Heritance Aarah | All inclusive
| Maldiverne

Gør drømmerejsen til virkelighed. Maldivernes forunderlige
verden af fantastiske koraløer er en drøm for mange. Nogle har
en fornemmelse af, at drømmen er uopnåelig, men ikke mere.
Med dette fantastiske introduktionstilbud giver vi jer muligheden
for at nå målet. Maldiverne er helt unikke; hver koralø er helt sin
egen og byder på overjordisk skønhed med kridhvide
sandstrande, krystalklart vand i lagunerne, sublim service og
kulinariske højdepunkter.
Resortet Heritance AaRah opfylder til fulde alle forventninger om
ovenstående, og med tilbudets All Inclusive er der mulighed for,
at man hver dag kan nyde nye gastronomiske vinkler.

10 dage
Fra-pris pr. person i kr.

28.998,-

salg@benns.dk

Sublim service på Heritance AaRah
Premium All Inclusive
Fantastisk indkvartering: 4 forskellige muligheder
Stort udvalg af vandbaserede aktiviteter

Slå til nu - det bliver ikke mere fordelagtigt!

Ring 65 65 65 65

Maldivernes unikke undervandsverden

www.benns.dk

Dagsprogram
Dag 1: Afrejse fra
Danmark

det 5-stjernede resort Heritance Aarah.
Måltider inkluderet: Alle måltider
Overnatning: Heritance Aarah

Der er afrejse fra Danmark mod Maldiverne. Der vil
være et flyskifte undervejs.
Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Dag 2: Ankomst til
Maldiverne og resortet
Efter ankomst til Maldiverne forsætter rejsen med
transfer til hotellet. Vælg mellem den direkte vej med
vandflyver på ca. 40 minutter, hvor I lander ved hotellet
eller med indenrigsfly til nærmeste lufthavn og videre
med speedbåd derfra til resortet.
De næste 7 nætter skal I opholde jer i et sandt paradis på
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Dag 3-8: Ophold på
Heritance Aarah
Nyd dagene på Heritance Aarah, der ud over afslapning
på den hvide sandstrand eller ved poolen også byder på
spændende aktiviteter, de fleste inkluderede, og god
underholdning.
Sejl med katamaran
Med jeres egen lille katamaran kan I sætte sejl og tage på
jeres eget eventyr mellem de omkringliggende koraløer.
Dykning og snorkeling
Heritance Aarah giver rig mulighed for at udforske en
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Heritance AaRah i Maldiverne

forunderlig undervandsverden. Nyd de farverige
koralrev, der vrimler med maritimt liv i alverdens farver.
Instruktørerne sørger for sikkerheden, så I kan nyde
dykket uanset erfaring.

Måltider inkluderet: Alle måltider
Overnatning: Heritance Aarah

Er I ikke til dykning, kan de smukke koralrev også opleves
fra vandoverfladen med snorkeludstyr, hvor I kan ligge
og flyde i vandoverfladen, mens I nyder synet af livet
undervandet rundt om koralerne.

Dag 9: Afrejse fra
Maldiverne

Flyboarding
For jer, der skal have lidt mere spænding inkluderet ifm.
jeres ferie, er flyboarding et fint, omend mavekildrende
valg. Med højt vandtryk bliver I sendt op i luften på et
board. Instruktøren styrer vandtrykket, så I kan nyde
denne unikke og helt fantastiske oplevelse.
Vandski
Er I til mere fart på vandet, har I muligheden for at stå på
vandski. Uanset om I er nybegyndere eller erfarne med
vandski, vil instruktørerne sørge for, at I får en god og
sjov oplevelse ud af det.
Surfing
Surfing i mange varianter er blevet en populær
vandsportsaktivitet verden over. Her kan I vælge mellem
windsurfing og kitesurfing.
Spa
Er I også til total selvforkælelse tilbyder Medi Spa et
bredt udvalg af Spabehandlinger lige fra massage til
vægttabsprogrammer, fitness, ernæring og pedicure.
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I bliver transporteret tilbage til den internationale
lufthavn i Malé på samme måde, som I kom til hotellet.
Fra Mahé går rejsen tilbage til Danmark. Der vil være et
flyskifte på vejen tilbage.
Måltider inkluderet: Morgenmad på resortet /
Forplejning ombord på flyet

Ankomst til Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen.
Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Indkvartering på
Heritance Aarah
Heritance Aarah er beliggende på sin egen ø midt i
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Infinity poolen på Heritance AaRah

Raa-atollen 153 kms flyvning fra den internationale
lufthavn i Malé. Med hvide sandstrande hele vejen rundt
omgivet af en turkisblå lagune er dette det ultimative
sted for den perfekte ferieoplevelse, uanset om I er til
ren afslapning, selvforkælelse, kulinariske oplevelser
eller spændende aktiviteter. Heritance AaRah er et 'All
Villa Resort'
Bæredygtighed:
Heritance Aarah er en del af Aitken Spence Hotels, der
fra starten har haft høj bæredygtighed som en prioriteret
målsætning for kæden. Gennem et specifikt
bæredygtighedsprogram arbejder hotelgruppen ihærdigt
og vedvarende med at minimere miljøbelastningen.

Herfra har I en fantastisk udsigt ud over havet og I har
egen adgang til lagunen. Med villaen følger et privat
udendørsområde, hvor I kan slappe af på solseng. Se
mere af Ocean Villa her
Ocean Suite ligger, som Ocean Villa, på pæle bygget i
lagunen med magisk udsigt til lagunen og havet og med
de afstressende lyde fra havet. Nyd nattehimlen fra din
egen pool, slap i din hyggelige stue og døs hen til den
nærmeste hypnotiserende lyd lyd fra havets bølger. Se
indretning af Ocean Suite her

Indkvartering
Resortet tilbyder 26 Ocean Suites, 56 Ocean Villas og 68
Villas på land.

Restauranter på Heritance
Aarah

Beach Villa ligger på den hvide sandstrand med hvidt
sand og udsigt til havet lige foran jeres dør. Villaerne har
en stor åben veranda, hvor I kan suge den magiske
kyststemning til jer. Se mere af Beach Villa her

Ranba byder på retter fra hele verden serveret på én
tallerken. Køkkenet byder på en imponerende række af
internationale lækkerier. Enkel, ærlig og jordnær
madlavning med det bedste fra fra øst til vest.

Sunset Pool Beach Villa har egen private pool med
solsenge. Den lille plunge pool ligger foran villaen på
stranden med mageløs udsigt til det Indiske Ocean. Se
mere af Sunset Pool Beach Villa her

Ralu er inspireret af den fransk/italienske
brasserietradition med alt det bedste fra Middelhavet.

Ocean Villa er et perfect 'hideaway' for en romantisk
ferie. Villaerne er bygget på pæle i den omkransende
lagune ligger hen over lagunen, som koralrevene danner.
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Ginifati tilbyder en bred vifte af friskfangede fisk og
skaldyr, serveret direkte fra grillen. De ugenerte
siddepladser giver gæsterne ro og intimitet til at nyde en
romantisk middag i eget nærvær.
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Den store pool på Heritance AaRah

Ambula giver jer en moderne, srilankansk madoplevelse
med en eksplosion af sri lankanske krydderier og
velsmag. Her er det traditionelle køkken fusioneret med
opfindsomme smagsoplevelser. Her får I eksotisk mad og
drikke, designet til at overraske og berolige jeres
smagsløg fra de første salte kanapéer til den sidste søde
dessertoplevelse.
Hathaa tager jer med på en markant kulinarisk rejse 6
aftener om ugen. Med en velkomstdrink i hånden
henføres I til stemningen fra gadekøkkener i Bangkok,
Malé, Tokyo, Istanbul og Mumbai.

en lise for sjælen blot at se på med sin afstrseende
belysning.
Falhu Bar serverer for gæster i Ocean Suiter. Falhu
betyder lagune, og baren er inspireret af den
mellemøstlige kultur.
Ralu Lounge Bar er en velassorteret bar, der bl.a.
excellerer med et kæmpe udvalg af rom og en række
lækre romcocktails. Men man kan få - næsten - alt, hvad
hjertet bgærer.

Baani introducerer jer for en holistisk cafékultur med de
bedste fra hvor Paris, Beirut og Maldiverne. I dette
autentiske mellemøstlige og internationale
køkkenunivers, gør kokkene deres yderste for at
tilberede lige netop det I gerne vil have.

Premium All Inclusive hvad er inkluderet

Barer på Heritance Aarah

Opholdet inkluderer "Premium all inclusive", hvor I kan
frit og kvit kan nyde, hvad der er godt for både krop og
sjæl. Ud over gratis mad og drikke på resortets 6
fantastiske restauranter og 5 hyggelige barer, er der
yderligere inkluderet både wellnessoplevelser og brug af
resortet faciliteter. Hør rejsekonsulenten nærmere om,
hvad resortet Premium All Inclusive omfatter.

Bandhi Bar er hjertet af Aarah og er en bar, der summer
af liv, beregnet til jer, der leder efter afslapning og glæde.
Sky Bar er placeret over restauranterne Haatha og
Ambula med udsigt til stjernerne i den kulsorte nat. Her
føler man sig meget heldig!
Udaras Infinity Pool Bar udstråler en unik stilhed, der er
befordrende for sjælen. Især om aftenen er denne pool
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Priser og afgange
Rejseperiode Maj-oktober - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse inkl.
lufthavnstransfer med indenrigsfly og båd
Beach Villa
28.998,00 DKK

Ocean Villa
31.098,00 DKK

Sunset Pool Beach Villa
32.498,00 DKK

Ocean Suite
49.648,00 DKK

Rejseperiode November-december - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse inkl.
lufthavnstransfer med indenrigsfly og båd
Beach Villa
34.448,00 DKK

Ocean Villa
36.498,00 DKK

Sunset Pool Beach Villa
37.848,00 DKK

Ocean Suite
57.148,00 DKK

Rejseperiode Januar-marts - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse inkl.
lufthavnstransfer med indenrigsfly og båd
Beach Villa
37.798,00 DKK

Ocean Villa
39.898,00 DKK

Sunset Pool Beach Villa
41.298,00 DKK

Ocean Suite
58.848,00 DKK

Rejseperiode April - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse inkl. lufthavnstransfer med
indenrigsfly og båd
Beach Villa
34.448,00 DKK

Ocean Villa
36.498,00 DKK

Ocean Suite
57.148,00 DKK

Tillæg for transfer med direkte vandflyver kr. 800,-
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Sunset Pool Beach Villa
37.848,00 DKK

Hvad er inkluderet i prisen?
Fly t/r inkl. skatter og afgifter

Rejse- og afbestillingsforsikring

Transfer fra lufthavn til atol. Vælg mellem 2
muligheder

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

7nætter på Heritance Aarah med Premium All
Inclusive

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Green tax
Bidrag til Pakkerejsegarantifonden

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

Ring 65 65 65 65
Vi sidder klar ved telefonerne
mandag - fredag fra kl 08:30 - 17:00

www.benns.dk

