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Öde kritvita stränder, kristallblå laguner, 
vajande palmer och halmklädda 
bungalows – för många är detta själva 
drömmen om Söderhavet. Inte konstigt att 
öarna i Stilla havet är bland de resmål som 
svenskarna önskar att få uppleva en gång 
i livet.

Fijiresor är en av Sveriges största resebyråer 
som specialiserar sig på Söderhavsöarna. 
Våra resekonsulter har rest mycket i detta 
område och vi vill dela med oss av vår 
kunskap och erfarenhet till dig – vare sig 
det är ditt första besök eller om du varit 
här flera gånger förut. Vi har också ett nära 
samarbete med Australienresor, landets 
ledande turoperatör och specialist på resor 
till Australien och Nya Zeeland.

I vår nya katalog kan du läsa om flera 
nya och spännande produkter. Detta är 
produkter som vi själva har provat och 
därför kan rekommendera. Dessutom har 

vi valt att ge mer utrymme åt våra bästa 
resorter och kryssningar. Intresset är stort 
och vi kan erbjuda fantastiska upplevelser i 
flera prisklasser.

Vi har lagt vikt på att visa ett brett urval 
av vad vi kan erbjuda och ändå har vi inte 
lyckats få plats med mer än en bråkdel 
av vad som finns av resorter, kryssningar 
och upplevelser. Du hittar mycket mer 
på vår hemsida www.fijiresor.se.  Använd 
gärna både katalog och webbsida som 
utgångspunkt när du kontaktar oss för att 
planera resan.

Priser
Du kan bo bra i hela Söderhavet. 
I katalogen finner du hotell och upplevelser 
i de flesta prisklasser.

Priserna i katalogen är vägledande och 
kan ändras under året pga. säsong, 
valutakurser och andra orsaker.  På vissa 

hotell och resorter kan man spara mycket 
om man bor där i flera dagar. Det kan även 
förekomma boka-tidigt-rabatter som du får 
veta mer om på vår hemsida. Kontakta oss 
för mer information av vilka möjligheter 
som finns. När du kontaktar oss får du de 
priser som är aktuella när du ska resa.

Besök, ring eller skicka e-post till oss!
Vi tycker det är mycket trevligt att få besök 
på vårt kontor på Vasagatan 15-17 (6tr) i 
Stockholm. Vi vet att många av våra kunder 
bor på andra orter i Sverige och självklart 
talar vi gärna med dig i telefon och/eller 
via e-post.

Om du vill att vi förbereder oss lite innan 
vi kontaktar dig, får du gärna fylla i 
formuläret som finns på www.fijiresor.se 
eller skicka en förfrågan till info@fijiresor.se 

Den nya katalogen från Fijiresor!
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Söderhavet ligger på andra sidan jord-
klotet, och det tar nästan lika lång tid att 
flyga dit vare sig man väljer att resa österut 
eller västerut. Eller så kan man välja att 
fortsätta jorden runt.

Det kan vara bra att göra ett stopp på vä-
gen, både för att dela upp den långa resan 
och för möjligheten att få uppleva en eller 
flera exotiska länder och kulturer på vägen. 
På en jordenrunt resa kan du kombinera de 
flesta världsdelar till ett överkomligt pris. 
Kombinationerna är många, och priserna 
varierar beroende på vilken resväg du 
väljer och hur många stopp du gör.

Flygpriserna varierar med säsong och när 
de beställs. Vi har tillgång till de bästa 
flygbiljetterna som de stora, seriösa flyg-
bolagen erbjuder.  Dessutom har vi den 
specialkompetens som behövs för att hitta 
de bästa flygvägarna i det stora utbudet av 
flygvägar och priskombinatinoner. 
Kontakta oss för att få information och 
priser för just din drömresa.

Önskar du extra komfort?
Många önskar lite extra komfort och 
service under flygresan. Då är Business  

Class ett bra alternativ. Det kostar en del 
extra, men ger dig en mer bekväm flygresa. 
De flesta flygbolagen erbjuder stolar som 
nästan blir till en säng när man fäller ner 
den. Servicen är alltid utmärkt i business 
class. Vi kan även erbjuda First Class, som är 
ännu mer bekväm och luxuös.

I katalogen har vi satt ihop flera konkreta 
reseförslag för att visa vilka möjligheter 
som finns. Den ger även en bild av vad man 
kan förvänta sig få betala för en resa till 
Söderhavet.

Resvägar
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Drömmer ni om ett bröllop på en strand i 
Söderhavet? Det är varken dyrt eller svårt. 
Låt oss hjälpa er med att arrangera ett 
sagobröllop i vackra omgivningar.

Allt fler svenskar väljer att åka ut i världen 
för att avge äktenskapslöftet, och en mer 
romantisk plats för ett bröllop än paradis-
öarna i Söderhavet får man leta länge efter. 
Ett bröllop här blir en upplevelse för livet!

Vi kan arrangera hela vigseln för er, och 
den hålls för det mesta på stranden under 
ett härligt blomsterarrangemang.  Vanligt-
vis är musiker, professionell fotograf, cham-

pagne och middag på stranden inkluderat. 
Resorterna har självklart specialpaket för 
alla brudpar med sviter för nygifta.

Här är ett exempel:
 
Bröllopspaket på Cooköarna
One Foot Island är en liten ö utanför 
Aitutaki, och en perfekt plats för bröllop, 
med sin kritvita sandstrand och en otrolig 
utsikt över Aitutakis lagun.

Bröllopet arrangeras i dessa vackra och 
romantiska omgivningar direkt på stran-
den. Bröllopspaketet utformas efter era 
önskemål, men innehåller som minimum 
präst, bröllopskoordinator, transport till 
och från One Foot Island, vigselbevis, 
brudbukett, champagne.

Vi kan nästan garantera ett bröllop som blir 
ett minne för livet!

Pris:  från 9.725 kr

Bröllop i Söderhavet
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Fiji är ett sant tropiskt paradis med exotiska 
stränder där palmerna lutar sig över 
den vita sanden, och där den molnfria 
himlen speglar sig i det azurblå vattnet. 
Korallreven har fantastiska färger med ett 
livligt undervattensliv. Det härliga klimatet, 
kombinerat med en vacker natur gör att 
förutsättningarna är de rätta för fantastiska 

upplevelser. Här har du alla möjligheter att 
verkligen njuta av semesterlivet.

För de flesta svenskar är Fiji synonymt 
med exotiska stränder, blått hav och ett 
avslappnat liv i skuggan av palmerna. 
De som besöker landet blir inte besvikna 
för verkligheten är inte långt från 
drömmen om Söderhavet. Men Fiji har 
mycket mer att bjuda på!

Detta örike består av 300 vackra öar, 
spridda över ett enormt havsområde. 
Endast hundra av öarna är bebodda 
och några kan man endast se när det är 
lågvatten.  Här finns stora, bergiga öar 
– men också många mindre vulkan- och 
korallöar.

Fiji har en rik historia som präglas av 
olika kulturer. Här kan ni se Beqafolket 
utföra sina mystiska ritualer som att gå på 
glödande kol eller så kan ni vara med 
på kvällsunderhållningen ”meke” där 
trummor kallar till fest med traditionella 
sånger och spjutdans. Detta är något alla 
bör uppleva på Fiji.

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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Viti Levu
Viti Levu är den största av Fijis öar, och här 
ligger både huvudstaden Suva och den 
internationella flygplatsen vid staden Nadi. 
Ön är vulkanisk, beklädd med gröna skogar 
och höga berg, bl.a. med det högsta 
berget på Fiji. Nästan tre fjärdedelar av Fijis 
invånare bor på Viti Levu.

Coral Coast
Sydkusten på Viti Levu kallas Coral Coast 
– korallkusten – namnet kommer från det 
stora korallrevet som sträcker sig längst 
hela kusten. Här finns fina möjligheter för 
dykning, snorkling och surfing.

Korallkusten ligger mitt emellan de två 
största städerna på Fiji – Nadi och Suva. 
Under palmerna ligger några stora och 

många mindre resorter på rad. Mellan 
dessa finns områden med orörd regnskog, 
endast avbrutet av en och annan fiskeby.

Mamanuca
Mamanuca är en ögrupp med runt 20 
små idylliska paradisöar alldeles utanför 
västkusten på huvudön Viti Levu. De 
flesta öarna är korallöar, men vissa är 
gamla vulkaniska öar. Här ligger de flesta 
semesteranläggningarna i ett tropiskt 
paradis med en avslappad atmosfär. 
Önskar du koppla av, njuta av solen och 
livet under vattnet, så är Mamanuca 
platsen för dig.

Yasawa
Ögruppen Yasawa ligger som ett pärlband 
längst nordvästra kusten av Viti Levu. 
Här är klimatet torrt och solrikt.  Det fina 
vädret, härliga sandstränderna och de 
vackra lagunerna har gjort öarna till en av 
Fijis mest populäraste destinationer.

Fijis varierade natur gör att ögruppen 
har mycket att erbjuda. Här finns en 
söderhavs miljö med långa vita stränder, 
kokospalmer, kristallklart vatten och rev 
och laguner fyllda med fisk och koraller i 
alla regnbågens färger. Det finns även höga 

berg täckta med urgammal regnskog. 
Turismen utgör en allt större andel av Fijis 
ekonomi, och utbudet är varierat både för 
stora och små.

På Yasawa får du uppleva de finaste 
resorter med all lyx och komfort du kan 
tänka dig. Förutom vita sandstränder 
och azurblått vatten kan öarna bjuda 
på fantastiska kalkstensgrottor.  På vissa 
ställen kan man simma genom flera grottor 
och detta är också en av de få platser 
på Fiji där det finns grottmålningar.  Sist 
men inte minst, här får du uppleva den  
den ursprungliga och genuina fijianska 
kulturen.

”Bula” och välkommen till Fiji!
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Fiji

Transfermöjligheter

De flesta som reser till Fiji och 
de andra öarna i Söderhavet 
väljer att boka all transfer i 
förväg. Det kan vara svårt att få 
tag i en taxi på flera platser, så 
vi rekommenderar en för-
beställd organiserad transfer. 
Vi kan hjälpa till med allt från 
transfer med helikopter och 
sjöflygplan till privat bil, buss 
eller båt.
 
Denarau Marina
Denarau Marina, som lig-
ger 20 minuter med bil från 
Nadi International Airport, är 
utgångspunkten för att ta sig 
till ögrupperna Mamanuca och 
Yasawa.

South Sea Cruises har 2-3 
dagliga avgångar från Denarau 
Marina till resorterna i ögrup-
pen Mamanuca. De har även 
dagliga avgångar till ögruppen 
Yasawa.

Båtarna avgår från kl. 08.30 på 
morgonen till kl. 16.30 på efter-
middagen. Båtresan tar 1-2 tim-
mar till öarna i Mamanuca och 
3-5 timmar till öarna i Yasawa 
beroende på vilken resort du 
ska bo på.

Priserna för en t/r biljett 
varierar mellan 725 kr till 1.780 
kr per person.
 
 Helikopter transfer
Med helikopter tar det inte mer 
än 10-15 minuter från flygplat-
sen till många av resorterna 
i Mamanuca ögruppen. Det 
är inte bara ett transportsätt, 
utan också en otroligt vacker 
sightseeingtur från luften. Vi 
rekommenderar att man ut-
nyttjar denna möjlighet den 
ena eller båda vägarna!

Priser per person:
•	 en	väg	:	från	1.865	kr	
•	 tur/retur:	från	3.880	kr

Mercure Hotel Nadi
Nadi

Ett populärt hotell som ligger 
mellan flygplatsen och Nadi. 
Perfekt stopp för en natt eller 
två på väg till de västliga  
öarna, korallkusten eller en 
kryssning. Efter en lång flygresa 
är det härligt att få njuta av 
solen, ta ett dopp i poolen eller 
bara slappna av i den vackra 
tropiska omgivningen.

Hotellet har totalt 85 rum.  Alla 
rummen är rymliga och med 
god standard.
De vackra omgivningarna 
och hotellets pool är några av 
attraktionerna. Om så önskas 
kan hotellet hjälpa till med 
transport in till Nadi.

Hotellet har egen gratis buss 
för transport till och från 
flygplatsen och avgångstiden 
från hotellet är anpassad till de 
internationella flygavgångarna.

Man kan välja mellan flera olika 
rumskategorier:
•	 Mercure	Guest	Room
   från  765 kr
•	 Deluxe	Room
 från  1.000 kr

Fakta och faciliteter:
•	 85	rum
•	 Restaurang
•	 Bar
•	 Tvättservice
•	 Massage
•	 Luftkonditionering
•	 TV
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Radisson Fiji Resort
Denarau Island

Warwick Fiji Resort & Spa 
Coral Coast

Allt på och omkring Radisson 
Fiji Resort doftar av kvalité 
och lyx. Detta är den nyaste 
resorten på Denarau Island, en 
liten ö endast 20 minuter från 
flygplatsen i Nadi. Resorten 
ligger vid stranden och har allt 
man kan önska sig – vattens-
port, fiske, golf, utflykter, spa 
och flera restauranger.

På Radisson Fiji Resort behöver 
man inte tänka på mycket 
annat än vilken pool man ska 
koppla av vid idag, eller vilken 
spa behandling man ska välja. 
Du kan även boka en utflykt 
genom resortens tour desk, 
eller delta i någon av de många 
aktiviteterna på resorten.

Radisson Fiji Resort har tre 
restauranger, men man kan 
även få middagen tillagad och 
serverad i en privat matsal.

Man kan välja mellan flera olika 
rumskategorier:
•	 Classic	Room/Suite
 från 2.025 kr
•	 Garden	Room/Suite
 från 2.115 kr
•	 Lagoon	Room/Suite
 från 2.220 kr

Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•	 125	Garden	rum/Suite
•	 80	Lagoon	rum/Suite
•	 65	Ocean	rum/Suite
•	 3	restauranger
•	 2	barer
•	 Room	service
•	 Tvättservice
•	 Spa
•	 Bröllop
•	 Luftkonditionering
•	 TV
•	 Internet
•	 Värdeskåp	på	rummet

Denna fina resort ligger mitt 
emellan Nadi och Suva, i 
tropiska omgivningar och med 
en kritvit strand och utsikt över 
lagunen.  Warwick Fiji är en av 
de mest populära resorterna på 
Fiji och det förstår man efter en 
vistelse här. Den varma atmos-
fären och vänliga servicen gör 
att man får ut allt man önskar 
av semestern.

Resorten har 250 rum, men 
de är utspridda över ett stort 
område så den upplevs som 
mycket mindre. Här kan man 
leka i poolen, vandra längs den 
kritvita stranden eller simma 
i den kristallklara lagunen. 
På kvällen kan man njuta av 
en måltid på en av de många 
restaurangerna medan man 
ser solnedgången i fjärran. Alla 
rum har egen balkong med 
utsikt över havet eller bergen 
bakom.

Man kan välja mellan flera olika 
rumskategorier:
•	 Mountain	View	rum
   från 2.375 kr
•	 Ocean	View	rum
   från 2.770 kr
•	 Warwick	Club	rum
    från 3.255 kr
•	 Suite
    från 4.446 kr

Frukost är inkluderat i priset.  
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•	 51	Mountain	View	rum
•	 166	Ocean	View	rum
•	 23	Warwick	Club	rum
•	 10	Suiter
•	 5	restauranger
•	 7	barer
•	 Spa
•	 Bröllop
•	 Luftkonditionering
•	 Internet
•	 Värdeskåp	på	rummet
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Crusoe’s Retreat
Coral Coast

Outrigger on the Lagoon
Coral Coast

Crusoe’s Retreat är en liten 
intim resort med endast 29 
bungalows eller bures som de 
kallas här. Resorten ligger vid 
stranden, på Korallkusten, cirka 
två timmar med bil från flyg-
platsen och omges av en stor 
tropisk trädgård. I närheten av 
resorten finns en traditionell 
fijiansk by som gärna hälsar 
besökare välkomna.

Alla bures är byggda i traditio-
nell fijiansk stil och resorten 
känns genuint fijiansk. Här kan 
du koppla av och njuta av den 
frodiga tropiska trädgården 
och utsikten över sandstran-
den, lagunen och havet, eller 
ta del i några av de aktiviteter 
som arrangeras. På resorten 
finns ett PADI dykcenter och 
tennisbana.  Resorten hjälper 
även till att arrangera utflykter i 
omgivningarna.   

Man kan välja mellan olika 
typer av bures:
•	 Seaview	Bure
    från 1.175 kr
•	 Deluxe	Seaview	Bure
   från  1.375 kr
•	 Seaside	Bure
   från  1.660 kr
•	 Deluxe	Seaside	Bure
   från  1.925 kr

Frukost är inkluderat i priset. 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•	 6	Seaview	Bure
•	 12	Deluxe	Seaview	Bure
•	 5	Seaside	Bure
•	 6	Deluxe	Seaside	Bure
•	 Restaruang	
•	 Bar
•	 Takfläkt
•	 Internet
•	 Tvättmöjligheter
•	 Värdeskåp	på	rummet

En fin resort i tropiska om-
givningar i hjärtat av Korall-
kusten och med en otrolig 
utsikt över lagunen. Resorten 
som är byggd som en tradi-
tionell fijiansk by ligger vid en 
kritvit strand och omges av 
höga palmer. Personalen ser 
till att alla gäster upplever den 
äkta gästfriheten och vän-
ligheten, som Fiji är känt för.

Utöver huvudbyggnadens 209 
rum, de flesta med fin utsikt, 
består resorten av en rad min-
dre ”bures” (bungalows).

Önskar man en speciell upp-
levelse kan man beställa ”Talila 
VIP service”, och då får man sin 
egen butler som bl.a. serverar 
champagne och kanapéer till 
buren varje eftermiddag. Unna 
dig ett besök i Bebe Spa som 
har en fantastisk utsikt och har 
rogivande behandlingar.

Man kan välja mellan flera olika 
rumskategorier:
•	 Superior	Resort	View	Room
     från 2.070 kr
•	 Deluxe	Ocean	View	Room
    från 2.645 kr
•	 Plantation	Bure
    från 3.260 kr
•	 Ocean	Breeze	Bure
   från 4.195 kr
•	 Beachfront	Bure
   från 5.560 kr

Alla priser är för dubbelrum.
Fakta och faciliteter:

•	 91	Superior	Resort	
 View Room
 108 Deluxe Ocean 
 View Room
•	 28	Plantation	Bure
•	 15	Ocean	Breeze	Bure
•	 12	Beachfront	&	Family	Bure
•	 4	restaruanger/4	barer
•	 Bröllop
•	 Luftkonditionering
•	 Internet
•	 Värdeskåp	på	rummet
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Musket Cove Island Resort
Mamanuca

Tokoriki Resort
Mamanuca

Musket Cove Island Resort 
ligger på den charmiga lilla ön 
Malolo Lailai i den södra delen 
av Mamanuca ögruppen, och 
endast 17 kilometer väster om 
Nadi. Resorten har ett stort 
utbud av bures och villor, och 
ligger längst inne i en lagun. 
Den skyddade lagunen är en 
populär plats för segelbåtar, 
men är också perfekt för snork-
ling, dykning och andra typer 
av vattensportaktiviteter.

Resorten ligger i en tropisk 
trädgård nere vid stranden och 
några villor ligger på en egen 
liten konstgjord ö. Förutom 
de vackra omgivningarna 
med gröna palmer och vita 
stränder, som alla resorter på 
Fiji erbjuder, har Musket Cove 
bl.a. en egen supermarket om 
man själv vill  laga en måltid 
eller två. Resorten har också 
specialpriser för bröllop och/
eller bröllopsresor.

Man kan välja mellan olika 
rumskategorier
•			 Garden	Bures
    från 2.825 kr
•			 Lagoon	Bures
     från  2.825 kr
•			 Beachfront	Bures
     från  3.300 kr
•			 Resort	Villas
     från  3.925 kr
•			 Armstrong	Villas
     från  3.925 kr

Fakta och faciliteter
•			 21	Garden	Bures
•			 6		Lagoon	Bures
•			 12	Beachfront	Bures
•			 6	resort	Villas
•			 10	Armstrong	Villas
•			 Restaurang/bar
•			 Luftkonditionering
•			 Takfläkt
•			 Bröllop
•			 Internet
•			 Värdeskåp	på	rummet	

Tokoriki Resort är en populär 
boutique resort i norra delen 
av ögruppen Mamanuca. Alla 
bungalows ligger vid stranden 
och har fin utsikt över den 
vackra solnedgången. Tokoriki 
är själva symbolen för fijiansk 
gästfrihet och har en avslappad 
blandning av modern stil och 
fijiansk design.

Det tar ca 1,5 timme med båt 
från Port Denarau eller en kvart 
med helikopter att komma 
till Tokoriki Island. Resorten 
har endast 34 bures så det är 
ett fridfullt söderhavsparadis. 
Upptäck korallrevets skönhet 
genom att snorkla eller dyka, 
upplev fijiansk kultur genom 
att besöka den lokala byn, kop-
pla av med en underbar spa 
behandling, njut av en picknick 
på en egen privat ö eller koppla 
av i  solen vid poolen.

Resorten har ett omfattande 
aktivitetsutbud, som t.ex. 
snorkling, dykning, djuphavs-
fiske och båtturer. Resorten har 
specialpris på bröllop och/eller 
bröllopsresor.

Man kan välja mellan flera olika 
rumskategorier:
•			 Deluxe	Beach	Bures
    från 4.840 kr
•			 Sunset	Pool	Villas
   från 6.795 kr

Alla priser är för dubbelrum.
Fakta och faciliteter:

•			 26	Deluxe	Beach	Bures
•			 8	Sunset	Pool	Villas
•			 Restaurang
•			 Tvättservice
•			 Spa
•			 Bröllop
•			 Luftkonditionering
•			 Takfläkt
•			 Minibar
•			 Internet
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Bounty Island Resort
Mamanuca

Malolo Island Resort
Mamanuca

Bounty Island Resort är en 
ungdomsvänlig och prisvärd 
resort med ett stort aktivitets-
utbud. Hit kommer unga och 
gamla från hela världen för att 
njuta av några dagar i paradi-
set. Resorten ligger på en egen 
ö, omgiven av gröna koko-
spalmer, vita stränder och ett 
azurblått hav.

Resorten har ett stort och 
varierat aktivitetsutbud och 
alla icke motordrivna vattenak-
tiviteter är inkluderade i priset.  
Speciellt populärt är matning 
av havssköldpaddor  och det 
kulturella programmet. Här 
finns också en rad vattenbaser-
ade aktiviteter som parasailing, 
dykning, jetski m.m. 

Resorten har en egen restau-
rang med speciella menyer 
under veckan, bl.a. traditionella 
fijianska rätter.  

Förutom traditionella bures 
finns här även sovsalar. Vi 
rekommenderar dock över-
nattning i bures på stranden. 

Rumskategori:
•	 Beachfront	Bure
   från 1.820 kr

Alla måltider är inkluderade i 
priset. Alla priser är för 
dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•	 4	sovsalar	–	takfläkt
•	 3	sovsalar	–	luft-
 konditionering
•	 22	Beachfront	bures
•	 Restaurang
•	 Bar
•	 Tvättservice
•	 Luftkonditionering	(bures)
•	 Kylskåp	(bures)
•	 Kulturellt	program

Malolo Island Resort är en 
avskild och idyllisk resort 
som är omgiven av en tropisk 
trädgård och är belägen endast 
ett par steg från stranden 
på Malolo Lailai Island.  Med 
endast 49 bures är detta en 
plats där du kan koppla av från 
vardagens stress och njuta av 
sandstränderna, de vajande 
palmerna, korallrevet och det 
azurblå vattnet.

Resorten har ett omfattande 
aktivitetsutbud. De flesta  
aktiviteterna är knuta till 
vattnet, såsom att paddla kajak 
och dyka, snorkla eller fiska 
m.m.  Resorten hjälper även till 
att arrangera utflykter i närom-
rådet eller till närbelägna öar. 

Det finns flera restauranger 
på området som erbjuder en 
mångfald  av måltider. Det  
arrangeras kulturella kvällar 

med underhållning vissa dagar 
i veckan.

Man kan välja mellan flera olika 
bures:
•	 Ocean	Bure
    från 3.295  kr
•	 Deluxe	Ocean	Bure
    från 3.850 kr
•	 Tadra	Beach	Bure
   från 4.110 kr
•	 Family	Ocean	View	Bure
    från 6.210 kr

Fakta och faciliteter:
•	 28	Ocean	Bure
•	 12	Deluxe	Ocean	Bure
•	 3	Family	Bure
•	 2	Tandra	Beach	Bure
•	 3	restauranger
•	 Bar
•	 2	pooler
•	 Lekplats	för	barn
•	 Tvättservice
•	 Luftkonditionering
•	 Takfläkt
•	 Internet
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Vomo Island Resort
Mamanuca

Vomo är känt för måltider i världsklass, 
lyxig inkvartering och den charmerande 
fijianska kulturen. Detta är ett speciellt och 
unikt ställe. Filosofin bakom resorten är 
enkel	–	ingen	rutin	och	inga	krav.	Gästerna	
är i centrum och kan själv välja hur de vill 
tillbringa dagen. Vomo Island Resort har en 
informell och avslappnad atmosfär i lyxiga 
omgivningar.

Vomo Island, som ligger i ögruppen Ma-
manuca, är en ö som man ser på bilder och 
film – ett otroligt idylliskt tropiskt paradis 
med vita stränder, gröna palmer och blått 
hav. Hit kommer man med båt, helikopter 

eller sjöflygplan. Det tar ca en kvart med 
helikopter från flygplatsen i Nadi. Alla rum 
har en fantastisk utsikt och restaurangerna 
är kända som några av de bästa i Fiji.

Resorten har ett omfattande aktivitetsut-
bud, och instruktörer står klara om man 
behöver assistans. De flesta aktiviteter är 
naturligt nog knuta till vattnet, som snor-
kling, dykning, djuphavsfiske och båtturer. 
För de mer aktiva finns både tennis och 
golfbana. Resorten har också erbjudanden 
för bröllop eller bröllopsresor.

Man kan välja mellan olika rumskategorier:
•	 Hillside	Villa
    från 8.505 kr
•	 Beachside	Villa
   från 9.800 kr
•	 Royal	Suite
   från 23.040 kr

Alla måltider och en rad aktiviteter är inklu-
derade i priset. Alla priser är för dubbelrum

Fakta och faciliteter:
•	 7	Deluxe	Hillside	villor
•	 21	Deluxe	Beachside	villor
•	 1	Royal	Deluxe	Suite
•	 3	restauranger
•	 Bar
•	 Tvättservice
•	 Spa
•	 Bröllop
•	 Luftkonditionering
•	 Takfläkt
•	 Minibar
•	 Internet
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Matamanoa Island Resort
Mamanuca

Matamanoa är en idyllisk liten ö i ögruppen 
Mamanuca, cirka 30 kilometer väster om 
Nadi. På denna i övrigt öde ö ligger Mata-
manoa Island Resort, en liten, charmer-
ande, nyrenoverad och intim resort i vackra 
omgivningar. Söker du lugn och stillhet i 
en informell atmosfär är denna resort ett 
perfekt val.

Matamanoa Island är toppen av en utdöd 
vulkan som sticker upp över havsytan, 
omringad av ett korallrev och azurblått 
hav. Ön är till stor del orörd och täckt av tät 
vegetation och palmer, en slående kontrast 
till den kritvita stranden och det färgrika 

korallrevet utanför. Det vanligaste sättet att 
komma hit är med båt, som tar 1,5 timme 
från hamnen i Denarau. Det går också att 
flyga helikopter, som tar 10 minuter från 
flygplatsen i Nadi.

Resorten har ett omfattande aktivitetsut-
bud, och instruktörer finns tillgängliga vid 
behov av assistans. De flesta aktiviteterna 
är naturligt nog knuta till vattnet, som 
snorkling, dykning, djuphavsfiske och båt-
turer. Resorten har också erbjudanden för 
bröllop och/eller bröllopsresor. Barn under 
12 år är inte tillåtna.

Man kan välja mellan två olika 
rumskategorier:
•		 Garden	View	rum
   från 2.030 kr
•		 Beachfront	Bure
   från 3.285 kr

Frukost är inkluderat i priset. Alla priser är 
för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 13	Garden	View	rum
•		 20	Beach	Front	Bures
•		 Restaurang
•		 Bar
•		 Spa
•		 Tvättservice
•		 Massage
•		 Bröllop
•		 Luftkonditionering
•		 Takfläkt
•		 Minibar
•		 Internet
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Likuliku Lagoon Resort
Mamanuca

Likuliku Lagoon Resort är en lyxig resort 
som återspeglar melanesisk kultur och 
arkitektur. Denna resort är endast för par, 
och här kan man tillsammans njuta av 
de romantiska omgivningarna där allt är 
tillrättalagt för en perfekt vistelse. Likuliku 
Lagoon Resort är perfekt för bröllopsresan.

Likuliku ligger i ögruppen Mamanuca, ett 
idylliskt och vackert område. Resorten 
består av 46 bures, inklusive 10 Overwater 
bures i direkt anslutning till vattnet och 
korallrevet.

Resorten har ett omfattande aktivitetsut-
bud. Besök en lokal by eller följ med på 
en vandringstur till toppen av ön med en 
fantastisk utsikt över öarna i Mamanuca. 
De flesta aktiviteterna har anknytning till 
vattnet, som snorkling, dykning, vindsurf-
ing, fiske och båtturer, om man inte hellre 
bara vill slappna av och njuta av livet i de 
romantiska omgivningarna. Resorten har 
också erbjudanden för bröllop och/eller 
bröllopsresor. Barn under 17 år är inte til-
låtna.

Man kan välja mellan tre olika bures:
•			 Garden	Beachfront	Bure
    från 7.545 kr
•			 Beachfront	Bure
    från 9.055 kr
•			 Deluxe	Beachfront	Bure
    från 10.270 kr
•			 Over	Water	Bure
    från 12.680 kr 

Alla måltider och en rad aktiviteter är inklu-
derade i priset. Alla priser är för dubbelrum. 

Fakta och faciliteter
•			 3	Garden	Beachfront	Bures
•			 14	Beachfront	Bures
•			 18	Deluxe	Beachfront	Bures
•			 10	Overwater	Bures
•			 Restaurang	
•			 2	barer
•			 Bröllop
•			 Luftkonditionering
•			 Takfläkt
•			 Internet
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Castaway Island Resort
Mamanuca

Castaway Island Resort är en förstklassig 
resort på en liten ö i ögruppen Mamanuca. 
Från ögonblicket då du kliver i land här 
känner du att detta är en speciell plats 
– Castaway erbjuder mycket mer än att 
bara vara en resort på en egen liten ö. 
Här hittar du de varmaste, vänligaste och 
mest tillmötesgående fijianerna i hela 
landet. Denna resort är definitivt en av våra 
favoriter.

Castaway Island har allt man kan förvänta 
sig av ett ö paradis i Söderhavet. Långa 
vita stränder, gröna palmer och azurblått 
hav med ett fint korallrev. Här kan man 

verkligen njuta av några lata dagar i solen. 
Resorten är populär bland familjer och par.

Resorten har ett omfattande aktivitetsut-
bud, och instruktörer står redo om man är i 
behov av assistans.  De flesta aktiviteterna 
är naturligt nog knutna till vattnet, som 
snorkling, dykning, djuphavsfiske och 
båtturer.  Men man hjälper även till att 
arrangera utflykter eller sightseeing om så 
önskas. Ändå är det nog den vita stranden 
och det blå havet som lockar mest för de 
flesta gästerna. Resorten har också erbju-
danden för bröllop och/eller bröllopsresor.

Man kan välja mellan flera olika bures:
•			 Island	Bure
   från 3.945 kr
•			 Ocean	View	Bure
   från  4.560 kr
•			 Beach	Bure
   från  5.255 kr
•			 Family	Beach	Bure
   från 10.645 kr

Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•			 29	Island	Bures
•			 12	Ocean	View	Bures
•			 25	Beach	Bures
•			 1	Family	Beach	Bure
•			 2	restauranger
•			 Bar
•			 Tvättservice	
•			 Spa
•			 Bröllop
•			 Takfläkt
•			 Minibar
•			 Internet
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Botaira Resort
Yasawa

Viwa Island Resort
Yasawa

Botaira Resort är en enkel och 
intim resort som ligger i en 
vacker bukt på den största ön i 
den idylliska ögruppen Yasawa. 
Botaira betyder solnedgång, 
och här får du uppleva den 
fijianska gästfriheten och njuta 
av stillheten i romantiska om-
givningar.

Resorten består av 11 relativt 
stora bures, som alla är byggda 
i fijiansk stil och är utsmyckade 
av lokala konstnärer. Här kan 
man koppla av på stranden 
eller delta i någon av aktiv-
iteterna som anordnas. Vad 
sägs om ett besök i en lokal by 
eller en båttur och simma med 
djävulsrockor? Det är en upp-
levelse du sent glömmer.

Resorten har en egen restau-
rang som fokuserar på lokala 
råvaror. Vill man ha en speciell 
upplevelse, rekommenderar vi 

en privat middag på stranden 
med endast stjärnorna som tak.

Man kan välja mellan flera olika 
bures:
•			 Beachfront	Bure
    från 2.370 kr
•			 Premium	Ocean	View	Bure
   från  2.370 kr
•			 Honeymoon	Bure
   från 2.370 kr

Alla måltider är inkluderade i 
priset. Alla priser är för dubbel-
rum.

Fakta och faciliteter
•			 7	Beachfront	Bures
•			 3	Premium	Ocean	
 View Bures
•			 1	Honeymoon	Bure
•			 Restaurang
•			 Bar
•			 Massage/Spa
•			 Bröllop
•			 Takfläkt

Viwa Island Resort är en helt 
ny boutique resort belägen 
på en egen liten ö i ögruppen 
Yasawa. Resorten är designad 
för att passa in i de vackra om-
givningarna och man har kom-
binerat modern komfort med 
traditionellt fijianskt inflytande. 
Viwa Island är omgiven av ett 
färgrikt korallrev med ett stort 
och varierat marint djurliv, så 
resorten är perfekt för dig som 
önskar att snorkla, dyka eller 
delta i andra vattenaktiviteter.

Resorten består av 11 
fristående bures, alla rela-
tivt stora och placerade vid 
strandkanten. Aktivitetsut-
budet är stort, både på land 
och i vattnet, och med jämna 
mellanrum arrangeras olika 
temakvällar. Barn under 16 år är 
inte tillåtna.

Resorten har en egen restau-
rang med en varierad meny, 

där specialiteten är färsk fisk 
och skaldjur  kombinerat 
med grönsaker som odlas på 
resorten. 

Man kan välja mellan två olika 
bures:
•			 Deluxe	Beachfront	Bure
   från 3.615 kr
•			 2	Bedroom		Deluxe	
 Beachfront Bure
 från 4.190 kr

Frukost är inkluderat i priset. 
Alla priser är för dubbelrum

Fakta och faciliteter
•			 8	Deluxe	Beachfront	Bures	
•			 3	Two	Bedroom	Deluxe		 	
 Beachfront Bures
•			 Restaurang
•			 Bar
•			 Massage
•			 Bröllop
•			 Luftkonditionering
•			 Säkerhetsskåp	I	rummet
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Yasawa Island Resort & Spa
Yasawa

Räknas som en av de lyxigaste resorterna i 
hela Stillahavsregionen, belägen på en lite 
mer avlägsen och kulturellt välbevarad ö. 
Yasawa Island Resort ligger i idylliska om-
givningar långt ifrån den moderna världen, 
med kritvita stränder så långt du kan se. 
Perfekt för lata dagar i solen. 

Resortens 18 bures är byggda i traditionell 
stil och är placerade mellan palmerna, 
flera har egen terrass och vissa har också 
egen pool.  Här kan du förvänta dig en 
enastående vistelse, med utsökt service 
och måltider tillagade av lokala råvaror 
med fokus på det rika livet i havet. Special-

iteten är den lokala hummern. Från Nadi 
tar det ca en halv timme med flyg till ön.

Aktivitetsutbudet är omfattande. De flesta 
aktiviteterna är knuta till vattnet, men man 
kan också följa med på turer till lokala byar, 
ha en picknick i det fria, spela tennis eller 
beach volleyball, simma ett par längder i 
poolen, eller ta en tur till spa avdelningen. 
Resorten har också erbjudanden för bröl-
lop och/eller bröllopsresor.

Man kan välja mellan flera olika bures
•	 Bure	Suite
   från 6.310 kr
•	 Deluxe	Bure
   från  7.860 kr
•	 Two	Bedroom	Bure
   från 9.895 kr
•	 Honeymoon	Bure
   från 12.960 kr  

Alla måltider och en rad aktiviteter är inklu-
derade i priset. Alla priser är för dubbelrum. 

Fakta och faciliteter:
•	 6	Bure	Suite
•	 10	Deluxe	Bure
•	 1	Two	Bedroom	Deluxe	Bure
•	 1	Honeymoon	Bure
•	 Restaurang/bar
•	 Tvättservice
•	 Spa
•	 Bröllop
•	 Luftkonditionering
•	 Takfläkt
•	 Minibar
•	 Internet
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Nanuya Island Resort
Yasawa

Navutu Stars Resort 
Yasawa

Denna idylliska resort ligger 
omgiven av kokosnötspalmer, 
vita sandstränder och azurblått 
hav, på den norra delen av ön 
Nanuya Lai Lai Island i ögrup-
pen Yasawa. Med endast 12 
bures utspridda över ett stort 
område är man här garanterad 
en idyllisk och lugn semester i 
perfekta omgivningar.

Nanuya Island Resort erbjuder 
många aktiviteter och vi 
föreslår att ni följer med på en 
guidad tur till en lokal by på 
andra sidan av bukten för att 
få en inblick i Fijis kultur och 
historia.

Resorten har en egen restau-
rang och här kan man njuta av 
läckra rätter tillagade av lokala 
råvaror. Emellanåt arrangeras 
temakvällar med kulturella 
inslag och speciella middags-
menyer. Barn under 7 år är inte 
tillåtna.

Man kan välja mellan två olika 
bures:
•	 Traditionell	Bure
    från 1.460 kr
•	 Deluxe	Villa
    från 2.270 kr

Frukost ingår i priset. 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•	 8	Traditional	Bures
•	 4	Deluxe	Villa
•	 Restaurang
•	 Bar
•	 Massage
•	 Takfläkt
•	 Kylskåp
•	 Kulturellt	program
•	 Värdeskåp	på	rummet

Navutu Stars Resort är en ny 
lyxig boutique resort på ön 
Yaqeta i ögruppen Yasawa. 
Med endast 9 bures som alla 
ligger på eller i närheten av 
stranden, är detta en liten och 
intim resort som hälsar par i 
alla åldrar välkomna.

Navutu Stars lockar dig med 
personalens värme, då de 
ser fram emot att hälsa dig 
välkommen.  Njut av det vackra 
landskapet. Inredningen i 
alla bures är en blandning 
av traditionell fijiansk och 
medelhavs arkitektur. Restau-
rangen använder det bästa av 
de lokala råvarorna, och ett 
överflöd  av skaldjur och härligt 
mört oxkött, tillsammans med 
ekologisk odlade grönsaker 
finns på menyn som ändras 
regelbundet.

Resorten rekommenderas av 
Condé Nest, och har röstats 

fram som en av de mest sexiga 
resorterna i världen och Vogue- 
America definierar den som 
”Rustic Chic” 

Man kan välja mellan tre olika 
bures:
•	 Garden	Bure
    från 3.300 kr
•	 Beachfront	Bure
   från 4.600 kr
•	 Grand	Bure
   från 5.595 kr

Frukost är inkluderat i priset. 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•	 1	Garden	Bure
•	 6	Beachfront	Bures
•	 2	Grand	Bures
•	 Restaurang
•	 Tvättservice
•	 Spa
•	 Bröllop
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Jan-Michel Cousteau Fiji Islands Resort 
Vanua Levu

En femstjärnig resort som har vunnit 
många priser och som anses vara en av de 
bästa semesterdestinationerna i Söderha-
vet. Jean-Michel Cousteau Resort ligger på 
vad som tidigare var en kokosnötsplantage 
på Fijis näst största ö, Vanua Levu, med 
otrolig utsikt över den lugna och vackra 
bukten Savusavu. Det tar ca 1 timme med 
flyg från Nadi, därefter 15 minuter med bil 
att komma hit.

Området är på hela 17 tunnland, och 
utspridda mellan palmerna hittar man 25 
bures, byggda i traditionell stil. Resorten är 
miljövänlig och har även en heltidsanställd 

marinbiolog som hjälper gästerna att 
förstå och värdesätta det färgrika livet 
under vattnet. För att gästerna ska kunna 
njuta av livet här i lugn och ro finns varken 
TV eller telefoner.  

Vanua Levu är känt som det vänliga norr 
där öborna är vänliga och varma männis-
kor. Resorten har ett omfattande aktivitets-
utbud och man har också erbjudanden för 
bröllop och/eller bröllopsresor.

Man kan välja mellan flera olika bures, de 
flesta med havsutsikt:
•			 Gardenview	Bure
   från 7.415 kr
•			 Oceanfront	Bure
    från  9.430 kr
•			 Oceanfront	Suite
    från 11.900 kr
•			 Two	Bedroom	Oceanfront	Bure
    från  16.440 kr

Alla måltider och en rad aktiviteter är inklu-
derade i priset. Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•			 8	Gardenview	Bure
•			 7	Oceanfront	Bure
•			 3	Oceanfront	Suite
•			 2	Two	Bedroom	Oceanfront	Bure
•			 4	Point	Reef	Bure
•			 Restaurang/bar
•			 Tvättservice
•			 Spa
•			 Bröllop
•			 Luftkonditionering
•			 Takfläkt
•			 Minibar
•			 Internet



21

Fiji

Taveuni Island Resort & Spa
Taveuni Island

En av de finaste och mest romantiska 
resorterna på Fiji. Taveuni Island Resort & 
Spa ligger i tropiska omgivningar på en 
höjd med en otrolig utsikt över det azurblå 
sundet Somosomo. Hit kommer man med 
flyg, ca 90 minuter från Nadi Airport och 
sedan en kortare transport med bil.

Resorten består endast av 12 bures, och en 
villa. Alla bures är stora och rymliga, och 
har en stor veranda med fin utsikt. Taveuni 
Island Resort är kanske det bästa valet för 
par som söker lugn och avskildhet från 
resten av världen.

Taveuni är den tredje största ön i Fiji och 
kallas		för	”Garden	Island”	eftersom	den	är	
täckt av grön och bördig regnskog. Ön är 
därför olik många av de andra öarna i Fiji.

Resorten har ett omfattande aktivitetsut-
bud, både på land och i vattnet. De kan 
även arrangera utflykter, t.ex. till Bouma 
National Heritage Park med Fijis mest 
kända vattenfall, Bouma Falls, eller till 
sjön Lake Tagimaucia.  Resorten har också 
erbjudanden för bröllop och/eller bröllop-
sresor. Barn under 15 år är inte tillåtna.

Man kan välja mellan flera olika bures:
•			 Luxury	Garden	Villa
   från 5.160 kr
•			 Luxury	Ocean	View		Villa
   från  8.550 kr
•			 Luxury	Ocean	Front	Villa
   från 9.540 kr
•			 Grande	Matalau	Villa
   från 15.410 kr

Alla måltider är inkluderade i priset. 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•			 2	Luxury	Garden	Villas
•			 4	Luxury	Ocean	View	Villas
•			 6	Luxury	Ocean	Front	Villas
•			 1	Grande	Matalau	Villa
•			 Restaurang/bar
•			 Tvättservice
•			 Spa
•			 Bröllop
•			 Luftkonditionering
•			 Internet
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Captain Cook Cruises

På Fijis västkust ligger ögrupperna Ma-
manuca och Yasawa. Här är klimatet torrt 
och solrikt, och vädret, de fina stränderna 
och vackra lagunerna har gjort öarna till en 
av Fijis mest populära destinationer. 
Captain Cook Cruises har flera mindre kryss- 
ningsfartyg och segelfartyg som går mel-
lan de vackra öarna – med reslängd från ett 
par dagar till en hel vecka.

Känn lugnet när fartyget sätter kurs mot 
nya äventyr. Vakna till nya upplevelser på 
platser som ligger utanför de vanliga turist-
stråken. Besök byar där man fortfarande 
lever som man gjorde innan de första vita 

kom till landet och delta i den traditionella 
välkomstritualen. Följ med på en festmid-
dag som är tillagad på traditionellt sätt i 
en lovo (jordugn), och upplev traditionella 
fijianska danser med sång och musik.

För de allra flesta är de kritvita stränderna 
och de vajande palmerna det bästa med en 
kryssning i Fiji. Oftast ligger fartyget stilla 
på dagen, så att man har gott om tid att 
njuta av livet.

Barefoot Cruises
Önskar du en extra speciell upplevelse så 
har Captain Cook Cruises också kryssningar 
med segelfartyg. Man seglar till olika plat-
ser varje dag för att uppleva havet, öarna 
och traditionella byar innan man återvän-
der till Drawaqa island. Här övernattar man 
i traditionella bures alldeles vid stranden 
på Barefoot Lodge. Detta är ett otroligt 
vackert litet hörn av världen, med en kritvit 
strand nedanför lodgen och ett färgrikt liv 
med koraller och fiskar under ytan.

Man kan välja mellan flera olika 
kryssningar:
•			 Southern	Yasawa	Islands	(3	nätter)
    från 19.780 kr
•			 Northern	Yasawa	Islands	(4	nätter)
   från 26.375 kr
•			 Yasawa	Islands	(7	nätter)
   från 42.395 kr
•			 Spirit	of	the	Pacific	Sailing	Safari	
 (2 nätter)
   från 5.525 kr

Alla måltider och en rad aktiviteter är 
inkluderade	i	priset.	Gratis	kaffe	och	te	hela	
dygnet. Övrig dryck betalar man för. Alla 
priser är för två personer i dubbelhytt.
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Fiji

Blue Lagoon Cruises

Blue Lagoon Cruises har fem mindre kryss-
ningsfartyg som går längs de vackra öarna 
på Fijis västkust.  Fartygen håller en hög 
standard och är det bästa vi kan erbjuda 
bland kryssningar i Fiji.

Besök exotiska små öar, vackra vita sand-
stränder, lugna bukter och byar där den 
ursprungliga kulturen ännu existerar. De 
flesta öarna är omgivna av ett stort och 
fascinerande korallrev, och är ett paradis 
för dykare och snorklare. Det maritima livet 
är varierat och upplevelserna många. Stora 
och små fiskar, i alla färger och former, 
kanske en sköldpadda eller en rocka.

Utöver vita stränder och det azurblå 
vattnet finns här fantastiska kalkstensgrot-
tor. På vissa ställen kan man simma genom 
flera grottor, och detta är också en av de 
få platserna på Fiji där man kan se grott-
målningar. Här hittar du allt man förknip-
par med ett Söderhavsparadis – vackra 
stränder med fina möjligheter för snork-
ling, ett bördigt landskap som inbjuder 
till vandringsturer och små byar med en 
avslappnad livsstil.

Blue Lagoon Cruises har också en privat 
ö – Nanuya Lai Lai. De flesta av Blue 
Lagoon Cruises fartyg kommer hit, och en 
hel dag tillbringas på denna vackra lilla ö 
med ett stort aktivitetsutbud. Simma i det 
kristallklara vattnet eller följ med och se 
på de färgrika tropiska fiskarna. Det finns 
också möjlighet att dyka eller att djuphavs-
fiska. Vistelsen avslutas med en avskeds-
middag tillagad på traditionellt vis i en lovo 
(jordugn). En perfekt avslutning under 
stjärnhimlen på en tur till paradiset.

Man kan välja mellan en rad olika 
kryssningar:
•			 Fiji	Princess	2	Night	Cruise
    från 14.955 kr
•			 Fiji	Princess	3	Night	Cruise
   från 19.940 kr
•			 Mystique	Princess	6	Night	Cruise
   från 28.740 kr

Alla måltider och en rad aktiviteter är 
inkluderade	i	priset.	Gratis	kaffe	och	te	hela	
dygnet. Övrig dryck får man betala för. Alla 
priser är för två personer i dubbelhytt. Blue 
Lagoon Cruises erbjuder upphämtning från 
en rad resorter på Mamanuca öarna. 
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Fantastiska Fiji

Fiji

Autentiska Fiji 
Reseförslag: Reseförslag:

I detta reseförslag får ni 
uppleva det autentiska Fiji och 
får se och uppleva olika delar 
av den fantastiska övärlden 
som utgör detta semesterpara-
dis.   Ni reser till Nadi på Fiji, där 
ni blir hämtade på flygplatsen 
och körs till Denarau Marina för 
en kort båttur till Bounty Island 
Resort i ögruppen Mamanuca. 

Bounty Island Resort är en 
enkel, men populär resort som 
ligger på en egen ö omgiven av 
gröna palmer, vita stränder och 
ett azurblått hav. 

Efter vistelsen på Bounty Island 
Resort väntar en båttur på cirka 
tre timmar till Botaira Resort 
i ögruppen Yasawa. Yasawa 
öarna är en omtyckt destina-
tion med fina stränder och 
vackra laguner. Boitara Resort 
är en enkel och intim resort, 
med vackert läge och här kan 
ni njuta av semestern i roman-
tiska omgivningar.

 Nästa stopp blir Nanuya Island 
Resort och från Boitara Resort 
tar det ca två timmar med båt 
att komma hit. Denna resort 
ligger omringad av palmer, vita 
sandstränder och ett azurblått 
hav. Alla bures ligger utspridda 
på ett stort område så ni är 
garanterade en lugn och 
avkopplande vistelse.  

Efter vistelsen på Nanuya Island 
Resort återvänder ni med båt 
till Denarau Marina och Nadi . 
Båtturen tar ca fem timmar. Ni 
bor en natt på Mercure Hotel 
innan ni påbörjar resan hem. Vi 
har inkluderat en natt i Hong 
Kong på vägen hem för att ni 
ska få uppleva denna spän-
nande stad innan ni fortsätter 
hem till Sverige.

Pris:  från 24 220 kr per 
 person i dubbelrum

I detta reseförslag får ni 
uppleva ögruppen Yasawa på 
Fiji’s västkust. Här är klimatet 
torrt och solrikt. Det fina väd-
ret, de vackra sandstränderna 
och vackra lagunerna har gjort 
öarna till en av Fijis mest pop-
ulära destinationer.

Ni reser till Nadi på Fiji, där ni 
blir hämtade på flygplatsen 
och körda till Radisson Resort 
Fiji, som ligger på Denarau 
Island, endast 20 minuter från 
flygplatsen. Resorten ligger vid 
stranden och kan erbjuda allt 
du kan önska.

Nästa morgon går ni ombord 
på båten som tar er till Navutu 
Stars Resort. Båtresan tar ca 4 
timmar. Navutu Stars Resort är 
en lyxig boutique resort och 
med endast 9 bures, som är 
placerade på stranden i tre små 
avskärmade bukter, är detta en 
liten och intim resort. 

Här kan man verkligen njuta av 
söderhavsatmosfären i vacker 
omgivning.

Resan fortsätter med båt till 
Viwa Island Resort som är en 
boutique resort på en liten ö. 
Resorten är byggd på ett sätt 
så att den passar in i den vackra 
omgivningen.  Alla bures är 
placerade vid vattnet.  

Båtresan tillbaka till Nadi tar 
ca 2,5 timmar. Ni bor återigen 
en natt på Radisson Resort Fiji 
innan ni påbörjar resan hem. Vi 
har inkluderat en natt på The 
Kowloon Hotel i Hong Kong, så 
ni har möjligheten att uppleva 
denna spännande storstad 
innan ni fortsätter hem till 
Sverige.

Pris:  från 33.865 kr per 
 person i dubbelrum  
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Fiji Exklusivt Det bästa av flera världar 

Fiji

Reseförslag: Reseförslag:

I detta reseförslag har vi 
inkluderat några av de bästa 
resorterna på Fiji, så ni får njuta 
lite extra  i idylliska omgivnin-
gar. Ni reser till Nadi på Fiji, och 
så en kort flygtur till den vackra 
ögruppen Yasawa och Yasawa 
Island Resort.

 Resorten är placerad i idylliska 
omgivningar långt från den 
moderna världen, med kritvita 
stränder så långt ögat kan nå. 
Perfekt för lata dagar i solen!
Från Yasawa tillbaka till fast-
landet för en övernattning på 
Radisson Fiji Resort, som ligger 
vid stranden och kan erbjuda 
allt man kan önska sig. 

På morgonen går resan vidare 
med båt till idylliska ögruppen 
Mamanuca, där ni ska bo på 
den nya luxuösa resorten Liku-
liku Lagoon Resort. Njut av den 
romantiska omgivningen där 
allt är tillrättalagt för en perfekt 
vistelse.

Vistelsen avslutas med Vatulele 
Island Resort och alla måltider 
är inkluderade. Hit kommer ni 
med helikopter eller sjöflyg-
plan från Likuliku Lagoon 
Resort. Vatulele Island Resort 
ligger vid en kritvit strand på 
en fantastisk ö. Denna exklu-
siva resort räknas som en av 
världens bästa ”bare-foot” 
lyxresorter. 

Efter två veckor på några av de 
bästa resorterna på återvänder 
ni till Nadi inför hemresan till 
Sverige.

Pris: från 69.070 kr per   
 person i dubbelrum,   
 Economy Class
Pris: från 96.675 kr per 
 person i dubbelrum,   
 Business Class

Detta reseförslag har fokus på 
Fiji i kombination med några 
dagar i Sydney och Hong Kong 
före och efter vistelsen på Fiji.

Ni börjar i Sydney på Medina 
Grand	Sydney.	I	Sydney	kan	ni	
besöka Sydney Opera House, 
prova viner i Hunter Valley 
eller uppleva natursköna Blue 
Mountains.

Efter vistelsen i Sydney flyger 
ni till Fiji. Ni blir mötta på 
flygplatsen och körda till 
Mercure Hotel Nadi, där ni bor 
på 1 natt innan ni fortsätter till 
ögruppen Mamanuca.

Vistelsen i Mamanuca börjar på 
Matamanoa Island Resort som 
ligger på en idyllisk liten ö. Vill 
du ha avkoppling och stillhet i 
en informell atmosfär är denna 
resort ett utmärkt val. 

Mamanuca vistelsen avslutas 
med vackra Tokoriki Island 
Resort. En autentisk fijiansk 
boutique resort, som ligger 
på stranden och som har de 
vackraste solnedgångar.

Fiji vistelsen avslutas med en 
natt på Mercure Nadi innan ni 
flyger vidare till Hong Kong. 
Här bor ni på The Salisbury 
YMCA, som ligger centralt på 
Kowloon. En spännande stad 
med kulinariska upplevelser 
och shopping innan ni återvän-
der till Sverige.

Pris: från 38.340 kr per 
 person i dubbelrum
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För många är Cooköarna själva 
sinnesbilden för de vackra öarna i 
Söderhavet. Dessa paradisöar ligger 
som ett pärlband mitt ute i det södra 
Stilla havet och är ett drömresmål. Här är 
stränderna kritvita med vajande palmer, 
havet glasklart turkost och solen skiner 

från en molnfri himmel – Cooköarna är på 
alla sätt ett avslappnat Söderhavsparadis. 
Det polynesiska folket är mycket vänliga 
och gästfria och du kommer att känna 
dig välkommen från det att du blir mött 
med sång och dans i ankomsthallen på 
flygplatsen.

Med hav på alla kanter och milslånga 
stränder är bad och snorkling på 
korallrevet populära aktiviteter. Här finns 
en massa fisk, bläckfiskar, musslor och 
andra marina djur. Vare sig man väljer att 
långsamt glida runt bland korallerna med 
mask och snorkel eller hålla sig på land, 
bjuder Cooköarna på många upplevelser 
knutet till havet och dess invånare. 

Ögruppen sträcker sig över ett havsområde 
som är lika stort som hela Västeuropa. 
Cooköarna delas in i två ögrupper – den 
södra och den norra. Öarna i söder är 
vulkaniska öar och fruktbara med höga 
berg, medan de i norr är vita atoller som 
tittar upp över havsytan. Rarotonga är den 

Cooköarna

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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största ön, men vi rekommenderar också 
en tur till den enastående ön Aitutaki. 
Detta är en sällsynt naturpärla som 
kommer göra din semester till en minnesrik 
upplevelse.

Rarotonga
Rarotonga är den största av Cooköarna 
och här ligger också huvudstaden Avarua. 
Detta är en sömning liten by som vaknar 
till liv när det är marknad. Här kan du köpa 
allt från frukt och grönsaker till t-shirts, 
snäckor och pärlor. Ofta är det också lokal 
underhållning. ”Alla” är på marknaden.

Rarotonga är ingen stor ö, det går bra 
att hyra en cykel eller en scooter för att 
följa huvudvägen runt ön. Det inre av ön 
består av höga berg och djup regnskog, 
medan kustområdena är bördiga med 
sandstränder som går runt nästan hela 
Rarotonga.

Aitutaki
Många menar att Aitutaki är den vackraste 
ön i Söderhavet. Aitutaki ligger i en 
enorm lagun, i blått och turkost, fylld med 
mängder av färgrika fiskar och omgiven 
av små holmar med kritvita stränder och 
vajande palmer. Ett besök till Cooköarna är 
inte komplett utan en tur till Aitutaki.

Efter en halvtimmes flygtur ut över det 
ändlösa Stilla havet, utan den minsta 
antydan till land, dyker ön upp som en liten 
palmbeklädd fläck i den turkosfärgade 
omgivningen.

Höjdpunkten för de flesta som besöker 
Aitutaki är en tur med båt ut i den stora 
lagunen, till öarna One Foot Island och 
Honeymoon Island.

Det finns inte många bofasta på Aitutaki 
och det är ännu färre turister. Här är du 
nästan garanterad en strand helt för dig 
själv. Om du önskar kan du också övernatta 
på en av de många småöarna i lagunen, 
nästan som Robinson Crusoe.

Atiu
Om man vill uppleva Söderhavet på ett lite 
annorlunda sätt bör man besöka Aitu, en 
vulkan ö med ett rikt fågelliv. Det är också 
härifrån namnet kommer, Enaumanu som 

betyder fågellandet. Det finns få stränder, 
och det som lockar besökare är den rika 
vegetationen, djupa grottor och fågellivet. 
Atiu har precis som Aitutaki få bofasta 
och endast ca  1500 turister per år, men 
om man väljer att besöka denna lilla ö är 
man garanterad en unik och fantastisk 
upplevelse.

Oavsett var man väljer att bo, har man 
tillgång till härlig sand och en fin lagun. 
De allra flesta väljer att uppehålla sig 
på huvudön Rarotonga. Är du bland de 
äventyrslystna vill du kanske resa till de 
yttre öarna. Dit går det ungefär ett flyg i 
veckan och båt med en eller två månaders 
mellanrum.

”Kia Orana” och välkommen till 
Cooköarna!



28

Cooköarna

Pacific Resort Rarotonga
Rarotonga

Royale Takitumu Villas
Rarotonga

Muri Lagoon är en av de mest 
idylliska platserna på hela 
Rarotonga, med en vacker vit 
sandstrand och en stor lagun 
omringad av flera små öar (mo-
tus). Pacific Resort Rarotonga 
var en av de första resorterna 
på Cooköarna och här får man 
uppleva Söderhavet på bästa 
sätt.

Resorten är byggd i polynesisk 
stil och består av 64 enheter 
i olika storlekar, från 1 och 
2 sovrum med utsikt mot 
trädgården eller lagunen till 
stora villor. Här är allt ordnat för 
att gästerna ska få den bästa 
möjliga vistelsen.

Önskar man göra något annat 
än att bara slappa på stranden 
eller vid poolen en dag, kan 
resorten arrangera turer och 
aktiviteter. Resorten har också 
erbjudanden för bröllop och/
eller bröllopsresor.

Man kan välja mellan flera olika 
rumskategorier:
•	 Studio	Garden
    från 2.380 kr.
•	 Beachfront	Suite
   från  3.620  kr
•	 Two	Bedroom	Lagoon	Villa
    från 4.385 kr
•	 Two	Bedroom	
 Beachfront Villa
    från 5.060 kr

Frukost är inkluderat i priset. 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter
•	 12	Poolside	Room
•	 22	Garden	Unit
•	 13	Beachfront	Studio	Unit
•	 8	Villas
•	 2	restauranger
•	 Bar
•	 Tvättservice
•	 Bröllop
•	 Luftkonditionering
•	 Takfläkt
•	 Värdeskåp	på	rummet

Royale Takitumu är en luxuös 
resort byggd i polynesisk 
stil, idylliskt belägen vid en 
vit sandstrand omgiven av 
vajande palmer. Detta är sö-
derhavet man drömmer om. En 
strand som sträcker sig 8 km på 
båda sidorna av resorten och 
en stor lagun utanför.

Resorten består av tio rymliga 
villor med separata sovrum. 
Alla villor har fullt utrustade 
kök, eller så kan man välja att 
få måltiderna serverade av 
resortens köksmästare.

Royale Takitumu är en ro-
mantisk resort och har en 
personal som är mycket vänlig 
och hjälpsam. Här är allt ordnat 
för par som ska gifta sig, är på 
bröllopsresa eller bara önskar 
en romantisk resa tillsammans 
till Söderhavet. Resorten har 
också erbjudanden för bröllop 
och/eller bröllopsresor.

Man kan välja mellan flera 
kategorier av villor:
•	 Lagoon	View	Villa
   från 2.890 kr
•	 Honeymoon	
 Beachfront Villa
   från 3.190 kr
•	 VIP	Beachfront	Villa
   från 3.460 kr

Alla priser är för dubbelrum

Fakta och faciliteter:
•	 4	Lagoon	View	Villas
•	 4	Honeymoon	
 Beachfront Villas
•	 2	VIP	Beachfront	villor
•	 Room	service
•	 Tvättservice
•	 Bröllop
•	 Luftkonditionering
•	 Kök
•	 Radio
•	 Värdeskåp	på	rummet
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Little Polynesian
Rarotonga

I mer än 30 år har denna lyxresort gett 
gäster från hela världen en fantastisk upp-
levelse av Söderhavsparadiset. Little Poly-
nesian ligger idylliskt mellan gröna palmer 
vid en vacker kritvit strand och här kan en 
handfull gäster njuta av livet i en bekväma 
och lyxig omgivningar.

Resorten har en rik och varierad historia 
och framstår som ny efter omfattande 
renoveringar för bara ett par år sedan. Den 
består av 14 bungalows, eller ”are” som de 
kallas. Alla bungalows är byggda i traditio-
nell polynesisk stil, och de flesta har utsikt 
över stranden och den turkosa lagunen. 

Stranden är en av de vackraste på Raroton-
ga och lagunen utanför är perfekt för ett 
dopp. Invändigt är alla bungalows inredda i 
en minimalistisk stil och har all den komfort 
man förväntar sig av en lyxig resort.

Little Polynesian har allt man kan förvänta 
sig av Söderhavet – en blå, molnfri himmel, 
en vacker lagun och ett behagligt klimat. 
Detta är perfekt för olika vattenaktiviteter 
som simning, snorkling, dykning, fiske eller 
kanske en tur i kanot. Här kan man uppleva 
en kulturell show med sång och dans. Re-
sorten har också erbjudanden för bröllop 
och/eller bröllopsresor. Barn under 15 år är 
inte tillåtna.

Man kan välja mellan två olika villor:
•	 Garden	Studio	(Pia	Tiare)
   från 2.965 kr
•	 Overbeach	Bungalow	(Are)
   från 5.125 kr

Frukost är inkluderat i priset. 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•	 4	Garden	Studio
•	 10	Overbeach	Bungalows
•	 Restaurang
•	 Bar
•	 Room	service
•	 Tvättservice
•	 Bröllop
•	 Luftkonditionering
•	 TV
•	 Internet	på	rummet
•	 Säkerhetsskåp	i	rummet

Cooköarna
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Rumours Luxury Villas & Spa
Rarotonga

På denna lyxiga resort har man inte bara 
en privat villa med egen pool, utan också 
ett litet vattenfall som porlar ner i poolen. 
Rumours Luxury Villas & Spa är en elegant 
och förstklassig resort där allt är ordnat för 
gäster som är ute efter en extra speciell 
upplevelse.

Du välkomnas redan vid ankomsten på 
flygplatsen med en blomsterkrans runt 
halsen och transporteras till resorten. Här 
får du en egen villa alldeles vid stranden 
med allt du behöver  – en 42” TV med sur-
round ljud, fullt utrustat kök, två sovrum 
med egna badrum, egen solterrass med 

grill och egen pool i en liten tropisk 
trädgård.

Resorten består av fem villor, alla exklusivt 
inredda och med alla tänkbara faciliteter. 
Här kan man verkligen njuta av livet, på sin 
egen lilla öde strand i Stilla havet. Rumours 
Luxury Villas & Spa ligger vid en skyddad 
del av Muri Beach. Med eget kök kan man 
tillaga maten själv, eller få resortens köks-
chef att trolla fram en måltid. Resorten har 
erbjudanden för bröllop och/eller bröllops-
resor. Barn under 18 år är inte tillåtna.

Man kan välja mellan tre olika villor, som 
alla ligger vid stranden:
•	 Beachside	Villa
   från 4.575 kr
•	 Beachfront			Villa
   från 6.465 kr
•	 Ultimate	Beachfront
   från 9.695 kr

Frukost är inkluderat i priset. 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•	 2	Beachside	Villa
•	 2	Beachfront	Villa
•	 1	Ultimate	Beachfront	Villa
•	 In	house	chef	service
•	 Tvättservice
•	 Bröllop
•	 Luftkonditionering
•	 Takfläkt
•	 Kök
•	 TV
•	 CD	och	DVD	spelare
•	 Internet
•	 Värdeskåp	på	rummet

Cooköarna
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Crown Beach Resort
Rarotonga

Crown Beach Resort är den finaste bou-
tique resorten på Rarotonga, och här är allt 
tillrättalagt för gäster som önskar en extra 
speciell upplevelse. Resorten är omsorgs-
fullt placerad för att passa in i naturen och 
innanför den turkosa lagunen krattas strän-
derna varje dag. Crown Beach Resort har 
kanske den bästa utsikten över solnedgån-
gen på Rarotonga.

Väl framme på resorten får du en egen 
villa som har allt du behöver – ett fullt 
utrustat kök, separata sovrum som har 
egna badrum och en egen solterrass med 
jacuzzi. I dessa exklusiva omgivningar kan 
du koppla av och vardagens stress och 

tjat försvinner och blir endast ett minne. 
Infinner sig inte lugnet i dessa idylliska 
omgivningar, har Crown Beach Resort spa 
erbjudanden som förnyar och uppfriskar 
både kropp och själ.

Om du vill ha något som är lite speciellt 
rekommenderar vi en av de nya Courtyard 
Pool Suiterna. Här har man sin egen lilla 
trädgård, privat pool, utomhus dusch m.m. 
samtidigt som man endast är ett stenkast 
från stranden. Vill man inta sin middag 
i en lugn omgivning kan den serveras i 
trädgården. 

Man kan välja mellan flera olika 
rumskategorier.
•	 One	Bedroom	Villa
   från  2.890 kr
•	 Courtyard	Pool	Suite
   från  4.045 kr
•	 Two	Bedroom	Villa
   från  4.185 kr
•	 Beachfront	Spa	Villa
    från 4.335 kr

Frukost ingår i priset. 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•	 12	One	Bedroom	Villa
•	 2	Two	Bedroom	Villa
•	 8	Beachfront	Spa	Villa
•	 14	Courtyard	pool	Suiter
•	 2	restauranger/bar
•	 Room	service
•	 Tvättservice
•	 Bröllop
•	 Luftkonditionering
•	 Kök
•	 TV
•	 Internet

Cooköarna
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Palm	Grove	
Rarotonga

Muri Beachcomber
Rarotonga

Palm	Grove	är	en	idyllisk	och	
trevlig resort vid stranden 
på södra delen av huvudön 
Rarotonga. Resorten har 25 
rum och bungalows som ligger 
utspridda i en tropisk trädgård 
och några vid stranden. 
Resorten har egen restaurang, 
men alla rum har kokmöjlighet-
er om man vill tillaga en måltid 
på egen hand.  

Njut av den vita sandstranden 
och det kristallklara vattnet. 
Snorklingen i detta område 
anses vara en av de bästa i 
Cook Islands. Du kan även 
paddla kanot, dyka eller prova 
på djuphavs fiske. Resorten har 
även erbjudanden för bröllop 
och/eller bröllopsresor.

Man kan välja mellan flera olika 
rumskategorier.
•	 Garden	Studio
    från 1.195  kr

•	 One	Bedroom	Superior
    från  1. 405 kr
•	 Two	Bedroom	Bungalow
    från 1. 735 kr
•	 3	Bedroom	Bungalow
    från  1. 735 kr
•	 Beachfront	Studio
    från 1. 885 kr

Tropisk frukost ingår. 
Alla priser är för dubbelrum. 

Fakta och faciliteter
•	 7	Garden	Studio
•	 4		One	Bedroom	Superior
•	 1		Two	Bedroom	Bungalow
•	 1		Three	Bedroom	Bungalow
•	 4		Mateng	Beachfront
•	 8	Beachfront	studio
•	 Restaurang
•	 Pool
•	 Luftkonditionering
•	 Kök
•	 Takfläkt

Vid den idylliska Muri lagunen 
ligger denna familjedrivna 
resort, som är ett bra alternativ 
för de som söker en lite mindre 
och intim resort. Muri Beach-
comber består av 22 enheter, 
några med utsikt mot lagunen, 
några mitt i den tropiska 
trädgården med små vatten-
drag, och några större villor 
omgivna av små dammar. Alla 
enheter har separata sovrum.

Resortens trumfkort är att den 
är belägen vid en av de finaste 
lagunerna i Stilla havet. En kort 
promenad längs med stran-
den och man är vid den bästa 
restaurangen på Rarotonga – 
Sails Restaurant. Det finns även 
andra restauranger i området, 
om man inte hellre vill tillaga 
sin egen mat då alla enheter 
har eget kök.

Man kan välja mellan flera olika 
rumskategorier:
•	 Garden	Unit
    från 1.500 kr
•	 Seaview		Unit
   från  1.750 kr
•	 Two	Bedroom	Garden	Unit
   från  1. 755 kr
•	 Watergarden	Villa
   från  2.040  kr

Fakta och faciliteter:
•	 2	Garden	Unit
•	 1	Two	bedroom	Garden	Unit
•	 16	Seaview	Unit
•	 3	Watergarden	villor
•	 Room	service
•	 Tvättservice
•	 Bröllop
•	 Luftkonditionering
•	 Internet
•	 Värdeskåp	på	rummet

Cooköarna
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7 canoes – platsen där tappra 
krigare i kanot begav sig mot 
Nya Zeeland för flera hundra 
år sedan, några av de fina kyr-
korna som finns på Cooköarna, 
och som är viktiga för lokalbe-
folkningen. 

Pris från 340 kr

lokalt band och show innan ni 
återvänder till fastlandet med 
båt. Du har möjlighet att låna 
snorkelutrustning på båten, så 
det enda du behöver ta med 
dig är handduk, solkräm och en 
kamera.

Pris från 475 kr.

Cooköarna

Island Discovery Tour 
Rarotonga

Rarotonga har så mycket mer 
att erbjuda än vackra sand-
stränder och ett kristallklart 
vatten. På denna guidade 
halvdagstur, ca 3 timmar, får 
du uppleva det bästa av vad 
Rarotonga har att erbjuda. 
Turen är en introduktion för dig 
som senare vill upptäcka ön på 
egen hand.

Turen tar dig längs med Ara 
Tapu som är huvudvägen som 
går parallellt med sandstränder 
och lagunen längs med kusten. 

Höjdpunkterna på turen är 
bl.a. Are Te Tonga & Pa’s Marae 
– heliga platser som tidigare 
användes för ritualer och 
viktiga ceremonier. Site of the 

Captain Tama’s Lagoon Cruise
Rarotonga

Vill du uppleva det kristallklara 
vattnet i Muri Lagoon? Följ 
då med på denna populära 
dagstur!

Captain Tama’s båt med 
glasbotten tar dig med till ett 
område där du har möjlighet 
att få uppleva fantastisk snor-
kling i kristallklart vatten med 

färggranna fiskar och stora 
musslor. Kanske har du tur att 
träffa på Charlie den Store … 
Efter matning av fiskar, fortsät-
ter turen till den lilla ön Motu 
Koromiri för en traditionell 

Rarotongan BBQ lunch med 
fisk, sallad och frukt.
Det blir underhållning av ett 
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Pacific Resort Aitutaki
Aitutaki

Räknas som den lyxigaste resorten på 
Cooköarna, idylliskt placerad på det som 
ofta kallas den vackraste ön i Stilla havet. 
Önskar man uppleva drömmen om Söder-
havet i lyxig omgivning, så är Pacific Resort 
Aitutaki kanske det allra bästa alternativet.

Resorten består av endast 27 bungalows, 
alla med utsikt och närhet till stranden. De 
allra flesta är stora och rymliga, men om 
man önskar lite extra lyx finns det också 
några villor på hela 90 kvadratmeter med 
bl.a. eget utomhusbad. På Pacific Resort 
Aitutaki kan man njuta av tillvaron i en 
vacker atmosfär med polynesisk arkitektur, 

möbler i kolonialstil, god mat och gott vin. 
Här kan man förvänta sig en enastående 
vistelse, med utsökt service och måltider 
tillagade av lokala råvaror.

Det finns mycket att göra på Aitutaki, men 
kom ihåg att kanske det allra viktigaste är 
att koppla av och njuta av livet. Detta är din 
drömsemester och du kan göra precis det 
du vill när du vill. En aktivitet som absolut 
rekommenderas är en båttur i Aitutakis 
stora lagun. Resorten har också erbjudan-
den för bröllop och/eller bröllopsresor.

Man kan välja mellan tre olika bungalows, 
som alla ligger vid stranden:
•		 Beachfront	Bungalow
   från  4.620 kr
•		 Beachfront	Suite
   från 5.845 kr
•		 Beachfront	Villa
   från  7.465 kr

Frukost ingår. Alla priser är för dubbelrum

Fakta och faciliteter:
•		 18	Beachfront	Bungalows
•		 6	Beachfront	Suites
•		 3	Beachfront	Villas
•		 Restaurang
•		 Bar
•		 Room	service
•		 Tvättservice
•		 Bröllop
•		 Luftkonditionering
•		 Takfläkt
•		 TV	och	CD-	spelare
•		 Internet
•		 Värdeskåp	på	rummet

Cooköarna
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Aitutaki Lagoon Resort and Spa 
Aitutaki

Aitutaki Escape
Aitutaki

Aitutaki Lagoon Resort and 
Spa är belägen på en avsides 
liten ö, omgiven av kritvita 
sandstränder med en magnifik 
utsikt över den vackra lagunen 
och de små öarna (motus) vid 
horisonten. Detta är den enda 
resorten på Cooköarna som 
kan skryta med overwater 
bungalows, något som gör den 
till en populär destination för 
bröllop och bröllopsresor.

Alla bungalows är lyxigt 
inredda och omges av vajande 
palmer, något som skyddar 
mot insyn och ger en känsla 
av att vara bortkopplad från 
resten av världen.  Från over-
water kan man lätt ta ett dopp 
i lagunen direkt från terras-
sen eller ta en dusch under 
bar himmel i de bungalows i 
trädgården.
 
Det finns olika bungalows att 
välja mellan:
•		 Garden	Bungalow
    från  2.560 kr

•		 Beachfront	Bungalow
   från  3.470 kr
•		 Deluxe	Beachfront	
 Bungalow
   från 4.600 kr
•		 Overwater	Bungalows
    från 6.810 kr
•		 Villa	Te	Arau
    från 8.890 kr

Frukost ingår i priset. 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 14	Deluxe	Garden	
 Bungalows
•		 9	Beachfront	Bungalows
•		 5	Deluxe	Beachfront	
 Bungalows
•		 7	Overwater	Bungalows
•		 1	Villa	Te	Arau
•		 Restaurang	och	bar
•		 Room	service
•		 Luftkonditionering
•		 Internet
•		 Värdeskåp	på	rummet

Bättre än så här kan det inte 
bli! Aitutaki Escape består av 
3 vackert inredda villor och 
är perfekt för dig som vill ha 
en lugn och avskild vistelse. 
Resorten är placerad på en vit 
sandstrand i byn Amuri, med 
utsikt mot en av de mest kända 
och vackraste laguner i världen. 

Villorna är utrustade med kom-
plett kök, men om man inte 
själv vill tillaga sina måltider så 
finns det många restauranger 
i närheten av resorten. Frukost 
serveras varje dag, och det 
finns både TV och stereo och 
resorten har en egen pool.  

Det finns möjlighet att låna 
kanoter, cyklar och snorkelut-
rustning. Resorten hjälper till 
att arrangera sightseeing och 
utflykter på ön. Till Aitutaki 
kommer man med flyg från 
Rarotonga. Flygresan tar cirka 
en timme. Resorten har också 

egna erbjudanden för bröllop 
och/eller bröllopsresor.
  
Det finns olika villor att välja 
mellan:
•		 Maina	&	Akaiami	
 Beachfront Villas
    från 6.470 kr
•		 Tapuatea	Ultimate	
 Escape Villa
   från 9.695 kr
 
Frukost är inkluderat i priset. 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 2	Maina	&	Akaiami	
 Beachfront Villa 
•		 1	Tapuaetai	Ultimate	
 Escape Villa
•		 Luftkonditionering
•		 Takfläkt
•		 Internet
•		 Kök
•		 Tvättservice
•		 Pool
•		 Värdeskåp	på	rummet

Cooköarna
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Tamanu Beach
Aitutaki

Paradise Cove
Aitutaki

En fin resort med ett perfekt 
läge vid en kritvit strand 
på västra sidan av Aitutaki. 
Tamanu Beach är en familjeägd 
resort som ligger i en tropisk 
trädgård med höga palmer, 
och flera av rummen ligger en-
dast ett par steg från stranden.

Resorten består av 22 bunga-
lows, och har de senaste åren 
blivit en alltmer populär resort, 
speciellt för bröllopspar.

Resorten kan hjälpa till att 
boka en rad aktiviteter, från 
lagunkryssning till hyra av mo-
torcyklar. Varje söndagskväll 
samlas gästerna på stranden 
för en barbecue middag, där 
kan man njuta av lokala rätter 
medan solen går ner. Barn 
under 12 år är inte tillåtna. 

Man kan välja mellan flera olika 
rumskategorier:
•		 Studio	Garden	Bungalow
   från 1.830 kr

•		 One	Bedroom	Lagoon	
 Bungalow
   från 2.425 kr
•		 Studio	Beachfront	
 Bungalow
   från 2.560 kr
•		 One	Bedroom	Beachfront		
 Bungalow
   från  2.965 kr

Frukost är inkluderat i priset. 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 4	Studio	Garden	Bungalow
•		 7	One	Bedroom	Lagoon		 	
 Bungalow
•		 8	Studio	Beachfront	
 Bungalow
•		 3	One	Bedroom	Beachfront		
 Bungalow
•		 Restaurang/barer
•		 Tvättservice
•		 Luftkonditionering
•		 Takfläkt
•		 Värdeskåp	på	rummet

Paradise Cove ligger vid en 
lång vit sandstrand på den väs-
tra sidan av Aitutaki. Resorten 
ägs och drivs av lokalbefolknin-
gen på Aitutaki, så här möts 
man alltid av ett vackert leende 
och stor gästfrihet.

Resortens 12 bungalows är 
placerade i den frodiga naturen 
mellan kokospalmer och 
stranden.  Alla bungalows är 
traditionellt byggda och erbju-
der en perfekt tillflyktsort. Från 
balkongen kan man ta in den 
storslagna lagunen och det 
omkringliggande landskapet, 
och på kvällen se solen gå ned 
och få en av de mest fantas-
tiska upplevelserna på Aitutaki. 
Har man tur kan man få se valar 
i all sin prakt från balkongen 
under valsäsongen.

Paradise Cove ligger på en av 
de bästa sandstränderna på 
ön med stora möjligheter för 
simning och snorkling. Önskar 

man utforska ön och ta in dess 
skönhet finns flera operatörer 
på ön som vill dela med sig av 
sin paradisö.

Man kan välja mellan två olika 
bungalows:
•		 Lagoonview	Bungalow
    från 865 kr
•		 Beachfront	Bungalow
   från 865 kr

Frukost är inkluderat i priset. 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 2	Lagoonview	Bungalows
•		 10	Beachfront	Bungalows
•		 Takfläkt
•		 Tvättservice
•		 Internet
•		 Värdeskåp	på	rummet

Cooköarna
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Aitutaki Discovery Safari Tour
Aitutaki

På denna informativa och trev-
liga guidade halvdagstur får 
man insikt i polynesiska seder 
och traditioner, besöker platser 
som är betydelsefulla för lokal-
befolkningen samt upplever 
den vackra naturen.
 
I ”Valley of the warriors” får 
man lära sig hur förfäderna 

levde och hur de tog vara på 
det som fanns i naturen för 
det dagliga livet.  Man besöker 
förfädernas Marae, en helig 
plats och som nu bl.a. är ett 
arkeologisk centrum och land-
märke för navigation.

Turen genomförs i en 4WD 
Landrover, så vi tar oss lätt upp 

Bishops Cruises
Aitutaki

Upplev och njut av en av 
världens vackraste laguner 
på en heldagstur ombord på 
båten ”Lagoon Lova”, arrang-
erad av Bishops Cruises. 

Till-bringa dagen med att snork-
la och studera färgrika fiskar och 
koraller. Besök den berömda 
Honeymoon Island – en vit 
sandö som är hem för många 
fåglar. Lunchen intas på One 

Foot Islands, som har fantas-
tiska stränder. 

Posta dina vykort på One Foot 
Island, som är den enda obe-
bodda ön i världen som har en 
brevlåda.

En oförglömlig dag som varmt 
rekommenderas.

Pris från 510 kr 

till den högsta punkten på 
Aitutaki där utsikten är fantas-
tisk.		Guiden,	Ngaakita	Purearki	
är mycket kunnig och passion-
erad vad gäller öns natur, kultur 
och historia, och tycker om att 
dela med sig av denna kunskap 
till besökare på ön.

Pris från 370 kr

Cooköarna
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Cooköarna i ett nötskal Cooköarna exklusivt
Reseförslag: Reseförslag:

I detta reseförslag har vi 
inkluderat några av de bästa 
resorterna på Rarotonga och 
Aitutaki så ni kan njuta lite 
extra i idylliska omgivningar.

Ni reser till Rarotonga, där ni 
blir hämtade på flygplatsen 
och körda till Little Polynesian. 
Detta är en lyxig resort vid en 
vacker kritvit strand. Det är 
inkluderat frukost och två mid-
dagar på Little Polynesian Café.

Efter vistelsen på Little Poly-
nesian tillbaka till flygplatsen 
för en 50 minuters flygresa till 
Aitutaki.

Här blir ni hämtade på flygplat-
sen och körda till Aitutaki Es-
cape. Med endast tre villor får 
man verkligen känslan av sitt 
eget lilla paradis. Frukost och 
två middagar är inkluderade.

Vi har även inkluderat en båttur 
i den stora och vackra lagunen 
på Aitutaki, något som är en 
upplevelse för livet. Lunch, 
snorkelutrustning m.m. är 
inkluderat.

Efter vistelsen på Aitutaki 
återvänder ni till Rarotonga 
för hemresan. Ni flyger från 
Cooköarna tillbaka till Sverige. 
Det är möjligt att göra stopp i 
Los Angeles, eller även att resa 
jorden runt med stopp i Auck-
land och Hong Kong. 

Pris: från 51.255 kr per 
 person i dubbelrum.

Detta reseförslag inkluderar 
både Rarotonga och Aitutaki, 
de båda två huvudöarna på 
Cooköarna.

Ni reser till Rarotonga, där ni 
blir hämtade på flygplatsen 
och	körda	till	Palm	Grove.	Det	
är en trevlig resort som är idyl-
liskt placerad vid stranden, er 
egen del av paradiset.

Två utflykter på Rarotonga 
är inkluderade i paketet. En 
halvdags safaritur, som ger en 
bra överblick över Rarotonga 
och där ni får uppleva det 
bästa som ön erbjuder och en 
halvdags båttur i lagunen, se 
färggranna fiskar och koraller 
och njut av en lättare lunch.  
Efter	vistelsen	på	Palm	Grove	
transport tillbaka till flygplat-
sen för en 50 minuters flygresa 
till Aitutaki med Air Rarotonga.

Ni blir hämtade på flygplatsen 
och körda till Tamanu Beach, 
en fin resort vid stranden på 
Aitutakis västra sida med 
otroliga solnedgångar.

Många menar att Aitutaki är 
den vackraste ön i Söderhavet, 
och inkluderat i priset är en 
båttur runt den stora lagunen, 
och en 4WD tur runt Aitutaki, 
som blir en upplevelse för livet.

 Efter vistelsen på Aitutaki 
återvänder ni till Rarotonga 
för hemresan.  Ni flyger från 
Cooköarna tillbaka till Sverige. 
Det är möjligt att göra stopp i 
Los Angeles, eller även att resa 
jorden runt med stopp i Auck-
land och Hong Kong.

Pris: från 33.540 kr per 
 person i dubbelrum.

Cooköarna
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Rarotonga, Aitutaki och Atiu Jorden runt med Tahiti och 
Rarotonga

Reseförslag: Reseförslag:

Förutom de mest besökta 
öarna Rarotonga och Aitutaki, 
innehåller detta reseförslag 
några dagar på Atiu – en liten, 
men vacker ö som kanske är 
Cooköarnas bäst bevarade 
hemlighet.

Ni reser till Rarotonga, där ni 
blir hämtade på flygplatsen 
och körda till Muri Beach-
comber. Detta är en familjeägd 
resort vid den idylliska Muri 
lagunen. Vi har inkluderat en 
halvdags safari tur, som ger en 
bra introduktion till Rarotonga 
och ni får uppleva ön på bästa 
sätt.

Efter en kort flygtur är ni 
framme på Atiu där det i ge-
nomsnitt endast är tolv turister 
åt gången, så det är en unik 
möjlighet att få uppleva en ö 
som inte är berörd av turismen. 
Atiu Villas är en liten resort 
med endast sex bungalows.

Från Atiu flyger ni till Aitutaki 
och tar in på Paradise Cove, en 
liten resort med endast 12 bun-
galows i traditionell polynesisk 
stil med en otrolig utsikt över 
de små öarna i Aitutakis stora 
lagun.

Efter vistelsen på Aitutaki 
återvänder ni till Rarotonga 
för hemresan. Ni flyger från 
Cooköarna tillbaka till Sverige. 
Det är möjligt att göra stopp i 
Los Angeles, eller även att resa 
jorden runt med stopp i Auck-
land och Hong Kong.

Pris: från 28.430 kr per 
 person i dubbelrum.

Ett reseförslag jorden runt med 
fokus på Söderhavet - Cooköar-
na och Bora Bora.

Resan börjar med stopp i Los 
Angeles där ni bor två nätter på 
Hollywood Heights Hotel, med 
centralt läge i Hollywood.

Efter Los Angeles fortsätter ni 
till Tahiti där ni blir hämtade på 
flygplatsen och körda till Hotel 
Manava Suite Resort Tahiti. 
Resorten passar utmärkt för att 
utforska staden Papetee ett par 
dagar då det är kort avstånd till 
centrum och flygplatsen. Sedan 
vidare till Bora Bora och Bora 
Bora Pearl Beach Resort & Spa. 
Njut av det kristallklara vattnet 
och de kritvita stränderna 
innan ni fortsätter till ett nytt 
Söderhavsparadis, Cooköarna.

Vid ankomst till Rarotonga blir 
ni hämtade på flygplatsen och 
körda till Pacific Resort Raro-

tonga som ligger idylliskt på 
Muri Beach.  Efter vistelsen här 
flyger ni till Aitutaki, där ni blir 
hämtade på flygplatsen och 
körda till Pacific Resort Aitutaki. 
Här kan ni njuta av lata dagar 
på härliga stränder och idylliska 
omgivningar. 

Efter lata dagar på stränderna 
i Söderhavet fortsätter ni till 
Auckland. Här bor ni två nätter 
på Mercure Auckland och ni 
har tid till att utforska denna 
spännande storstad.

Sista stoppet på resan är Hong 
Kong, en av Asiens största 
städer. Här bor ni två nätter på 
The Salisbury YMCA, som lig-
ger centralt på Kowloon. Hong 
Kong är en spännande stad 
som bör upplevas innan resan 
hem till Sverige.
 
Pris: från 63.345 kr per 
 person i dubbelrum.

Cooköarna
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Tahiti är den kända beteckningen på det 
enorma havsområdet som utgör Franska 
Polynesien, och konkurrerar med Fiji 
om att vara det mest populära resmålet 
i Söderhavet. Hit reser förälskade par 
och bröllopspar från hela världen för att 
njuta av romantiska dagar på de kritvita 

inbjudande stränderna. Vill du kombinera 
lyx med naturen och klimatet i Söderhavet 
är Tahiti ett säkert val.

Franska Polynesien ligger söder om 
ekvatorn och består av fem ögrupper. 
Huvudön Tahiti kallas Stilla havets nav, 
men den polynesiska kulturen är ännu 
mer närvarande på Moorea, Bora Bora 
och Huahine. Tahiti har en varierad och 
unik miljö med fiskar, koraller och olika 
blötdjur under havsytan. De många vackra 
lagunerna erbjuder fantastisk dykning och 
ger en bra anledning att utforska denna 
spännande mångfald.

Traditionella dans-, sång-, konst- och 
hantverkstraditioner och folk som går på 
glödande kol är bara något av det du kan 
uppleva i Franska Polynesien. Här hittar du 
natur som få andra platser i världen kan 
visa upp – vackra stränder, laguner och 
tropisk regnskog med vulkaniska berg och 
ett rikt undervattensliv.

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
Tahiti är huvudön i Franska Polynesien och 
här ligger huvudstaden Papeete. Detta är 
landets politiska och ekonomiska centrum, 
staden sträcker sig längs hela den vackra 
hamnen och upp på bergssidan både 
norrut och västerut.

Papeete har också en fin marknad, där man 
kan handla frukt och grönsaker, samt andra 
varor som kläder, vävda hattar, väskor och 
fina halssmycken av snäckskal.

Tahiti består av en stor cirkelformad 
ö kallad Tahiti Nui och en mindre 
cirkelformad ö kallad Tahiti Iti som binds 
samman genom en liten landtunga vid 
namn Taravao. Bergen på öarna är vackra 
och grönklädda och inbjuder till fina 

vandringsturer i spektakulära omgivningar. 
På en tur genom detta landskap kommer 
du att få uppleva djupa floddalar, höga 
toppar och kraftfulla vattenfall.

Moorea
Endast en knapp timmes båtresa från 
Papeete ligger Moorea – den vackraste 
platsen på jorden, enligt många. Moorea är 
verkligen en fantastisk ö, med höga berg, 
bördiga ananasodlingar, vackra stränder 
och små byar.

Jämfört med Tahiti är Moorea nästan orört. 
Även om öarna ligger inom synhåll av 
varandra är skillnaderna stora mellan dem. 
Tahiti är pulserande och livlig med nästan 
15 gånger så många invånare och ett 
mycket större flöde av turister. På Moorea 
är det mer lugnt och behagligt, ett ställe 
där du verkligen kan njuta av livet.

Bora Bora
För många är Bora Bora drömmen om 
Söderhavet.  Bara namnet är exotiskt 
och frambringar bilder av lata dagar 
med sol och värme, långt borta från 
vardagens stress och jäkt.  Bora Bora har en 
enastående natur. Inte konstigt att många 
kallar ön ”Polynesiens pärla”. Detta 

är Söderhavet som du drömt om det, 
med gröna palmer, kritvita stränder och 
kristallklart turkost vatten i lagunen. Den 
stora lagunen är huvudattraktionen och 
här kan man vara med på aktiviteter som 
snorkling, dykning, glasbottenbåt turer 
och matning av (helt ofarliga) hajar.

Franska Polynesien är drömmen om 
Söderhavet, med laguner, färgsprakande 
tropiska fiskar, lata dagar och solsken. 
Folket här har all tid i världen. Stress är så 
att säga ett okänt begrepp, eller i värsta fall 
självförvållat. Franska Polynesien lever upp 
till den gamla europeiska myten om ett 
tropiskt paradis.

Ia Orena och välkommen till Tahiti!
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Intercontinental Tahiti Resort
Tahiti

Manava Suite Resort
Tahiti

En av de bästa resorterna på 
Tahiti med perfekt läge i en 
tropisk trädgård vid en kritvit 
strand. Intercontinental Tahiti 
Resort ligger en bit utanför 
Papeete, vid Tataa Point på 
nordvästra sidan av ön med en 
fantastisk utsikt över grannön 
Moorea.

Resorten är ny, modern och 
byggd i polynesisk stil och pas-
sar väl in i naturen. Ingenting är 
högre än kokosnötspalmerna 
i trädgården. Resorten har ett 
stort urval av rum i olika storle-
kar samt overwater bungalows 
med utsikt mot Moorea. 

Alla rum har egen balkong, och 
resorten har två pooler. Tre 
gånger i veckan är det under-
hållning med polynesisk dans 
och kultur.

Man kan välja mellan olika rum 
och bungalows:
•		 Standard	Room
    från 2.470 kr
•		 Garden	View	Room
   från 2.730 kr
•		 Lagoon	View	rum
   från 3.195 kr
•		 Panoramic	Room
   från 3.685 kr
•		 Overwater	Bungalow
   från 4.600 kr 

Alla priser är för dubbelrum

Fakta och faciliteter:
•		 18	Standard	Room
•		 60	Garden	View	Room
•		 87	Lagoon	View	Room
•		 61	Panoramic		Room
•		 31	Overwater	Bungalows
•		 2	restauranger/2	barer
•		 Room	service
•		 Bröllop
•		 Luftkonditionering
•		 Internet
•		 Värdeskåp	på	rummet

Manava Suite Resort Tahiti lig-
ger på den nordvästra sidan av 
Tahiti och endast fem minuter 
från Faa’a International Airport 
och tio minuter från Papetee 
centrum. Resorten har 121 
rum, allt från standardrum till 
Duplex Suite och lägenheter.

Det är den tahitiske arkitek-
ten Bruno Hervochon som 
har designat resorten som 
sammanfogar det autentiskt 
polynesiska med modern lyx. 
Bergstopparna, de gröna och 
frodiga dalarna och de exotiska 
stränderna med svart sand 
väntar på denna kärlekens ö 
tillsammans med otaliga safari- 
och vandringsmöjligheter och 
många andra aktiviteter.

Man kan välja mellan olika 
rumskategorier: 
•		 Standard	Room:
    från 1.595 kr  

•		 Garden	Studio	Suite:
    från 1.820 kr  
•		 Lagoon	Studio	Suite:
    från 2.185 kr  
•		 Garden	Suite:
  från 2.275 kr  
•		 Lagoon	Suite:
   från 2.640 kr  
•		 1	Bedroom	Duplex	Suite:
    från  2.730 kr  

Alla priser är för dubbelrum.
Fakta och faciliteter
•		 12	Standard	Room
•		 20	Garden	Studio	Suite
•		 32	Lagoon	Studio	Suite
•		 20	Garden	Suites
•		 24	Lagoon	Suites
•		 8	Duplex	suiter	med	1,	2		 	
 eller 3 sovrum
•		 Restaurang
•		 Bar
•		 Room	service
•		 Luftkonditionering
•		 Tvättservice
•		 Internet
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Intercontinental Resort & Spa Moorea
Moorea

En resort som ligger lite utanför det vanliga 
stråket, men som är en av de allra mest 
populära på Moorea. Intercontinental 
Resort & Spa är den bästa allround resorten 
och har det största aktivitetsutbudet på 
Moorea. Ett välorganiserat program för 
barn gör den till den mest familjevänliga 
resorten i Franska Polynesien.

Resorten är idylliskt placerad i en tro-
pisk trädgård och har en rad bungalows 
utspridda mellan palmerna eller på pelare 
ute i lagunen. Intercontinental Resort & Spa 
ligger alldeles bredvid Opunohu Bay på 
nordvästra sidan av ön.

Här håller också Moorea Dolphin Center till, 
och både för vuxna och barn är ett möte 
med delfinerna en oförglömlig upplevelse. 
Fyra delfiner har fått ett nytt hem här i 
lagunen och är stjärnor i ett fascinerande 
interaktivt utbildningsprogram. Du kan 
lära dig mer om dessa vänliga djur, mata 
dem eller simma med dem – en fantastisk 
upplevelse. Resorten har ett omfattande 
aktivitetsutbud och har också erbjudanden 
för bröllop och/eller bröllopsresor.

Man kan välja mellan en rad olika rum och 
bungalows:
•		 Lanai	Room
   från 2.770 kr
•		 Beach	Bungalow
   från 4.125 kr
•		 Garden	Pool	Bungalow
   från 5.030 kr
•		 Overwater	Bungalow
   från 6.765 kr

Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 48	Lanai	rum
•		 34	Garden	Bungalows
•		 28	Beach	Bungalows
•		 50	Overwater	Bungalows
•		 2	restauranger
•		 Bar
•		 Tvättservice
•		 Spa
•		 Bröllop
•		 Luftkonditionering
•		 Minibar
•		 TV	&	internet	
•		 Värdeskåp	på	rummet



44

Tahiti

Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort
Moorea

En fin resort i otroliga omgivningar. Sofitel 
Moorea Ia Ora Beach Resort ligger vid 
en fin azurblå lagun och har utsikt över 
Tahiti i fjärran. Resorten har kanske den alla 
vackraste vita stranden på Moorea, och har 
en rad bungalows utspridda i trädgården, 
längs stranden eller ute i lagunen.

Här kan du vandra barfota på vita sand-
stränder och njuta av kristallklara laguner 
och branta, vulkaniska toppar. Moorea är 
verkligen en fantastisk ö, med höga berg, 
bördiga ananasåkrar, fina stränder och små 
byar. Vi rekommenderar ett besök i Cooks 
Bay, ett av Polynesiens naturunderverk 

med en fjordliknande bukt omgiven av 
höga, grönklädda berg. Ett absolut måste 
på Moorea är Tiki Village, som är en liten by 
där öbor underhåller och visar lokal kultur 
och hantverk. Dansgruppen reser runt hela 
världen och framför eldiga och sensuella 
danser.

Resorten har ett omfattande aktivitet-
sutbud och hjälper gärna till med att 
arrangera utflykter och sightseeing på 
ön. Eller så kan ni koppla av vid den fina 
stranden, ta ett dopp i den vackra lagunen 
eller göra en behandling på anläggningens 
spa. Resorten har också erbjudanden för 
bröllop och/eller bröllopsresor.

Du kan välja mellan en rad olika rum och 
bungalows:
•		 Garden	Bungalow
   från 2.395 kr
•		 Beach	Bungalow
   från 3.730 kr
•		 Overwater	Bungalow
   från 6.730 kr

Alla priser är för dubbelrum

Fakta och faciliteter:
•		 52	Garden	Bungalows
•		 23	Beach	Bungalows
•		 39	Overwater	Bungalows
•		 2	restauranger
•		 Bar
•		 Room	service
•		 Tvättservice
•		 Spa
•		 Bröllop
•		 Luftkonditionering
•		 Minibar
•		 TV
•		 Internet
•		 Värdeskåp	på	rummet
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Hilton Moorea Lagoon Resort
Moorea

Moorea Pearl Beach Resort & Spa
Moorea

Ett avslappnande paradis i 
fantastiska omgivningar. Hilton 
Moorea Lagoon ligger längs en 
kritvit strand mellan två bukter 
– den historiska Cook’s Bay och 
vackra Opunohu Bay. De flesta 
bungalows har fin utsikt över 
den kristallklara lagunen.

Alla bungalows är byggda i 
traditionell stil, och har all den 
komfort man kan förvänta sig 
av en förstklassig resort. Om-
kring hälften av alla bungalows 
står på pelare ute i vattnet, där 
man kan betrakta livet under 
vattnet genom en glasplatta i 
golvet.

Resorten hjälper gärna till 
att arrangera utflykter och 
aktiviteter under vistelsen, och 
de har också erbjudanden för 
bröllop och/eller bröllopsresor.

Man kan välja mellan olika 
bungalows:
•		 Garden	Bungalow
   från 3.710 kr
•		 Lagoon	Bungalow
   från 5.310 kr
•		 Overwater	Bungalow
   från 6.070 kr
•		 Panoramic	View	Bungalow
   från 7.165 kr

Alla priser är för dubbelrum

Fakta och faciliteter:
•		 46	Garden	Bungalows
•		 3	Beach	Bungalows
•		 25	Overwater	Bungalows
•		 29	Panoramic	View	
 Bungalows
•		 2	restauranger
•		 2	barer
•		 Room	service
•		 Tvättservice
•		 Spa
•		 Luftkonditionering
•		 Minibar
•		 TV
•		 Värdeskåp	på	rummet

Bara fem minuter från flygplat-
sen och tio minuter från ham-
nen ligger denna fina resort. 
Moorea Pearl Resort & Spa är 
byggd i traditionell polynesisk 
stil längs en kritvit strand. 
Detta är ett perfekt ställe för 
lata dagar i solen.

Mooreas huvudattraktion är 
den stora lagunen och resorten 
har en rad aktiviteter knutna till 
havet och livet under vattnet. 
Det finns också ett omfat-
tande underhållningsutbud på 
resorten, bl.a. polynesisk musik 
varje onsdag och fredag.

Man kan göra en utflykt till 
Opunohu Valley i en fyrhjuls-
driven bil, hyra bil eller scooter, 
eller följa med på en busstur 
runt ön. Naturligt nog är 
aktiviteter i lagunen i fokus, 
som snorkling, dykning, kajak-
paddling eller djuphavsfiske.

Man kan välja mellan olika 
bungalows:
•		 Garden	View	Room
    från 2.640 kr
•		 Garden	Pool	Bungalow
   från 4.465 kr
•		 Beach	Bungalow:
   från 4.010 kr
•		 Over	Water	Bungalow:
   från 5.920 kr

Alla priser är för dubbelrum

Fakta och faciliteter:
•		 30	Garden	rum
•		 28	Garden	Bungalows
•		 8	Beach	Bungalows
•		 28	Overwater	Bungalows
•		 2	Restauranger
•		 Bar
•		 Tvättservice
•		 Spa
•		 Bröllop
•		 Luftkonditionering
•		 Takfläkt
•		 Minibar
•		 Värdeskåp	på	rummet
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Intercontinental Resort & Thalasso Spa
Bora Bora

Den nyaste lyxresorten på Bora Bora ligger 
på den lilla ön Motu Pitu Aau (som betyder 
” två hjärtan” på tahitiska) på korallrevet. 
Alla bungalows står på pelare ute i vattnet. 
Omgivningarna är mycket idylliska. På den 
ena sidan av resorten ligger lagunen med 
fantastisk utsikt över bergen på Bora Bora 
och på den andra sidan korallrevet och det 
oändliga Stilla havet.

Intercontinental Resort & Thalasso Spa har 
på många områden satt en ny standard 
för resorter i Franska Polynesien och på 
Bora Bora, både vad gäller komfort och 
miljövänlighet. Bl.a. används havsvattnet 

för att rena det unika luftkonditionerings-
systemet. Intercontinental Resort & Tha-
lasso Spa hamnar ofta högt på listor över 
de bästa resorterna i Stilla havet.

Alla bungalows är byggda i polynesisk 
stil och är på mer än 100 m² med alla de 
faciliteter man kan tänka sig. Här kan du 
förvänta dig en enastående vistelse, med 
utsökt service och fantastiska måltider 
tillagade av lokala råvaror. Missa inte 
möjligheten att få frukosten serverad med 
kanot vid terrassen!

Man kan välja mellan olika bungalows. 
•		 Emerald	Overwater	Villa.
   från 9.440 kr
•		 Sapphire	Overwater	Villa
   från 10.610 kr
•		 Diamond	Overwater	Villa
   från 11.530 kr
•		 Motu	Family	Suite
   från 9.440 kr

Frukost och middag är inkluderat i priset. 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 19	Emerald	Overwater	Villas	
•		 22	Sapphire	Overwater	Villas
•		 39	Diamond	Overwater	Villas
•		 3	Motu	Family	Suites
•		 2	restauranger/2	barer
•		 Tvättservice
•		 Spa
•		 Bröllop
•		 Luftkonditionering
•		 Minibar
•		 TV
•		 Internet	på	rummet
•		 Värdeskåp	på	rummet
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Le Meridien Bora Bora
Bora Bora

På en liten ö omgiven av en turkosblå 
lagun ligger denna luxuösa resort. På Le 
Meridien Bora Bora bor du i bungalows på 
pelare i vattnet där delar av golvet är gjort 
av glas, så att du kan beundra livet under 
vattnet. Resorten har också en av de bästa 
restaurangerna på Bora Bora.

Resorten är byggd i traditionell polyne-
sisk stil och består av bungalows som är 
utspridda mellan palmerna eller på pålar 
ute i lagunen. Le Meridien Bora Bora är en 
av de mest originella resorterna på Bora 
Bora, på spetsen av Motu Piti Aanu, en liten 
ö på korallrevet med en otrolig utsikt över 
det kända berget Mount Otemanu. Här 
kan man koppla av i lugn och ro då det inte 
finns några bilar och ingen trafik.

Resorten har ett omfattande aktivitetsut-
bud, de flesta är naturligt nog knutna till 
havet, som snorkling, dykning, fiske och 
båtturer. Här kan man också uppleva något 
unikt – närkontakt med havssköldpaddor 
i deras naturliga miljö. Det är en fantastisk 
känsla att få simma bredvid detta uråldriga 
djur. Resorten har ett eget program för att 
bevara dessa fantastiska skapelser.

Du kan välja mellan olika bungalows:
•		 Lagoon	Bungalow
   från 4.960 kr
•		 Beach	Bungalow
   från 5.880 kr
•		 Overwater	Bungalow
   från 6.780 kr
•		 Premium	Overwater	Bungalow
   från 7.580 kr
•		 Beach	Suite/Villa	with	Pool
   från 8.820 kr

Alla priser är för dubbelrum

Fakta och faciliteter:
•		 3	Lagoon	Bungalow
•		 6	Beach	Bungalow
•		 59	Overwater	Bungalow
•		 22	Premium	Overwater	Bungalow
•		 8	Beach	Suite/Villa	with	Pool
•		 2	restauranger
•		 Bar
•		 Room	service
•		 Spa
•		 Bröllop
•		 Luftkonditionering
•		 Minibar
•		 TV
•		 Internet
•		 Värdeskåp	på	rummet
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Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa
Bora Bora

Detta första klassens tropiska paradis är en 
av de nyaste resorterna i Franska Poly-
nesien. Njut av livet och den polynesiska 
vänligheten på denna femstjärniga resort, 
som ligger på den lilla ön Motu Tevairoa, 
bara 15 minuter med båt från Vaitape, den 
största staden på Bora Bora. 

Flera av resortens bungalows står på 
pelare i vattnet och här kan du beundra 
den vackra lagunen på nära håll med det 
majestätiska berget Mount Otemanu i 
fjärran. På Bora Bora Pearl Beach Resort har 
man försökt att återskapa en känsla av ett 
traditionellt polynesiskt ”fare” (hem), och 

med alla de leende och vänliga ansiktena 
runt dig kommer du känna dig som hem-
ma här. Njut av utsikten över den vackra 
lagunen från en av de båda restaurangerna 
eller bara slappna av vid poolen.

Resorten har ett omfattande  eget ak-
tivitetsutbud men det finns även andra 
aktiviteter man kan delta i. Resorten har 
också erbjudanden för bröllop och/eller 
bröllopsresor.

Man kan välja mellan fem olika 
rumskategorier:
•		 Garden	Pool	Suite
   från 5.920 kr
•		 Beach	Suite	w/Jacuzzi
   från 6.380 kr
•		 Overwater	Bungalow
   från  7.195 kr
•		 Premium	Overwater	Bungalow
   från 7.650  kr

Frukost är inkluderat i priset. 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 20	Garden	Pool	Suites
•		 10	Beach	Suites
•		 20	Overwater	Bungalows
•		 30	Premium	Overwater	Bungalows
•		 3	restauranger/barer
•		 Tvättservice
•		 Spa
•		 Bröllop
•		 Luftkonditionering
•		 Minibar
•		 Internet
•		 TV	och	CD-spelare
•		 Värdeskåp	på	rummet
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Four Seasons Bora Bora
Bora Bora

En av de finaste resorterna på Bora Bora 
där alla bungalows står på pålar ute i den 
turkosblå lagunen, förutom några stora vil-
lor med egen pool vid en privat strand. För 
att framhäva känslan av Polynesien finns 
vacker konst, privata pooler, djupa badkar 
och dörrar som kan öppnas till en panora-
mautsikt över lagunen.

Resortens Spa specialiserar sig på natur-
liga behandlingar och fransk-polynesiska 
ritualer. Restaurangen har vacker utsikt och 
bjuder på kreativa kulinariska upplevelser, 
ofta fisk och skaldjur som tillsammans med 
de finaste vinerna, lägger grunden för lite 
romantik.

Vattenaktiviteter är tillgängliga för både 
nybörjare och erfarna. Dykning, segling 
och matning av hajar är några av möj-
ligheterna. 4WD safari turer tar dig med till 
platser där det  är så vacker att man tappar 
andan.

Du kan välja mellan olika bungalows och 
villor, några med egen pool: 
•		 Resort	View	Overwater	Bungalow	
    från 7.860 kr  
•		 Beach	View	Overwater	Bungalow
    från 8.370 kr  
•		 Lagoon	View	Overwater	Bungalow	
    från 9.310 kr  
•		 Mountain	View	Overwater	Bungalow	
    från 11.390 kr
•		 Overwater	Bungalow
    från 18.330 kr  
•		 Otemanu	Overwater	Bungalow	
    från 23.890  kr  
   

Alla priser gäller för dubbelrum.
Fakta och faciliteter:
•		 8	Resort	View	Overwater	Bungalow
•		 20	Beach	View	Overwater	Bungalow
•		 26	Lagoon	View	Overwater	Bungalow
•		 38	Mountain	View	Overwater	Bungalow
•		 4	Overwater	Bungalow
•		 4		Otemanu	Overwater	Bungalow
•		 2	restauranger
•		 2	barer
•		 Luftkonditionering
•		 Tvättservice
•		 Minibar
•		 Internet
•		 TV	och	DVD	spelare
•		 Värdeskåp	på	rummet
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Sofitel Bora Bora Beach Resort
Bora Bora

Hotel Matai Polynesia
Bora Bora

En fin resort alldeles vid 
stranden i idylliska Matira Bay. 
Sofitel Bora Bora Beach Resort 
genomgick nyligen en omfat-
tande renovering och framstår 
mer eller mindre som en helt 
ny resort. 

Resorten består av 85 bun-
galows, som är placerade 
vid stranden eller ute på den 
privata ön. Alla bungalows är 
rymliga och har en stor terrass 
med utsikt över trädgården, 
stranden eller lagunen.  

Sofitel Bora Bora Beach Resort 
har tillsammans med de två 
grannresorterna det största 
utbudet av vattenaktiviteter 
på ön.

Man kan välja mellan olika 
bungalows:
•		 	Luxury	Garden	Bungalow
   från 3.480 kr
•		 	Luxury	Lagoon	Front	
 Bungalow
   från 3.720 kr
•		 	Luxury	Beach	Bungalow
 från 4.280 kr

•		 	Luxury	Overwater	
 Bungalow
   från 5.340 kr
•		 	Island	Luxury	Lagoon	
 View Bungalow
   från 2.800 kr
•		 	Island	Luxury	Overwater			
 Bungalow
•		 	från	5.340	kr

Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 	20	Luxury	Garden	
 Bungalows
•		 	11	Luxury	Beach	Bungalows
•		 	11	Luxury	Lagoon	Front	
 Bungalows
•		 	13	Luxury	Overwater	
 Bungalow
•		 	10	Island	Luxury	Lagoon			
 View Bungalow
•		 	20	Island	Luxury	Overwater		
 Bungalow
•		 	2	restauranger/bar
•		 	Spa
•		 	Bröllop
•		 	Luftkonditionering
•		 	Minibar
•		 	Värdeskåp	på	rummet

En bekväm resort som ligger i 
en bukt vid Matira Point med 
en spektakulär utsikt över den 
vackra lagunen nedanför. Hotel 
Matai Polynesia är byggd i 
traditionell stil av lokala mate-
rial, och har både vanliga rum 
och bungalows. Detta är den 
enda mellanklass resorten på 
Bora Bora och ger bra valuta 
för pengarna.

Resortens bungalows är något 
mindre än på de dyrare re-
sorterna men är bekväma och 
utsmyckade med polynesisk 
konst. Overwater bungalows 
har ett glasgolv så att man kan 
betrakta livet under vattnet.

Aktivitetsutbudet är omfat-
tande och man hjälper till med 
att arrangera turer. Snorkla i 
lagunen, åk på safari eller följ 
med ut i en outrigger kanot för 
att mata hajar och rockor.

Man kan välja mellan olika 
bungalows:
•		 	Standard	Garden	Room
    från 1.885 kr
•		 	Ocean	View	Room
   från 2.195 kr
•		 	Beach	Bungalow
   från 2.620 kr
•		 	Overwater	Bungalow
   från 3.1210 kr

Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 	28	Standard	Garden	Room
•		 	20	Ocean	View	Room
•		 	7	Beach	Bungalows
•		 	19	Overwater	Bungalows
•		 	2	restauranger
•		 	Bar
•		 	Tvättservice
•		 	Luftkonditionering	(rum)
•		 	Minibar
•		 	TV
•		 	Värdeskåp	på	rummet
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Tikehau Pearl Beach Resort
Tikehau

Tahiti

Längs en vacker kritvit strand ligger denna 
fina resort, där alla bungalows  ligger på 
stranden eller står på pelare ute i vattnet. 
Tikehau Pearl Beach Resort är byggd i 
polynesisk stil, och alla bungalows är stora 
och rymliga.

Tikehau är en nästan cirkelrund atoll i 
ögruppen Tuamoutu, en knapp timmes 
flygtur från Papeete. Ön kallas också the 
Pink Sand Island, efter de många vackra 
stränderna.

Tikehau kan bäst beskrivas som ett idylliskt 
vykort, och räknas inte utan anledning som 

en av de vackraste atollerna i hela Poly-
nesien. En rad små öar omger den 26 km 
breda lagunen. De vackra omgivningarna 
överträffas bara av ett överdådigt liv under 
vattenytan – det kryllar av fiskar i alla färger 
och former.

Resorten har ett omfattande aktivitetsut-
bud, självklart med fokus på livet i den 
stora lagunen. Man kan också följa med 
på en utflykt till byn Tuherahera eller till 
fågelön Isle of Birds. Men för de flesta som 
besöker Tikehau är det nog lata dagar i 
solen på den kritvita stranden som står i 
fokus. Resorten har också erbjudanden för 
bröllop och/eller bröllopsresor.

Man kan välja mellan olika bungalows:
•		 	Beach	Bungalow
   från 5.010 kr
•		 	Overwater	Bungalow
   från 5.190 kr
•		 	Premium	Overwater	Bungalow
   från 6.190 kr
•		 	Overwater	Suite
    från 6.560 kr

Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 	13	Beach	Bungalows
•		 	9	Overwater	Bungalows
•		 	7	Premium	Overwater	Bungalows
•		 	8	Overwater	Suites
•		 	Restaurang
•		 	Bar
•		 	Room	service
•		 	Tvättservice
•		 	Bröllop
•		 	Takfläkt
•		 	Minibar
•		 	Värdeskåp	på	rummet



insjö, med otaliga forsar, floder 
och branta klippor.

Det finns mycket mer att lära 
sig på denna 4 x 4 safari på 
Tahiti. Följ med på en dagstur 
du kommer att minnas länge!

Pris från 560 kr
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Mountain 4 x 4 Safari
Tahiti

På denna halvdagstur med 
engelsktalande guide och 4WD 
får du se och uppleva den fan-
tastiska naturen på Tahiti.

Den vanligaste rutten är på 40 
km och går genom hjärtat av 
Tahiti. Utflykten börjar och 
slutar vid Papenoo och Mataiea 
dalarna. 

Man startar vid havsnivån och 
följer sedan vägen som slingar 
sig genom branta dalar tills 
man når toppen på nästan 760 
meters höjd.

Du får lära dig om Tahitis flora 
och fauna, och hur de infödda 
levde förr i tiden. Man besöker 
även Franska Polynesiens enda 

Moorea Nature & Culture
Moorea

Moorea är så mycket mer än 
bara vackra stränder. Den är en 
av de mest spektakulära öarna 
i världen och har en intressant 
kulturell historia. 

Ön är ca 2 miljoner år gammal, 
en vulkan steg upp från havs-
djupet. Det har bott människor 
här i över 2000 år, och den 

traditionsrika historien har gått 
i arv i generationer. 

På denna halvdagstur får 
du lära dig om hur Moorea 
blev det den är idag, i all sin 
naturliga prakt och kulturella 
rikedom. Vi utforskar strän-
derna och skogarna, och går en  
promenad genom en gammal 

Tahiti

by som arkeologer kopplar ihop 
med polynesiernas historia.

Denna tur ger en ny förståelse 
om denna fantastiska ö och 
dess folk.

Pris från 625 kr



53

Tahiti

Shark Watching, Lagoonarium & Picnic
Bora Bora

Stig ombord på båten för en 
fantastisk tur över Blue Lagoon 
och Bora Bora.

Lagunen är 80 km², vilket är 
tre gånger större än landytan. 
Det ger ett otroligt ljus och 
blå färger, och man kan se  
de vackra Bora Bora bergen i 
bakgrunden.

Man stannar vid ett populärt 
dykställe, där guiden lockar 
fram Blacktipped Reef Sharks. 

Denna erfarenhet kanske än-
drar ditt sätt att uppfatta dessa 
imponerade djur på, men oroa 
dig inte, du kan se dem i trygga 
omgivningar, från båten eller 
under vattnet. 

Reef Discovery
Bora Bora

Upplev Bora Boras skönhet 
genom att följa med på en 
laguntur med båt, där du gör 
många stopp för att foto-
grafera samt lär dig om öns 
formation, lagunen, revet och 
dess utveckling.

Följ med guiden på en oför-
glömlig snorkeltur till de bästa 
korallträdgårdarna samt på 
en liten tur på en strand på en 
orörd holme.

Under den andra snorklingen, 
mellan två öar, på södra sidan 

Turen avslutas med lunch på en 
privat ”motu”, ö där det även 
finns ett Lagoonarium.

Pris från 1.040 kr

av Bora Bora, kommer du att 
simma i en naturlig bassäng 
med turkost och klart vatten 
och omges av hundratals tro-
piska fiskar. Det är Bora Boras 
berömda akvarium!

Pris från 925 kr
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Tahiti

Tahiti i ett nötskal Exklusiva Tahiti
Reseförslag: Reseförslag:

Detta reseförslag inkluderar 
öarna Tahiti, Bora Bora och 
Moorea, och innehåller det 
många som besöker Franska 
Polynesien för första gången 
vill uppleva.

Ni reser till Papeete, där ni 
blir hämtade på flygplatsen 
och körda till Hotel Tahiti Nui. 
Hotellet är centralt beläget 
i Papeete och det är nära till 
marknader och hamnen. En 
4WD tur som tar er med till 
Papenoo Valley, där ni får en 
otrolig utsikt över området, är 
inkluderat.

Resan går vidare med båt till 
ön Moorea. Båtturen tar endast 
30 minuter och ni blir hämtade 
och körda till Les Tipaniers 
Moorea. Denna resort är byggd 
i traditionell polynesisk stil och 
är belägen längs med en kritvit 
strand, en perfekt plats för lata 
dagar i solen.

Sista stoppet är Bora Bora, och 
hit kommer ni med flyg från 
Moorea. Ni blir hämtade med 
bil och båt och körda till Matira 
Bora Bora. Detta hotell ligger 
vid Matira Point, med perfekt 
utsikt över den vackra lagunen 
med olika färger av grönt, blått 
och turkost. Det ingår även en 
halvdagstur där ni får uppleva 
Bora Boras otroliga natur, både 
i vattnet och på land.

Resan hem till Sverige går via 
Los Angeles, där det är möjligt 
att göra ett stopp för att 
uppleva denna storstad.

Pris: från 38.660 kr per 
 person i dubbelrum.

I detta reseförslag har vi 
inkluderat några av de bästa 
resorterna på Tahiti, Moorea 
och Bora Bora, så ni får njuta 
av extra komfort i idylliska 
omgivningar.

Ni reser till Papeete, där ni tar 
in på Intercontinental Resort 
Tahiti, som är ett av de bästa 
hotellen på Tahiti, omgivet av 
en tropisk trädgård och beläget 
vid en kritvit strand. 

Turen går vidare till Moorea 
med båt och här blir ni 
hämtade och körda till Sofitel 
Moorea Ia Ora Beach Resort. 
Resorten är placerad ytterst i 
en lagun med utsikt mot ön 
Tahiti. 

Vistelsen avslutas på Bora Bora 
och hit kommer ni med flyg 
från Moorea. Njut av de sista 
dagarna på Four Seasons 

Resort Bora Bora, som har en 
av de finaste belägenheterna 
med utsikt över bl.a. berget 
Otemanu. 

Resan hem till Sverige går via 
Los Angeles där det är möjligt 
att göra ett stopp för att 
uppleva denna storstad.

Pris: från 70.805 kr per 
 person i dubbelrum.  
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Tahiti

Tahitis öar Jorden Runt
Reseförslag: Reseförslag:

Ett reseförslag som förutom 
Bora Bora och Moorea även 
inkluderar idylliska Tikehau, 
som anses som vara den vack-
raste atollen i hela Polynesien.

Ni reser till Papeete, och vidare 
med båt till Moorea och Inter-
continental Moorea Resort & 
Spa, en av de mest populära 
resorterna på Moorea. Här finns 
Moorea Dolphin Center, och 
ett möte med delfiner är en 
oförglömlig upplevelse både 
för vuxna och barn.

Efter vistelsen på Moorea 
fortsätter ni till Bora Bora för 
boende på Le Meridien Bora 
Bora. Ni bor i en bungalow på 
en liten ö som är omgiven av 
en turkosblå lagun. Här kan 
man komma i närkontakt med 
havssköldpaddor i deras natur-
liga miljö.

Resan avslutas på Tikehau 
Pearl Beach Resort. Det är en 
fin resort där alla bungalows är 
placerade på stranden eller står 
på pålar i vattnet.

Hemresan till Sverige går via 
Los Angeles, där ni kan göra ett 
stopp för att uppleva denna 
storstad.

Pris: från 48.255 kr per 
 person i dubbelrum.

En jorden runt resa med fokus 
på de exotiska öarna i Franska 
Polynesien, men där det även 
ingår stopp i Los Angeles, 
Auckland och Hong Kong.

Första stopp är Los Angeles där 
ni bor på Hollywood Heights 
Hotel.

Efter några dagar här  går 
resan vidare till Papeete, och 
Manava Suite Resort Tahiti.  
Därefter vidare till Moorea, en 
liten ö utanför Tahiti. Ni bor på 
Moorea Pearl Beach Resort & 
Spa. Här kan du göra en tur till 
Opunohu Valley, eller snorkla 
eller paddla kajak.

Sista stoppet i Franska Poly-
nesien är Bora Bora, på Matai 
Polynesia Bora Bora. Vistelsen 
i Franska Polynesien bjuder på 
exotiska öar, vackra vita strän-
der och turkosblått hav.

Efter en avkopplande vistele i 
Franska Polynesien reser ni till 
Nya Zeeland där ni får uppleva 
storstad och natur. Först några 
dagar i Auckland, på Mercure 
Auckland. Sedan en guidad tur 
till Rotorua via Waitomo, där 
man kan se och uppleva de un-
derjordiska grottorna. I Rotorua 
finns varma källor och vacker 
natur och ni bor på Novotel 
Rotorua Lakeside. 

Sista stopp är Hong Kong, en 
av Asiens största städer. Ni 
bor ni på The Salisbury YMCA, 
centralt på Kowloon. En spän-
nande stad med kulinariska 
upplevelser och shopping som 
bör upplevas innan hemresan 
till Sverige.

 Pris: från 45.395 kr per 
 person i dubbelrum.
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På Samoa möter du kanske det vänligaste 
folket i hela Söderhavet och som så många 
andra ö- grupper i Stilla havet är detta ett 
riktigt paradis. Här finns det tillräckligt med 
vackra vita stränder, kristallklart vatten och 
bra vatten för simning och snorkling för att 
kunna hålla en sysselsatt i veckor. Kulturen 

på Samoa har varit anmärkningsvärt 
immun mot västlig påverkan, och Samoa är 
därför kanske det bästa valet om du önskar 
att uppleva traditionell polynesisk kultur.

Samoa består i huvudsak av två stora 
öar, bägge vulkaniska med höga berg 
och vacker natur. Huvudstaden Apia är 
belägen på den minsta ön, Upolo. Detta 
är det närmaste man kommer till en stad 
på Samoa, och den ligger i ett vackert 
område på ön. Men ett besök till Samoa är 
inte komplett utan en tur till den större ön 
Savai’i.

Det kanske vackraste området på hela 
Samoa ligger på sydspetsen av Upolo.  
Aleipata distriktet är namnet på detta 

område och där finns det underbara 
turkosa korallrev  och fina sandstränder. 
Här visar Söderhavet upp sin allra bästa 
sida.

”Talofa Lava” och välkommen till 
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
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Samoa

Sinalei Reef Resort & Spa 
Apia

En fin resort belägen på en kulle med fin 
utsikt över lagunen nedanför. En stig leder 
ner till en osannolikt vacker sandstrand där 
tre av resortens bungalows ligger. Alldeles 
i närheten ligger en mer privat strand, 
där fem beach side fales är placerade. De 
resterande enheterna är placerade på kul-
len vid sidan av den centrala byggnaden 
med restaurang och andra gemensamma 
byggnader.

Sinalei Reef Resort återspeglar samoansk 
kultur och historia. Den ligger 30 minuter 
söder om huvudstaden Apia. Känn värmen 
från solen och lukterna från den tropiska 

skogen runt resorten. En vistelse på Sinalei 
Resort handlar om samoansk gästfrihet i 
fina omgivningar och du kommer känna 
dig välkommen från första stund.

Resorten har ett stort aktivitetsutbud. 
De flesta aktiviteterna är naturligt nog 
knutna till vattnet, som snorkling, dykning, 
djuphavsfiske och båtturer, men resorten 
har också två tennisbanor och en 9-håls 
golfbana. Fråga oss om erbjudanden för 
bröllop och/eller bröllopsresa.  Barn under 
12 år ej tillåtet.

Man kan välja mellan flera olika fales:
•	 Garden	View	Fale
     från 2.560 kr
•	 Ocean	View	Fale
    från 3.670 kr
•	 Beach	Side	Fale
   från 5.160 kr
 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•	 5	Garden	View	Fales
•	 17	Ocean	View	Fales
•	 5	Beach	Side	Fales
•	 3	Executive	Fale	Suites
•	 2	restauranger
•	 2	barer
•	 Room	Service
•	 Tvättservice
•	 Spa
•	 Luftkonditionering
•	 Internet
•	 Värdeskåp	på	rummet



58

Samoa

Coconuts Beach Resort

En unik och vacker resort byggd för att 
passa in i omgivningarna, med en vit sand-
strand och panoramautsikt över lagunen. 
Coconuts Beach Club Resort är en familje-
driven resort med en speciell historia och 
unik atmosfär.

Resorten erbjuder flera typer av rum – från 
rymliga rum i huvudbyggnaden till egna 
villor på stranden.  För de som önskar lite 
extra lyx finns det tre Royal Beach villor. 
Detta är de största villorna som är tillgäng-
liga på Samoa, och man har inte sparat på 
något.

Restaurangen på Coconuts är känd för sin 
goda mat över hela Samoa och stora delar 
av Söderhavet. Även om resorten ligger 
lite avsides från huvudstaden Apia  åker 
många hit för en bättre måltid. Här kan du 
förvänta dig utsökt service och måltider 
tillagade av lokala råvaror.

Resorten har ett omfattande aktivitets-
utbud, och hjälper gärna till med att 
arrangera utflykter till andra delar av 
Samoa. Önskar du att utforska ön på egen 
hand har resorten flera hyrbilar tillgängliga. 
Barn under 3 år är inte tillåtna.

Man kan välja mellan hotellrum eller egna 
enheter.
•		 Coco	Suites
   från  2.890 kr
•		 Treehouse	Junior	Suite
    från  2.890 kr
•		 Royal	Beach	Villas
    från 3.850 kr
•		 Two	Bedroom	Beach	Fale
    från 4.700 kr

Alla priser är för dubbelrum

Fakta och faciliteter:
•		 3	Coco	Suites
•		 8	Treehouse	Junior	Suites
•		 11	Beach	fales
•		 Restaurang
•		 Bar
•		 Tvättservice
•		 Spa
•		 Bröllop
•		 Luftkonditionering
•		 Minibar	(endast	villa/fale)
•		 Internet			
•		 Värdeskåp
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Samoa

Le Legato Resort
 Savaii

Aggie	Greys	Lagoon	Beach	Resot
Apia

En liten boutique resort i 
närheten av byn  Fagamalo 
på den norra delen av Savaii. 
Savaii är Samoas näst största 
ö och den tredje största ön i 
Polynesien.  Till Savaii kom-
mer du med färja från Upolo 
(huvudön), båtresan tar ca 1 
timme, och därefter 45 min 
med bil till resorten.

Resorten, som har 11 fales 
(bungalows), är byggd i 
traditionell samoansk stil 
och erbjuder komfort i lugna 
omgivningar.   Le Legato är 
uppkallad efter de berömda 
solnedgångarna och betyder 
just solnedgång på samoanska.

Alla fales har en uteplats med 
utsikt mot havet och den tro-
piska trädgården och här kan 
du se de fina solnedgångarna. 
Resorten är känd för sin per-
sonliga service och sin trevliga 
personal.

Det finns flera kategorier att 
välja mellan:
•		 Beach	House
   från 1.760 kr
•		 Ocean	View	Fale
   från 1.850 kr
•		 Beachfront	Fale
   från 2.310 kr

Frukost är inkluderat i priset. 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 10	Fale
•		 1	Beach	house
•		 Restaurang
•		 Bar
•		 Luftkonditionering
•		 Pool
•		 Värdeskåp	på	rummet

En fin resort belägen längs en 
kritvit strand. Här har familjen 
Grey	kopierat	delar	av	det	
historiska hotellet i Apia där 
bl.a. restaurangen i en stor sa-
moansk fale och en traditionell 
fiafia kväll en gång i veckan.

Resorten är byggd i traditio-
nell samoansk stil och har en 
speciell atmosfär där man har 
försökt återskapa stämningen i 
Söderhavet från förr i tiden.

Alla rum är vända västerut 
med utsikt över den azurblå la-
gunen med öarna Savai’i, Apo-
lima och Manono. Härifrån har 
du möjlighet att se de vackra 
solnedgångarna. Resorten har 
ett omfattande aktivitetsut-
bud, bl.a. en 18-håls golfbana, 
liksom flera restauranger och 
barer.

Det finns en rumskategori:
•		 Deluxe	Ocean	View:
   från 2.160 kr

Frukost är inkluderat i priset. 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 140	Deluxe	Ocean	View	rum
•		 2	restauranger
•		 4	barer
•		 Room	service
•		 Tvättservice
•		 Träningsrum
•		 Spa
•		 Luftkonditionering
•		 Minibar
•		 TV
•		 Internet
•		 Värdeskåp	på	rummet
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Tonga är Söderhavets enda monarki 
och befinner sig mitt på datumlinjen. 
Ögruppen består av 170 öar, men endast 
30-40 av dem är bebodda. Landet delas in 
i tre huvudögrupper: Tongapatu, Ha’ apai, 
och Vava’u. Öarna i Tongapatu och Ha’apai 
är platta korallöar, medan öarna i Vava’u 

gruppen är vulkaniska med berg. Trots 
de stora avstånden utgör befolkningen 
en homogen grupp som delar samma 
polynesiska kultur.

Tonga är rikt på kultur och gamla 
traditioner. Att återberätta de gamla 
legenderna och historierna är viktigt, 
och man är duktig på att hålla gamla 
hantverkstraditioner vid liv. Männen 
gör träsniderier som kavaskålar och 
krigsklubbor, medan kvinnorna tillverkar 
tapa och väver eller flätar korgar.

Tonga har något för alla, både simning, 
snorkling och dykning är populära 
aktiviteter som du kan fördriva tiden med. 
Från juli till november har man möjlighet 

att följa med på valsafari. Även andra 
länder i Stilla havet erbjuder valsafari, men 
chansen för att uppleva dessa fantastiska 
skapelser är störst på Tonga där ett stort 
bestånd knölvalar samlas runt ögruppen 
Vava’u.

”Malo’e leilei” och välkommen till 
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



61

Tonga

Fafa Island Resort
Nuku` alofa

Det perfekta valet för dem som söker lugn 
och ro med öde stränder och kristallklart 
hav. Fafa Island Resort ligger på en 
egen ö ca 30 minuter från huvudstaden 
Nuku’alofa. Detta är ett tropiskt söder-
havsparadis där det enda som är varmare 
än solen är leendena från besökare och 
invånare.

Resorten består av 13 bungalows, eller 
fales som de kallas lokalt. Alla har utsikt 
mot stranden som  ligger några steg bort. 
Alla bungalows är byggda i traditionell stil 
av lokala material. Här kan du förvänta dig 
en enastående vistelse, med utsökt service 

och måltider tillagade av lokala råvaror 
med fokus på det rika livet i havet.

Det finns ingen pool på Fafa Island Resort, 
men med en stor lagun skyddad av korall-
revet utanför är det heller inte nödvändigt. 
I det kristallklara vattnet kan man simma 
tryggt och betrakta livet under vattenytan, 
om man inte hellre önskar att slappa i solen 
på den kritvita stranden.

Resorten har ett omfattande aktivitetsut-
bud, självklart med fokus på livet i vattnet, 
med tillgång till kajaker, snorkling och 
segelbåtar. Utöver detta arrangeras det 
dagliga turer till små obebodda öar och till 
korallrevet.

Man kan välja mellan olika fales:
•		 Superior	Fale
    från 2.690 kr
•		 Honeymoon	Fale
    från 2.240 kr
•		 One	Bedroom	Deluxe	Fale
   från 1.970 kr
•		 Two	Bedroom	Deluxe	Fale
    från 2.870 kr

Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 7	Superior	Fale
•		 1	Honeymoon	Fale
•		 2	One	Bedroom	Deluxe	Fale
•		 3	Two	Bedroom	Deluxe	Fale
•		 Restaurang
•		 Bar
•		 Tvättservice
•		 Takfläkt
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Tonga

The Black Pearl Suites
Nuku’alofa

Waterfront Lodge 
Nuku`alofa

The Black Pearl Suites ligger vid 
Vuna Road, längs med vattnet, i 
Sopu O Taufaahau som är en av 
Nuku’alofa förorter, men det tar 
endast ca 20 minuter att gå in 
till centrum. 

Hotellet är omtyckt och kan er-
bjuda det bästa boendet på ön. 
Det är framstående inte bara 
för sin design, utan även för sin 
tillmötesgående personal och 
restaurang.  The Black Pearl 
Suites har en amerikansk stil 
men med polynesiska influ-
enser.  

Hotellbyggnaden är i två vånin-
gar och totalt finns 10 rum.

Man kan välja mellan två olika 
sviter:
•		 Standard	Suites
    från 1.780 kr
•		 Executive	Suites
   från 3.420 kr

Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 8	Standard	Suites
•		 2	Executive	Suites
•		 Restaurang
•		 Bar
•		 Tvättservice
•		 Luftkonditionering
•		 Takfläkt

Waterfront Lodge är ett relativt 
nytt hotell, endast 10 minut-
ers promenad från centrum 
i Nuku’alofa. Den är byggd 
i kolonialstil med speciell 
karaktär och atmosfär. Hotellet 
har en vacker utsikt över havet 
och är känt för sin goda service 
och vänliga bemötande. Med 
endast 8 mycket stora rum är 
du garanterad en lugn vistelse. 
Alla rum har egen balkong.

Resorten ligger vid vattnet 
och hälften av rummen är 
vända mot stranden och havet 
utanför. Här kan man sitta på 
balkongen, njuta av utsikten 
och få en känsla av Söderhavet.

Waterfront Lodge har en egen 
restaurang som är en populär 
mötesplats. Resorten kan 
hjälpa till med bokningar av 
utflykter och man kan även 
hyra bil om man vill göra en tur 
på egen hand.

Man kan välja mellan två olika 
rumstyper:
•		 Gardenview	Room
    från 1.370 kr
•		 Oceanview	Room
    från 1.420 kr

Frukost är inkludera i priset. 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 4	Gardenview	Room
•		 4	Seaview	Room
•		 Restaurang
•		 Bar
•		 Tvättservice
•		 Luftkonditionering
•		 Minibar
•		 TV
•		 Internet
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Tonga

Sandy Beach Resort
Ha`apai

Royal Sunset Island Resort
Atata Island

Ögruppen Ha’apai ligger 45 
minuter med flyg från huvudön 
och alldeles vid en vacker krit-
vit strand på en nästan orörd 
liten ö ligger denna speciella 
resort. Här finns det ingen TV, 
inget diskotek, ingen pub och 
ingen trafik. Det är ett perfekt 
ställe för naturälskare som 
sätter värde på det goda livet. 
Sandy Beach Resort har en my-
sig och avslappnad atmosfär 
i ett område där delfiner och 
valar kan dyka upp rätt som 
det är.

 Här hittar du allt det du kan 
förvänta dig – vackra små ko-
rallöar, turkosfärgade laguner, 
höga vulkaner och kritvita 
sandstränder med koko-
spalmer.

Resorten har endast 12 bun-
galows, alla med kort väg ner 
till stranden. I restaurangen 
tillagas måltider med fokus på 

det rika livet i havet som hum-
mer och fisk. Barn under 14 år 
är tillåtna endast på förfrågan.

Resorten har endast en 
kategori:
•		 Beach	Bungalow:
   från 2.330 kr 
 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter
•		 8	Beach	bungalows
•		 4	Family	bungalows
•		 Restaurang
•		 Bar
•		 Takfläkt

På en liten ö sju nautiska mil 
från huvudön Tongatapu, lig-
ger denna vackra resort. Royal 
Sunset Islands Resort ligger på 
sydspetsen av Atata Island och 
alla bungalows ligger alldeles 
vid stranden. Här möts du på 
äkta polynesiskt vis av en vän-
lig och tillmötesgående service.

Resorten har endast 24 fales 
eller bungalows, så man kan 
vara säkert på att få en fin 
vistelse i lugna omgivningar. På 
Royal Sunset Island kan du leva 
ut drömmen om Söderhavet.

Resorten har ett omfattande 
aktivitetsutbud, de flesta 
knutna till vattnet, så som snor-
kling, dykning, djuphavsfiske 
och båtturer. Ta gärna även en 
tur till den lokala byn.

Man kan välja mellan olika 
bungalows:
•		 Eastern	Fale
   från 1.190 kr
•		 Standard	Western	Fale
   från 1.570 kr
•		 Superior	Western	Fale
   från 1.670 kr 

Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 4	Eastern	Fale
•	 16	Standard	Western	Fale
•		 4	Superior	Western	Fale
•		 Restaurang
•		 Bar
•		 Takfläkt
•		 Tvättservice
•		 Internet
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Kungariket TongaParadiset Samoa
Reseförslag: Reseförslag:

Detta reseförslag innehåller 
det som många som reser 
till Tonga första gången vill 
uppleva.

Ni reser först till Nadi på Fiji, 
där ni stannar en natt innan 
ni reser vidare till Tonga. Efter 
ankomsten till Tonga reser ni 
direkt vidare till ön Ha’apai, där 
ni blir hämtade på flygplatsen 
och körda till Sandy Beach 
Resort. Resorten ligger på en 
nästan orörd liten ö, som är en 
perfekt ställe för naturälskare.

Priset inkluderar transport till 
Pangai för ett besök i kyrkan 
eller sightseeing, Tongan 
culture show och guidade turer 
i skogen och på revet, samt 
guidade kajakturer.

Efter vistelsen på Sandy Beach 
Resort körs ni till flygplatsen för 
flygresan tillbaka till Tongatapu. 
Ni blir hämtade på flygplatsen 

och transporterade i bil och båt 
till Fafa Island Resort.

Fafa Island Resort ligger på 
en egen ö ca 30 minuter från 
huvudstaden Nuku’alofa, med 
utsikt mot stranden som bara 
ligger några steg bort.

Ni blir hämtade på resorten 
inför hemresan, som går via 
Nadi, där bor på Radisson Fiji 
Resort innan ni flyger hem till 
Sverige.

Pris: från 33.245 kr per 
 person i dubbelrum.

Detta reseförslag innehåller 
det som många som reser 
till Samoa första gången vill 
uppleva.

Ni reser först till Nadi på Fiji 
där ni stannar en natt innan ni 
reser. Här blir ni hämtade och 
körda till  Sinalei Reef Resort & 
Spa. En fin resort belägen på 
en kulle och med vacker utsikt 
över lagunen nedanför.  

Sinalei Reef Resort & Spa åter-
speglar samoansk kultur och 
historia. Den ligger 30 minuter 
söder om huvudstaden Apia. 
Priset inkluderar frukost, efter-
middagste, golf och tennis.

Efter vistelsen på Sinalei Reef 
Resort & Spa fortsätter ni till 
Coconuts Beach Club Resort & 
Spa. Detta är en familjeägd re-
sort som har en speciell historia 
och en unik atmosfär.

Restaurangen på Coconuts 
är känd för sin goda mat över 
hela Samoa.  Priset inkluderar 
användning av kajak, mountain 
bikes och snorkelutrustning. 
Ni har också fri minibar samt 
gratis buss till och från Apia 
om ni önskar göra tur in till 
huvudstaden. 

Ni blir hämtade på resorten in-
för hemresan, som går via Nadi, 
där bor två nätter på Radisson 
Fiji Resort innan ni flyger hem 
via Hong Kong och London till 
Stockholm.

Pris: från 42 415 kr per 
 person i dubbelrum.

Tonga
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Ö-hoppning i Söderhavet
Reseförslag:

I detta reseförslag har vi förutom flygresa 
till flera av örikena i Söderhavet även inklu-
derat  Nya Zeeland och Australien.

Resan startar i Stockholm men det är 
möjligt att ansluta från andra städer 
i Sverige efter överenskommelse. Första 
stopp är Fiji och här rekommenderar vi att 
ni besöker en av ögrupperna Mamanuca 
eller Yasawa, då man ute på öarna får en 
bättre känsla av Fiji.

Från Fiji fortsätter ni till Tonga som består 
av flera öar. Även här rekommenderar vi att 
du ger dig ut på öarna. Man kan välja mel-

lan korallöar som Tongapatu eller Ha’apai, 
eller vulkanöar i ögruppen Vava’u.

Efter vistelsen på Fiji och Tonga är det 
dags för lite storstadsliv och kursen sätts 
mot Auckland i Nya Zeeland. Nya Zeeland 
kan erbjuda lite av varje, gör t ex en tur till 
Rotorua med de varma källorna, eller Bay 
of Islands med sina trevliga småorter där 
kan göra båtturer och se delfiner.

Resan går så vidare till Cooköarna, där ni 
landar på den största ön, Rarotonga. Vi 
föreslår att ni förutom att besöka Raroton-
ga även gör en tur till Aitutaki som många 
anser vara den vackraste ön i Söderhavet. 
Om du vill uppleva lite av Cooköarnas 
natur och fågelliv, bör du besöka Atiu som 
är rik på natur och oupptäckta platser och 
där det är få turister.

Från Rarotonga reser ni till Sydney i 
Australien.  Australien bjuder på varierade 
upplevelser och det finns något för alla. Kör 
bil längs med östkusten, snorkla på Stora 
Barriärrevet, en safaritur vid Ayers Rock och 
i Kakadu Nationalpark i Northern Terri-

tory, eller upplev Australiens unika djurliv i 
South Australia och Victoria.

Efter vistelsen i Australien flyger ni tillbaka 
till Sverige. Det är möjligt att göra stopp i 
Hong Kong i båda riktningar. Obs! Detta 
reseförslag endast innehåller flyg.  

Pris: från 19.310 kr per person   

Tonga
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Precis väster om Fiji ligger den exotiska 
ögruppen Vanuatu, som består av 13 stora 
bebodda öar och omkring 70 mindre. 
Öarna är vulkaniska med höga berg, 
mycket skog och tät vegetation med 
höga träd, ormbunkar, lianer och orkidéer. 
Önskar du att din resa ska innehålla mer 

än bara vita stränder, blått hav och gröna 
palmer, kan Vanuatu vara ett bra alternativ. 
Den typiska stillhavsmiljön finns också på 
Vanuatu, men här finns dessutom djupa 
regnskogar och aktiva vulkaner.

Vanuatu är rankat som ett av de främsta 
områdena för dykning i världen, och alla 
som inte tar en tur under vattnet kommer 
att gå miste om otroliga upplevelser. Andra 
aktiviteter som man kan fördriva tiden med 
är simning och snorkling.

Det bor ca 185 000 personer på Vanuatu 
och merparten av invånarna är melanesier. 
Mer än halva örikets befolkning bor på de 
fyra största öarna. Dans, sång och musik är 
centralt, och speciellt sången har djupa 

rötter och blir ofta framförd med bara 
spalttrumma och rytminstrument.
 
”Mi falla hapi long yu” och välkommen 
till 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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Vanuatu

Iririki Island Resort
Port Vila

En fin resort på en egen ö bara minuter 
med båt från huvudstaden Port Vila. Iririki 
Island Resort är ett litet paradis på jorden, 
där gästerna kan välja bland ett stort urval 
av rum, erbjudanden och aktiviteter. Det 
går båtar till fastlandet dygnet runt om 
man önskar att uppleva andra delar av 
exotiska Vanuatu.

Resorten räknas som en av de bästa på 
Vanuatu och har en rad olika bungalows, 
eller ”fares”, varav flera har utsikt mot 
havet. Alla är rymliga och inbjuder till att 
njuta av livet på denna vackra ö. Det finns 
flera restauranger och barer på ön, och 

Michener’s Restaurant har en otroligt fin 
utsikt över hamnen. 

På Iririki Island kan du göra så mycket eller 
så lite du vill. För de som önskar att vara 
aktiva finns det en rad aktiviteter att välja 
mellan – snorkling, windsurfing, kajakturer 
m.m. Eller varför inte ta ett dopp i en av 
de många poolerna innan du tar en runda 
tennis. För de som hellre önskar att slappna 
av finns det ett omfattande spa utbud. 
Resorten har också egna erbjudanden för 
bröllop och/eller bröllopsresor. Barn under 
12 år är inte tillåtna.

Du kan välja mellan olika bungalows:
•		 Island	Fare
   från 2.670 kr
•		 Waterfront	Fare
   från 3.885 kr
•		 Deluxe	Pool	View	Apartment
   från 3.3885 kr
•		 Deluxe	Ocean	View	Apartment
   från 4.220 kr

Frukost är inkluderat i priset.  
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 70	Island	och	Waterfront	Fares
•		 60	Ocean	och	Poolview	Apartments
•		 3	restauranger
•		 2	barer
•		 Room	service
•		 Tvättservice
•		 Massage
•		 Luftkonditionering
•		 Minibar
•		 TV
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Vanuatu

Le Lagon Resort
Port Vila

Paradise Cove Resort
Port Vila

I vackra tropiska omgivningar 
alldeles vid Erakor Lagoon lig-
ger denna fina resort. Le Lagon 
Resort Vanuatu är en av de 
bästa resorterna på huvudön 
Efate och har en otrolig utsikt 
över Stilla havet. Här kan du 
njuta av söderhavsstämningen 
i vackra omgivningar.

Med hela 106 vanliga rum, 
en rad bungalows och några 
over water sviter, har resorten 
något för varje smak. Det är 
kanske den mest familjevänliga 
resorten på Vanuatu med bl.a. 
egen barnpool, barnklubb och 
barnvakt tillgänglig.

Resorten har ett omfat-
tande aktivitetsutbud, de 
flesta naturligt nog knutna 
till vattnet, som snorkling, 
dykning, kajakturer och 
windsurfing. Resorten har egna 
erbjudanden för bröllop och/
eller bröllopsresor.

Man kan välja mellan olika 
rumskategorier:
•		 Garden	Superior
    från 2.740 kr
•		 Lagoon	Superior
    från 3.090 kr
•		 Garden	Bungalow
   från 3.610 kr
•		 Lagoon	Bungalow
   från 4.435 kr
•		 Island	Suite
   från 6.815 kr

Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•	 106	Garden	och	
 Lagoon Room
•		 20	Garden	Bungalow
•		 8	Lagoon	Bungalow
•		 4	Island	Suites
•		 3	restauranger
•		 2	barer
•		 Tvättservice
•		 Luftkonditionering
•		 Minibar
•		 TV
•		 Internet

En fin resort i en vacker tropisk 
trädgård alldeles söder om hu-
vudstaden Port Vila. Paradise 
Cove Resort är en liten privat 
resort där allt är tillrättalagt för 
att drömsemestern ska bli verk-
lighet. Här kan man slappna av 
i lugna omgivningar, långt ifrån 
storstadens jäkt och stress.

Resorten består av 10 bun-
galows alldeles vid stranden.  
Alla bungalows har separata 
sovrum och en privat terrass.

Resortens privata strand är en 
av de bästa platserna för att 
snorkla på ön, och livet under 
vattnet är fantastiskt.  Om man 
önskar lite mer aktivitet hjälper 
resorten till med att arrangera 
allt från vandringsturer till 
sunset cruises. Eller kanske en 
dagstur till Lelepa Island för att 
uppleva det traditionella livet i 
en lokal by på nära håll. 

Man kan välja mellan två olika 
typer av bungalows:
•		 One	Bedroom	Bungalow:
    från 2.120 kr
•		 Two	Bedroom	Bungalow:
   från 2.595 kr

Frukost är inkluderat i priset. 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 Restaurang
•		 Bar
•		 Room	service
•		 Tvättservice
•		 Massage
•		 Takfläkt
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Vanuatu

Bokissa Eco Island
Santo

White	Grass	Ocean	Resort
Tanna

Denna fina resort ligger på en 
egen liten ö. Det är bara en kort 
båttur in till ön Santo, men på 
Bokissa Eco Island får man ändå 
känslan av att vara isolerad från 
resten av världen. Med bara 20 
bungalows slipper man träng-
seln från andra turister.

Resorten har ett omfattande 
aktivitetsutbud, både på land 
och i vattnet. Följ med på en 
vandringstur genom regnsko-
gen eller utforska livet under 
vattnet med snorkel och sim-
fötter. Detta område är känt för 
sin dykning, med kristallklart 
vatten och ett rikt och varierat 
undervattensliv. Resorten har 
också egna erbjudanden för 
bröllop och/eller bröllopsresor. 
Barn under 16 år är inte tillåtna.

Man kan välja mellan olika 
bungalows:
•		 Beachfront	Fare
   från 4.150 kr
•		 Deluxe	Spa	Beachfront	Fare
   från 5.030 kr

Frukost är inkluderat i priset. 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 16	Beachfront	Fare
•		 4	Deluxe	Spa	Beachfront
•		 Restaurang
•		 2	Barer
•		 Room	service
•		 Massage
•		 Tvättservice
•		 Luftkonditionering
•		 Minibar

White	Grass	Ocean	Resort	
ligger på ön Tanna och består 
av endast 12 bungalows i 
melanesisk stil med utsikt över 
det oändliga blå Stilla havet. 
Alla bungalows har egen 
balkong så att man kan njuta 
av utsikten. Resorten ligger i en 
underbar tropisk trädgård och 
har en 300 meter lång privat 
strand.

På Tanna känner man sig 
nästan som i ett annat århun-
drade. Här bor de allra flesta i 
små byar och lever så som de 
har gjort i århundraden med 
en liten åkerlapp, fiske och 
husdjur. Den mest kända at-
traktionen på ön är den aktiva 
vulkanen Yasur och det är 
relativt enkelt att ta sig upp till 
toppen av denna. 

Resorten har ett stort aktivitet-
sutbud. Barn under 3 år rekom-
menderas inte.

Alla bungalows har havsutsikt:
•		 Ocean	View	Bungalow:
    från 2.420 kr

Frukost är inkluderat i priset. 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 12	Ocean	View	Bungalows
•		 Restaurang
•		 Bar
•		 Room	service
•		 Tvättservice
•		 Takfläkt
•		 Internet
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Nya Kaledonien är ett franskt territorium i 
sydvästliga Stilla havet och huvudstaden 
Noumea kallas ofta för ”Lilla Paris”.  
Det franska inflytandet är starkt och 
standarden i regel hög. Hade det inte 
varit för klimatet och palmerna kunde 
man nästan tro att man var någon helt 
annanstans på jorden.

Nya Kaledonien är Stilla havets största 
land	efter	Papau	Nya	Guinea,	och	är	
omgivet av världens näst största korallrev. 
Revet är 1600 km långt och här är även 
världens största lagun belägen. Naturen 
är fantastisk och Ile des Pins är kanske 
den vackraste pärlan av dem alla. I Nya 
Kaledonien får man allt man kan önska sig 
av en stillahavsö – kritvita sandstränder 
kantade av palmer (några av de bästa 
stränderna i Söderhavet), kristallklart 
vatten, dramatiska berg med frodig tropisk 
vegetation och vackra vattenfall. Till detta 
kan man lägga vänliga människor och ett 
härligt klimat året om.

Nya Kaledonien har dessutom ett 
spektrum av möjligheter för den som 

tycker om att vara aktiv. Här kan man prova 
på vindsurfing, skärmsurfing, dykning, 
snorkling, spjut- och djuphavsfiske och 
mycket mer. Nya Kaledonien har en uppsjö 
av aktiviteter som du kan välja mellan!

”Bonjour” och välkommen till Nya 
Kaledonien!

Nya Kaledonien

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
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Nya Kaledonien

Le Meridien Ils des Pins
Ile des Pins

En luxuös resort i vackra omgivningar vid 
Oro Bay, som med en turkosblå lagun och 
kritvita stränder nästan tar andan ur en. Le 
Meridien Ile des Pins ligger bland koko-
spalmer omgiven av majestätiska träd. Här 
kan du njuta av livet i perfekta omgivnin-
gar.

Resorten har endast 39 rum, varav flera 
är bungalows, som är utplacerade mellan 
palmerna. Du kommer känna dig som i 
en egen värld, för även om Ile des Pins är 
populär är ön skyddad från massturismen. 
Ile des Pins är en mycket vacker och exotisk 
del av Nya Kaledonien. Ön kallas ofta ”the 

Jewell of the Pacific”, och många besök-
are kan intyga att det är den vackraste 
ön i världen. Här kan du förvänta dig en 
enastående vistelse, med utsökt service 
och måltider tillagade av lokala råvaror 
med fokus på det rika livet i havet.

Resorten har ett omfattande aktivitetsut-
bud, och instruktörer står redo för den som 
behöver hjälp. De flesta aktiviteterna är 
naturligt nog knutna till havet, som snork-
ling, dykning, djuphavsfiske, trampbåtar 
och båtturer. Ile de Pins har erbjudanden 
för bröllop och/eller bröllopsresor.

Man kan välja mellan olika rumstyper, 
varav några har utsikt mot stranden:
•		 Superior	Garden	view	room:
    från 3.565 kr
•		 Deluxe	Pool	view	room:
    från 4.160 kr
•		 Bungalow	Suite
   från 6.540 kr 

Frukost ingår. Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 25	Bungalow	Suites
•		 10	Deluxe	Room
•		 4	Clifftop	Bungalows
•		 Restaurang/bar
•		 Bröllop
•		 Spa
•		 Luftkonditionering
•		 Takfläkt
•		 Minibar
•		 Värdeskåp	på	rummet
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Le Meridien Noumea
Noumea

Nouvata Park Hotel
Noumea

Nouméas enda lyxhotell är 
beläget på spetsen av Ponte 
Magnin, alldeles intill den 
finaste stranden på ön. Le 
Meridien Nouméa är centralt 
placerat med bara tio minuter 
till centrum av Nouméa, med 
en fin utsikt över en av världens 
vackraste laguner.

Även om hotellet är stort med 
245 rum har det en elegans 
och prägel av lyx som man 
nästan inte förväntar sig i dessa 
delar av världen. Med över två 
kilometer sandstrand alldeles 
nedanför kan Le Meridien Nou-
méa erbjuda en rad aktiviteter, 
och i hjärtat av hotellet ligger 
en stor utomhuspool.

Hotellet har ett omfattande 
aktivitetsutbud, och  erbjudan-
den för bröllop och/eller bröl-
lopsresor, och är också idealiskt 
för de som reser med barn.

Man kan välja mellan olika rum-
styper, varav några har utsikt 
mot stranden:
•		 	Classic	Garden	View	Room
   från 2. 740 kr
•		 Superior	Sea	View	Room
   från 3. 450 kr
•		 One	Bedroom	Junior	Suite
    från 4. 640 kr
•		 Two	Bedroom	Junior	Suite
    från 7. 610 kr

Frukost är inkluderat i priset. 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 245	Room	och	Suites
•		 4	Restauranger
•		 2	Barer
•		 Tvättservice
•		 Bröllop
•		 Luftkonditionering
•		 Minibar
•		 TV
•		 Internet	på	rummet
•		 Värdeskåp	på	rummet

Nouvata Park Hotel är beläget 
i ett parkområde med utsikt 
över Anse Vata Beach, en 
av Nya Kaledoniens finaste 
stränder ca fem kilometer från 
Noumea centrum.  Hotellet är 
byggt runt en spektakulär pool 
och har det största urvalet av 
rum i Noumea.

Anse Vata är ett livligt område 
med en vacker vit strand, en 
rad butiker, restauranger, barer 
och nattklubbar. Den kritvita 
stranden ligger alldeles över 
vägen från hotellet. Baie des 
Citrons är ett annat område 
för turister, och detta ligger på 
gångavstånd från hotellet.

Hotellet har en egen utflykts-
disk som hjälper till med att 
arrangera sightseeing och 
utflykter till andra delar av Nya 
Kaledonien. Dessutom finns en 
rad utflyktsarrangörer 

alldeles vid hotellet i Anse Vata 
området.

Man kan välja mellan en rad 
olika rum, varav flera med 
utsikt mot stranden:
•		 Deluxe	Room
    från 1. 725 kr
•		 Suites
    från 2. 100 kr

Alla priser är för dubbelrum

Fakta och faciliteter:
•		 110	Deluxe	Room
•		 6	Suites
•		 2	restauranger
•		 Bar
•		 Tvättservice
•		 Luftkonditionering
•		 Minibar
•		 TV
•		 Internet
•		 Värdeskåp	på	rummet

Nya Kaledonien
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Coral Palms Island Resort
Noumea

Hotel Paradis D’Ouvea
Ouvea

På en liten privat ö ligger den-
na fina resort som är perfekt 
för en avslappnad semester. 
Coral Palms Island Resort ligger 
i ett marint naturreservat, ca 20 
minuter med båt från huvud-
staden Noumea. Detta är den 
mest exklusiva lyxresorten i 
Nya Kaledonien.

Resorten är ett arkitektoriskt 
mästerverk som blandar 
traditionell stil med modern 
komfort, och speciellt Overwa-
ter bungalows har en fantastisk 
utsikt. Alla rum har en egen ter-
rass. Här har man tänkt på allt 
och även vana resenärer blir 
imponerade över den vackra 
utsikten och de fina omgivnin-
garna.

Aktivitetsutbudet på resorten 
är naturligt nog knutet till 
vattnet. Resorten har också 
erbjudanden för bröllop och/
eller bröllopsresor.

Man kan välja mellan olika 
bungalows:
•		 Beach	Bungalow
   från 5.190 kr
•		 Overwater	Bungalow
   från 6.815 kr 

Frukost är inkluderat i priset. 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 30	Garden	Bungalows
•		 14	Ocean	View	Bungalows
•		 25	Overwater	Bungalows
•		 2	Restauranger
•		 2	barer
•		 Room	service
•		 Tvättservice
•		 Luftkonditionering
•		 TV
•		 Internet
•		 Värdeskåp	på	rummet

En fin resort i melanesisk stil, 
beläget vid en otroligt vacker 
sandstrand. Hotel Paradis 
D’Ouvea är på alla sätt en 
vacker resort, omgiven av 
smaragdgrönt hav på tre sidor 
vid den vackraste delen av ön 
Ouvea. Resorten består av 20 
bungalows, elegant designade 
för att passa in i de tropiska 
omgivningarna.

Mindre än en timmes flygtur 
från Nouméa ligger de tre 
öarna i Loyalty Islands. Dessa 
korallöar har en speciell charm 
och är mer polynesiska än 
resten av landet. Här hittar 
man fina, vita sandstränder och 
vatten som inbjuder till bad 
och snorkling. Detta är ett litet 
paradis på jorden!

Resorten hjälper till med att 
arrangera sightseeing eller 
utflykter om så önskas.

Man kan välja mellan olika 
bungalows:
•		 Deluxe	Room
   från 2.510 kr
•		 Deluxe	Suite
   från 3.250 kr
•		 Lagoon	Suite	Bungalow
   från 4.640 kr

Frukost ingår i priset. 
Alla priser är för dubbelrum.

Fakta och faciliteter:
•		 20	Bungalows
•		 Restaurang
•		 Bar
•		 Luftkonditionering
•		 Takfläkt
•		 Minibar
•		 Värdeskåp	på	rummet

Nya Kaledonien
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Lyckolandet Vanuatu Lilla Paris i Stillahavet 
Reseförslag: Reseförslag:

Detta reseförslag innehåller 
det som många som reser till 
Vanuatu första gången vill 
uppleva.

 Ni reser först till Nadi på Fiji, 
där ni bor en natt på Mercure 
Nadi, innan ni flyger till den lilla 
ön Santo, via Port Vila.

Här blir ni hämtade på flygplat-
sen och körda till Bokissa Eco 
Island Resort, som ligger en 
kort båttur från Santo.  Med en-
dast 16 bungalows slipper man 
trängseln med andra turister.

Efter vistelsen på Santo körs ni 
till flygplatsen för att flyga till 
Tanna via Port Vila.  Här bor ni 
på	White	Grass	Ocean	Resort,	
en fin resort i melanesisk stil 
placerad i en härlig trädgård 
och med en 300 meter lång 
privat strand. 

Från Tanna reser ni tillbaka till 
huvudstaden Port Vila. Här bor 
ni på Iririki Island Resort i Port 
Vila. Denna resort ligger på en 
egen ö bara minuter med båt 
från huvudstaden Port Vila och 
resorten räknas som en av de 
bästa i Vanuatu.

Ni hämtas på resorten för 
hemresan som går via Nadi, där 
ni bor på Radisson Resort Fiji 
Denarau Island. Här kan ni göra 
en dagstur ut till Mamanucas 
innan ni flyger hem till Sverige.

Pris: från 35.435 kr per 
 person i dubbelrum.

Detta reseförslag innehåller 
det som många som reser till 
Nya Kaledonien första gången 
vill uppleva.

Första stopp på resan är Loy-
alty Islands i Nya Kaledonien. 
Här bor ni på Hotel Paradis 
D’Ouvea. Detta är en fin resort 
i melanesisk stil, och resorten 
består av endast 20 bungalows. 

Från Loyalty Islands går resan 
vidare till Ile des Pins, där ni 
checkar in på Le Meridien Ile 
des Pins. Ile des Pins kallas ofta 
”the Jewell of the Pacific”, och 
många besökare kan intyga 
att det är den vackraste ön i 
världen.

Resan avslutas på Coral Palms 
Island, L’escapade Island Resort, 
en lyxig resort på en liten 
privat ö utanför huvud
staden Noumea. Resorten är 

ett arkitektoniskt mästerverk 
där traditionell stil blandas 
med modern komfort, och där 
Overwater Bungalows har en 
egen terrass mot horisonten 
och solnedgången.

Det är möjligt att lägga till 
ett stopp i Auckland eller Los 
Angeles  i båda riktningar.

Pris: från 54.875 kr per 
 person i dubbelrum.

Nya Kaledonien
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Särskilda villkor och information
Vänligen kontrollera att alla namn som framgår av resplanen stämmer överens med 
passet. Detta är mycket viktigt för  flygbiljetter och eventuella visum. Ta omedelbart 
kontakt med din resekonsult vid eventuella stavfel eller felaktiga namn. Vänligen 
notera att det i många fall inte är möjligt att ändra namn på flygbiljetten. Fijiresor är 
inte ansvarig för eventuella oöverensstämmelser.

Handpenning
Vid beställning av resa betalas en handpenning på 10 % av ordervärdet eller minimum 
3000 kronor per person. Observera att vid specialpriser måste oftast hela flygpriset 
och/eller landarrangemang betalas vid bokningstillfället. Handpenningen ska vara 
betalad senast 7 dagar efter det att beställningen är gjord.

Restbeloppet
Restbeloppet ska normalt betalas 30 dagar före avresa (avvikelser kan förekomma). 
Vid beställning av resa mindre än 30 dagar före avresa förfaller hela resans belopp till 
betalning omedelbart efter bekräftelse av beställningen. Om restbeloppet inte betalas 
30 dagar före avresa upphävs avtalet och handpenningen förloras.

I samband med slutbetalning fastställs slutlig valutakurs för landarrangemang. Den 
eventuella höjningen sker i enlighet med de allmänna resevillkoren för paketresor.

Skatter och avgifter
Valuta, oljepriset och andra faktorer påverkar de skatter och avgifter som läggs 
på biljettpriset, och dessa kan ändras ända fram till dess att biljetten skrivs ut.. 
För att undvika en ev. höjning av priset kan man välja att betala för biljetten vid 
bokningstillfället. I annat fall måste alla eventuella prishöjningar från flygbolagen 
som tillkommer efter bokningstillfället inkrävas från resenären innan biljetten är 
slutbetald.. 

Biljett och resplan
8-10 dagar innan avresa får du biljetter, resplan, m.m. Vouchers för hotell och 
liknande skickas antingen ut med biljetterna eller väntar på er i receptionen på 
ert första övernattningsställe. Resenären är själv ansvarig för att kontrollera att 
orderbekräftelsen och färdhandlingarna motsvarar det som beställts. Det är mycket 
viktigt att namnet är korrekt stavat och stämmer med det som står i biljetterna. Om 
namnet är felstavat kan du bli avvisad vid incheckningen till flyget.

Bokningsavgift
Fijiresor har en bokningsavgift på 350 kr/person. I vissa fall kan en reservationsavgift 
från våra leverantörer tillkomma.

Ändringar
Varje ändring i reseavtalet som företas av resenären före avresa tas en ändringsavgift 
på 500 kr/produkt ut. Vid ändringar av till exempel destinationer eller namn 
tillkommer en avgift på 1500 kr per ändring. Utöver detta kan avgifter från våra 
leverantörer förekomma. Vid avbokning gäller andra regler, se nedan.

Avbeställning
Om inte annat framgår av orderbekräftelsen gäller följande regler (för en del 
flygbiljetter och arrangemang gäller andra regler):
 1. Vid avbeställning mer än 30 dagar före avresa  påförs  en 
  expeditionsavgift på 20 % eller minst 3 000 kr per person plus   
  eventuella avgifter från våra leverantörer.
 2.  Vid avbeställning 29 dagar och fram till 14 dagar före avresa påförs 
  en expeditionsavgift på 20 % plus eventuella avgifter från våra 
  leverantörer.
 3. Vid avbeställning 13 dagar och fram till 8 dagar före avresa påförs 
  en expeditionsavgift på 50 % plus eventuella avgifter från våra 
  leverantörer.

 4. Vid avbeställning mindre än 7 dagar före avresan kan hela beloppet  
  för resan avkrävas.
Vi rekommenderar våra kunder att teckna en avbeställningsförsäkring som täcker 
dessa utgifter vid akut sjukdom eller dödsfall i familjen. Avbeställningsskyddet måste 
betalas tillsammans med handpenningen. Fijiresor erbjuder förmånliga försäkringar 
för sina kunder.

Efter avresa från Sverige sker ingen återbetalning av ev. hotell och andra arrangemang 
som bokas om eller avbokas under resans gång.

Reservation för ändringar
Uppgifter i bokningsbekräftelse, katalog, prislista, offert och broschyr kan ändras fram 
till 20 dagar före avresa vid prisjusteringar och valutaförändringar.

Inställd resa
Resan kan inställas på grund av omständigheter som Fijiresor eller dess leverantörer 
inte kan förutse eller har någon kontroll över. Skulle så ske återbetalas hela resans pris, 
men kunden kan inte ställa ytterligare krav på ersättning.

Pass och visum
Resenären är själv ansvarig för att ta med pass och visum på resan. Passet måste vara 
giltigt under hela resan, men vi råder våra kunder att ha pass som är giltiga minst 
6 månader efter hemkomst. Vissa länder i Asien kräver att passet är giltigt i minst 6 
månader efter avresa från det aktuella landet. 

Svenska medborgare behöver inget visum för att besöka öarna i Stilla havet. Det 
krävs visum till Australien. Fijiresor ordnar 3 månaders turistvisum till sina kunder. Nya 
Zeeland kräver inte visum från svenska medborgare, 3 månaders turistvisum ges vid 
ankomsten . Vid inresa till Australien och Nya Zeeland krävs giltig returbiljett.

För resor med transfer eller stopp i USA krävs elektroniskt läsbara pass och ett godkänt 
inresetillstånd eller visum. Ansökan om inresetillstånd - ett s.k. ESTA ska göras senast 
72 tim innan avresa och är kundens ansvar www.usemb.se Vänligen kontrollera om 
rutten går via USA då det inte alltid framgår av resplanen. 

Brister som framkommer under resan
Om det finns grund för klagomål eller om man kan påvisa brister under resan, ska 
klagomål riktas till leverantören på plats (till exempel hotellet), så att felet kan 
avhjälpas eller problemet lösas. Skulle problemet/bristen inte lösas måste detta 
påpekas skriftligen för Fijiresor.. Dessutom ska kunden ta med sig en underskrift från 
leverantören på att problemet/bristen är påtalad, för att Fijiresor ska kunna ta upp 
problemet med leverantören i efterhand.

Skulle en tvist uppstå mellan resenären och Fijiresor och ärendet går vidare till 
Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se följer Fijiresor naturligtvis nämndens 
beslut.

Resegaranti
I enlighet med resegarantilagen har Fijiresor som arrangör av paketresor ställt säkerhet 
hos Kammarkollegiet. Resegarantin gäller inte vid köp av enbart flygbiljett.

Förbehåll
Samtliga priser som anges i kataloger, prislistor, webbsidor och andra publikationer är 
cirkapriser som kan ändras utan förvarning. Vi reserverar oss också mot tryckfel. Vid 
ändringar i valuta, oljepris eller andra faktorer som Fijiresor inte råder över, kan dessa 
prisändringar belastas kunden.

Vi kan Australien 
och Nya Zeeland!

Telefon 08-676 9790 – Vasagatan 15-17, 111 20 Stockholm -  info@australienresor.se  -  www.australienresor.se
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Läs mer på vår hemsida
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