
Sol & strand på Rarotonga i
Cook Islands

Sol & strand på Rarotonga i
Cook Islands

26.798,-
Fra-pris pr. person i kr.

15 dage
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da

Oplev de smukke Cook Islands på denne skønne rejse ø-staten
hovedø, Rarotonga, hvor I kan slappe af på palmebeklædte
sandstrande ved turkisblåt vand og tage på opdagelse i øens
smukke natur og vulkanske bjerge.
Glæd jer også til et møde med de venlige polynesiske
indbyggere, som altid byder besøgende velkommen med åbne
arme og et smil på læben. Gå ikke glip af en aftener i kulturens
tegn, når de lokale viser deres dans og musik frem efter mørkets
frembrud - en helt unik oplevelse.

En fuldstændig vidunderlig og idyllisk ferie i et smukt, tropisk
paradis!

Total afslapning ved kridhvide sandstrande og
azurblåt vand

Heldagstur til Aitutaki med sejltur og stop på den
romantiske One Foot Island

Gå på opdagelse i Rarotongas livlige koralrev og
grønne regnskov

Udflugt i 4WD til Rarotongas frodige indre

https://www.benns.dk/oceanien/cook-islands


Dagsprogram

da

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

Dag 1: Afrejse fra
Danmark
I rejser fra Danmark i løbet af dagen i dag med kursen sat
mod Cookøerne.

Dag 2: Ankomst til
Rarontonga, Cook Islands
I lander på Rarotonga i løbet af dagen. Efter I har
modtaget jeres bagage i lufthavnen, er der arrangeret
transfer til jeres valgte hotel, hvor I skal bo resten af
ferien.

Velkommen til Cookøerne! Dette fantastiske ø-rige
består af 15 ufatteligt smukke øer med de smukkeste
sandstrande med hvidt, blødt sand, grønne bjerge og
masser af uberørt regnskov, som har en slående lighed

med Hawaii-øerne, kulturelt som naturmæssigt. Her er
langt til hverdagens stress og jag.

Rejsen til Cookøerne er en rejse til en helt anden verden,
som man straks fornemmer, når man ligger i sin
hængekøje i palmeskyggen i første række til den
krystalklare lagune, hvis koralformationer anes under
overfladen et lille stykke ude i lagunen.

Før eller siden må man dog op af hængekøjen, og her kan
vi især anbefale en dukkert i det krystalklare vand, hvor
det bl.a. er helt ideelt at snorkle såvel som at dykke ned
blandt smukke koraller og farvestrålende fisk i store
stimer. Alternativt kan man ride på hesteryg over de
frodige bjerge eller tage på vandring gennem regnskoven
- I bestemmer helt selv!

Rarotonga, som er jeres base de næste 12 dage, er Cook
Islands største ø, og det er et vaskeægte tropisk paradis,
som er gennemsyret af en utrolig fredfyldt og
afslappende atmosfære. På en 'getaway' hertil kan man



Hvad med at udforske Rarotonga fra søsiden?
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virkelig komme ned i gear og få ro i sjælen. Rarotonga er
kun 32 km i omkreds, så det er let at komme rundt og
opleve øens seværdigheder og små perler. Te Manga
bjerget hæver sig 658 meter over havets overflade, og er
øens højeste tinde.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Muri Beachcomber (Standard) eller Pacific
Resort Rarotonga (Deluxe)

Dag 3 - 13: Rarotonga,
Cook Islands
I har nu de næste 11 dage her på vidunderlige Rarotonga.
På denne rejse har vi inkluderet to udflugter, som I kan
læse mere om længere nede - ellers bestemmer I helt
selv, hvad I vil bruge tiden på!

Ønsker I at koble helt af, kan vi anbefale at tage en god
bog under armen og slentre ned på stranden. Her kan I
finde jer en god hængekøje mellem to palmer, ligge jer
godt til rette og tage en forfriskende dukkert, når I
trænger til at blive kølet ned. Hvis I bliver trætte af at
dase ved vandet, kan I udforske øen ved at tage på
unikke og spændende udflugter både til land og vands. Vi
hjælper gerne med forslag til aktiviteter og ture, I kan
tage på.

Vi har som sagt inkluderet 2 udflugter på denne rejse. I

bestemmer selv, hvilke dage I ønsker at tage på disse
ture:

Raro Safari - rundtur på Rarotonga inkl. frokost (frokost
kun inkl. på morgenafgangen)
Se frem til en halvdagstur (ca. 4 timer) rundt på
Rarotonga. Nyd morgenmaden på hotellet, og slap af ved
poolen indtil I bliver hentet ved hotellet.

Turen starter så snart, I bliver hentet, hvor jeres erfarne
guide indledende giver jer en kort oversigt over øen, og
hvad turen indebærer. Derefter går turen ind i landet
mod den frodige og tropiske natur på øen. I vil besøge de
grønne dale i Avatiu langs en asfalteret vej, som tager jer
tæt på øens centrum.

På rundturen besøger I også frodige taro-plantager.
Taro-planten er en vigtig del af madlavningen i hele
Stillehavet, og undervejs vil I lære historien om, hvordan
den kom til Cookøerne. I vil også lære om traditionelle
love som styrer brugen af land, og hvordan det
videreføres fra generation til generation.

Undervejs på udflugten vil der blive serveret en Fresh
Fish BBQ frokost. Bemærk at denne frokost kun er
inkluderet på morgenafgangene, og ikke på
eftermiddagsafgangene.

Efter udflugten har I resten af dagen på egen hånd, hvor I
kan slappe af på stranden, ved poolen eller gå på
opdagelse i dette skønne paradis.

Heldagsudflugt til Aitutaki inkl. frokost

https://www.benns.no/oseania/cook-islands/pacific-resort-rarotonga
https://www.benns.no/oseania/cook-islands/pacific-resort-rarotonga


Pacific Resort Rarotonga
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I skal tidligt op den dag, I skal til øen, Aitutaki. I bliver
hentet ved jeres hotel omkring kl. 07.00, hvor I bliver
kørt til lufthavnen. Her venter der en kort flyvetur (ca.
45 min.) med afgang kl. 08.00, og under flyveturen vil der
blive serveret en let forfriskning. Det er en god idé at
have jeres pas med på denne udflugt, da der vil være
mulighed for at få et unikt stempel på øen, One Foot
Island.

I flyet skal I sørge for at have jeres kamera parat, da I vil
blive mødt af den mest fantastiske udsigt, når I nærmer
jer Aitutaki. Øen kommer til syne gennem de lette
morgenskyer, som en smaragdhalskæde omgivet af den
turkisblå lagune - et helt fænomenalt syn, som fortjener
at blive foreviget.

Når I lander, bliver I mødt af jeres guide, som vil vise jer
rundt på øen. På turen besøger I bl.a. hovedbyen,
Arutanga, markedspladsen og de hyggelige landsbyer,
Tautu and Vaipae. Efterfølgende er det afsted til havnen,
hvor I skal ombord på en 21 meter lang traditionel
katamaran kaldet Titi Ai Tonga. Nu venter der et stille
cruise på tværs af lagunen op til den billedskønne One
Foot Island. Omkring halvvejs på den smukke sejltur vil
frokosten blive serveret, som er en lækker BBQ.
Undervejs vil der også være mulighed for at snorkle.

Mens I spiser frokost, ankommer I til One Foot Island,
som er en lille postkortsvenlig ø omgivet af koraller. Her
er det vigtigt at have jeres pas med, da øen er den eneste
ubeboede ø i verden med et postkontor, hvor I kan få et
ankomststempel i passet. Der vil også være mulighed for

at få sig en forfriskende dukkert her.

Der er afgang fra Aitutaki kl. 16.40, og der forventet
ankomst tilbage på Rarotonga kl. 17:30, hvor I har resten
af aftenen på egen hånd.

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost (kun på de 2
udflugter)
Overnatning: Muri Beachcomber (Standard) eller Pacific
Resort Rarotonga (Deluxe)

Dag 14: Afrejse fra
Rarotonga, Cook Islands
I dag slutter jeres Stillehavseventyr. I tager afsked med
Cook Islands, og påbegynder jeres rejse hjem mod
Danmark.

Dag 15: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen i dag.

https://www.benns.no/oseania/cook-islands/pacific-resort-rarotonga
https://www.benns.no/oseania/cook-islands/pacific-resort-rarotonga


Priser og afgange
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Rejseperiode Januar - juni  - Fra-priser i kr. pr. person ved 2 personer

Standard indkvartering
26.798,00 DKK

Deluxe indkvartering
36.098,00 DKK

Rejseperiode Juli  - Fra-priser i kr. pr. person ved 2 personer

Standard indkvartering
28.998,00 DKK

Deluxe indkvartering
38.298,00 DKK

Rejseperiode August - november  - Fra-priser i kr. pr. person ved 2 personer

Standard indkvartering
27.298,00 DKK

Deluxe indkvartering
36.598,00 DKK

Rejseperiode December  - Fra-priser i kr. pr. person ved 2 personer

Standard indkvartering
29.498,00 DKK

Deluxe indkvartering
38.798,00 DKK

Indkvarteringsmuligheder
Standard: Muri Beachcomber
Deluxe: Pacific Resort Rarotonga

/oceanien/cook-islands/pacific-resort-rarotonga


Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Vi sidder klar ved telefonerne
mandag - fredag fra kl 08:30 - 17:00

Fly t/r inkl. skatter og afgifter

Lufthavnstransfer til hotel t/r

12 nætter på enten Muri Beachcomber (standard)
eller Pacific Resort Rarotonga (deluxe) inkl.
morgenmad

Halvdagstur rundt på Rarotonga

Heldagstur til Aitutaki Lagoon inkl. bus- og
flytransfer

Bidrag til Pakkerejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt i programmet

Forplejning medmindre andet er oplyst

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/oceanien/cook-islands/sol-strand-pa-rarotonga-cook-islands-6907?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oceanien/cook-islands/sol-strand-pa-rarotonga-cook-islands-6907%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

