Paradisferie i Cook Islands

Nyd de første dage på hovedøen Rarotonga på fx. det lækre
Pacific Resort Rarotonga direkte ud til kridhvid sandstrand med
vajende palmer og med udsigt ud over den smukke turkisblå
Muri lagune. Muri-lagunen er et åbent akvarium og ideelt for at
snorkle. Tag med på en spændende tur rundt på øen eller
udforsk den smukke verden i lagunen med koraler og koralfisk i
alverdens farver.

15 dage
Fra-pris pr. person i kr.

29.198,-

Herefter venter Aitutaki lagunen knap 50 minutter flyvning væk,
og oplev omgivelser, der leder tankerne hen på paradis på jord.
Rarotonga og Muri-lagunen er pragtfuld, men Aitutaki er ganske
enkelt uovertruffen og helt fortryllende! Nyd liv og forkæl jer selv
med en romantisk sejltur rundt i lagunen og glem ikke at stoppe
på den romantiske One Foot Island.
Oplevelserne på denne rejse er så store, at de ikke kan gøres op
i penge. Det skal bare opleves!

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

Muri-lagunen på Rarotonga med masser af
aktiviteter
Lækkert ophold på Pacific Resort, Rarotonga
Den vidunderlige Aitutaki lagune med One Foot
Island
Lækkert ophold på Aititaki Lagoon Resort & Spa

Dagsprogram
Dag 1: Afrejse fra
Danmark
Der er afrejse fra Danmark og flyrejse mod Rarotonga i
Cook Islands med ankomst i morgen.

Dag 2: Ankomst til
Rarotonga
Ankomst til Rarotonga i løbet af dagen. Velkommen til
Cook Islands!
Cook Islands er 15 ufatteligt smukke øer med de
smukkeste sandstrande med hvidt, blødt sand, grønne
bjerge og masser af uberørt regnskov. Her er langt til
hverdagens stress og jag.

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

Rejsen til Cook Islands 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.
Man synes alt er ligegyldigt her, og det eneste man
ønsker, er bare, at dette måtte vare for evigt!
Men før eller siden må man jo op af hængekøjen, og godt
for det for livet under havet er uovertruffent. Det er
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. Cookøerne har en
slående lighed med Hawaii-øerne, kulturelt som
naturmæssigt.
To af ø-gruppens største attraktioner er netop
Rarotonga og ikke mindst Aitutaki-lagunen. På denne
eventyrrejse kommer I til at bo begge steder.
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Fantastisk solnedgang på Aitutaki

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

Dag 3 - 9: Ophold på
Rarotonga
På Rarotonga mødes I straks af hotellets repræsent i
lufthavnen, som tager sig af jeres bagage og derefter
kører jer til jeres valgte hotel. Rarotonga er Cook øernes
største ø, og her er både banker, restauranter og
forskellige typer lokal underholdning.
Raro Safari på Rarotonga
Turen starter så snart, I bliver hentet fra hotellet, 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.
Undervejs vil I opleve 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.
Overnatning: Muri Beachcomber (Standard) eller Pacific
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Resort Rarotonga (Deluxe)

Dag 10: Rarotonga Aitutaki
I dag flyver I fra Rarotonga til Aitutaki lagunen ca. 45
mins flyvning fra Rarotonga.
Er Rarotonga smuk, er Aitutaki om muligt endnu
smukkere. Aitutaki er indbegrebet af den polynesiske
lagune: En fantastisk, turkisfarvet lagune med
blændende, hvide sandbanker flere steder i lagunen. Ved
ankomsten til Aitutaki mødes I af en repræsentant fra
hotellet, der tager sig af jeres bagage og for jeres
transport videre til resortet.
Beliggenheden kan ikke være bedre!
Overnatning: Tamanu Beach, Aitutaki (Standard) eller
Aitutaki Lagoon Resort & Spa (Deluxe)

Dag 11 - 13: Ophold på
Aitutaki
I skal nu tilbringe hele 3 nætter på Aitutaki.
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Ren afslapning på Rarotonga

Opholdet på Aitutaki er naturligvis præget af et ophold
ved en lagune midt i Stillehavet. Her er vandaktiviteter i
højsædet med sejlads på lagunen, dykning og snorkeling.
Aitutaki Lagoon Cruise på Aitutaki
Bishops Lagoon Cruises tilbyder både heldagscruise og
private laguneudflugter som inkluderer snorkling,
fiskefodring, frokost og uendelige muligheder for at
udforske de øde strande på egen hånd.

Dag 15: Hjemkomst til
Danmark
Ankomst til Danmark i løbet af dagen.

Besøg den verdensberømte Honeymoon Island, en lang
strækning med hvidt sand og smukke kokospalmer i fuld
vækst. Det er et magisk sted med udsigt over både
lagunen og hovedøen.
Tag dit pas med og få det stemplet med One Foot
Island-stemplet ... en påmindelse om din perfekte dag i
lagunen.
Måltider: Tropisk morgenmad
Overnatning: Tamanu Beach, Aitutaki (Standard) eller
Aitutaki Lagoon Resort & Spa (Deluxe)

Dag 14: Hjemrejse mod
Danmark via Rarotonga
Der flyves i dag fra Aitutaki mod Rarotonga. Efter et
flyskifte her fortsættes mod Europa og Danmark.
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Priser og afgange
Rejseperiode Dec - Fra-priser i kr. pr. person
Standard - Fra kr.
31.948,00 DKK

Deluxe - Fra kr.
42.348,00 DKK

Rejseperiode Jan - jun - Fra-priser i kr. pr. person
Standard - Fra kr.
29.198,00 DKK

Deluxe - Fra kr.
39.598,00 DKK

Rejseperiode Jul - Fra-priser i kr. pr. person
Standard - Fra kr.
31.448,00 DKK

Deluxe - Fra kr.
41.848,00 DKK

Rejseperiode Aug - Nov - Fra-priser i kr. pr. person
Standard - Fra kr.
29.698,00 DKK

Deluxe - Fra kr.
40.098,00 DKK

Hoteloplysninger
Hoteller på Standard:
Muri Beachcomber, Rarotonga
Tamanu Beach, Aitutaki
Hoteller på Deluxe:
Pacific Resort, Rarotonga
Aitutaki Lagoon Private Island Resort
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Hvad er inkluderet i prisen?
Fly
Danmark-Rarotonga-Aitutaki-Rarotonga-Danmark
inkl. skatter og afgifter
12 nætter på hotel
Lufthavnstransfer til hotel t/r
Afgift 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

Raro Safari på Rarotonga
Aitutaki Lagoon Cruise på Aitutaki

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Bestil din
næste rejse

Bestil

Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk
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