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Autentiske Fiji – 15 dage 

Fijirejser anbefaler:
Besøg en lokal landsby på Fiji

Denne rejse tager dig med til den smukke øgruppe Yasawa på Fiji - en perlerække af små øer.  
De eksotiske sandstrande, svajende palmer og idylliske laguner har gjort disse øer til en af Fiji’s  
mest populære destinationer. 

Oplev hvordan de lokale fijianere lever. 
Besøg en lokal skole og kirke for at få et 
indblik i deres hverdag. Højdepunktet 
er en traditionel kava-ceremoni med 
landsbyhøvdingen. Kontakt os for 
priser og reservation. 

Rejseforslag - Fiji

Prisen inkluderer bl.a.: 
* Flyrejse t/r på økonomiklasse 
* Færge mellem øerne
* 2 nætter på Tanoa International Hotel, Nadi  
 inkl. morgenmad 
* 5 nætter på Octopus Resort inkl. helpension 
* 5 nætter på Nanuya Island Resort  
 inkl. morgenmad
* Transport fra og til lufthavnen

Rejsen kan udvides. Mulighed for stop i Østen, Australien og/
eller i New Zealand mod tillæg.

Pris pr. person når to rejser sammen:
Fra  24.500 kr

Standard:

(Ref: 54246)

Fiji_DK_Brosjyre_2016.indd   2 25.01.2016   11.03

3fijirejser.dk – 86 20 45 20

Fijis perler – 15 dage 

Fijirejser anbefaler:
Melbourne

Tag med på denne uforglemmelige rejse til Mamanuca-øerne på Fiji og bo på nogle af de mest 
populære resorts. Øgruppen Mamanuca er et sandt paradis og består af 20 små idylliske øer,  
som ligger lige ud for Viti Levu’s vestkyst. 

Kombiner Fiji med et par nætter i  
Melbourne. Her er alt tilgængeligt 
og byen emmer af liv og atmosfære. 
Melbourne er en spektakulær blanding 
af ny og gammel arkitektur, hyggelige 
gader og overdådige grønne parker  
og haver. Kontakt os for priser  
og reservation.

Rejseforslag - Fiji 

Prisen inkluderer bl.a.:
* Flyrejse t/r på økonomiklasse
* Færge mellem øerne
* 2 nætter på Sofitel Fiji Resort & Spa,  
 Denarau Island inkl. morgenmad
* 5 nætter på Matamanoa Island Resort  
 inkl. morgenmad
* 5 nætter på Tokoriki Island Resort
* Transport fra og til lufthavnen 

Rejsen kan udvides. Mulighed for stop i Østen, Australien og/
eller i New Zealand mod tillæg.

Pris pr. person når to rejser sammen:
Fra  37.500 kr

Standard:

(Ref: 54247)
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Blue Lagoon Cruise Fiji – 15 dage 

Fijirejser anbefaler:
Dykning i verdensklasse 

Denne rejse tager dig med til det bedste af Fiji og kombinerer et fantastisk 8-dages cruise med  
Castaway Island. Oplev de mange eksotiske øer, flotte sandstrande og hyggelige landsbyer hvor  
den oprindelige kultur stadig lever. 

Fiji er en drømmedestination for 
 mange dykkere og dem som besøger 
landet bliver sjældent skuffet. Dyk ned 
blandt de farverige koralrev, hvor der 
venter en fantastisk verden med et rigt 
undervandsliv Kontakt os for priser  
og reservation.

Rejseforslag - Fiji 

Prisen inkluderer bl.a.:
* Flyrejse t/r på økonomiklasse 
* Færge mellem øerne 
* 5 nætter på Castaway Island Resort,
* 8-dages «Escape to Paradise»  
 med Blue Lagoon Cruise 
* Transport fra og til lufthavnen. 

Rejsen kan udvides. Mulighed for stop i Østen, Australien og/
eller i New Zealand mod tillæg.

Pris pr. person når to rejser sammen:
Fra  39.800 kr

Standard:

(Ref: 54248)
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Australien – Fiji – Hong Kong – 19 dage 

Fijirejser anbefaler:
Helikoptertur over Great Ocean Road

Dette populære rejseforslag er til jer, som ønsker at kombinere ren nydelse og store oplevelser med  
en smag af Australien. Oplev Melbourne og Sydney inden rejsen går videre til de mange paradisøer  
på Fiji. Turen afsluttes med 2 dage i Hong Kong.

Tag med på denne storeslået  
sightseeing tur over Port Cambell 
National Park i helikopter og oplev den 
flotte kyststrækning og de spektakulære 
klippeformationer fra luften. Kontakt os 
for priser og reservation.

Rejseforslag - Kombination

Prisen inkluderer bl.a.:
* Flyrejse t/r på økonomiklasse 
* 4 nætter på hotel i Melbourne 
* Melbourne Sightseeing Lanes and  
 Arcades Tour
* Dagstur, Koalas and Kangaroos in the Wild 
* 4 nætter på hotel i Sydney 
* Cykeltur, Sydney Harbour Bridge Ride 
* 1 nat på hotel i Nadi, Fiji 
* 5 nætter på hotel i Yasawa Islands, Fiji
* 2 nætter på hotel i Hong Kong 

Pris pr. person når to rejser sammen:
Fra  33.800 kr

Standard:

(Ref: 50005)
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Eventyrlige Tahiti – 15 dage 

Fijirejser anbefaler:
Shark & Ray Feeding Bora Bora

Denne uforglemmelige rejse kombinerer hovedøen Tahiti Nui med øerne Rangiroa, Tikahau og Bora 
Bora – hvor du kommer helt tæt på naturen og bor på idylliske resorts. Her bliver du mødt af grønne 
palmer, kridhvide sandstrande og turkisblåt vand. 

I en outrigger kano sættes kursen mod 
den store, blå lagune. Guiden og dem 
som ellers har lyst, hopper i vandet for 
at tiltrække hajer og rokker med mad! 
Turen afsluttes med en svømmetur 
blandt de tropiske og farverige fisk på 
koralrevet. Kontakt os for priser og 
reservation.

Rejseforslag - Tahiti 

Prisen inkluderer bl.a.:
* Flyrejse t/r på økonomiklasse 
* Fly mellem øerne 
* 2 nætter på Tahiti inkl. morgenmad
* 3 nætter på Rangiroa inkl. morgenmad
* 3 nætter på Tikehau inkl. morgenmad
* 4 nætter på Bora Bora inkl. morgenmad
* Blue Lagoon Tour, Rangiroa
* Transport til og fra hotellerne 

Pris pr. person når to rejser sammen:
Fra  41.300 kr

Standard:

(Ref: 54254)
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Luksuriøse Tahiti – 15 dage 

Fijirejser anbefaler:
Moorea 4WD Safari Tour

Nu har du chancen for at opfylde den ultimative Stillehavsdrøm med eksotiske strande og svajende 
palmer. Bo i fredfyldte bungalows, som er bygget på pæle over den turkisblå lagune i Bora Bora og på 
nogle af de mest luksuriøse resorts på Tahiti Nui og Moorea.   

Kør afsted i en 4-hjulstrækker til hjertet 
af Moorea. Højdepunktet på denne tur 
er den flotte Paopao dal med sine store 
ananasplantager og et besøg i lands-
byen Papetoai. Her afsluttes turen med 
et besøg på Moorea Fruit Juice Factory. 
Kontakt os for priser og reservation.

Rejseforslag - Tahiti 

Prisen inkluderer bl.a.:
* Flyrejse t/r på økonomiklasse 
* Fly mellem øerne 
* 3 nætter på Tahiti inkl. morgenmad
* 4 nætter på Moorea inkl. morgenmad
* 5 nætter på Bora Bora inkl. morgenmad
* 4WD Safari Tour Moorea 
* Shark & Ray Feeding Bora Bora 
* Transport til og fra hoteller 

Pris pr. person når to rejser sammen:
Fra  57.900 kr

Standard:

(Ref: 54256)
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Windstar Cruise – 16 dage 

Fijirejser anbefaler:
Helikoptertur over Bora Bora 

Dette rejseforslag inkluderer et 8-dages «Dreams of Tahiti» cruise. Om bord på dette elegante 
sejlskib Wind Spirit vil du hurtigt opdage, at det er den perfekte måde at udforske Tahitis mange 
små paradisøer på. 

En af de bedste udflugter i Fransk 
Polynesien er en helikopter tur over 
Bora Bora, «perlen i Stillehavet».  
Dette er en storslået oplevelse med  
en fantastisk udsigt over den smukke,  
turkisblå lagune og det berømte 
Otemanu bjerg. Kontakt os for priser 
og reservation.

Rejseforslag - Tahiti 

Prisen inkluderer bl.a.:
* Flyrejse t/r på økonomiklasse 
* 8 dages Windstar Cruise
* Alle måltider døgnet rundt
* 24 timers roomservice 
* Alle alkoholfri drikkevarer
* 2 nætter på Tahiti inkl. morgenmad
* 3 nætter i Los Angeles inkl. morgenmad
* Transport til og fra hoteller 

Pris pr. person når to rejser sammen:
Fra  44.600 kr

Standard:

(Ref: 54020)
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Hiva Oa

Aranui 5 Cruise – 18 dage 

Fijirejser anbefaler:
Bora Bora 

Kom med på et sandt eventyr om bord på fragt- og cruiseskibet Aranui 5. Skibet tager dig med 
til en række eksotiske og unikke destinationer i Stillehavet, heriblandt Fatu Hiva - der er kendt fra 
Thor Heyerdahls opdagelsesrejser.

I Stillehavet finder man drømmen om 
sydhavsparadiset Bora Bora med grønne 
palmer, kridhvide strande, krystalklart 
og azurblåt vand i de smukke laguner. 
På Bora Bora kan du bo i bungalows 
på pæle ude i lagunen. Kontakt os for 
priser og reservation.

Rejseforslag - Tahiti 

Prisen inkluderer bl.a.:
* Flyrejse t/r på økonomiklasse 
* 14-dages cruise med Aranui 5
* Helpension på cruiset
* Guidede udflugter på cruiset
* En hel dag på Bora Bora
* 2 nætter på Tahiti inkl. morgenmad
* Transport til og fra hoteller 
* Besøg på Hiva Oa hvor Paul Gauguin boede 
 de sidste år han levede

Pris pr. person når to rejser sammen:
Fra  57.000 kr

Standard:

(Ref: 48422)
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Idylliske Cook Øerne – 15 dage 

Fijirejser anbefaler:
Cross Island Trek

Dette rejseforslag byder på et ægte Stillehavsparadis på Cook øerne, og inkluderer hovedøerne  
Rarotonga og Aitutaki. Omringet af Stillehavet og med milelange sandstrande, er badeliv og snorkling 
yderst populære aktiviteter herude.

Tag med på en 4 timers vandretur 
gennem Rarotongas indre, og opdag 
hvordan de indfødte udnytter planterne 
til medicin og mad. Oplev de gamle 
ceremonipladser og hør historier om 
polynesiske legender. Turen er for dem 
som søger mere end badeferie.  
Kontakt os for priser og reservation.

Rejseforslag - Cook Øerne  

Prisen inkluderer bl.a.:
* Flyrejse t/r på økonomiklasse
* Indenrigsfly mellem øerne
* 7 nætter på Muri Beachcomber,  
 inkl. morgenmad
* Te Vara Nui Island Night Show   
* 5 nætter på Aitutaki Village, inkl. morgenmad
* Aitutaki Lagoon Cruise 
* Transport til og fra hoteller 

Pris pr. person når to rejser sammen:
Fra  32.900 kr

Standard:

(Ref: 54258)
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Luksuriøse Cook Øerne – 15 dage 

Fijirejser anbefaler:
Sydney 

I dette eksklusive rejseforslag har vi inkluderet to af de bedste resorts på Cook øerne. Pacific Resort 
Aitutaki kendetegnes som det mest luksuriøse ressort og er idyllisk placeret på Aitutaki, som er kendt 
for at være den smukkeste ø i Stillehavet.

Kombiner Cook øerne med et par 
overnatninger i Sydney. Sydneys 
tilbagelænede livsstil og fordelagtige 
beliggenhed gør den til en af verdens 
bedste byer at besøge. En forestilling i 
operahuset er en helt speciel oplevelse, 
vi absolut anbefaler. Kontakt os for 
priser og reservation.

Rejseforslag - Cook Øerne  

Prisen inkluderer bl.a.:
* Flyrejse t/r på økonomiklasse
* Indenrigsfly mellem øerne
* 7 nætter på Crown Beach Resort,  
 inkl. morgenmad
* Te Vara Nui Island Night Show   
* 5 nætter på Pacific Resort Aitutaki,  
 inkl. morgenmad
* Aitutaki Lagoon Cruise
* Transport til og fra hoteller 

Pris pr. person når to rejser sammen:
Fra  54.900 kr

Standard:

(Ref: 54259)
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Kombiner Cook øerne og New Zealand – 22 dage 

Fijirejser anbefaler:
Havfiskeri på Rarotonga

Denne rejse kombinerer aktiv kør-selv ferie i lejebil på New Zealand med ren afslapning 
på Cook øerne. På denne tur kan I bl.a. opleve maoriernes kultur, storslået naturlandskaber, 
smukke solnedgange og kridhvide sandstrande.  

Jagten på den store fisk i Stillehavet! 
En dagstur på en 40 fods fiskebåd, ved 
navn Akura. Den dygtige kaptajn sørger 
for en dag fyldt med oplevelser og med 
mulighed for at fange tunfisk, sejfisk  
og guldmakre. Kontakt os for priser  
og reservation.

Rejseforslag - Kombination

Prisen inkluderer bl.a.:
* Fly København – L.A. – Cook Islands – NZ – 
 København 
* 7 nætter på hotel på Rarotonga  
 inkl. morgenmad
* 5 nætter på hotel på Aitutaki inkl. morgenmad
* Fly Rarotonga – Aitutaki t/r
* Lagoon Cruise på Aitutaki
* Transport til og fra hoteller 
* 7 nætter på hotel på New Zealand
* Lejebil på New Zealand inkl. GPS og den 
 bedste forsikring 

Pris pr. person når to rejser sammen:
Fra  43.700 kr

Standard:

(Ref: 50112)
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Paradiset Samoa – 15 dage 

Fijirejser anbefaler:
New Zealand

Samoa er som de mange andre øriger i området, et enestående paradis. Her bliver du mødt af et af de 
mest venlige folkefærd i hele Stillehavet. På Samoa finder du kridhvide sandstrande, svajende palmer, 
krystalklart vand og et helt vidunderligt dyreliv under overfladen.

Kombiner Samoa med et stop på New 
Zealand. Aktive vulkaner, uberørte øer, 
lange og smukke kystlinjer, maorikultur 
og moderne storbyer er noget som  
står øverst på listen, når du besøger 
New Zealand. Kontakt os for priser  
og reservation.

Rejseforslag - Samoa 

Prisen inkluderer bl.a.:
* Flyrejse t/r på økonomiklasse
* 5 nætter på Le Legato Resort, Savaii
* Helpension på Le Legato Resort, Savaii
* 7 nætter på Sinalei Reef Resort & Spa, Upolu 
* Helpension på Sinalei Reef Resort & Spa, 
 Upolu 
* Transport til og fra hoteller 

Pris pr. person når to rejser sammen:
Fra  41.900 kr

Standard:

(Ref: 54241)
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Kongeriget Tonga  – 15 dage 

Fijirejser anbefaler:
Svøm med pukkelhvaler

Tonga er Stillehavets eneste kongerige og ligger midt på datolinjen. Tonga er rig på kultur og det  
er ikke underligt at James Cook kaldte øerne for The Friendly Islands. Øgruppen består af 170 øer  
og befolkningen er yderst venlige.

Tonga er et af de få steder i verden, hvor 
man har mulighed for at svømme med 
pukkelhvaler. Tag med på en heldagstur 
med havbiologer i hvalsæsonen mellem 
juli og oktober. Kontakt os for priser  
og reservation.

Rejseforslag - Tonga 

Prisen inkluderer bl.a.:
* Flyrejse t/r på økonomiklasse
* 6 nætter på Fafa Island Resort i Tongatapu
* Helpension på Fafa Island Resort 
* 6 nætter på Sandy Beach Resort i Ha’apai
* Helpension på Sandy Beach Resort
* Flyrejse t/r Tongatapu - Ha’apai
* Transport til og fra hoteller

Pris pr. person når to rejser sammen:
Fra  36.900 kr

Standard:

(Ref: 54239)
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Jorden rundt – 26 dage 

Fijirejser anbefaler:
Aitutaki Lagoon Cruise  

Oplev det bedste fra flere verdener på denne fantastiske rejse jorden rundt. Fascinerende Tokyo,  
autocamper-eventyr på New Zealand, den smukke storby Sydney, Stillehavsparadiset Cook Islands  
og til sidst filmbyen Los Angeles. 

Mange mener at Aitutaki er den  
smukkeste ø i Stillehavet. Aitutaki består 
af en kæmpe stor lagune med azurblåt 
vand, fyldt med farverige fisk og  
omkranset af kridhvide sandstrande  
og svajende palmer. Kontakt os for 
priser og reservation.

Rejseforslag - Kombination

Prisen inkluderer bl.a.:
* Fly København – Tokyo – Auckland –  
 Sydney – Cook Islands – L.A. – København 
* Indenrigsfly på Cook øerne  
* 3 nætter på hotel i Tokyo 
* 10 dages leje af camper på New Zealand
* 3 nætter på hotel i Sydney 
* 4 nætter på hotel på Rarotonga,  
 Cook øerne      
* 3 nætter på hotel på Aitutaki, Cook øerne    
* 2 nætter på hotel i Los Angeles

Pris pr. person når to rejser sammen:
Fra  42.000 kr

Standard:

(Ref: 50116)
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Læs mere på vores hjemmeside
www.fijirejser.dk

Fijirejser
Telefon 86 20 45 20 // Ryesgade 27, 2. sal, 8000 Aarhus C
www.fijirejser.dk
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