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Oplev de mest fantastiske perler i Fransk Polynesien, når turen
går til hele 8 destinationer i den tropiske ø-gruppe.
Denne rejse tager jer fra den ene paradis-ø til den anden i hele
25 dage, når turen blandt andet går til Tahiti, Bora Bora, Moorea
og Huahine! Tahiti er kendt for sit frodige landskab og smukke,
sorte strande, Bora Bora er nok den mest eftertragtede
rejsedestination I Fransk Polynesien - og det er ikke uden grund.
I vil også besøge de mere uspolerede øer i ø-gruppen, samt de
to atoller Rangiroa og Fakarava, og her venter helt fortryllende
natur og spændende, farverig kultur. Der er ikke andet at sige,
end at denne rejse indbyder til ren afslapning i de mest
fortryllende omgivelser!
Lad stress og jag blive derhjemme og tag på øhop i fantastiske
Fransk Polynesien med BENNS!

Hele 8 Fransk Polynesiske ø-perler

Smuk sejltur til Taha'a

Bådtur til Blue Lagoon på Rangiroa

Snorkling i det kystalklare vand side om side med
hajer og rokker

https://www.benns.dk/oceanien/fransk-polynesien
https://www.benns.dk/oceanien/fransk-polynesien/bora-bora


Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark
I dag begynder en helt fantastisk rejse til Fransk
Polynesiens fantastiske ø-perler, når der er afrejse med
fly fra Danmark mod Tahiti (med mellemlanding).

Dag 2: Ankomst til Tahiti
Ved ankomst til Tahiti vil der være arrangeret privat
transfer fra lufthavnen til jeres hotel, hvor I tjekker ind,
og finder jer til rette i de nye omgivelser.

Fransk Polynesien er en helt unik destination hvad angår
natur, så læn jer tilbage, og lad jer overvælde af de
smukke omgivelser og den tilbagelænede stemning, mens
I besøger øgruppen. For de aktive er Fransk Polynesiens
naturlandskab ideelt for både vandsport og vandreture.

Overnatning: Pension Relais Fenua eller tilsvarende

Dag 3: Tahiti
I dag ankommer I til Tahiti, hvis natur er helt fantastisk
frodig og spækket med vidunderlige sorte sandstrande
og grønklædte bjerge. I har nu en hel dag her på Tahiti,
ofte omtalt som 'Queen of the Pacific'. Tahiti er nemlig
den sydlige del af Stillehavets hjerte, og er den største ø
blandt de 118 øer som udgør Fransk Polynesien.

Oplev smukke vandfald og sandstrande

Les Trois Cascades (Faarumai Waterfalls) er 3 vandfald
beliggende på Tahitis nord-østlige del. Vandfaldene er et
fantastisk syn midt i det frodige regnskovsområde. Går I
med en drøm om at bade i et vandfald omringet af frodig
regnskov, så er dette den perfekte mulighed for at
realisere den drøm.

Når I er på Tahiti, ville det næsten være en skam, ikke at



Oplev Bora Bora
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besøge nogle af de legendariske sorte sandstrande. Langt
de fleste af strandene på Tahiti er sorte, men hvis I er
mere interesserede i en hvid sandstrand, kan I besøge
Maui's Beach (La Plage de Maui) på øens sydkyst. Her er
også en lagune, som byder på fantastiske oplevelser med
snorkel og dykkerbriller under vanoverfladen.

Papeete, som er hovedstaden på øen, er det vigtigste
økonomiske centrum i Fransk Polynesien. Det er en livlig
og multikulturel by med travle boulevarder og en travl
havn. Det kommunale marked i centrum, Le Marché, er
et spændende sted at købe alt det lækre, Tahiti har at
byde på såsom vaniljebønner, monoi olje og farverige
pareos. For at leve som en lokal, tag da turen til
Vai'ete-pladsen efter solnedgang. Denne
strandpromenade kommer til liv om natten når
gourmet-foodtrucks, Les Roulottes, åbner vinduerne for
at servere en lang række måltider som kinesisk mad,
franske crépes, fersk fisk og pizza.

Tahitis kultur og varemærker

Ønsker I at opleve Tahitis kultur og historie kan I besøge
nogle af øens museer og varemærker:

Museum of Tahiti and Her Islands
Musée Gauguin
Papeete Market
Arohoho Blowhole
Bougainville Park
Aorai Mountain og Mont Orohena

Forplejning: Morgenmad

Overnatning: Pension Relais Fenua eller tilsvarende

Dag 4: Tahiti - Moorea
I dag skal I tage afsked med Tahiti og fortsætte jeres
ø-hop eventyr med næste skønne ø Moorea! Der vil være
arrangeret privat transfer fra jeres hotel til lufthavnen på
Tahiti, hvor I skal med fly til Moorea.

Ved ankomst til Moorea er der arrangeret privat transfer
fra lufthavnen til jeres nye hotel, hvor I tjekker ind og kan
bruge aftenen på at blive bekendt med de nye
omgivelser.

Forplejning: Morgenmad

Overnatning: Moorea Beach Lodge eller tilsvarende

Dag 5-6: Moorea
I har de næste to dage til at udforske Moorea, og alt hvad
den fantastiske ø har at byde på, så det er bare med at
komme igang med at udforske, efter I har indtaget en
dejlig morgenmad på hotellet.

Oplev Mooreas fantastiske klima og natur



Oplev Raiatea
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Moorea er en unik vulkansk ø omringet af både laguner
og hvide og sorte sandstrande. Det kan i stor grad
anbefales at snorkle ved de farvestrålende koralrev der
gemmer sig under vandoverfladen i de turkise laguner.
Inde i landet venter der også helt fortryllende og frodig
natur fx. ved det storslåede Afareaitu Falls.

Nordpå har Mount Rotui en nydelig udsigt over den
maleriske ? p? nohu-bugt og bosættelserne i området
omkring Cook's Bay. På indlandet finder man turstier
som går gennem regnskoven ved Mount Tohivea. På
Belvedere Lookout får man en flot panoramaudsigt over
øens toppe og Tahiti.

Her er lidt idéer til, hvad I kan få tiden til at gå med på
Moorea:

Ingenting - Tiden står nærmest stille i dette
naturskønne paradis, så brug tiden på at komme
helt ned I gear og nyd hvert et øjeblik.
Lange gåture ved Belvedere - På med
vandrestøvlerne og ud i naturen; der er smukke
oplevelser i vente ved foden af bjerget Belvedere.
Snorkling - Livet under vandet er bestemt en
oplevelse værd, mens I er ved Mooreas smukke
strande.

Forplejning: Morgenmad

Overnatning: Moorea Beach Lodge eller tilsvarende

Dag 7: Moorea - Huahine
I dag er der afrejse fra Moorea, efter I har indtaget et
dejligt morgenmåltid på jeres hotel. Der er der
arrangeret privat transfer fra jeres hotel til lufthavnen på
Moorea, hvor I skal tage afsked med øens skønhed og
flyve til jeres næste destination; nemlig vidunderlige
Huahine.

Ved ankomst til Huahine er der ligeledes arrangeret
privat transfer til jeres hotel

Forplejning: Morgenmad

Overnatning: Maitai La Pita Village eller tilsvarende

Dag 8-9: Huahine
Huahine er Fransk Polynesiens uberørte, frodige paradis.
Mens turister flokkes til naboøerne Bora Bora og
Moorea står Huahines frodige natur uberørt hen og giver
en følelse af et mere autentisk Polynesien.

Nyd et ophold ved frodig regnskov og hvide
sandstrande

Huahine bliver ofte omtalt som 'Garden of Eden' på
grund af øens usædvanligt grønne natur med tropisk
jungle og frodigt landskab. Lokalbefolkningen her er
stolte af at bevare det, de mener, er den smukkeste ø på



Oplev Tahaa
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Tahiti, uændret over tid, og Huahine bliver for mange
besøgende en favorit-ø blandt øerne i Fransk Polynesien.

Det er meget historie og mange myter på øen, og
tidligere var øen hjemsted for de kongelige på Tahiti.
Man finder blandt andet den største koncentration af
gamle templer i Fransk Polynesien her på øen, og man
antager at nogle af de stammer helt tilbage til de
oprindelige forfædre til Tahitianerne, Lapita-folket,
omkring 700 e.Kr.

Navnet Huahine stammer fra det tahitiske ord 'vahine',
som betyder kvinde - øen har efter sigende fået sit navn
grundet en bjergside hvis form minder om en gravid
kvinde, og er symbol på øens fertilitet og frodighed. Øen
er delt op i to dele; Huanhine Iti (lille) og Huahine Nui
(stor).

Jeres ophold her vil være en afslappende oplevelse, da
øen bærer præg af at være et samfund ikke ramt af
modernisering, med gamle, polynesiske traditioner og
levemåder langt fra storbyens stress og jag. I kan komme
helt ned i gear her og bare være ét med den vilde natur,
hvad end det er i den frodige regnskov, ved de tårnene
bjerge, på de hvide sandstrande eller indhyllet i det
krystalklare vand.

Udover den helt fantastiske natur, er her et par
eksempler på, hvad I kan foretage jer på denne
fortryllende ø:

Byerne Maeva og Fare

Matairea Hill Archaeological Sites
Lake Fauna Niu
Hana Iti Beach

Nyd jeres tid på denne unikke ø inden turen går videre til
Fransk Polynesiens mest populære destination;
bjergtagende Bora Bora.

Forplejning: Morgenmad

Overnatning: Maitai La Pita Village eller tilsvarende

Dag 10: Huahine - Bora
Bora
I dag skal I tage afsked med Huahine og fortsætte jeres
ø-hop eventyr med næste skønne ø, nemlig Bora Bora!
Efter morgenmaden, vil der være arrangeret privat
transfer fra jeres hotel til lufthavnen på Huahine, hvor I
skal med fly til den legendariske ø.

Efter en rejsedag ankommer I til det helt utrolige Bora
Bora, hvor krystalklart vand møder kridhvidt sand. Ved
ankomst til Bora Bora er der arrangeret privat transfer
fra lufthavnen til jeres nye hotel, hvor I tjekker ind og kan
bruge aftenen på at blive bekendt med de nye
omgivelser.



Oplev Rangiroa
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Forplejning: Morgenmad

Overnatning: Hotel Maitai Polynesia eller tilsvarende

Dag 11-13: Bora Bora |
Snorklesafari med hajer og
rokker
I dag vågner I op til en ny dag i paradis. Nyd
morgenmaden på hotellet, inden I går igang med dagen,
som er den første af 3 fantastiske dage på denne helt
utroligt smukke ø.

Gå på opdagelse på Bora Bora

Bora Bora er en eftertragtet destination i Fransk
Polynesien, nogle kalder endda øen for paradis på jord -
og det er i den grad velfortjent. Der gemmer sig smukke
naturoplevelser i hvert et hjørne af den fortryllende ø -
her er blot et par forslag:

Matira Beach
Mount Otemanu
Costal Defence Guns
The Valley of Kings
Coral Gardens

Fortryllende oplevelser både over og under
havoverfladen

I havnebyen Vaitape kan I opleve, hvordan de lokale
lever på Tahiti. Langt størstedelen af attraktionerne på
øen har natur som omdrejningspunktet; fra de
billedskønne sandstrande, til regnskov og grønne, frodige
bjerge - Bora Bora's natur er ganske enestående.

Er I mere til livet under vandet, byder Bora Bora's
laguner på helt fantastiske snorklingoplevelser ved det
smukke koralrev.

Udflugt: Snorkelsafari med hajer og rokker

I dag er det blevet tid til, at gå på opdagelse i Bora Boras
maritime omgivelser ombord på en komfortabel båd. Her
vil I få mulighed for at svømme blandt de mange
farverige fisk, der holder til underhavoverfladen, opleve
hajer og rokker i deres naturlige habitat og nyde det
fantastiske syn af det utrolige koralhav i Bora Bora
Lagune.

Denne private tour foregår på en komfortabel Bayliner
Cap Camarat.

Forplejning: Morgenmad

Overnatning: Hotel Maitai Polynesia eller tilsvarende



Oplev Fakarava
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Dag 14: Bora Bora -
Raiatea
Så er tiden kommet til at forlade Bora Bora og tage på
nye eventyr på endnu en fortryllende polynesisk ø. Efter
morgenmaden er der arrangeret privat transfer til
lufthavnen, hvor I skal med fly til Raiatea.

Ved ankomst bliver I hentet i lufthavnen og kørt til jeres
hotel, der danner rammen om de næste to dage på
Raiatea.

Raiatea er Fransk Polynesiens absolut bedste destination
for aktiviteter både på og under vandet. Øens er placeret
mellem Huahine og Bora Bora og deler et stort koralhav
med naboøen Tahaa, denne centrale placering gør
Raiateas lagune til en beskyttet en af slagsen, og netop
dette skaber helt fantastiske forhold for både sejlads,
snorkling og dykning. Så på denne destination er der god
grund til at udforske livet under vandet med alt hvad det
byder på at farvestrålende fisk og koraller.

Forplejning: Morgenmad

Overnatning: Raiatea Lodge eller tilsvarende

Dag 15-16: Raiatea |
Bådtur til Taha'a
Raiatea - Den hellige ø
Raiatea er rig på kultur og historie. Denne legendariske ø
antages at være Polynesiens oprindelige fødeby, og er
som en hemmelig have med gamle myter og skjulte
templer.

Raiatea er den næst største af Selskabsøerne, efter
Tahiti. Øen deler sin ekspansive lagune og det
omkringliggende koralrev med søsterøen Taha'a. Denne
centrale beliggenhed og den store, beskyttede lagune gør
Raiatea til en af de bedste destinationer i Fransk
Polynesien, når det kommer til at sejle, fiske og dykke. Så
hvad end I ønsker at udforske øens indre jungler eller
sejle på det safirblå vand på en katamaran, så vil denne ø
helt sikkert levere.

I har nu to hele dage på Raiatea, hvor I en af dagene skal
på en udflugt.

Udflugt: Dagstur med båd til Taha'a
Denne dagstur er et must og I vil opdage Raiatea's naboø
med en smuk lagune, perlefarm, vaniljeplantage og dets
farverige koralrev. Der bliver serveret en dejlig frokost
på en motu (en lille ø eller holme dannet af ødelagte
koraller og sand) velkendt for deres mad og fiskeparker.
Glæd jer til en hel dag med skønne naturskatte.

Turens højdepunkter:



Oplev Tahiti
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Snorkling ved Coral Garden som er fuld af
tusindvis af farverige fisk, søanemoner og
muslinger i det grønne vand
Besøg på en perlefarm - bliv klogere på den lange
process ved at lave perler, og på stedet vil I også se
deres workshop og smykker
Frokost på en motu - Nyd en stor frokost med
lokale specialiteter, mest baseret på fiskeretter
kogt på forskellig vis eller serveret med citron og
kokosmælk, den berømte ret; poisson cru
Besøg på en vaniljeplantage - besøg 'Vanilla
Valley' og udforsk vaniljeplanten og dens bønner
før tørringsprosessen. Ejeren af gården vil forklare
hvordan man tørrer vaniljebønner for at få den
søde parfumeduft

Efter dagsturen på Taha'a kan I nyde resten af aftenen på
hotellet og spise en god middag.

Forplejning: Morgenmad og frokost

Overnatning: Raiatea Lodge eller tilsvarende

Dag 17: Raiatea - Rangiroa
Idag er der afrejse fra Raiatea med kurs mod Rangiroa,
hvor der venter nye eventyr på endnu en fortryllende
destination. Efter morgenmaden er der arrangeret privat
transfer til lufthavnen, hvor I skal med fly til Rangiroa.

Ved ankomst bliver I hentet i lufthavnen og kørt til jeres
hotel, der danner rammen om de næste to dage på
Rangiroa.

Rangirora og Fakarava, som er jeres to sidste
destinationer på jeres rundrejse, laguner med små
ø-formationer, hvilket giver en følelse af at være på en
øde ø omringet af vand, vand og atter vand. Rangiroas
lagune er den største i Fransk Polynesien, faktisk er der
plads til hele Tahiti inde i lagunen. Det er tilmed en af de
største i verden.

Denne ø-formation kaldes en atol og er resterne af en
vulkanø omkranset af et koralrev, kendetegnet ved at
være en cirkel af land med en lavvandet lagune i midten.
Rangiroa er en del af en større gruppe af atoller i Fransk
Polynesien.

Forplejning: Morgenmad og middag

Overnatning: Les Relais de Josephine eller tilsvarende

Dag 18-19: Rangiroa |
Bådtur til Blue Lagoon
Rangiroa - Den endeløse lagune
Rangiroa er muligvis verdens mest enorme naturlige
akvarium. Her på denne hengemte koralatol er der ingen
skyhøje bjergtoppe eller dybe dale som er karakteristisk



Oplev Fakarava
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for de andre tahitiske øer. I stedet er Rangiroas enorme
blå lagune omkranset af flade holme og tynde
sandbanker.

Rangiroa er den største af Tuamotu-atollene og den
næststørste i verden. Lagunen i Rangiroa er for det
meste lavet af vand, så betydeligt at hele øen Tahiti
kunne placeres indeni. Denne størrelse, kombineret med
lagunens rige overflod af maritimt liv, har tjent Rangiroa
sit rygte som et ypperligt dykkelandskab.

Denne status opretholdes også af tilstedeværelsen af
imponerende dykker- og snorklingsteder.
Avatoru-passet og Tiputa-passet, begge placeret på
nordsiden af atollen, producerer strømme som er ideelle
for dykning eller snorkling. De er også kendt for at
tiltrække sig vilde delfiner.

Rangiroa kan give en tiltalende kontrast til de andre
mere besøgte øer i Fransk Polynesien. Hvad end man
ønsker at at tjekke de verdensklasse dykkermuligheder
ud eller bruge chancen til at slappe af i fuldstændig
isolation, så kan man opnå begge dele i perfekt harmoni.

Dagstur på lagune med Motu frokost

En times sejlads fra Rangiroas hovedby findes det mest
fortryllende sted med navnet Blue Lagoon. Det er
bogstaveligtalt en lagune inde i en lagune! Dagens
program indeholder aktiviteter som at svømme i det
turkise vand, gå ture blandt motu-fugle, vær med til
flette-workshops eller slappe helt af på en smuk, lyserød
sandstrand. Ved middagstid vil der være arrangeret en

lækker grillbuffet med drikkevarer inkluderet på stedet.
På vejen hjem kan I prøve at snorkle blandt hajer i
Avatoru, hvis strømmen tillader det.

Forplejning: Morgenmad og middag

Overnatning: Les Relais de Josephine eller tilsvarende

Dag 20: Rangiroa -
Fakarava
Efter morgenmaden er der arrangeret delt transfer fra
hotellet til lufthavnen på Rangiroa, hvor I flyver mod
Fakarava. Også her vil der være arrangeret delt transfer
fra lufthavnen til jeres nye hotel.

Forplejning: Morgenmad og middag

Overnatning: Havaiki Lodge

Dag 21-22: Fakarava
I har nu to hele dage til at nyde livet her på Fakarava - en
ø lavet af drømme. Fakarava er en beskyttet koralatoll og
naturreservat for mange sjældne fuglearter, planter og
krebsdyr.
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Fakarava ligger sydøst for Rangiroa, og er hjemsted for
den næststørste lagune i Tuamotu-atollene. Dette
rektangulære skær er omsluttet af et så rigt økosystem,
at det er blevet udpeget af UNESCO som et
biosfærereservat. Området både i og omkring Fakarava
er kendt for at sikre overlevelse til en række endemiske
dyrearter.

Som med mange af Tuamotu-atollene, er Fakarava en af
verdens bedste dykkerdestinationer. Det er to
bemærkelsesværdige passeringer som strømmer ind i
lagunen, Garuae-passet og Tumakohua-passet.

Fakarava tiltrækker sig måske ikke mange besøgende,
men dette hengemte landskab er mere end besøget
værd. Par dette sammen med en af de andre
Tuamotu-atoller for den ultimate dykkerferie og opdag
et undervandsparadis fyldt med sjældne og interessante
skabninger.

Forplejning: Morgenmad og middag

Overnatning: Havaiki Lodge

Dag 23: Fakarava - Tahiti
I dag begynder hjemrejen og et Fransk Polynesisk
eventyr tager så småt sin ende. Efter morgenmaden er
der arrangeret delt transfer til lufthavnen, hvorfra turen
først går med fly tilbage til Tahiti.

Forplejning: Morgenmad

Overnatning: Tahiti Airport Motel

Dag 24: Hjemrejse
I er tilbage til den Fransk Polynesiske ø hvor det hele
startede - denne gang markerer ankomsten til Tahiti dog
begyndelsen på hjemrejsen til Danmark.

Forplejning: Morgenmad

Dag 25: Ankomst til
Danmark
Eventyret er slut for denne gang og I vender i dag hjem til
Danmark.
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Rejseperiode Jan - Jun  - Fra-priser pr. person i delt dobbeltværelse

Dobbeltværelse
48.198,00 DKK

Rejseperiode Juli  - Fra-priser pr. person i delt dobbeltværelse

Dobbeltværelse
53.048,00 DKK

Rejseperiode Aug - Nov  - Fra-priser pr. person i delt dobbeltværelse

Dobbeltværelse
49.898,00 DKK

Rejseperiode Dec  - Fra-priser pr. person i delt dobbeltværelse

Dobbeltværelse
52.898,00 DKK

Tillæg til prisen for opgradering af flybilletten til:

Economy Extra kr. 12.200

Business Class kr. 36.600



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 mellem alle øerne inkl. skatter og afgifter

2nætter på hotel inkl. morgenmad på Tahiti

3nætter på hotel inkl. morgenmad på Moorea

3nætter på hotel inkl. morgenmad på Huahine

4nætter på hotel inkl. morgenmad på Bora Bora

Snorkeltur med hajer og rokker

3nætter på hotel inkl. morgenmad på Raiatea

Sejltur til Tahaa

3nætter på hotel inkl. morgenmad og middag på
Rangiroa

Dagstur på lagune inkl. Motu frokost

3nætter på hotel inkl. morgenmad og middag på
Fakarava

Afgift til Pakkerejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

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

Forplejning med andet er oplyst

Drikkepenge med mindre andet er oplyst

Communal tax, som betales direkte ved check-in
på hotellerne (Ca. 1,68 Euro på hoteller på Bora
Bora, Huahine, Moorea og Raiatea samt Ca. 1,26
Euro pr. person på øvrige hoteller)

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/oceanien/fransk-polynesien/ohop-i-fransk-polynesien-71758?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oceanien/fransk-polynesien/ohop-i-fransk-polynesien-71758%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

