Det bedste af Fransk
Polynesien

Ønsker I at opleve Fransk Polynesien på den bedst mulige
måde? Så er dette rejsen for jer!
Jeres polynesiske eventyr starter med nogle rolige dage på
Tahiti, inden I tager videre til den spændende ø Moorea og
afslutter rejsen ved Bora Boras fantastiske, hvide sandstrande.

17 dage
Fra-pris pr. person i kr.

37.898,-

I bor på nogle af de bedste resorts i Fransk Polynesien, og
opholdet afsluttes med flere nætter i de ikoniske bungalows, som
de fleste forbinder med Stillehavsøerne.

Nyd livet på nogle af verdens smukkeste strande
Bo på luksuriøse resorts og bungalows i havet
Svøm med delfiner på Tahiti
Besøg en ananasplantage, og se vulkankratere på
Moorea
Bådtur ud til den smukke ø-gruppe Bora Bora
Kom på snorkelsafari med hajer og rokker
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Dagsprogram
Dag 1: Danmark - Tahiti

Dag 3: Tahiti

I har afrejse fra Danmark med retning mod Papeete på
Tahiti.

I dag kan I tage med på en guidet tur rundt på Tahiti, og
lære mere om selve øen.

Dag 2: Tahiti

Halvdagstur på Tahiti
Tag med på en spændende tur rundt på Tahiti, og opdag
nogle af øens skjulte skatte. I starter på vestkysten og
det berømte Marae Arahurahu, et religiøst sted helliget
til de gamle polynesiske guder, hvor vigtige ceremonier
plejede at finde sted.

I dag er der ankomst til lufthavnen i Papeete. Her bliver I
hentet i lufthavnen og kørt til jeres hotel, hvor I skal bo
de næste dage.
Værelset er klart ved ankomst, og resten af dagen kan I
bruge på at slappe af og se hvilke faciliteter, hotellet
tilbyder.
Overnatning: Pension Relais Fenua (standard) eller
Hotel Manava Suite Resort Tahiti (deluxe)
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Herefter går turen videre til de smukke haver og
vandfald i Vaipahi, som ligger idyllisk i et frodigt, tropisk
miljø. Glæd jer også til at besøge østkysten, hvor I bl.a.
skal opleve det særegne naturfænomen, Arahoho
Blowhole, hvor vandet sprøjter ud fra klippen, når
bølgerne slår ind - et meget fascinerende syn, som kan
give nogle fede billeder! I kan også vælge at besøge det
berømte Venus Point, hvor Kaptajn James Cook ankom
til i april 1769 for at observere planeten Venus. Rund til
slut turen af med den fantastiske panoramaudsigt ved
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Hyggelige bungalows i den frodige natur på Hotel Hibiscus på Moorea

Taharaa View Point.

Manava Beach Resort & Spa Moorea (deluxe)

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Pension Relais Fenua (standard) eller
Hotel Manava Suite Resort Tahiti (deluxe)

I dag anbefaler vi en guidet tur i jeep rundt på Moorea,
hvor I bl.a. kan opleve nogle af øens indre
hemmeligheder. Oplev et vulkankrater og Mooreas
fantastiske landskab.

Dag 4-5: Tahiti
Har I lyst til flere oplevelser på Tahiti, kan vi anbefale en
bådtur, hvor I har mulighed for at svømme med delfiner.
Vi hjælper gerne med forslag til aktiviteter eller ture, I
kan bruge tiden på i dag. Alternativt kan I slappe af og
nyde hotellets mange faciliteter.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Pension Relais Fenua (standard) eller
Hotel Manava Suite Resort Tahiti (deluxe)

Dag 6: Tahiti - Moorea
I dag skal I sige farvel til Tahiti og goddag til Moorea! I
bliver hentet hentet på hotellet og kørt til lufthavnen.
Efter en kort flyvetur ankommer I til Moorea, hvor I
mødt af jeres chauffør, som kører jer til jeres hotel, hvor I
skal bo de næste dage.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Hotel Hibiscus (standard) eller Hotel
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Turen byder også på et besøg på en ananasplantage,
inden I runder udflugten af med en tur til Belvedere, hvor
I kan nyde spektakulære udsigt over Cook og Opunohu
(ekstra udgift og bør bestilles på forhånd). Kontakt os for
mere information om denne tur.
I bestemmer selvfølgelig helt selv, hvad I vil bruge dagen
på, men vi anbefaler jer at gå lidt på opdagelse i
nærområdet!
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Hotel Hibiscus (standard) eller Hotel
Manava Beach Resort & Spa Moorea (deluxe)

Dag 8 - 10: Moorea
Brug de næste dage på at slappe af og nyd resortets
faciliteter eller tag en snak med en af vores
rejseeksperter for at få forslag til forskellige udflugter og
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Vælger I deluxe-modellen, kan I f.eks. bo på Hotel Manava Beach Resort & Spa Moorea

aktiviteter.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Hotel Hibiscus (standard) eller Hotel
Manava Beach Resort & Spa Moorea (deluxe)

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Hotel Maitai Polynesia (standard) eller
Hotel Le Meridien Bora Bora (deluxe)

Dag 13: Bora Bora
Dag 11: Moorea - Bora
Bora
I dag tager I afsked med Moorea. Efter morgenmaden
bliver I hentet på resortet, og kørt til lufthavnen på øen,
hvor I efter en ca. 45 min. lang flyvetur, ankommer til
Bora Bora.
I lufthavnen bliver I hentet af en chauffør, som kører jer
til jeres valgte resort, hvor I skal bo de næste dage.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Hotel Maitai Polynesia (standard) eller
Hotel Le Meridien Bora Bora (deluxe)

Dag 12: Bora Bora

I dag anbefaler vi en bådtur ud til den lækre Bora
Bora-lagune, hvor I kan oplev hajer og rokker fra båden.
Senere kan I snorkle i trygge omgivelser blandt farverige
fisk og koraller.
Snorkelsafari med hai og pigrokker
Udforsk Bora Boras undervandsliv ombord på en
komfortabel båd, og svøm blandt de farverige fisk, sorte
haier og pigrokker i deres naturlige habitat blandt
koralrevene eller deres favoritsted i Bora Bora-lagunen.
Private ture ombord på en lækker BayLiner Cap Camarat
tilbydes. Kontakt os for mere information herom.
Eftermiddagen kan I slappe af på stranden på den private
ø Motu, mens I nyder den fantastiske udsigt over Bora
Bora (ekstra udgift og må bestilles på forhånd).
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Hotel Maitai Polynesia (standard) eller
Hotel Le Meridien Bora Bora (deluxe)

I dag kan I slappe af og nyde resortets faciliteter, eller
forhøre jer om andre muligheder i området ved at tage
kontakt med en af vores rejseksperter.
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Hotel Maitai Polynesia - det foreslåede standardhotel på Bora Bora

Dag 14 - 15: Bora Bora
Udnyt de sidste dage på at slappe af i dette fortryllende
paradis og nyde de fantastiske omgivelser. Ønsker I flere
udflugter eller andre aktiviteter, så kontakt os endelig.

Dag 17-18: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Danmark efter et sandt rejseeventyr på
Fransk Polynesien.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Hotel Maitai Polynesia (standard) eller
Hotel Le Meridien Bora Bora (deluxe)

Dag 16: Afrejse fra Bora
Bora
I dag går turen tilbage mod Danmark, og som en perfekt
afslutning på en fantastisk tur, anbefaler vi, at I nyder
morgenmaden i bungalowen, hvor den bliver leveret på
traditionel vis ved hjælp af en kano - en oplevlse man vil
huske (ekstra udgift og kan bestilles på forhånd).
I bliver hentet på hotellet og kørt til lufthavnen på Bora
Bora. Herfra går jeres fly først til Papeete, hvor der er
mulighed for et sidste besøg i byen, før I flyver hjemad
mod Danmark.
Måltider inkluderet: Morgenmad
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Priser og afgange
Rejseperiode December - Fra-priser i kr. pr. person når 2 personer rejser sammen
Standard
38.348,00 DKK

Deluxe
55.098,00 DKK

Rejseperiode Januar - juni - Fra-priser i kr. pr. person når 2 personer rejser sammen
Standard
37.898,00 DKK

Deluxe
57.198,00 DKK

Rejseperiode Juli - Fra-priser i kr. pr. person når 2 personer rejser sammen
Standard
38.748,00 DKK

Deluxe
58.698,00 DKK

Rejseperiode August - november - Fra-priser i kr. pr. person når 2 personer rejser sammen
Standard
38.298,00 DKK

Deluxe
58.298,00 DKK

Indkvarteringsoplysninger
Standard:
Tahiti: Pension Relais Fenua
Moorea: Hotel Hibiscus
Bora Bora: Hotel Maitai Polynesia
Deluxe:
Tahiti: Hotel Manava Suite Resort Tahiti
Moorea: Hotel Manava Beach Resort & Spa Moorea
Bora Bora: Hotel Le Meridien Bora Bora

Opgradér til Business Class
Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 30.500.
Kontakt os for mere information om en opgradering til Business Class.

Bemærk:
Ved rejse omkring jul/nytår må der forventes en højere pris. Kontakt os for nærmere information.
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Hvad er inkluderet i prisen?
Fly t/r inkl. skatter og afgifter

Rejse- og afbestillingsforsikring

Fly mellem alle øerne inkl. skatter of afgifter

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

Privat transfer på alle øerne på nær sidste nat på
Tahiti, hvor hotellerne ligger ved lufthavnen

Forplejning medmindre andet er oplyst

4nætter på Tahiti på enten Pension Relais Fenua
(standard) eller Hotel Manava Suite Resort Tahiti
(deluxe) inkl. morgenmad

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Halvdagstur på Tahiti

Hotelskat som betales ved ankomst (1-2 Euro pr.
person pr. nat)

5nætter på Moorea på enten Hotel Hibiscus
(standard) eller Hotel Manava Beach Resort & Spa
Moorea inkl. morgenmad
5nætter på Bora Bora på enten Hotel Maitai
Polynesia (standard) eller Hotel Le Meridien Bora
Bora inkl. morgenmad

Valgfrie udflugter (pris på forespørsel)

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Snorkelsafari med hajer og rokker på Bora Bora
Bidrag til rejsegarantifonden

Bestil din
næste rejse

Bestil

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