre små afskårede 

bugter. Resortet er lille og 
intimt, og her kan I virkelig 
nyde Stillehavets atmosfære i 
smukke omgivelser.

Rejsen fortsætter med båd 
til Viwa Island Resort, som er 
et boutique resort på en lille 
smuk ø. Resortet er bygget, 
så det passer ind i de skønne 
omgivelser, og alle bures er 
beliggende ved vandet. 

Bådturen tilbage til Nadi tager 
ca. 2,5 timer. Her bor I igen en 
nat på Radisson Resort Fiji, før 
I begynder jeres hjemrejse til 
Danmark. På vej hjem har vi har 
inkluderet en nat i Hong Kong, 
så I også får muligheden for 
at opleve denne spændende 
storby.

Pris per person, når to rejser 
sammen:  Fra kr. 28.995

I dette rejseforslag oplever I det 
autentiske Fiji, og ser forskel-
lige dele af denne fantastiske 
ø-verden, som kendetegner 
et ferieparadis. I rejser til Nadi 
i Fiji, hvor I bliver hentet i luft-
havnen og kørt til Denarau Ma-
rina. Derfra sejler I videre med 
båd til Bounty Island Resort i 
øgruppen Mamanuca.

Bounty Island Resort er et en-
kelt men populært resort, som 
ligger på en privat ø omgivet af 
grønne palmer, hvide strande 
og et azurblåt hav.

Efter opholdet på Bounty 
Island Resort venter en bådtur 
på ca. tre timer til Botaira Re-
sort i øgruppen Yasawa. 

Yasawaøerne er en populær 
feriedestination med sine fine 
sandstrande og smukke lagu-
ner. Botaira Resort er et enkelt 
og intimt resort, med en skøn

beliggenhed, og her kan I nyde 
ferien i romantiske omgivelser.

Næste stop er på Nanuya Island 
Resort, ca. to timers sejlads fra 
Botaira Resort. Dette idylliske 
resort er omringet af palmer, 
hvide sandstrande samt et 
azurblåt hav, og resortets bures 
ligger godt spredt fra hinan-
den, så I er garanteret et roligt 
og afslappende besøg.

Efter besøget på Nanuya Island 
Resort returnerer I med båd 
til Denarau Marina og Nadi. 
Bådturen tager ca. fem timer. 
I Nadi bor I en nat på Mercure 
Hotel før I begynder hjemrej-
sen. Vi har inkluderet en nat 
i Hong Kong på vejen hjem, 
for at I også kan opleve denne 
spændende storby.

Pris per person, når to rejser 
sammen: Fra kr. 21.995

Fantastiske Fiji

Fiji

Autentiske Fiji 
Rejseforslag - 16 dage Rejseforslag - 16 dage
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I dette rejseforslag har vi inklu-
deret nogle af de bedste 
resorts i Fiji, så I får lidt ekstra 
komfort i de idylliske omgivel-
ser. I rejser til Nadi i Fiji, og 
fortsætter med en kort flyvetur 
til den smukke øgruppa Yasawa 
og Yasawa Island Resort.

Resortet er placeret i idylliske 
omgivelser langt fra den mo-
derne verden, og har kridhvide 
strande så langt øjet rækker. 
Perfekt for et par afslappende 
dage i solen.

Fra Yasawa går turen tilbage til 
fastlandet og en nat på Radis-
son Fiji Resort. Resortet ligger 
ved stranden, og kan tilbyde jer 
alt I måtte ønske.

Om morgenen går turen vid-
ere med båd til den idylliske 
øgruppe Mamanuca, hvor I
skal bo på det luksuriøse Liku-
liku Lagoon Resort. 

Nyd de romantiske omgivelser, 
hvor alt er tilrettelagt til et 
perfekt ophold. 

Opholdet afsluttes på Vatulele 
Island Resort, hvor alle måltider 
er inkluderet. I kommer hertil 
med helikopter eller vandflyver 
fra Likuliku Lagoon Resort. 
Vatulele Island Resort ligger 
ved en kridhvid strand på 
en fantastisk smuk ø. Dette 
eksklusive resort regnes som et 
af verdens bedste ”bare-foot” 
luksus resorts.

Efter 2 uger på nogle af de bed-
ste resorts i Fiji, rejser I tilbage 
til Nadi og begynder hjemrej-
sen til Danmark.

Pris per person, når to rejser 
sammen: Fra kr. 62.995
     Economy Class.
  Fra kr. 89.995  
  Business Class.

I dette rejseforslag har vi lagt 
hovedvægt på Fiji, med nogle 
dages ophold i Sydney og 
Hong Kong, før og efter ophol-
det i Fiji.

I starter turen i Sydney på et 
centralt beliggende hotel. 
I Sydney kan I tage en tur i 
Operaen, nyde vinsmagning i 
Hunter Valley eller opleve de 
naturskønne Blue Mountains.

Efter opholdet i Sydney flyver 
I til Fiji. Her bliver I mødt i 
lufthavnen og kørt til Mercure 
Hotel Nadi, hvor I bor en nat 
før turen går ud til Mamanuca 
øgruppen.

Opholdet på Mamanuca be-
gynder på Matamanoa Island 
Resort, der ligger på en idyllisk 
lille ø. Søger I fred og stilhed i 
en uformel atmosfære er dette 
resort et perfekt valg. 

Mamanuca opholdet afsluttes 
på flotte Tokoriki Island Resort. 
Et autentisk fijiansk boutique 
resort, beliggende på stranden 
med de smukkeste solned-
gange.

Fiji opholdet afsluttes med 
en nat på Mercure i Nadi, før 
I flyver videre til Hong Kong. 
Her bor I centralt i bydelen 
Kowloon. Hong Kong er en 
spændende storby med kulina-
riske oplevelser og shopping, 
som bør opleves før turen går 
hjem til Danmark.

Pris per person, når to rejser 
sammen: Fra kr. 31.995

Eksklusive Fiji

Fiji

Rejseforslag - 17 dage

Det bedste af flere verdener
Rejseforslag - 20 dage
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For mange er Cook øerne symbolet på de 
smukke Stillehavsøer. Øerne ligger midt 
ude i det sydlige Stillehav og er et drøm-
merejsemål for de fleste. Her er strandene 
kridhvide med svajende palmer, havet er 
azurblåt og solen skinner fra en skyfri him-
mel. Derudover er det lokale polynesiske 

folk usædvanlig venlige og gæstfrie, og du 
vil føle dig velkommen fra første øjeblik, 
hvor du bliver mødt med sang og dans i 
ankomsthallen i lufthavnen. Cook øerne er 
det perfekte sted for en afslappende drøm-
meferie. 

Med kilometervis af strande og fantasti-
ske koralrev fyldt med fascinerende fisk, 
blæksprutter, muslinger og flotte koraller, 
er badeferie og snorkling nogle af de mest 
populære aktiviteter på øerne. 

Uanset om du vælger at udforske de fro-
dige øer til lands eller måske til vands, ved 
at snorkle rundt blandt de farvestrålende 
koraller, byder Cook øerne på utallige op-
levelser.

Landet består af en række øer, som stræk-
ker sig over et havområde på størrelse med 
Vesteuropa. Landet inddeles normalt i to 
øgrupper - de sydlige og de nordlige øer. 
Øerne i syd er vulkanske og frugtbare med 
høje bjerge, mens de nordlige er atoller der 
stikker op over havoverfladen, med dejlige 
strande og palmer. Udover Rarotonga an-

Cook øerne

J F M A M J J A S O N D

  Max. Temp 28 28 27 26 25 24 24 25 25 26 27 28

  Min. Temp 23 24 24 23 22 21 20 20 21 22 23 23

  Regn (mm) 251 229 268 185 159 109 108 135 117 124 151 221
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befaler vi som minimum også en tur til den 
enestående ø Aitutaki. Øen og området er 
en ren naturperle og det fås næsten ikke 
smukkere. 

Rarotonga
Rarotonga er den største af Cook øerne og 
her finder du hovedstaden Avarua, en lille 
søvnig by, som kun vækkes til live når der 
er lokalt marked. På markedet kan du købe 
alt fra frugt og grøntsager til muslinger og 
perler. ”Alle” er på markedet, og ofte er der 
lokal underholdning.  

Rarotonga er med sine 32 km i omkreds 
ingen stor ø, og det er derfor muligt at leje 
en cykel eller scooter og køre hele øen 
rundt. Midt på øen finder du høje bjerge 
og dyb regnskov, mens kystområderne er 
frugtbare med dejlige sandstrande, der 

strækker sig næsten hele vejen rundt om 
øen. 

Aitutaki
Mange mener at Aitutaki er den smukkeste 
ø i Stillehavet. Øen har en smuk azurblå 
lagune, som er fyldt med farverige fisk, og 
ude i vandet ligger små øer med kridhvide 
sandstrande og svajende palmer. Et besøg 
på Cook øerne er ikke helt komplet uden 
en tur til Aitutaki.

Flyveturen over det endeløse Stillehav fra 
Rarotonga til Aitutaki tager omkring en 
times tid, og pludselig ud af ingenting, be-
liggende i det flotteste azurblå hav, dukker 
denne smukke palmeklædte ø op. 
Højdepunktet for de fleste som tager til 
Aitutaki, er en bådtur ud til One Foot Island 
og Honeymoon Island, som ligger midt 
ude i den store lagune. 

Indbyggertallet er lavt på Aitutaki og der 
kommer ikke mange turister, så du er næ-
sten garanteret en hel strand for dig selv. 
Det er også muligt at overnatte på en af de 
mange små øer ude i lagunen. 
 
Atiu
Hvis du vil opleve Stillehavet på en anden 
måde, skal du tage til den lille vulkanske 

ø, Atiu. Her findes der ikke nær så mange 
strande, men i stedet er det den rige vege-
tation, de dybe grotter og det impone-
rende fugleliv, der trækker de besøgende 
til. Atiu har ligesom Aitutaki meget få ind-
byggere, og kun ca. 1.500 besøgende tu-
rister hvert år. Vælger du at tage en tur til 
øen får du helt sikkert en unik og fantastisk 
oplevelse. 

Uanset hvor du vælger at bo på Cook øerne 
har du adgang til dejlige strande og flot 
natur. De fleste vælger at bo på Rarotonga, 
og derudover tage en lille tur op til Aitutaki 
med den smukke lagune. Er du blandt de 
eventyrlystne, kan du også tage turen ud 
til de ydre øer. Hertil går der kun et fly om 
ugen, eller en båd hver anden måned. 

Kia Orana og velkommen til Cook øerne

Nikao

Arorangi

Avarua

Matavera

Ngatangiia

Tupapa

Titikaveka
Vaimaanga

Rarotonga
Muri

Mt. Te Manga

Atiu

Areora

Matai
Beach

Oneroa
Beach

Oravaru
Beach

Arutanga
Ureia

 Ootu
Beach

 Akitua

 Angarei
Ee
 Mangere

Papua

Tavaerua

Akaiami

Muritapua

TekopuaPapota

Moturakau
Maina /

Honeymoon Island

Aitutaki

Vaipae

Vaipae

Tautu

Amuri

Tapuaetai /
One Foot

Island

Tamanu
Beach

Rarotonga

Aitutaki

Penrhyn

Rakahanga

Manihiki

Te Au O tu

Mitiaro

Mauke
Atiu

Takutea

Mangaia

Cook øerne

Stillehavet



28

Cook øerne

Pacific Resort Rarotonga
Rarotonga

Muri Lagoon er måske det mest 
idylliske sted på hele Raroton-
ga. Her finder du en smuk hvid 
sandstrand, en stor lagune og 
flere små øer (motus). Pacific 
Resort Rarotonga var et af de 
første boutique resorts på 
Cook øerne og her opleves det 
bedste af Stillehavet.

Resortet er bygget i polynesisk 
stil og består af i alt 64 enheder 
i forskellige størrelser, fra 1 og 
2 soveværelser med udsigt til 
haven eller lagunen, til store 
villaer. Her er alt tilrettelagt 
så du får det bedst mulige 
ophold.

Stedet kan være behjælpelig 
med at arrangere ture og andre 
aktiviteter, hvis du ønsker at 
prøve noget andet end afslap-
ning på stranden. Resortet kan 
arrangere bryllup og har ofte 
specialpriser til bryllupsrejs-
ende.

Priskategori per værelse:

    

   

   

 Villa
 

Morgenmad er inkluderet i 
prisen. 

Fakta og faciliteter:

Royale Takitumu Villas
Rarotonga

Royale Takitumu er et lille 
luksuriøst resort bygget i po-
lynesisk stil. Resortet er idyllisk 
beliggende ned til en dejlig 
hvid sandstrand med svajende 
palmer. Stranden strækker 
sig rundt i en lagune, over 8 
kilometer i hver retning, og er 
netop sådan en strand mange 
drømmer om at opleve.

Resortet består af 10 rumme-
lige villaer med separate 
soveværelser. Alle villaer har 
fuldt udstyret køkken, men du 
kan også vælge at få leveret et 
privat måltid af resortets køk-
kenchef. 

Royale Takitumu er et roman-
tisk resort med et venligt og 
imødekommende personale. 
Her er alt klart for par som skal 
giftes, er på bryllupsrejse eller 
blot ønsker en romantisk tur 
sammen til Stillehavet. 

Resortet kan arrangere bryllup 
og har ofte specialpriser til bryl-
lupsrejsende.

Priskategori per værelse:

 
Honeymoon Beachfront Villa 

 

 

Fakta og faciliteter:

 Beachfront Villas
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I mere end 30 år har dette luksuriøse resort 
givet turister fra hele verden en fantastisk 
Stillehavsoplevelse. Little Polynesian ligger 
idyllisk imellem palmerne og lige ned til en 
smuk kridhvid strand. Her kan en håndfuld 
gæster nyde livet i komfortable og luksu-
riøse omgivelser.

Resortet har en lang og spændende 
historie, men fremstår som nyt efter omfat-
tende renovering for bare et par år siden. 
Resortet består af 14 bungalows, eller Are’s 
som de kaldes. Alle bungalows er bygget 
i traditionel polynesisk stil og de fleste har 
udsigt til stranden og den turkise lagune. 

Stranden er en af de flotteste på Rarotonga 
og lagunen er perfekt for en dukkert. 
Indvendig er bungalowerne holdt i en 
minimalistisk stil og har al den komfort der 
kan forventes af et luksuriøst resort.

Little Polynesian er omgivet af alt det du 
forbinder med Stillehavet - en fantastisk 
strand, en smuk lagune og et dejligt klima. 
Stedet er ideelt til forskellige aktiviteter i 
vandet såsom svømning, snorkling, dyk-
ning, fiskeri eller måske en skøn kanotur. 
Oplev også et kulturelt show med sang og 
dans. 

Resortet kan arrangere bryllup og har ofte 
specialpriser til bryllupsrejsende. Børn 
under 15 år er ikke tilladt.

Priskategori per værelse:

 

 

Morgenmad er inkluderet i prisen. 

Fakta og faciliteter:

Little Polynesian 
Rarotonga
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På dette luksuriøse resort har du egen villa 
med privat swimmingpool med tilhørende 
vandløb der løber ned i swimmingpoolen. 
Rumours Luxury Villas & Spa er et elegant 
førsteklasses resort, hvor alt er tilrettelagt 
til gæster, der er ude efter en ekstraordi-
nær oplevelse.

Du bliver budt velkommen med en blom-
sterkrans ved ankomsten i lufthavnen og 
derfra transporteret hen til resortet. Her 
får du din egen villa lige ved stranden, som 
har alle de faciliteter du har brug for - fuldt 
udstyret køkken, to soveværelser med eget 
bad, 42’’ TV med surround sound, egen sol-

terrasse med grill og privat swimmingpool 
i en lille tropisk have.

Resortet består af kun 5 villaer, alle luk-
suriøst indrettet og med alle tænkelige 
faciliteter. Her kan du virkelig nyde livet, 
som var det på din egen lille øde strand i 
Stillehavet. Rumours Luxury Villas & Spa 
ligger helt nede ved en beskyttet del af 
Muri Beach. 
I køkkenet kan du selv tilberede maden, el-
ler få resortets køkkenchef til at fremtrylle 
et måltid. Resortet kan arrangere bryllup og 
har ofte specialpriser til bryllupsrejsende. 
Børn under 18 år er ikke tilladt.

Priskategori per værelse:

 

 

 

Morgenmad er inkluderet i prisen. Alle 
værelser ligger ved stranden.

Fakta og faciliteter:

Rumours Luxury Villas & Spa
Rarotonga
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Crown Beach Resort er det flotteste bou-
tique resort på Rarotonga. Her er alt tilret-
telagt til gæster, som er ude efter en ekstra 
speciel oplevelse. Resortet er omhyggelig 
placeret, så det passer ind i naturen, og in-
denfor rækkevidde af den turkise lagune og 
den flotte hvide sandstrand. Crown Beach 
Resort har måske den bedste solnedgangs-
udsigt på Rarotonga.

Når du ankommer til resortet får du anvist 
din egen villa, som har de faciliteter du har 
brug for – fuldt udstyret køkken, separate 
soveværelser med eget bad og egen solter-
rasse med jacuzzi. I disse eksklusive idylliske 

omgivelser vil du føle at hverdagens stress 
og jag hurtigt forsvinder og blot bliver et 
blegt minde. Ønsker du ekstra afslapning 
har Crown Beach Resort også et spatilbud, 
som både fornyer og forfrisker krop og sjæl.

Hvis du er ude efter noget helt specielt kan 
vi anbefale en Courtyard Pool Suite. Her 
har du egen lille have, egen swimming-
pool, udendørs bruser m.m., og stadig 
blot et stenkast fra stranden. Ønsker du en 
rolig middag i private omgivelser kan den 
serveres i haven. Resortet kan arrangere 
bryllup og har ofte specialpriser til bryllups-
rejsende.

Priskategori per værelse:

   

    

   

   

Morgenmad er inkluderet i prisen. 

Fakta og faciliteter:

Crown Beach Resort
Rarotonga

Cook øerne
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Rarotonga

hyggeligt resort, som ligger 
ved stranden på den sydlige 
del af Rarotonga. 

Resortet har egen restaurant 
og 25 værelser og bungalows 
fordelt rundt i en tropisk have 
og nede ved stranden. De har 
alle eget køkken, så du også 
har muligheden for selv at 
tilberede et måltid mad.

Nyd den hvide sandstrand og 
det krystalklare vand. Snorkling 
i dette område anses for at 
være noget af det bedste på 
Cook øerne. 

Du kan også ro i kano, dykke 
eller prøve dybhavsfiskeri. 

Resortet kan arrangere bryllup 
og har ofte specialpriser til bryl-
lupsrejsende.

Priskategori per værelse:

    

    

    

    

    

Tropisk morgenmad er inklude-
ret i prisen. 

Fakta og faciliteter:

Muri Beachcomber
Rarotonga

Ved den idylliske Muri lagune 
ligger dette familiedrevne 
resort, som er et godt alter-
nativ for dem som søger et 
lidt mindre og intimt resort. 
Muri Beachcomber består 
af 22 enheder. Nogle med 
udsigt til lagunen, nogle midt 
i den tropiske have med små 
vandløb samt nogle større 
villaer omgivet af små damme 
med åkander. Alle enheder har 
separate soveværelser.

Resortets største attraktion er 
beliggenheden og den nemme 
tilgang til en af de flotteste 
laguner i Stillehavet. En kort 
gåtur langs stranden og du er 
fremme ved måske den bedste 
restaurant på Rarotonga – Sails 
Restaurant. Der findes også 
andre restauranter i området. 
Alternativt kan du selv tilbere-
de et måltid mad eftersom alle 
enhederne har eget køkken.  

Resortet kan arrangere bryllup 
og har ofte specialpriser til bryl-
lupsrejsende.

Priskategori per værelse:

 

 

 

 

Fakta og faciliteter:
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flere hundrede år siden begav 
sig i kano mod New Zealand. 

På turen besøges også nogle af 
øens fine kirker, som stadig har 
stor betydning for lokalbefolk-
ningen.

Pris fra kr. 315

et show med et lokalt band, før 
turen går tilbage til hovedøen 
med båd. 
Du kan låne snorkleudstyr på 
båden, så det eneste du skal 
medbringe er håndklæde, 
solcreme og kamera.

Pris fra kr. 435

Island Discovery Tour
Rarotonga

Rarotonga har meget mere 
at tilbyde end smukke sand-
strande og krystalklart vand. På 
denne guidede halvdagstur, på 
lidt over 3 timer, oplever du det 
bedste som øen kan byde på. 
Turen er en introduktion til dig 
som senere vil udforske øen på 
egen hånd.

Turen tager dig langs Ara Tapu 
hovedvejen, der går parallelt 
med stranden. Højdepunk-
terne på turen er bl.a. Arai Te 
Tonga & Pa’s Marae – to hellige 
pladser, som tidligere blev 
brugt til ritualer og vigtige ce-
remonier. Site of the 7 canoes 
– stedet hvor tapre krigere for 

Captain Tama’s Lagoon Cruise
Rarotonga

Vil du opleve det krystalklare 
vand i Muri Lagoon på bedste 
vis, skal du tage med på denne 
populære dagstur. Captain 
Tama’s båd med glasbund ta-
ger dig med til et område, hvor 
du har mulighed for at opleve 
fantastisk snorkling i krystal-
klart vand, mens farverige fisk 

svømmer rundt om dig. Er du 
heldig møder du måske fisken 
”Charlie den Store”…
Efter fodring af fiskene, fort-
sætter turen til den lille ø Motu 
Koromiri, hvor der nydes en 
traditionel Rarotonga BBQ 
frokost med fisk, salat og frugt. 
Der er også underholdning og 
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Dette resort er anset som det mest luksu-
riøse på Cook øerne. Det er idyllisk belig-
gende på øen Aitutaki, som ofte kaldes 
”Den smukkeste ø i Stillehavet”. Ønsker 
du at udleve drømmen om Stillehavet i 
luksuriøse omgivelser, så er Pacific Resort 
Aitutaki måske det allerbedste alternativ.

Resortet består af kun 27 forskellige bun-
galows, alle med udsigt og nem adgang 
til stranden. De fleste bungalows er store 
og rummelige, men ønsker du lidt ekstra 
luksus findes der også villaer på hele 90 
m2 med bl.a. eget udendørs bad. På Pacific 
Resort Aitutaki kan du nyde tilværelsen 

i en skøn atmosfære, blandt polynesisk 
arkitektur, møbler i kolonistil, god mad og 
vin. Her kan du forvente et enestående 
ophold, med udsøgt service og måltider 
tilberedt af lokale råvarer med fokus på det 
rige liv i havet.

Der er mange ting at lave på Aitutaki, men 
det vigtigste er måske er at slappe af og 
nyde livet. Dette er din drømmeferie, og du 
skal gøre akkurat lige hvad du vil, når det 
passer dig. En aktivitet som absolut anbe-
fales er en bådtur i Aitutakis store lagune. 
Resortet kan arrangere bryllup og har ofte 
specialpriser til bryllupsrejsende.

Priskategori per værelse:

   

   

   

Morgenmad er inkluderet i prisen. Alle 
værelser ligger ved stranden.

Fakta og faciliteter:

Pacific Resort Aitutaki
Aitutaki
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Aitutaki Lagoon Resort & Spa
Aitutaki

Med en fantastisk udsigt ud 
over Aitutakis store lagune 
har dette resort en perfekt 
beliggenhed. Aitutaki Lagoon 
Resort & Spa ligger på en lille 
afsides ø, omringet af kridhvide 
strande. 

Dette er det eneste resort på 
Cook øerne, som kan tilbyde 
overwater bungalows, noget 
som gør det ekstra populært 
for bryllup og bryllupsrejsende.

Alle bungalows er luksuriøst 
indrettet og omgivet af sva-
jende palmer. Dette gør stedet 
privat og giver dig følelsen af, 
at være afsondret fra resten af 
verden. 

Du kan let tage en afkølende 
dukkert i lagunen direkte fra 
solterrassen, eller nyde et bru-
sebad under den åbne himmel 
i bungalowens lille have.

Priskategori per værelse:

    

   

   

    

    

Morgenmad er inkluderet i 
prisen. 

Fakta og faciliteter:

 Bungalows

Aitutaki Escape
Aitutaki

Bedre end dette kan det ikke 
blive. Aitutaki Escape består af 
3 skønt indrettede villaer, og er 
perfekt for dig, som vil have et 
fredeligt og tilbagetrukket op-
hold. Resortet ligger på en hvid 
sandstrand i Village of Amuri, 
med udsigt til en af de mest 
kendte og smukkeste laguner 
i verden.

Villaerne er udstyret med 
komplet køkken. Men hvis du 
ikke selv ønsker at lave maden 
findes der mange restauran-
ter i nærheden af resortet. På 
værelset findes der både TV 
og anlæg og resortet har egen 
swimmingpool.

Det er muligt at låne kanoer, 
cykler og snorkeludstyr, og 
resortet kan hjælpe med 
sightseeing og andre udflugter 
på øen. Der flyves i cirka 1 time 
for at komme fra Rarotonga til 
Aitutaki.  Resortet kan arran-

gere bryllup og har ofte special-
priser til bryllupsrejsende.

Priskategori per værelse:
 

 Villa
 

 
 Villa
   
 
Morgenmad er inkluderet i 
prisen. 

Fakta og faciliteter:
 

 Beachfront Villas

 Escape Villa
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Et lækkert resort med en per-
fekt beliggenhed, lige ved en 
kridhvid strand på den vestlige 
side af Aitutaki. Tamanu Beach 
er et familiedrevet resort, som 
ligger i en tropisk have med 
høje palmetræer, og flere af 
værelserne ligger blot et par 
skridt fra stranden.

Resortet består af 22 forskellige 
bungalows, og er gennem de 
senere år blevet meget popu-
lært for bryllupsrejsende. 

Resortet kan hjælpe med at 
arrangere en række aktivite-
ter, fra lagune cruise til leje af 
motorcykel. 

Hver søndag aften samles gæ-
sterne på stranden til en stor 
BBQ middag, hvor der nydes 
lokale retter, mens solen går 
ned. Børn under 12 år er ikke 
tilladt.

Priskategori per værelse:

   

 Bungalow
   

 Bungalow
   

 Bungalow
   

Morgenmad er inkluderet i 
prisen. 

Fakta og faciliteter:

 Bungalows

 Bungalows

 Bungalows

Cook øerne

Tamanu Beach
Aitutaki

Paradise Cove
Aitutaki

Paradise Cove er beliggende 
ved en lang hvid sandstrand 
på den vestlige side af Aitutaki. 
Resortet ejes og drives af folket 
på Aitutaki, og du bliver altid 
mødt med smil og gæstfrihed. 

Midt i den frodige natur og 
mellem kokospalmerne, ligger 
12 traditionelt byggede bun-
galows med stråtag, hvilket er 
et perfekt lille tilflugtssted. Fra 
terrassen kan du beundre den 
storslåede lagune, den flotte 
strand og det omkringliggende 
landskab. 

Om aftenen kan du nyde sol-
nedgangen fra terrassen, og 
er du rigtig heldig kan du se 
hvaler, når de passerer revet 
i hvalsæsonen, som er fra juli 
til oktober. Måske en af de 
mest fantastiske oplevelser på 
Aitutaki. 

Paradise Cove ligger på en af 
de bedste sandstrande på øen 
og der er gode muligheder for 
svømning og snorkling. 

Hvis du gerne vil udforske øen 
og dens skønhed, findes der 
flere turoperatører, som står 
klar til at vise dig dette paradis.

Priskategori per værelse:

  

  

Morgenmad er inkluderet i 
prisen. 

Fakta og faciliteter:
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Cook øerne

Aitutaki Discovery Safari Tour
Aitutaki

På denne informative og 
hyggelige halvdagstur, får du 
indsigt i polynesiske skikke og 
traditioner, besøger pladser 
som er vigtige for lokalbe-
folkningen, samt oplever den 
smukke natur.

I ”Valley of the Warriors” lærer 
du hvordan forfædrene levede, 

og om hvordan de brugte det 
som fandtes i naturen i daglig-
dagen. Du besøger forfædre-
nes Marae, en hellig plads, som 
nu er et arkæologisk center og 
sømærke for navigation.

Turen foregår i en 4WD 
Landrover, så det er ingen sag 
at komme op til det høje-

Bishops Cruises
Aitutaki

Oplev og nyd en af verdens 
smukkeste laguner på denne 
heldagstur ombord på båden 
”Lagoon Lova”, med Bishop 
Cruises.

På turen besøges den berømte 
Honeymoon Island – en flot 
hvid sandø, som er hjem for 
mange fugle. Frokosten nydes 
på One Foot Island, som har de 
mest fantastiske strande. Du får 

også mulighed for at snorkle og 
opleve de farvestrålende fisk og 
koraller. Eller hvad med at sende 
et postkort fra One Foot Island, 
som er den eneste ubeboede ø i 
verden, som har en postkasse.

En uforglemmelig dag som vi 
varmt kan anbefales.

Pris fra kr. 475

ste punkt på Aitutaki, hvor 

Ngaakita Purearki, er rigtig 
dygtig og meget engageret i 
øens natur, kultur og historie, 
og på hele turen deler han ud 
af sin store viden.

Pris fra kr. 345
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I dette rejseforslag har vi inklu-
deret nogle af de bedste re-
sorts på Rarotonga og Aitutaki, 
og dermed ekstra komfort i 
idylliske omgivelser. 

I rejser til Rarotonga, hvor I bli-
ver hentet i lufthavnen og kørt 
til Little Polynesian. Dette er et 
luksuriøst resort ved en smuk, 
kridhvid strand. Der er inklude-
ret morgenmad og 2 middage 
på Little Polynesian Café.

Efter opholdet på Little Poly-
nesian går turen til lufthavnen, 
hvor der venter jer en flot 50 
minutters flyvetur til Aitutaki.

Her bliver I hentet ved flyet 
og kørt til Aitutaki Escape. 
Med kun 3 villaer får I virkelig 
følelsen af at være i jeres eget 
lille paradis. Her er der også 
morgenmad og 2 middage 
inkluderet.

Inkluderet i turen er en fanta-
stisk bådtur rundt i den store 
smukke lagune på Aitutaki. 
Frokost, snorkeludstyr m.m. er 
inkluderet i turen.

Efter opholdet på Aitutaki 
returnerer I til Rarotonga for at 
påbegynde hjemrejsen. I flyver 
fra Cook øerne og tilbage til 
Danmark. Det er muligt at gøre 
stop i Los Angeles, eller hvad 
med at gøre det til en Jorden 
Rundt rejse med stop i Auck-
land og Hong Kong.

Pris per person, når to rejser 
sammen: Fra kr. 44.995

Dette rejseforslag inkluderer 
ophold på både Rarotonga og 
Aitutaki, hovedøerne på Cook 
øerne.

I rejser til Rarotonga, hvor I 
bliver hentet i lufthavnen og 

hyggeligt resort, idyllisk belig-
gende lige ved stranden – jeres 
eget stykke af paradis.

Inkluderet i turen er to udflug-
ter på Rarotonga. En halvdags 
safari, hvor I oplever Raroton-
gas højdepunkter, samt et 
halvdags cruise i lagunen, hvor 
I ser farverige fisk og koraller, 
og nyder en let frokost. 

bliver I kørt til lufthavnen, hvor 
der venter en 50 minutters 
flyvetur til Aitutaki med Air 
Rarotonga.

I bliver hentet ved flyet og kørt 
til Tamanu Beach, et dejligt 
resort beliggende på vest siden 
af Aitutaki og lige ned til stran-
den. Her venter der jer nogle 
utrolige solnedgange fra den 
ø, som mange mener, er den 
smukkeste ø i Stillehavet. Vi 
har inkluderet en bådtur i den 
store lagune og en 4WD rund-
tur på Aitutaki, som helt sikkert 
bliver oplevelser for livet.

Efter opholdet på Aitutaki 
returnerer I til Rarotonga for at 
begynde hjemrejsen. I flyver 
fra Cook øerne og tilbage til 
Danmark. Det er muligt at gøre 
stop i Los Angeles, eller hvad 
med at gøre det til en Jorden 
Rundt rejse med stop i Auck-
land og Hong Kong.

Pris per person, når to rejser 
sammen: Fra kr. 28.995

Cook Islands i en nøddeskal Eksklusive Cook Islands
Rejseforslag - 16 dage Rejseforslag - 16 dage

Cook øerne
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I tillæg til de mest besøgte øer 
Rarotonga og Aitutaki, inde-
holder dette rejseforslag nogle 
dage på Atiu – en lille, men 
utrolig smuk ø, som måske er 
Cook øernes bedst bevarede 
hemmelighed.

I rejser til Rarotonga, hvor I 
bliver hentet i lufthavnen og 
kørt til Muri Beachcomber. 

Dette er et familiedrevet resort 
beliggende ved den idylliske 
Muri lagune. Der er inkluderet 
en halvdags safaritur, som er en 
god tur til at få et indblik i livet 
på Rarotonga.

Efter en kort flyvetur er I frem-
me på Atiu, hvor der gennem-
snitligt er 12 turister af gangen, 
så I får virkelig anledning til at 
opleve en ø, der er minimalt 
berørt af turismen. I bor på Atiu 
Villas, som er et lille resort med 
kun 6 bungalows.

Fra Atiu flyver I til Aitutaki og 
tager til Paradise Cove. Et lille 
resort med bare 12 bungalows 
i traditionel polynesisk stil, 
og med en utrolig udsigt til 
de små øer i Aitutakis store 
lagune. 

Efter opholdet på Aitutaki 
returnerer I til Rarotonga for 
at starte hjemrejsen. I flyver 
fra Cook øerne og tilbage til 
Danmark. Det er muligt at gøre 
stop i Los Angeles, eller hvad 
med at gøre det til en Jorden 
Rundt rejse med stop i Auck-
land og Hong Kong.

Pris per person, når to rejser 
sammen: Fra kr. 24.995

Rarotonga, Aitutaki og Atiu Jorden rundt med Tahiti og 
Rarotonga

Rejseforslag - 16 dage Rejseforslag - 21 dage

Et jorden rundt forslag med 
hovedvægt på Stillehavet med 
Cook øerne og Tahiti.

Turen starter i Los Angeles, hvor 
I har 2 nætter på et centralt 
beliggende hotel i Hollywood.

Efter Los Angeles sættes kurs-
en mod Tahiti, hvor I bliver 
modtaget i lufthavnen og kørt 
til Manava Suite Resort Tahiti. 
Resortet ligger ikke langt fra 
centrum, og er perfekt for 
nogle nætter til at udforske 
byen Papeete. Herfra går turen 
videre ud til Bora Bora og Bora 
Bora Pearl Beach Resort & Spa. 
Nyd det krystalklare vand og 
de kridhvide strande, før turen 
går videre til et nyt Stillehavs-
paradis, nemlig Cook øerne. 

Ved ankomst til Rarotonga, 
bliver I hentet i lufthavnen og 
kørt til Pacific Resort Raroton-
ga, som ligger idyllisk på Muri 

Beach. Efter opholdet på 
Rarotonga flyver I over til 
Aitutaki og bor på Pacific 
Resort Aitutaki. Her kan I nyde 
nogle afslappende dage ved 
dejlige strande og i idylliske 
omgivelser. 

Efter nogle skønne dage på 
strandene i Stillehavet, sættes 
kursen mod Auckland. Her har 
I 2 nætter i Auckland, så der er 
tid til at udforske den spæn-
dende storby.

Sidste stop på vejen er Hong 
Kong, en af Asiens største 
byer. Her har I 2 nætter på 
hotel centralt beliggende i 
bydelen Kowloon. Hong Kong 
er en spændende by, som bør 
opleves før turen går hjem til 
Danmark.

Pris per person, når to rejser 
sammen: Fra kr. 53.995

Cook øerne
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Tahiti er den kendte betegnelse for det 
enorme havområde som udgør Fransk Po-
lynesien, og det konkurrerer med Fiji om 
at være det mest populære rejsemål i Stil-
lehavet. Forelskede par og bryllupsrejsende 
fra hele verden rejser hertil for at nyde deres 
romantiske hvedebrødsdage, på de indby-

dende kridhvide strande. Har du lyst til at 
kombinere luksus, flot natur og dejligt klima 
er Tahiti det helt rigtige valg.

Tahiti ligger syd for ækvator og består af 
fem øgrupper. Hovedøen Tahiti Nui kaldes 
også for ”Stillehavets Navle”, men det er på 
Moorea, Bora Bora og Huahine at den poly-
nesiske kultur er mest udbredt. 

Tahiti har en smuk varierende og unik natur, 
med farvestrålende fisk, flotte koraller og 
forskellige bløddyr under havets overflade. 

De mange smukke laguner byder på per-
fekte forhold for dykning og øerne giver dig 
god anledning til at udforske den fantastiske 
natur. 

På Tahiti kan du opleve traditionel dans, 
sang, kunst- og håndværkstraditioner og 
folk som går på glødende kul. Du finder også 
naturforhold som kun findes få andre steder 
i verden, med smukke hvide strande, lagu-
ner, tropiske regnskove, vulkanske bjerge og 
et fascinerende liv under havets overflade.

Tahiti

J F M A M J J A S O N D

  Max. Temp 30 30 31 30 30 29 28 28 28 29 29 30

  Min. Temp 23 23 23 23 22 21 21 20 21 22 22 23

  Regn (mm) 315 233 195 142 92 60 60 48 46 91 162 317
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Tahiti Nui
Hovedøen i Fransk Polynesien, og der hvor 
det politiske og økonomiske centrum lig-
ger, er Tahiti Nui. Det er også her hovedsta-
den Papeete ligger, som strækker sig fra de 
nord- og vestlige bjergsider og ned til den 
smukke havn.
 
Papeete har et flot marked, hvor du kan 
købe frugt og grøntsager samt andre varer 
såsom dansekostumer, vævede hatte, ta-
sker og flotte halssmykker lavet af skaller.

Tahiti Nui består af en stor cirkelformet 
ø og en lidt mindre cirkelformet ø kaldet 
Tahiti Iti, som hænger sammen med en lille 
landtange ved navn Taravao. Bjergene på 
øerne er smukke og klædt i grønne farver 
og indbyder til flotte vandreture i spekta-

kulære omgivelser. På en tur i dette land-
skab oplever du dybe dale, høje bjerge og 
kraftfulde vandfald.

Moorea
Kun en halv times bådtur fra Papeete ligger 
øen Moorea. Mange hævder at denne ø er 
det smukkeste sted på jorden. Moorea er 
virkelig en fantastisk ø, med høje bjerge, 
frodige ananasmarker, flotte strande og 
små landsbyer.

Sammenlignet med Tahiti Nui er Moorea 
nærmest uberørt. For selv om øerne lig-
ger indenfor synsvidde af hinanden er der 
store forskelle. Tahiti Nui er pulserende og 
livlig med næsten 15 gange så mange ind-
byggere og mange flere turistbesøgende. 
På Moorea er livet roligt og behageligt, og 
et sted hvor du virkelig kan nyde livet.

Bora Bora
For mange er Bora Bora selve drømmen 
om et paradis i Stillehavet. Bare navnet er 
eksotisk og frembringer billeder af afslap-
pende dage med sol og varme, langt borte 
fra hverdagens stress og jag.

Bora Bora har en natur som tager pusten 
fra dig. Ikke sært at mange kalder øen 

”Polynesiens Perle”. Dette er Stillehavet 
som du sikkert har forestillet dig at det skal 
være, med grønne palmer, kridhvide stran-
de og krystalklart turkisblå vand i smukke 
laguner. Den store lagune er hovedattrak-
tionen og her kan du deltage i aktiviteter 
såsom snorkling, dykning, sejlture med 
glasbundsbåd og fodring af (helt ufarlige) 
hajer.

Tahiti er som en drøm, med smukke lagu-
ner, farvestrålende tropiske fisk, afslappen-
de dage og et dejligt klima. Folket her har 
alverdens tid, og stress er så at sige ukendt, 
eller i værste fald selvforskyldt. Tahiti lever 
præcis op til den gamle europæiske myte 
om et tropisk paradis.

La oreana og velkommen til Tahiti

Tahiti Nui
Moorea

Maïao

Tikehau

Maupiti
Island Tupai

Mataiva Rangiroa

Arutua

Ahe

Takapoto

Takaroa

Manihi

Nuku Hiva
Ua Huka

Ua Pou Hiva Oa

Tahuata
Motane

Fatu Hiva

Apataki
Aratika

Kauehi

Raraka

Faaite

Fakarava

Toau

Tupana

Panao
Mangaia te 
vai tamae

HuahineTaha’a
Bora Bora

Raiatea

Tahiti
Fransk Polynesien
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MARQUESAS  ØERNE

    LEEWARD ØERNE / SELSKABSØERNE

Papeete

Taravao

Opunohu 
Bay

Faaa

Punaauia

Mataiea

Papenoo

Tahiti Nui

Tahiti Iti

Moorea

Cooks
Bay

Tataa Point

Paopao

Papetoai
Ia Ora

Bora Bora

Vaitape
Anau

Faanui

Motu 
Mute

Motu
Tevairoa

Motu
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Sofitel Motu

Tikehau
Motu 

Tuheraher
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Tahiti

Intercontinental Tahiti Resort
Tahiti

Et af de bedste resorts på Tahiti 
Nui er beliggende i en tropisk 
have, lige ved en kridhvid 
strand. Intercontinental Tahiti 
Resort ligger et stykke udenfor 
Papeete ved Tataa Point på 
nordvest siden af øen. Resortet 
har en fantastisk udsigt til 
naboøen Moorea.

Resortet er nyt og moderne, 
og er bygget i polynesisk stil så 
det passer ind i naturen. Intet 
er højere end kokosnødpal-
merne i haven. Resortet har 
et stort udvalg af værelser i 
forskellige størrelser, samt en 
række overwater bungalows 
med fri udsigt til Moorea. Alle 
værelserne har egen balkon 
med udsigt, og resortet har to 
swimmingpools. Tre gange om 
ugen er der underholdning 
med polynesisk dans og kultur. 
Resortet kan arrangere bryllup 
og har ofte specialpriser til bryl-
lupsrejsende.

Priskategori per værelse:

   

   

   

   

   

Fakta og faciliteter:

Manava Suite Resort
Tahiti

Manava Suite Resort Tahiti 
ligger på den nordvestlige side 
af Tahiti Nui, kun fem minutter 
fra Faa’a international lufthavn 
og ti minutter fra Papeete 
centrum. 

Resortet har 121 værelser, alt 
fra Standard værelser til Duplex 
Suites og lejligheder.

Det er den tahitiske arkitekt 
Bruno Hervogon, som har 
designet resortet, der sammen-
fletter det autentiske polynesi-
ske med moderne luksus. 

Bjergtoppe, grønne frodige 
dale samt eksotiske strande 
med sort sand venter her på 
kærlighedsøen, og der findes 
et utal af safari- og udflugtsmu-
ligheder for enhver smag.

Priskategori per værelse: 

    

    

    

   

   

    

Fakta og faciliteter:
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Et resort som ligger helt øde, men som al-
ligevel er et af de mest populære på Moo-
rea. Intercontinental Resort & Spa er det 
bedste allround resort og har det største 
aktivitetstilbud på Moorea. 

Et velorganiseret program for børn gør, at 
dette resort kan betragtes som det mest 
familievenlige i hele Tahiti. 

Resortet er idyllisk beliggende midt i en 
stor tropisk have, og har en række bun-
galows spredt rundt mellem palmerne i 
haven og på pæle ude i lagunen. 

Intercontinental Resort & Spa ligger lige 
ved Opunohu Bay på nordvest siden af 
øen. Her ligger Moorea Dolphin Center 
også. Og uanset om man er voksen eller 
barn, så er et møde med delfinerne en 
uforglemmelig oplevelse. Fire delfiner 
har fået et nyt hjem her i lagunen, og er 
stjerner i et fascinerende interaktivt oplæ-
ringsprogram. Her kan du lære mere om 
disse venlige dyr, fodre dem eller svømme 
rundt med dem sammen med andre – en 
fantastisk oplevelse. 

Resortet har et omfattende aktivitetstil-
bud og kan arrangere bryllup og har ofte 
specialpriser til bryllupsrejsende.

Priskategori per værelse:

   

   

   

   

Fakta og faciliteter:

Tahiti

Intercontinental Resort & Spa Moorea
Moorea
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Et dejligt resort i utrolige omgivelser ned 
til den smukkeste hvide strand på Moorea. 
Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort ligger 
ved en flot azurblå lagune og har udsigt til 
Tahiti Nui i det fjerne. Bungalowerne ligger 
spredt rundt i haven, langs stranden eller 
ude i lagunen.

Her kan du slentre med bare ben langs den 
hvide sandstrand og nyde synet af den 
krystalklare lagune og de stejle vulkanske 
toppe. Moorea er virkelig en fantastisk ø, 
med høje bjerge, frodige ananasmarker, 
flotte strande og små landsbyer. Et af 
stederne du bør besøge er Cooks Bay, et 

af Tahitis fantastiske naturområder, med 
en fjordlignende bugt omkranset af høje 
grønklædte bjerge. Tiki Village på Moorea 
er også et absolut must. Dette er en lille 
landsby med indfødte, som underholder 
eller fremviser lokal kultur og håndværk. 
Byens dansegruppe rejser hele verden 
rundt og fremfører fyrige og sensuelle 
danse.

Resortet har et omfattende aktivitetstil-
bud og hjælper gerne med at arrangere 
udflugter eller sightseeing rundt på øen. 
Eller du kan slappe af ved den flotte strand, 
tage en dukkert i den smukke lagune eller 
kigge forbi spa‘et. Resortet kan arrangere 
bryllup og har ofte specialpriser til bryllups-
rejsende.

Priskategori per værelse:

   

   

   

Fakta og faciliteter:

Tahiti

Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort
Moorea
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Hilton Moorea Lagoon Resort 
ligger langs en kridhvid strand 
mellem to bugter – den histo-
riske Cook’s Bay og smukke 
Opunohu Bay. De fleste bunga-
lows har en fin udsigt udover 
lagunen med det krystalklare 
vand - et afslappende paradis i 
fantastiske omgivelser.

Alle bungalows er bygget i 
traditionel stil, og har al den 
komfort der kan forventes af et 
førsteklasses resort. Omkring 
halvdelen af bungalowerne 
står på pæle ude i vandet. Inde 
fra bungalowen kan du kigge 
på livet i havet gennem en 
glasplade i gulvet.

Resortet hjælper gerne med 
at organisere udflugter og 
aktiviteter under opholdet. De 
kan også arrangere bryllup og 
har ofte specialpriser til bryl-
lupsrejsende.

Priskategori per værelse:

   

   

   

 Bungalow
   

Fakta og faciliteter:

 Bungalows

Tahiti

Hilton Moorea Lagoon Resort
Moorea

Moorea Pearl  Beach Resort & Spa
Moorea

Dette flotte resort ligger bare 
fem minutter fra lufthavnen og 
ti minutter fra havnen. Moorea 
Pearl Resort & Spa er bygget i 
traditionel polynesisk stil langs 
en kridhvid strand. Dette er et 
perfekt sted for nogle afslap-
pende dage i solen.

Mooreas hovedattraktion er den 
store lagune, og resortet har en 
række aktiviteter med fokus på 
havet og livet under havoverfla-
den. Der er også et omfattende
underholdningstilbud på resor-
tet, bl.a. polnesisk musik hver 
onsdag og fredag.

Du kan også tage en tur til Opu-
nohu Valley i firehjulstrukket bil, 
leje bil eller scooter, eller tage
med på en bustur. Og der er 
mange aktiviteter i lagunen, 
såsom snorkling, dykning, kajak 
eller dybhavsfiskeri. Resortet kan 
arrangere bryllup og har ofte 
specialpriser til bryllupsrejsende.

Priskategori per værelse:

    

   

   

   

Fakta og faciliteter:
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Det nyeste 5-stjernet resort på Bora Bora, 
er beliggende over koralrevet på den lille ø 
Motu Pitu Aau, som betyder ”to hjerter” på 
tahitisk. Alle bungalowerne står på pæle ude 
i vandet, og omgivelserne er utrolig idylliske. 
På den ene side af resortet ligger lagunen 
med en fantastisk udsigt til bjergene på Bora 
Bora, og på den anden side koralrevet og det 
endeløse Stillehav.

Intercontinental Resort & Thalasso Spa har 
på mange områder sat en ny standard for 
resorts i Tahiti og på Bora Bora, især når det 
gælder komfort og miljøvenlighed. Blandt 
andet udnyttes havvandet i et unikt aircon-

dition system for at undgå forurening.
Dette er en af grundene til at stedet ofte 
kommer højt på listen, over de bedste re-
sorts i Stillehavet, i diverse afstemninger.

Bungalowerne er bygget i polynesisk stil 
og er alle på mere end 100 m2 og med alle 
de faciliteter du kan forestille dig. Her kan 
du forvente et enestående ophold, med 
udsøgt service og måltider tilberedt af lokale 
råvarer. En af oplevelserne du bare må prøve, 
er at få serveret morgenmaden med kano til 
terrassen. Resortet kan arrangere bryllup og 
har ofte specialpriser til bryllupsrejsende.

Priskategori per værelse:

   

   

   

   

Morgenmad og middag er inkluderet i 
prisen. 

Fakta og faciliteter:

Tahiti

Intercontinental Resort & Thalasso Spa 
Bora Bora



47

På en lille ø omringet af en turkisblå lagune, 
ligger dette luksuriøse resort. Le Meridien 
Bora Bora består af bungalows på pæle i 
vandet, hvor dele af gulvet er lavet af glas, 
så du kan beundre livet i vandet. Resortet 
har også en af de bedste restauranter på 
Bora Bora.

Resortet er bygget i traditionel polynesisk 
stil og består af bungalows spredt rundt 
mellem palmerne eller på pæle ude i lagu-
nen. Le Meridien Bora Bora er et af de mest 
originale resorts på Bora Bora. Det ligger på 
spidsen af Motu Piti Aau, en lille ø i koral-
revet med en utrolig udsigt til det kendte 

bjerg Mount Otemanu. Her kan du slappe 
af i fred og ro, for der findes ingen biler og 
trafik. 

Resortet har et omfattende aktivitetstilbud, 
og de fleste aktiviteter er naturligt nok ved 
havet, såsom snorkling, dykning, sportsfi-
skeri, vandcykler og bådture. Her kan du 
også opleve noget unikt, nemlig nærkon-
takt med havskildpadder i deres naturlige 
element. Resortet har deres eget program 
for at bevare disse fantastiske skabninger, 
og du kan hoppe i vandet og svømme rundt 
med dem. Resortet kan arrangere bryllup 
og har ofte specialpriser til bryllupsrejsende.

Priskategori per værelse:

   

   

   

   

   

Fakta og faciliteter:

Tahiti

Le Meridien Bora Bora 
Bora Bora
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Som et af de nyeste resorts i Tahiti er dette 
et førsteklasses tropisk paradis. Nyd livet 
og den polynesiske venlighed på dette 
5-stjernet resort, som ligger på den lille ø 
Motu Tevairoa, bare 15 minutter med båd 
fra den største by på Bora Bora, Vaitape.

Flere af resortets bungalows står på pæle 
i vandet, og her kan du beundre den 
smukke lagune på nært hold, mens du ser 
det majestætiske bjerg Mount Otemanu i 
det fjerne. 

På Bora Bora Pearl Beach Resort har man 
forsøgt at genskabe en følelse af et tradi-

tionelt polynesisk ”fare” (hjem), og omgi-
vet af smilende og venlige ansigter vil du 
føle dig hjemme her. Nyd udsigten til den 
smukke lagune fra en af de to restauranter, 
eller slå dig ned og slap af ved swimming-
poolen.

Resortet har et omfattende aktivitetstilbud, 
og derudover findes der en række andre 
ture du kan deltage på. 

Resortet kan arrangere bryllup og har ofte 
specialpriser til bryllupsrejsende.

Priskategori per værelse:

   

   

   

   

Morgenmad er inkluderet i prisen. 

Fakta og faciliteter:

Tahiti

Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa
Bora Bora
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Et af de fineste resorts på Bora Bora, hvor 
alle bungalowerne står på pæle ude i den 
azurblå lagune. Derudover findes der store 
villaer med egen swimmingpool belig-
gende ved en privat strand. 

For at fremhæve følelsen af Polynesien, 
finder du smuk kunst, private swimming-
pools, store badekar, og døre der slås op til 
en panoramaudsigt udover lagunen.

Resortets Spa har specialiseret sig i natur-
lige behandlinger og polynesiske ritualer. 
Restauranten har en skøn udsigt, der sam-
men med kreative og kulinariske oplevelser 

med fisk og skaldyr, samt de bedste vine, 
danner rammen for en romantisk ople-
velse.

Vandaktiviteterne kan benyttes af såvel 
nybegyndere som erfarne. Dykning, sejlads 
og fordring af hajer og rokker er nogle af 
mulighederne. 4WD safari ture tager dig til 
steder, hvor udsigten er så betagende, at 
du mister pusten. 

Priskategori per værelse:

    

    

      

     

    

     

Fakta og faciliteter:

Four Seasons Bora Bora
Bora Bora
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Sofitel Bora Bora Marara Beach
Bora Bora

Et dejligt resort lige ned til 
stranden i den idylliske Matira 
Bay. Sofitel Bora Bora Marara 
Beach Resort gennemgik for-
nyelig en omfattende reno-
vering og fremstår mere eller 
mindre som et helt nyt resort. 

Resortet består af 85 bunga-
lows, som enten ligger ved 
stranden eller ude på en privat 
ø. Alle bungalows er rumme-
lige og har en stor terrasse 
med udsigt til haven, stranden 
eller lagunen. Sofitel Bora Bora 
Marara Beach Resort har det 
største udvalg af vandaktivite-
ter på øen, som de deler med 
de to nabo resorts. 

Priskategori per værelse:

   

 Bungalow
   

   

   

 Bungalow
   

 Bungalow
  

Fakta og faciliteter:

 Bungalows

 Bungalows

 View Bungalows

 Bungalows

Hotel Maitai Polynesia
Bora Bora

Et komfortabelt hotel som lig-
ger på en skråning ved Matira 
Point, med en spektakulær ud-
sigt over lagunen med de grøn-
ne, blå og turkise farver. Hotel 
Maitai Polynesia er bygget i 
traditionel stil af lokale mate-
rialer, og har både almindelige 
værelser og bungalows. Dette 
er det eneste “mellemklasse” 
hotel på Bora Bora og giver dig 
god valuta for pengene.

Bungalowerne er noget mindre 
end på de dyrere resorts, men 
de er komfortable og rigt ud-
smykket med polynesisk kunst. 
Overwater bungalowerne 
har også et glasgulv, så livet i 
vandet kan betragtes.

Hotellet har et omfattende ak-
tivitetstilbud og er behjælpelig 
med at arrangere ture. Snorkel i 
lagunen, tag på safari eller hop 
op i en outrigger kano for at 
fodre hajer og rokker.

Priskategori per værelse:

   

   

   

   

Fakta og faciliteter:
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Langs en smuk kridhvid strand ligger dette 
flotte resort, hvor alle bungalowerne ligger 
på stranden eller står på pæle ude i vandet. 
Tikehau Pearl Beach Resort er bygget i 
polynesisk stil, og bungalowerne er store 
og rummelige. 

Tikehau er en næsten cirkelrund atol i 
øgruppen Tuamoutu, knap en times flyve-
tur fra Papeete. Øen kaldes også the Pink 
Sand Island, noget som skyldes de mange 
smukke strande.

Tikehau kan bedst beskrives som et idyllisk 
postkort, og regnes ikke uden grund som 

en af de smukkeste atoller i hele Tahiti. En 
række små øer omkranser den 26 km brede 
lagune. De flotte omgivelser overgås kun 
af det utrolige og overdådige liv under 
havoverfladen, hvor det vrimler med fisk i 
alle farver og faconer.

Resortet har et omfattende aktivitetstilbud 
med fokus på livet i den store lagune. Men 
du kan også tage med på en udflugt til 
landsbyen Tuherahera eller til fugleøen 
Isle of Birds. Men for de fleste som besøger 
Tikehau er det nok de afslappende dage i 
solen på den kridhvide strand, som er det 
vigtigste. Resortet kan arrangere bryllup og 
har ofte specialpriser til bryllupsrejsende.

Priskategori per værelse:

   

   

   

   

Fakta og faciliteter:

Tikehau Pearl Beach Resort
Tikehau
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Mountain 4 x 4 Safari
Tahiti

På denne 4WD halvdagstur 
med engelsktalende guide, ser 
og oplever du den fantastiske 
natur på Tahiti Nui. 

Den normale køretur er en 40 
km tur gennem hjertet af Tahiti, 
som begynder og slutter ved 
Papenoo og Mataiea dalene. 

Turen starter på niveau med 
havet og kører gennem stejle 
dale indtil toppen, i næsten 
760 meters højde, nås. På turen 
lærer du om Tahitis flora og 
fauna, og hvordan de indfødte 
overlevede i dalene. 
Du oplever også Tahitis eneste 
sø, flere vandfald, vandløb og 
stejle klipper.

Moorea Nature & Culture
Moorea

Udover flotte strande er Moo-
rea en af de mest spektakulære 
øer i verden, med en meget 
interessant kulturel historie. 

Øen er ca. 2 millioner år gam-
mel, og opstod fra en vulkan 
som steg op fra havets dyb. Der 
har boet mennesker her i over 
2.000 år, og den traditionsrige 

historie har gået i arv gennem 
generationer.

På denne halvdagstur lærer du 
om hvordan Moorea er blevet 
som den er i dag, med al sin 
naturlige pragt og kulturelle 
rigdom. På turen udforskes 
strandene, skovene, og en 
gammel landsby hvor arkæolo-

Der er meget at opleve på 
denne 4WD safari tur på Tahiti 
Nui og dette er en tur du sent 
vil glemme.

Pris fra kr. 475

ger sammensætter forhistorien 
til polynesierne.

Denne tur vil give dig forståelse 
for denne fantastiske ø og dets 
folk.

Pris fra kr. 535
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Shark Watching, Lagoonarium & Picnic
Bora Bora

Tag med på denne bådtur og få 
en fantastisk sejltur over Blue 
Lagoon ved Bora Bora.

Lagunen er 80 km², hvilket er 
tre gange større end landjor-
den. 

Her er et imponerende udvalg 
af lys og blå farver, og du ser 

de utrolige Bora Bora bjerge i 
baggrunden. Der stoppes ved 
et populært dykkersted, hvor 
guiden tiltrækker revhajer. 

Denne oplevelse kan ændre 
din opfattelse af, hvordan du 
ser på disse imponerende dyr. 
Der er ingen grund til bekym-
ring og du kan se det hele fra 

Reef Discovery
Bora Bora

Oplev Bora Bora’s skønhed 
med en komplet lagune båd-
tur, hvor der gøres stop og 
fortælles om øens formation, 
lagunen, revet og dets udvik-
ling. Dette er en anden måde at 
udforske naturen på Bora Bora. 

Tag med din professionelle 
guide på en uforglemmelig 

snorkeltur ved de bedste koral-
haver, en lille tur til en strand 
på en uberørt sand ø, og ud til 
det fantastiske koralrev.  

På turen gøres der stop mel-
lem to motu’er (sandøer), på 
sydsiden af Bora Bora, og her 
får du mulighed for at svømme 
i en naturlig swimmingpool 

båden eller under havoverfla-
den i trygge omgivelser.

Turen afsluttes på en privat 
“motu” (sand ø), hvor Lagoona-
riumet ligger. Her serveres der 
frokost.

Pris fra kr. 895

med turkis og klart vand, og 
være omgivet af hundredvis af 
tropiske fisk. Bora Boras eget 
fantastiske akvarium.

Pris fra kr. 795
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Tahiti i en nøddeskal

Dette rejseforslag er sammen-
sat med ophold på øerne Tahiti 
Nui, Bora Bora og Moorea. Og 
det omfatter det mange ønsker 
at opleve på deres første rejse 
til Tahiti.

I rejser til Papeete hvor I bliver 
hentet i lufthavnen og kørt 
til Hotel Tahiti Nui. Hotellet 
har en central beliggenhed i 
Papeete, og der er kort afstand 
til markedet og havnen. Der 
er også inkluderet en 4WD tur, 
der tager jer til Papenoo Valley, 
hvor I får en utrolig udsigt over 
området.

Turen går videre med båd til 
øen Moorea, som kun tager 
30 minutter, og her bliver I 
hentet og kørt til Les Tipaniers 
Moorea. Resortet er bygget i 
traditionel polynesisk stil ved 
en kridhvid strand. Et perfekt 
sted at slappe af og nyde solen. 

Sidste stop er Bora Bora, som I 
kommer til med fly fra Moorea. 
I bliver hentet med bil og båd 
for at komme til Matira Bora 
Bora. Hotellet ligger ved Matira 
Point, og har perfekt udsigt 
over den smukke lagune med 
de forskellige variationer af 
grønt, blåt og turkis. Der er ar-
rangeret en halvdags tur, hvor 
I oplever Bora Boras utrolige 
natur, både på land og i vandet.

Turen hjem til Danmark går via 
Los Angeles, hvor det er muligt 
at lave stop og udforske den 
spændende storby.

Pris per person, når to rejser 
sammen: Fra kr. 31.995

Eksklusive Tahiti

I dette rejseforslag har vi 
inkluderet nogle af de bedste 
resorts på Tahiti, Moorea og 
Bora Bora, og dermed ekstra 
komfort i idylliske omgivelser.

I rejser til Papeete, hvor I tager 
ind på Intercontinental Resort 
Tahiti, der er et af de bedste 
resorts på Tahiti Nui. Resortet 
har en tropisk have og er belig-
gende ved en kridhvid strand. 

Turen går videre til Moorea 
med båd, hvorefter I bliver hen-
tet og kørt til Sofitel Moorea Ia 
Ora Beach Resort. Resortet er 
beliggende yderst i en lagune 
med udsigt mod øen Tahiti Nui. 

Moorea er utrolig naturskøn 
med høje bjerge, frodige 
ananasmarker, små landsbyer 
og smukke strande. På Moorea 
er livet roligt og behageligt - et 
sted hvor I virkelig kan slappe 
af.

Opholdet afsluttes på Bora 
Bora, som I kommer til med 
fly fra Moorea. Bora Bora er et 
tropisk paradis med grønne 
palmer, kridhvide strande og 
krystalklart turkisfarvet vand. 

Nyd de sidste dage på Four 
Seasons Resort Bora Bora, som 
har en af de bedste beliggen-
heder med udsigt udover havet 
og bjerget Mount Otemanu.

Turen hjem til Danmark går via 
Los Angeles, hvor det er muligt 
at lave stop og udforske den 
spændende storby.

Pris per person, når to rejser 
sammen: Fra kr. 59.995

Rejseforslag - 18 dage Rejseforslag - 18 dage
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Tahitis øer

Et rejseforslag som foruden 
Bora Bora og Moorea også 
inkluderer idylliske Tikehau, 
regnet som den smukkeste atol 
i hele Tahiti.

I rejser til Papeete, og videre til 
Moorea med båd til Inter Con-
tinental Moorea Resort & Spa, 
et af de mest populære resorts 
på Moorea. Her holder Moorea 
Dolphin Centret også til. Og 
for såvel børn som voksne 
er mødet med delfinerne en 
uforglemmelig oplevelse.

Efter opholdet på Moorea ta-
ger I videre til Bora Bora for at 
bo på Le Meridien Bora Bora. I 
bor i en bungalow på en lille ø 
omgivet af en turkisblå lagune. 

Her kan I også opleve nærkon-
takt med havskildpadder i 
deres naturlige element. Der 
er inkluderet en halvdags tur, 
hvor I kan opleve Bora Boras 

utrolige natur, både til lands og 
til vands.

Turen afsluttes på Tikehau Pearl 
Beach Resort, et dejligt resort, 
hvor alle bungalows ligger på 
stranden eller står på pæle ude 
i vandet.

Tikehau er en næsten cirkel-
rund atol i øgruppen Tumoutu, 
knap en times flyvetur fra 
Papeete. Øen kaldes også the 
Pink Sand Island, noget som 
skyldes de mange smukke 
strande.

Turen hjem til Danmark går via 
Los Angeles, hvor det er muligt 
at lave stop og udforske den 
spændende storby.

Pris per person, når to rejser 
sammen: Fra kr. 42.995

Jorden rundt og Tahiti

Et jorden rundt forslag med 
hovedvægt på de eksotiske øer 
i Tahiti, men hvor der også er 
indlagt stop i Los Angeles, New 
Zealand og Hong Kong.

Turen starter i Los Angeles, 
hvor I bor på hotel i Holly-
wood. Efter at have udforsket 
storbyen i nogle dage går turen 
videre til Papeete, og Manava 
Suite Resort Tahiti. 

Fra Tahiti Nui fortsættes til 
Moorea, en lille ø udenfor Tahiti 
Nui. Her bor I på Moorea Pearl 
Beach Resort & Spa. På Moorea 
kan I tage en tur til Opunohu 
Valley, eller være aktiv i vandet 
med snorkling og kajaksejlads.

Sidste stop i Tahiti er Bora Bora, 
på Maitai Polynesia Bora Bora. 
Opholdet i Tahiti byder på 
eksotiske øer, smukke hvide 
sandstrande og azurblåt hav.

Efter et afslappende ophold i 
Tahiti rejser I til New Zealand, 
hvor I både oplever storby og 
natur. Først nogle dage i Auck-
land. Herfra får I en guidet tur 
til Rotorua via Waitomo Caves, 
hvor I kan se og opleve de 
mystiske underjordiske grotter. 
Rotorua byder på varmekilder 
og smuk natur, og her bor I på 
Novotel Rotorua Lakeside. 

Sidste stop på vejen er Hong 
Kong, en af Asiens største byer. 
Her bor I centralt i bydelen 
Kowloon. Hong Kong er en 
spændende by med kulinariske 
oplevelser og shopping, som 
bør opleves før turen går hjem 
til Danmark.

Pris per person, når to rejser 
sammen: Fra: kr. 39.995

Rejseforslag - 18 dage Rejseforslag - 24 dage
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Samoa er som de andre øriger i dette om-
råde, et enestående paradis. Her finder du 
kridhvide sandstrande, svajende palmer, 
krystalklart vand og et fantastisk liv under 
havoverfladen. Derudover er Samoa kendt 
for sit venlige folkefærd og dejlige klima. 
Og bemærkelsesværdigt har indflydelsen 

fra vesten været minimal, så Samoa er 
muligvis det bedste valg, hvis du ønsker at 
opleve traditionel polynesisk kultur.

Samoa består hovedsageligt af to store øer, 
begge vulkanske med høje bjerge og en 
utrolig smuk natur. Hovedstaden hedder 
Apia og ligger på den mindste ø Upolu. 
Dette er det nærmeste du kommer en by 
på Samoa, og den ligger i et smukt område 
af øer. Men et besøg til Samoa er imidlertid 
ikke helt komplet uden en tur til den større 
ø Savai’i.

Et af de smukkeste områder på hele Samoa 
finder du på sydspidsen af Upolu. Det 
kaldes Aleipata-distriktet og her finder du 
et fascinerende koralrev i turkisblåt vand i 

skøn harmoni med de flotte sandstrande. 
Dette er Stillehavet når det er bedst, og et 
område af Samoa som du skal besøge.
 
Talofa Lava og velkommen til Samoa

Samoa

J F M A M J J A S O N D

  Max. Temp 30 31 31 31 30 30 29 30 30 30 30 30

  Min. Temp 24 24 24 24 23 23 22 23 23 23 23 24

  Regn (mm) 489 368 352 211 192 121 121 113 154 224 261 358

Samoa

Savai’i

Upolu
Apia

Faleolo
Salelologa

MalifanuaApolima
Manono

Maminoa

Fagamalo
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Et dejligt resort beliggende på en skov-
klædt bakketop, med en skøn udsigt til 
lagunen nedenfor. En lille sti fører ned 
til en utrolig smuk sandstrand, hvor 3 af 
resortets bungalows (eller Fale som det 
hedder lokalt) ligger. Ved en anden dejlig 
strand ligger 5 beach side fales - perfekt for 
dem som vil være helt tæt på vandet. De 
resterende enheder er beliggende på bak-
ketoppen ved siden af hovedbygningen, 
hvor restauranten ligger.

Sinalei Reef Resort genspejler samoansk 
kultur og historie, og ligger blot en halv 
times kørsel syd for hovedstaden Apia. 

Mærk varmen fra den tropiske sol og 
duftene fra den tropiske skov der omgiver 
resortet. Et ophold på Sinalei Reef Resort 
handler om samoansk gæstfrihed i flotte 
omgivelser, og du vil føle dig velkommen 
fra det første øjeblik.

Resortet har et omfattende aktivitetstil-
bud. De fleste aktiviteter foregår ved havet 
såsom snorkling, dykning, dybhavsfiskeri 
og bådudflugter. Desuden har resortet 
2 tennisbaner og en 9-hullers golfbane. 
Resortet kan arrangere bryllup og har ofte 
specialpriser til bryllupsrejsende. Børn under 
12 år er ikke tilladt.

Priskategori per værelse:

 

 

 

Fakta og faciliteter:

Samoa

Sinalei Reef Resort & Spa 
Apia
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Et unikt og smukt resort, bygget så det 
passer ind i omgivelserne ved den hvide 
sandstrand og med en flot udsigt til la-
gunen. Coconuts Beach Club Resort er et 
familiedrevet resort med en speciel historie 
og unik atmosfære.

Resortet kan tilbyde flere forskellige 
værelsestyper - fra rummelige værelser i 
hovedbygningen til private villaer på stran-
den. For de som ønsker lidt ekstra luksus 
findes der tre Royal Beach villaer. Dette er 
de største villaer som der findes på Samoa, 
og der er ikke sparet på noget.

Restauranten på Coconuts er kendt over 
hele Samoa og store dele af Stillehavet for 
sin gode mad. Selv om resortet ligger lidt 
afskærmet fra hovedstaden Apia, er der 
mange der tager turen dertil for et lækkert 
måltid mad. Her kan du forvente en udsøgt 
service og måltider tilberedt af lokale 
råvarer.

Resortet har et omfattende aktivitetstil-
bud, og hjælper gerne med at arrangere 
udflugter til andre områder af Samoa. Vil 
du udforske øen på egen hånd kan resor-
tet være behjælpelig med at udleje bil. 
Resortet kan arrangere bryllup og har ofte 
specialpriser til bryllupsrejsende. Børn under 
3 år er ikke tilladt.

Priskategori per værelse:

   

    

    

    

Fakta og faciliteter:

Samoa

Coconuts Beach Club Resort & Spa 
Apia
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Le Lagoto Resort
 Savai’i

Et lille boutique resort i nærhe-
den af Fagamalo Village på den 
nordlige side ved Savai’i. Savai’i 
er Samoas næststørste ø, og 
den tredje største ø i Polyne-
sien. Du kommer til Savai’i med 
færge fra hovedøen Upolu. 
Bådturen tager ca. 1 time, og 
derefter 45 minutters kørsel 
med bil til resortet.

Resortet har 11 fales (bunga-
lows), der er bygget i traditio-
nel samoansk stil, og tilbyder 
komfort i rolige omgivelser. Le 
Lagoto betyder solnedgang 
på samoansk og resortet er 
opkaldt efter de berømte 
solnedgange der kan ses fra 
stedet.

Alle fales har et udendørsom-
råde med udsigt mod havet og 
den tropiske have. Her kan du 
sidde og nyde de fine solned-
gange. 

Resortet er kendt for sin per-
sonlige service, og har et imø-
dekommende personale.

Priskategori per værelse:

   

   

   

Morgenmad  er inkluderet i 
prisen. 

Fakta og faciliteter:

Apia

Et dejligt resort beliggende 
langs en kridhvid sandstrand. 
Her har familien kopieret dele 
af det historiske hotel Aggie 

restauranten, som er bygget op 
som en stor samoansk fale, og 
den traditionelle fiafia aften en 
gang om ugen.

Resortet er bygget i traditionel 
samoansk stil og har en speciel 
afslappende atmosfære, hvor 
stemningen fra “gamle dage” i 
Stillehavet er bevaret.

Alle værelserne vender mod 
vest og har udsigt til den 
azurblå lagune med øerne 
Savai’i, Apolima og Manono i 
baggrunden. Derudover har 
resortet den perfekte udsigt til 
den smukke solnedgang. 

Resortet har et omfattende 
aktivitetstilbud med ture rundt 
på øen, og bl.a. en 18-hullers 

golfbane samt flere restauran-
ter og barer.

Priskategori per værelse:

 

Morgenmad er inkluderet i 
prisen. 

Fakta og faciliteter:
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Tonga er Stillehavets eneste kongerige og 
er beliggende midt på datolinjen. Øgrup-
pen består af 170 øer, men kun 30-40 af 
dem er beboede. Landet er inddelt i tre 
hovedøgrupper: Tongatapu, Ha’apai, og 
Vava’u. Øerne i Tongatapu og Ha’apai er lave 
koraløer, mens øerne i Vava’u øgruppen er 

vulkanske med bjerge. På trods af de store 
afstande er befolkningen en homogen 
gruppe, der deler den samme polynesiske 
kultur. Tonga er rig på kultur og gamle tra-
ditioner. Her er det vigtig at genfortælle de 
gamle legender og historier, og de er gode 
til at holde de gamle håndværkstraditioner 
ved lige. Mændene laver træskåle og krigs-
køller, mens kvinderne syer tøjstykket tapa 
og fletter kurve.
 
Tonga er et fantastisk ørige som byder på 
noget for enhver smag. Men især aktiviteter 
forbundet med vandet er populære, såsom 
svømning, snorkling og dykning.
Fra juli til november er der mulighed for 
at tage på hvalsafari. Dette tilbydes også 
fra andre lande i Stillehavet, men chancen 

for at opleve disse flotte og imponerende 
skabninger er størst i Tonga, idet der findes 
en stor bestand af pukkelhvaler rundt om 
øgruppen Vava’u. 

Malo’e lelei og velkommen til Tonga

Tonga

J F M A M J J A S O N D

  Max. Temp 29 29 28 27 26 25 24 24 25 26 27 28

  Min. Temp 23 24 23 22 21 20 18 18 19 20 22 23

  Regn (mm) 200 220 225 150 115 90 105 110 110 115 110 130
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Det perfekte valg for dem som søger fred 
og ro, øde strande og krystalklart vand. 
Fafa Island Resort ligger på en separat ø ca. 
30 minutter fra hovedstaden Nuku’alofa. 
Det er et rigtig tropisk stillehavsparadis, 
hvor smilene fra besøgende og fastboende 
varmer lige så meget som solen.

Resortet består af blot 13 bungalows, eller 
fales som de kaldes lokalt. Alle bungalo-
werne er bygget i traditionel stil af lokale 
materialer, og alle har en dejlig udsigt til 
stranden, der kun ligger nogle få skridt 
derfra. Her kan du forvente et enestående 
ophold, med udsøgt service og måltider 

tilberedt af lokale råvarer med fokus på 
seafood.

Der er ikke swimmingpool på Fafa Island 
Resort, men det er heller ikke nødven-
digt. For lige udenfor resortet ligger den 
dejligste lagune i læ af koralrevet. Her kan 
du trygt svømme rundt i det krystalklare 
vand og nyde livet under havoverfladen, 
medmindre du hellere vil slappe af i solen 
på den kridhvide strand.

Resortet har et omfattende aktivitetstilbud 
med fokus på aktiviteterne ved vandet, 
såsom kajaksejlads, snorkling og ture med 
sejlbåde. Derudover arrangeres dagligt 
ture ud til små ubeboede øer og koralrevet. 

Priskategori per værelse:

    

    

    

    

Fakta og faciliteter:

Tonga

Fafa Island Resort 
Nuku`alofa
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Tonga

The Black Pearl Suites
Nuku’alofa

The Black Pearl Suites ligger 
langs vandet ved Vuna Road i 
Sopu O Taufaahau, der er en af 
Nuku’alofa forstæder. Fra det 
lille hyggelige hotel, tager det 
kun 20 minutter at gå ind til 
centrum af byen.

Hotellet er rigtig populært og 
kan tilbyde øens bedste over-
natninger. 

Resortet er enestående både 
hvad angår design, imødekom-
mende personale, samt en 
rigtig god restaurant, hvor der 
er en dejlig udsigt til hotellets 
flotte have. 

The Black Pearl Suites har en 
amerikansk stil med polynesisk 
påvirkning og levere altid den 
bedste service i en afslappet 
atmosfære.

Hotellet er i to etager, og der 
findes 10 værelser totalt.

Priskategori per værelse:

    

   

Fakta og faciliteter:

Waterfront Lodge 
Nuku`alofa

Waterfront Lodge er et relativt 
nyt hotel blot 10 minutters 
gang fra centrum af Nuku’alofa. 
Det er bygget i kolonistil og har 
en speciel karakter og atmo-
sfære. Hotellet har en flot ud-
sigt udover havet og er kendt 
for sin gode service og venlige 
betjening. Med kun 8 rum-
melige værelser er du sikret et 
rart ophold. Alle værelserne har 
egen balkon.

Hotellet ligger ved vandkanten 
og halvdelen af værelserne 
ligger vendt mod stranden 
og havet. Her kan du sidde 
på balkonen, nyde udsigten 
og fornemme den dejlige stil-
lehavsfølelse. 

Waterfront Lodge har egen 
restaurant, der er et populært 
mødested. Hotellet kan hjælpe 
med udflugter og billeje, hvis 
du vil opleve øen på egen 
hånd.

Priskategori per værelse:

 

    

Morgenmad er inkluderet i 
prisen.

Fakta og faciliteter:
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Tonga

Sandy Beach Resort 
Ha`apai

I øgruppen Ha’apai, og kun 45 
minutter med fly fra hovedøen, 
ligger dette specielle resort. 
Resortet er beliggende ved 
en smuk sandstrand på en lille 
næsten uberørt ø. Sandy Beach 
Resort har en hyggelig og 
afslappet atmosfære. 

Resortet er et helt perfekt sted 
for naturelskere, som sætter 
pris på det gode liv. Her kan 
både delfiner og hvaler opleves 
i deres rette element.  

Her finder du alt det du ønsker 
til en perfekt Stillehavsferie - 
smukke små koraløer, turkis-
farvede laguner, høje vulkaner 
og kridhvide sandstrande med 
kokospalmer.

Resortet har 12 bungalows, 
som alle er beliggende tæt 
ved stranden. I restauranten 
tilberedes maden med lokale 
råvarer og med fokus på sea-

food. Børn under 14 år kun på 
forespørgsel.

Priskategori per værelse:

   

Fakta og faciliteter:

Royal Sunset Island Resort
Atata Island

På en lille ø, 7 nautiske mil fra 
hovedøen Tongatapu, ligger 
dette smukke resort. Royal Sun-
set Island Resort ligger på syd-
spidsen af Atata Island og alle 
bungalowerne ligger lige ved 
stranden. Her bliver du mødt 
af ægte polynesisk imødekom-
menhed af personalet. 

Resortet har 24 bungalows, 
eller fales som de kaldes lokalt, 
og du er sikret et skønt ophold 
i rolige omgivelser. 
På Royal Sunset Island Resort 
kan du udleve drømmen om 
Stillehavet.

Resortet har et omfattende 
aktivitetstilbud, hvoraf de fleste 
er ved vandet. Bl.a. snorkling, 
dykning, dybhavsfiskeri og 
bådture. Men besøg endelig 
også den lokale landsby.

Priskategori per værelse:

   

   

   

Alle værelser har udsigt mod 
stranden.

Fakta og faciliteter:
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I dette rejseforslag har vi inklu-
deret det som mange ønsker 
at opleve på deres første rejse 
til Tonga.

I rejser først til Nadi på Fiji, hvor 
I har en enkelt overnatning, 
inden I flyver videre til Tonga. 
Efter ankomsten rejser I direkte 
videre til øen Ha’apai, hvor I 
hentes i lufthavnen og køres til 
Sandy Beach Resort. Resortet 
ligger på en nærmest uberørt 
lille ø, der er et perfekt sted for 
naturelskere.

I prisen er der inkluderet trans-
port til Pangai, hvor den lokale 
kirke besøges. I kan også tage 
med på en sightseeing tur, se 
Tongan Culture Show, deltage 
på guidede udflugter i regn-
skoven og ude på revet, eller 
måske tage på en kajaktur.

Efter opholdet ved Sandy 
Beach Resort bliver I kørt til 

lufthavnen for at returnere til 
hovedøen Tongatapu. I bliver 
hentet i lufthavnen og først 
kørt i bil og derefter sejlet med 
båd til Fafa Island Resort.

Fafa Island Resort ligger på 
en privat ø, ca. 30 minutter 
fra hovedstaden Nuku’alofa. 
Resortet har udsigt til stranden, 
der blot ligger nogle få skridt 
derfra. Fafa Island Resort er et 
lækkert resort som indbyder til 
afslapning, samt at nyde den 
dejlige strand og de mange 
spændende oplevelser under 
havets overflade.

I hentes på resortet for at starte 
hjemturen, som går via Nadi, 
hvor I bor på Radisson Fiji 
Resort en enkelt overnatning, 
inden I rejser hjem til Danmark.

Pris per person, når to rejser 
sammen: Fra kr. 29.995

Kongeriget Tonga

Dette rejseforslag indeholder 
det som mange ønsker at 
opleve på deres første rejse til 
Samoa.

I rejser først til Nadi på Fiji, hvor 
I har en enkelt overnatning, 
inden I flyver videre til Samoa.

Her bliver I hentet i lufthavnen 
og kørt til Sinalei Reef Resort 
& Spa. Et dejligt resort belig-
gende på en bakketop med flot 
udsigt til lagunen nedenfor.

Sinalei Reef Resort & Spa 
afspejler samoansk kultur og 
historie. Resortet ligger kun en 
halv times kørsel syd for hoved-
staden Apia. Der er inkluderet 
morgenmad, eftermiddags te, 
golf og tennis i opholdet.

Efter opholdet på Sinalei Reef 
Resort & Spa går turen videre til 
Coconuts Beach Club Resort & 
Spa. Dette er et familiedrevet 

resort med en speciel historie 
og helt unik atmosfære.

Restauranten på Coconuts er 
kendt for sin gode mad over 
hele Samoa. I kan låne kajakker, 
mountainbikes og snorkel ud-
styr. I har ligeledes fri minibar 
samt gratis bus til og fra Apia, 
hvis I ønsker at tage en tur til 
hovedstaden.

I hentes på resortet for at starte 
hjemturen, som går via Nadi, 
hvor I bor på Radisson Fiji Re-
sort en enkelt nat, inden I flyver 
hjem til Danmark.

Pris per person, når to rejser 
sammen: Fra kr. 35.995

Paradiset Samoa
Rejseforslag - 20 dage Rejseforslag - 21 dage

Tonga
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I dette rejseforslag har vi inkluderet flyrejsen 
til flere af ørigerne i Stillehavet, og derud-
over går turen også forbi både New Zealand 
og Australien.

Turen starter i København, men det er også 
muligt med tilslutning fra andre byer i 
Danmark. Fra London flyver I via Hong Kong 
til Nadi i Fiji. Vi anbefaler, at I kommer ud på 
en af de smukke øgrupper, Mamanuca eller 
Yasawa. Herude kan du opleve det ægte Fiji.

Fra Fiji rejser I til Tonga. Tonga består af flere 
øer, og også her anbefaler vi, at I kommer 
ud på nogle af øerne. I kan vælge mellem 

lave koraløer, som Tongatapu eller Ha’apai, 
eller kuperede og vulkanske øer i øgruppen 
Vava’u. 

Efter opholdene i Fiji og Tonga sættes kurs-
en mod Auckland på New Zealand, hvor 
I både oplever storby og natur. Tag på en 
guidet tur til Rotorua og se de varme kilder, 
eller nyd Bay of Islands med de små hygge-
lige steder, hvor I kan tage på sejlture eller 
se delfiner.

Turen går videre til Cook øerne, hvor I lander 
på den største ø, Rarotonga. Vi anbefaler, 
at I udover at opleve Rarotonga, også tager 
turen over til Aitutaki, som mange mener er 
den smukkeste ø i Stillehavet. Hvis I ønsker 
at opleve lidt af Cook øernes natur og fugle-
liv kan I tage turen til Atiu. Her kommer der 
kun ganske få turister og øen er rig på natur 
og uopdagede steder.

Fra Rarotonga rejser I videre til Sydney i 
Australien. Australien tilbyder en bred vifte 
af oplevelser for enhver smag. I kan bl.a. 

-
rier Reef, tage på safari i Ayers Rock og 

Kakadu Nationalpark i Northern Territory, el-
ler opleve Australiens unikke dyreliv i South 
Australia og Victoria.

Efter opholdet i Australien flyver I tilbage til 
København via Hong Kong og London. Det 
er muligt at stoppe i Hong Kong i begge 
retninger. Bemærk at dette rejseforslag kun 
indeholder flyrejsen. Overnatninger og ture 
hjælper vi meget gerne med, alt efter jeres 
ønsker.

Pris per person, når to rejser sammen: 
Fra kr. 18.995

Øhop i Stillehavet
Rejseforslag - valgfri antal dage

Tonga
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Vanuatu er en smuk eksotisk øgruppe belig-
gende mellem Australien og Fiji. Øgruppen 
består af 13 store og omkring 70 mindre 
beboede øer. Øerne er vulkanske med dybe 
regnskove, høje bjerge, tæt skov og vege-
tation med høje træer, bregner, lianer og 
orkideer. 

Ønsker du at kombinere hvide sandstrande, 
azurblåt hav, grønne svajende palmer og 
dejligt klima, med en fantastisk varierende 
natur, er Vanuatu et godt valg.

Vanuatu er kendt for at være et af de bedste 
områder i verden for dykning. Så hvis du 
vælger at tage hertil venter der dig nogle 
fantastiske oplevelser under havets over-
flade. Derudover får du også dejlige strande 
og lækker krystalklart vand, som indbyder til 
solbadning og snorkling.

Der bor ca. 185.000 mennesker på Vanuatu, 
hvor størstedelen af indbyggerne er mela-
nesiere. Mere end halvdelen af ørigets be-
folkning bor på de fire største øer. 

Dans, sang og musik er vigtigt, og især sang 
har dybe rødder og bliver ofte fremført med 
kun en spaltetromme som rytmeinstrument.
 
Mi falla hapi long yu og velkommen til 
Vanuatu

Vanuatu

J F M A M J J A S O N D

  Max. Temp 30 30 30 29 28 27 26 26 27 28 29 30

  Min. Temp 23 23 23 22 21 20 20 19 20 21 22 22

  Regn (mm) 296 312 330 215 151 161 102 100 87 116 153 196
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Et dejligt resort beliggende på sin egen 
private ø, kun få minutter med båd fra 
hovedstaden Port Vila. Iririki Island Resort 
er et lille paradis på jorden, hvor gæster-
ne kan vælge mellem et stort udvalg af 
overnatningsmuligheder og aktiviteter. 
Der afgår båd til fastlandet døgnet rundt, 
hvis du ønsker at opleve andre spændende 
områder af eksotiske Vanuatu.

Resortet regnes for at være et af de bedste 
på Vanuatu og har en række forskellige 
bungalows, eller fares, hvoraf flere har 
udsigt til vandet. Alle er rummelige og giver 
god anledning til at nyde livet på denne 

smukke ø. Der findes flere restauranter og 
barer på øen, og Michener’s Restaurant har 
en utrolig flot udsigt til havnen.

På Iririki Island kan du gøre så meget eller 
så lidt som du vil. For dem der ønsker at væ-
re aktive er der en række aktiviteter at væl-
ge mellem, såsom snorkling, windsurfing, 
kajakture m.m. Eller hvad med at tage en 
dukkert i en af de mange swimmingpools 
før du tager en omgang tennis. For dem 
som hellere vil slappe af findes der et om-
fattende spa tilbud. Resortet kan arrangere 
bryllup og har ofte specialpriser til bryllups-
rejsende. Børn under 12 år er ikke tilladt.

Priskategori per værelse:

   

    

    

    

Morgenmad er inkluderet i prisen.

Fakta og faciliteter:

Vanuatu

Iririki Island Resort 
Port Vila
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Vanuatu

Le Lagon Resort Vanuatu
Port Vila

I smukke tropiske omgivelser 
lige ved Erakor Lagoon ligger 
dette lækre resort. Le Lagon 
Resort Vanuatu er et af de bed-
ste resorts på hovedøen Efate 
og har en utrolig flot udsigt 
udover Stillehavet. Her kan du 
nyde stillehavsstemningen i 
dejlige omgivelser.

Med hele 106 almindelige 
værelser, en række bungalows 
og suites, har resortet noget for 
enhver smag. Det er måske det 
mest familievenlige resort på 
Vanuatu med bl.a. egen børne-
pool, børneklub og mulighed 
for børnepasning. 

Resortet har et omfattende ak-
tivitetstilbud, og de er naturligt 
nok tilknyttet vandet, med bl.a. 
snorkling, dykning, kajakture 
og windsurfing. Resortet kan 
arrangere bryllup og har ofte 
specialpriser til bryllupsrejs-
ende.

Priskategori per værelse:

    

   

   

   

   

Fakta og faciliteter:

Rooms

Paradise Cove Resort
Port Vila

Et dejligt resort i en smuk 
tropisk have lige syd for ho-
vedstaden Port Vila. Paradise 
Cove Resort er et lille og privat 
resort, hvor alt er tilrettelagt 
for at drømmeferien skal blive 
en realitet. Her kan du slappe 
af i rolige omgivelser, langt fra 
stress og storbyens støj.

Resortet består af 10 rum-
melige bungalows lige ved 
stranden. Alle bungalowerne 
har separate soveværelser og 
en privat terrasse.

Resortets private strand er et af 
de bedste steder at snorkle på 
øen, og her kan du opleve det 
fantastisk liv under havover-
fladen.

Hvis du ønsker lidt flere akti-
viteter er resortet behjælpelig 
med at arrangere alt fra van-
dreture til Sunset Cruise. Eller 
hvad med en dagstur til Lelepa 

Island for at opleve det traditio-
nelle liv i en lokal landsby?

Priskategori per værelse:

 

 

Morgenmad er inkluderet i 
prisen. 

Fakta og faciliteter:
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Vanuatu

Bokissa Eco Island Resort 
Santo

Dette fine resort ligger på en 
lille privat ø, kun en kort bådtur 
fra øen Santo. På Bokissa Eco 
Island får du følelsen af, at være 
isoleret fra resten af verden. 

Med blot 20 bungalows, nogle 
direkte ved stranden, er dette 
et stille og roligt sted med en 
god atmosfære.

Resortet har et omfattende 
aktivitetstilbud, både til lands 
og til vands. Tag med på en 
vandretur gennem regnskov-
en eller udforsk livet under 
havoverfladen med snorkel og 
svømmefødder. Du kan også 
vælge at slappe af i solen ved 
resortets dejlige swimming-
pool.

Området er kendt for sine 
gode forhold for dykning, med 
krystalklart vand og et rigt og 
afvekslende marineliv.  

Resortet kan arrangere bryllup 
og har ofte specialpriser til bryl-
lupsrejsende. Børn under 16 år 
er ikke tilladt.

Priskategori per værelse:

 

 

Morgenmad er inkluderet i 
prisen.

Fakta og faciliteter:

Fares

Tanna

-
ger på øen Tanna og består af 
12 bungalows i melanesisk stil 
med udsigt til det endeløse blå 
Stillehav. 

Alle bungalows har egen bal-
kon med flot udsigt udover ha-
vet. Resortet ligger i en nydelig 
tropisk have med swimming-
pool og har en 300 meter lang 
privat strand.

På Tanna føler du dig nærmest 
hensat til et andet århundrede. 

Her bor flertallet i små lands-
byer og lever som de har gjort 
i mange år med et lille stykke 
land, fiskeri og nogle husdyr. 

Den største attraktion på øen 
er den aktive vulkan Yasur, 
som tilmed er relativt nem at 
bestige.

Resortet har et stort aktivitets-
tilbud. Anbefales ikke til børn 
under 3 år.

Priskategori per værelse:

 

Morgenmad er inkluderet i 
prisen. 

Fakta og faciliteter:
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Ny Caledonien er Stillehavets største land 

verdens næststørste koralrev. Ny Caledo-
nien er Frankrigs største oversøiske terri-
torium og fremstår som et paradis med en 
generel høj standard. Landet er et spæn-
dende og farverigt sted i Stillehavet.

Naturforholdene er fantastiske og Ile des 
Pins er måske den smukkeste perle af dem 
alle. Her findes alt hvad du kan ønske dig 
af en Stillehavs ø – kridhvide sandstrande, 
krystalklart vand, palmer, dejlige tempera-
turer og venlige mennesker.
 
Ny Caledonien er beliggende i det sydvest-
lige Stillehav, og hovedstaden Noumea 
kaldes ”Lille Paris”. Den franske indflydelse 
er stærk, og havde det ikke været for kli-
maet og palmerne kunne man næsten tro, 
at man var et helt andet sted på kloden.
 
Ny Caledonien har et bredt spekter for dem 
der kan lide at være aktiv. Især dykning 
er populært, og her finder du flere flotte 
steder, hvor det varierende og spændende 

maritime liv kan udforskes. Der er også 
mange flotte strande at vælge imellem, alle 
med kridhvidt sand og krystalklart vand.
 
Bonjour og velkommen til 
Ny Caledonien

Ny Caledonien

J F M A M J J A S O N D

  Max. Temp 29 29 28 27 25 24 23 23 24 25 27 28

  Min. Temp 23 23 23 21 20 19 17 17 18 19 21 22

  Regn (mm) 113 123 134 110 91 129 73 70 39 53 63 73

Ny Caledonien

Ile des
Pins

Coral 
Palms Island

Lifou
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Mare
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    LOYALTY  ISLANDS
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Et luksuriøst resort i smukke omgivelser 
ved Oro Bay, som næsten tager pusten 
fra én, med den turkisblå lagune og de 
kridhvide strande. Le Meridien Ile des Pins 
er beliggende blandt kokospalmer og 
omgivet af majestætiske træer. Her kan du 
nyde livet i perfekte omgivelser.

Resortet har 39 værelser, hvor flere er 
bungalows, der ligger spredt rundt mel-
lem palmerne. Du vil føle dig hensat til 
din egen verden, for selv om Ile des Pins 
er stigende i popularitet er øen stadig 
beskyttet fra masseturismen. Ile des Pins er 
et yderst smukt og eksotisk område af Ny 

Caledonien, og kaldes ofte ”The Jewel of 
the Pacific”. Flere besøgende vil sværge på, 
at det er den smukkeste ø i verden. Her kan 
du forvente et enestående ophold, med 
udsøgt service og mad tilberedt af lokale 
råvarer med fokus på seafood. 

Resortet har et omfattende aktivitetstilbud 
og personalet står klar til at hjælpe med 
det mindste. De fleste aktiviteter er natur-
ligt nok tilknyttet vandet såsom snorkling, 
dykning, sportsfiskeri, vandcykler og båd-
ture. Resortet kan arrangere bryllup og har 
ofte specialpriser til bryllupsrejsende.

Priskategori per værelse:

    

    

    

   

Morgenmad er inkluderet i prisen. 

Fakta og faciliteter:

Ny Caledonien

Le Meridien Ile des Pins 
Ile des Pins
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Ny Caledonien

Le Meridien Noumea 
Noumea

Det eneste luksushotel på Nou-
mea, ligger på pynten af Ponte 
Magnin, lige ved den flotteste 
strand på øen. Le Meridien 
Noumea er centralt beliggende 
med blot ti minutter til cen-
trum af Noumea, og stedet har 
en flot udsigt til en af verdens 
smukkeste laguner.

Selv om hotellet er stort 
med 245 værelser har det en 
elegance og et præg af luksus, 
som der måske ikke forven-
tes på disse kanter af verden. 
Nedenfor Le Meridien Noumea 
ligger en over 2 kilometer 
lang sandstrand, hvor hotellet 
tilbyder en række aktiviteter. I 
hjertet af hotellet ligger en stor 
udendørs swimmingpool.

Hotellet har et omfattende ak-
tivitetstilbud, og kan arrangere 
bryllup og har ofte specialpriser 
til bryllupsrejsende. Det er også 
et ideelt sted for børn.

Priskategori per værelse:

   

   

   

   

Morgenmad er inkluderet i 
prisen. 

Fakta og faciliteter:

Nouvata Park Hotel 
Noumea

Nouvata Park Hotel ligger i 
et parkområde med udsigt 
til Anse Vata Beach, en af Ny 
Caledoniens flotteste strande 
ca. fem kilometer fra centrum 
af Noumea. Hotellet er byg-
get rundt om en spektakulær 
swimmingpool og har det 
største udvalg af værelser i 
Noumea.

Anse Vata er et livligt område 
med en smuk hvid strand, en 
række butikker, restauranter, 
barer og natklubber. Den 
kridhvide strand ligger lige 
over vejen fra hotellet. Baie des 
Citrons er også et attraktivt 
område for turister, og dette 
ligger i gåafstand fra hotellet. 

Hotellet har egen udflugts-
skranke, der er behjælpelige 
med at arrangere sightseeing 
og udflugter til andre dele af 
Ny Caledonien. Derudover lig-
ger der en række turoperatører 

lige ved hotellet i Anse Vata 
området.

Priskategori per værelse:

    

    

Fakta og faciliteter:
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Coral Palms Island Resort
Noumea

På en lille privat ø ligger dette 
flotte resort, der er perfekt til 
en afslappende ferie. Coral 
Palms Island Resort ligger midt 
i et maritimt naturreservat, 
små 20 minutter med båd fra 
hovedstaden Noumea. Dette 
er det mest eksklusive luksus-
resort i Ny Caledonien.

Resortet er et arkitektonisk 
mesterværk, som blander 
traditionel stil med moderne 
komfort. Især overwater bun-
galowerne har en fantastisk 
udsigt. Alle har egen terrasse 
der vender mod horisonten og 
solnedgangen. 

Med den smukke udsigt og de 
flotte omgivelser er alt tilret-
telagt til en fantastisk ferie.
 
Resortet har et stort aktivitets-
tilbud, og kan arrangere bryllup 
og har ofte specialpriser til bryl-
lupsrejsende.

Priskategori per værelse:

   

 

   

Morgenmad er inkluderet i 
prisen

Fakta og faciliteter:

 Suites

Hotel Paradis D’Ouvea 
Ouvea

Et dejligt hotel i melanesisk 
stil, lige ned til en utrolig skøn 
sandstrand. Hotel Paradis 
D’Ouvea er på alle måder et 
smukt hotel, beliggende på 
den flotteste del af øen Ouvea 
og omgivet af smaragdgrønt 
hav på tre sider. Hotellet har 20 
bungalows, elegant designet 
for at passe ind i de tropiske 
omgivelser.

Mindre end en times flyvetur 
fra Noumea ligger de tre øer 
Loyalty Islands. Disse koraløer 
har en unik charme og er 
mere polynesiske end resten 
af landet. Her finder du flotte 
hvide sandstrande og azurblåt 
vand, der indbyder til badning 
og snorkling. Dette er et lille 
paradis på jorden.

Hotellet er behjælpelig med 
at arrangere sightseeing og 
udflugter, hvis det ønskes.

Priskategori per værelse:

   

   

Morgenmad er inkluderet i 
prisen. 

Fakta og faciliteter:
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Lykkelandet Vanuatu

Dette rejseforslag indeholder 
det som mange ønsker at 
opleve på deres første rejse til 
Vanuatu.

I rejser først til Nadi på Fiji, hvor 
I har en enkelt overnatning på 
Mercure Nadi, før I flyver videre 
til den lille ø Santo, via Port Vila.

Her bliver I hentet i lufthavnen 
og kørt til Bokissa Eco Island 
Resort, som ligger en lille 
bådtur fra Santo. Med kun 16 
bungalows er dette et perfekt 
sted at slappe af og nyde det 
ægte Stillehav.

Området er kendt for sine gode 
forhold for dykning, det kry-
stalklare vand samt et rigt og 
varierende liv under havover-
fladen.

Efter opholdet på Santo bliver I 
kørt til lufthavnen for at flyve til 
Tanna via Port Vila. Her tager I

Resort, et lækkert resort i 
melanesisk stil beliggende i en 
dejlig tropisk have med swim-
mingpool, og med egen 300 
meter lang privat strand.

Fra Tanna tager I tilbage til 
hovedstaden Port Vila. Her skal 
I bo på Iririki Island Resort i Port 
Vila. Resortet ligger på sin egen 
ø bare få minutters sejlads fra 
hovedstaden Port Vila. Resortet 
regnes som et af de bedste i 
Vanuatu.

I hentes på resortet, og hjem-
turen begynder via Nadi, hvor I 
overnatter på Radisson Resort 
Fiji Denarau Island. Her kan I 
tage på en dagstur ud til Ma-
manuca øerne, før I flyver hjem 
til Danmark.

Pris per person, når to rejser 
sammen: Fra kr. 31.995

Lille Paris i Stillehavet

Dette rejseforslag indeholder 
det som mange ønsker at op-
leve på deres første rejse til Ny 
Caledonien.

I starter turen på Loyalty 
Islands i Ny Caledonien, hvor I 
bor på Hotel Paradis D’Ouvea. 
Dette er et flot hotel i melane-
sisk stil, og hotellet har kun 20 
bungalows, elegant designet 
for at passe ind i de tropiske 
omgivelser. Et lille paradis på 
jorden.

Fra Loyalty Islands går turen 
videre til Ile des Pins, hvor I 
skal bo på Le Meridien Ile des 
Pins. Resortet er beliggende 
i smukke omgivelser ved Oro 
Bay, som næsten tager pusten 
fra én med den turkisblå la-
gune og de kridhvide strande. 
Ile des 

Pins kaldes ofte ”The Jewel of 
the Pacific”, og mange besø

gende hævder at det er den 
smukkeste ø i verden.

Turen afsluttes på Coral Palms 
Island, det mest eksklusive 
luksusresort i Ny Caledonien, 
der er beliggende på en lille 
privat ø udenfor hovedstaden 
Noumea. Resortet er et arkitek-
tonisk mesterværk, der blander 
traditionel stil med moderne 
komfort, og overwater bunga-
lowerne har egen terrasse, som 
vender mod horisonten og 
solnedgangen.

I hentes på resortet, hvoref-
ter hjemrejsen til Danmark 
begynder. Det er muligt at lave 
et spændende stop i Auck-
land eller Los Angeles i begge 
retninger.

Pris per person, når to rejser 
sammen: Fra kr. 46.995

Rejseforslag - 21 dage Rejseforslag - 19 dage

Ny Caledonien
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Australien

Navn ifølge pas
Venligst kontroller at fornavn og efternavn, som fremgår af rejseplanen, stemmer 
overens med fornavn og efternavn ifølge pas. Dette er utrolig vigtigt og ved even-
tuelle uoverensstemmelser bedes du tage kontakt til din rejsekonsulent med det 
samme. Eventuelle mellemnavne bruges ikke længere i flybilletter. Fijirejser er ikke 
ansvarlig for omkostninger forbundet med eventuelle uoverensstemmelser.

Betaling af rejsen
Venligst bemærk at de fleste flybilletter er så restriktive, at de skal betales umid-
delbart efter bestilling. Derudover opkræves normalt et depositum på 30 % af det 
samlede landarrangement. I enkelte tilfælde er flybilletterne mere fleksible, og i 
disse tilfælde vil der blive opkrævet et depositum på 30 % af ordrens samlede pris.

Restbeløbet
Restbeløbet forfalder normalt til betaling 8 uger før afrejse med mindre andet er 
oplyst. Ved bestilling af rejser mindre end 8 uger før afrejse
forfalder hele rejsens pris til betaling umiddelbart efter fremsendelse af betalingsin-
formation og ordrebekræftelse. Overholdes fristen ikke for betaling af restbeløbet 
bortfalder aftalen og kunden mister minimum 30 % af ordrens samlede pris.

Skatter og afgifter
Kursændringer, oliepriser og andre forhold kan påvirke prisen på skatter og afgifter 
helt frem til billetten udstedes. Man kan sikre sig mod disse ændringer ved at betale 
for billetten umiddelbart efter bestilling. Eventuelle stigninger ved udstedelse af 
billetten, som måtte forekomme fra flyselskaberne, opkræves af kunden.

Rejsedokumenter
Senest 8 dage før afrejse modtager du billetter, rejseplan m.m. På Fiji, Cook øerne, 
Samoa, Tonga og Tahiti vil vores leverandør møde dig i lufthavnen og du vil få 
overrakt vouchere til landarrangementer (hoteller m.m.) samt få en gennemgang 
af rejsen. Den rejsende har selv ansvaret for at kontrollere, at ordrebekræftelse og 
rejsedokumenter stemmer overens med det bestilte.

Ændringer efter rejsen er betalt
Hvis det er muligt at ændre i landarrangement, vil der blive opkrævet et ændrings-
gebyr på kr. 750 per person per ændring plus eventuelle gebyrer fra vores samar-
bejdspartnere. Hvis det er muligt at foretage navne- eller datoændringer på flybil-
letten vil der blive opkrævet et ændringsgebyr på kr. 750 per person plus eventuelle 
gebyrer fra flyselskaberne.

Afbestilling
Hvis ikke andet fremgår af ordrebekræftelsen gælder følgende regler:
(Bemærk at mange flybilletter og enkelte landarrangementer ikke kan refunderes).
 
 1. Ved afbestilling mere end 7 dage før afrejse, bliver der beregnet et ekspedi-

tionsgebyr på 30 % af rejsens samlede pris, plus evt. gebyrer fra vores samar-
bejdspartnere. 

 2. Ved afbestilling mindre end 7 dage før afrejse kan hele rejsens pris opkræ-
ves.

Det anbefales at alle rejsende tegner en afbestillingsforsikring, som dækker disse 
udgifter ved egen sygdom, akut sygdom eller død i nærmeste familie, som gør 
at man ikke kan rejse. Fijirejser tilbyder en attraktiv afbestillingsforsikring til sine 
rejsende igennem Europæiske Rejseforsikring.

Pas, visum og rejseforsikring
Det er den rejsendes eget ansvar at have pas og visum i orden inden afrejse. Passet 
skal minimum være gyldigt i 6 måneder efter hjemkomst til Danmark. Øerne i Stille-
havet har forskellige visumregler alt efter hvilket ørige man besøger. Se reglerne på 
www.um.dk. Der kræves et visum til Australien og Fijirejser er behjælpelig med at 
lave et 3 måneders turistvisum til sine rejsende. Ved indrejse til New Zealand opnås 
3 måneders visum ved grænsen for danske statsborgere. Ved indrejse til Australien 
og New Zealand kræves en gyldig returbillet.

Alle danske statsborgere med stop i USA skal registrere sig elektronisk på forhånd. 
Dette kan gøres på følgende hjemmeside: https://esta.cbp. dhs.gov/esta senest 3 
dage før afrejse fra Danmark og koster USD14 per person. Registreringen er gyldig 
i 2 år og man kan rejse frem og tilbage så mange gange man vil. Opholdet må dog 
maks. være 3 måneder ad gangen. Tjek venligst om din rejserute går via USA, da 
dette ikke altid fremgår af rejseplanen.

Husk gyldigt pas og rejseforsikring. Vi anbefaler at tage en kopi af pas og med-
bringe på rejsen i tilfælde af, at man skulle miste sit pas. Det er desuden en god 
idé at sætte sig godt ind i vilkårene i din rejseforsikring. Fijirejser tilbyder en super 
rejseforsikring i samarbejde med Europæiske Rejseforsikring.

Mangler der opstår under rejsen
Hvis kunden mener, der er grund til at klage eller kan påvise mangler under rejsen, 
skal klagen omgående rettes til leverandøren på destinationen (for eksempelvis 
et hotel), således at fejl/mangler kan udbedres eller problemet kan løses. Hvis der 
ikke findes en løsning på problemet, må dette påpeges skriftligt med underskrift 
fra leverandøren til Fijirejser, således at Fijirejser efterfølgende har mulighed for at 
undersøge problemet med leverandøren. Evt. tvist kunden og Fijirejser i mellem, vil 
blive afgjort ved dansk ret.

Pakkerejser/Rejsegarantifonden
Fijirejsers vilkår bygger på Lov om Pakkerejser, for de rejser som falder ind under 
definitionen. En pakkerejse består af flybillet og landarrangement som eksempelvis 
hotel, udlejningsbil, autocamper, ture m.v. Fijirejser har nummer 2287 hos Rejsega-
rantifonden.

Forbehold
Samtlige priser som er oplyst i kataloger, prislister, websider og andre tryksager er 
med forbehold og kan ændres uden varsel. Ændringer i valutakurser, oliepriser eller 
andre forhold som Fijirejser ikke har indflydelse på kan muligvis belaste kunden.

Vaccinationer
For information om vaccinationer kontakt din læge eller se www.ssi.dk for aktuel 
information.
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