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24.698,-
Fra-pris pr. person i kr.

14 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk

da

Denne uforglemmelige tur til Yasawa Islands på Fiji består af
autentiske kulturelle oplevelser, smukke sandstrande, krystalklart
vand, aktivitetmuligheder og komfortabel overnatning - alt i
nydelige og paradislignende omgivelser. I skal besøge flere øer i
løbet af turen, afhængigt af hvilken hotelstandard I vælger,
herunder øerne: Nadi, Viwa Island, Waya Island, Nanuya Lailai
Island og Yanggeta Island.
Det er bare at glæde sig til ferieparadiset Fiji som er helt
fantastisk uanset om man ønsker at slappe af eller være aktiv -
eller begge dele.

Hvide strande, blå himmel, azurblåt hav og koralrev i
alle farver

Sejl i de smukke laguner

Bo på flotte resorts

Oplev spændende kultur

https://www.benns.dk/oceanien/fiji


Dagsprogram

da
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark
I dag er der afrejse fra Danmark og kursen sættes nu
mod eksotiske Fiji.

Dag 2: Ankomst til Fiji
I ankommer til Nadi på Fiji i løbet af dagen, og fra
lufthavnen er der gratis transport til jeres valgte hotel.
Nu er det bare at glæde sig til et herligt ophold i idylliske
omgivelser.

Fiji består af hele 333 tropiske øer, hvoraf ca. en
tredjedel er befolket. De to største, og industrielt
vigtigste, øer er Viti Levu og Vanua Levu. På sydsiden af
Viti Levu finder I blandt andet hovedstaden Suva, hvor
ca. 75% af Fijis befolkning bor.

Standard-overnatning: Mercure Nadi eller tilsvarende
Deluxe-overnatning: Novotel Nadi eller tilsvarende

Dag 3: Nadi - Yasawa
Islands
Nyd en god morgenmad på hotellet. I dag er der
arrangeret bustransfer fra hotellet til havnen på Denarau
Island. Derefter kommer I på en bådtur fra Denarau
Island til Waya Island. Har I valgt ophold på Deluxe
resort, skal I videre med båd til Viwa Island. Begge disse
øer er en del af Yasawa Islands, som ligger ca. 100
kilometer nordvest for hovedstaden Nadi. Yasawa
Islands er kendt for skøn natur, turkise laguner, kridhvide
sandstrande og nydelige solnedgange.

Når I kommer frem til øen I skal bo på, kan I nyde resten
af dagen og finde jer til rette på hotellet.

/oceanien/fiji


Nyd dagene på eksotiske Fiji
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Måltider inkluderet: Morgenmad
Standard-overnatning: Octopus Resort i Garden Bure
(Waya Island)
Deluxe-overnatning: Viwa Island Resort i Deluxe
Beachfront Bure (Viwa Island)

Dag 4-7: Yasawa Islands
Nu har I 4 hele dage til at nyde livet på enten Waya Island
(standard) eller Viwa Island (deluxe). Uanset hvilken type
overnatning I har valgt, kan I vælge at slappe af i nydelige
omgivelser eller være aktive og deltage i de mange
aktiviteter som hotellerne tilbyder. I kan besøge de
nærliggende landsbyer, snorkle, padle kajak, eller komme
med på en guidet gåtur i naturen.

Begge hotellerne ligger helt nede ved havet, så I har de
bedste muligher for at nyde det krystalklare vand og den
smukke strand.

Waya Island:
Waya har robuste bakker, smukke strande og laguner, og
en kystlinje som veksler mellem lange sandstrande og
klipper. Waya er også usædvanligt velsignet med
naturlige kilder som snor sig gennem det vulkanske bjerg.

Viwa Island:
Viwa er omringet af et farverigt koralrev, og resortet, I
skal bo på, forstærker skønheden i de naturlige

omgivelser.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Standard-overnatning: Octopus Resort i Garden Bure
(Waya Island)
Deluxe-overnatning: Viwa Island Resort i Deluxe
Beachfront Bure (Viwa Island)

Dag 8: Yasawa Islands
I dag er det tid til at rejse til en ny ø. Bor I på
Standard-hotel rejser I med båd fra Waya Island til
Nanuya Lailai Island, og jer der bor på Deluxe, rejser med
båd fra Viwa Island via Waya Island til Yanggeta Island.
Når I ankommer til den ø, I skal bo på de næste dage, kan
I tjekke ind og begynde at udforske faciliteterne på
hotellet og de smukke omgivelser.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Standard-overnatning: Nanuya Island Resort i
Traditional Tree Top Bure (Nanuya Lailai Island)
Deluxe-overnatning: Navatu Stars i Beachfront Bure
(Yanggeta Island)

Dag 9-12: Yasawa Islands
Så er det tid til at nyde 4 herlige dage på endnu en magisk
ø her på Fiji. Gør brug af hotellernes aktivitetmuligheder



The Blue Lagoon på Fiji
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under jeres ophold, for at få det maksimale ud af de
skønne omgivelser.

Nanuya Lailai Island:
Nanuya Lailai Island er en del af Yasawa-øgruppen som
er kendt for idylliske hvide sandstrande og smukke blå
laguner.

Yanggeta Island:
Endnu en nydelig ø med frodig natur, hvide sandstrande
og meget mere.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Standard-overnatning: Nanuya Island Resort i
Traditional Tree Top Bure (Nanuya Lailai Island)
Deluxe-overnatning: Navatu Stars i Beachfront Bure
(Yanggeta Island)

Dag 13: Hjemrejse
Efter en idyllisk og afslappende ferie på Fiji er det på tide
at sætte kurs tilbage mod Danmark.

Der er bådtransfer fra Yasawa Islands til Denarau Island
og videre med bus til lufthavnen i Nadi. Derefter flyver I
hjem i løbet af dagen.

Dag 14: Ankomst til
Danmark
Det er ankomst til Danmark i dag med kufferten fuld af
gode minder.



Priser og afgange
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Rejseperiode Januar - juni  - Pris pr. person når 2 rejser sammen

Standard - fra kr.
24.698,00 DKK

Deluxe - fra kr.
32.648,00 DKK

Rejseperiode Juli  - Pris pr. person når 2 rejser sammen

Standard - fra kr.
29.598,00 DKK

Deluxe - fra kr.
37.548,00 DKK

Rejseperiode August - november  - Pris pr. person når 2 rejser sammen

Standard - fra kr.
25.198,00 DKK

Deluxe - fra kr.
33.148,00 DKK

Rejseperiode December  - Pris pr. person når 2 rejser sammen

Standard - fra kr.
30.098,00 DKK

Deluxe - fra kr.
38.048,00 DKK

Opgradering på flyrejsen:

Economy Extra: fra kr. 7.700,- per person
Business Class: fra kr. 19.000,- per person



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

Transfer mellem lufthavn og hoteller

1nat på hotel inkl. morgenmad i Nadi

10 nætter på hotel inkl. morgenmad på 2 forskellige
øer på Yasawa Islands (vælg mellem Standard og
Deluxe)

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/fiji/eksotiske-fiji-stillehavets-perle-73856?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oceanien/fiji/eksotiske-fiji-stillehavets-perle-73856%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

