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23.698,-
Fra-pris pr. person i kr.

10 dage
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da

Få den ultimative paroplevelse på det lækre 'Adults Only' resort
You & Me by Cocoon på Raa-atollen i Maldiverne. Resortet er
designet og indrettet efter at give par en romantisk ferie på alle
områder. Nyd en middag i undervandsrestauranten med udsigt
direkte ud i lagunen, forkæl jer selv i You & Me Spa, få
adrenalinen op med aktiviteter i lagunen og slap af til med den
betagende udsigt over lagunen.
You & Me by Cocoon tilbyder alt det man drømmer om, når man
som par vil give hinanden den perfekte romantiske ferie.

Kulinarisk oplevelse i undervandsrestaurant

Overnat i villa over lagunen

Nyd roen med kun adgang for voksne

Tag på opdagelse til ubeboede naboøer

Oplev Maldivernes magiske undervandsverden



Dagsprogram

da
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark
Der er afrejse fra Danmark mod Maldiverne. Der vil
være et flyskifte undervejs.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Dag 2: Ankomst til
Maldiverne
Efter ankomst til lufthavnen ved hovedstaden Malé
forsætter rejsen med vandflyver direkte til Raa-atollen
og hotellet. Nyd den spektakulære flyvetur over
Maldivernes betagende ø-hav. Turen med vandflyver
tager ca. 45 minutter.

De næste 7 nætter skal I nyde tilværelsen på et

fantastisk 5-stjernet resort, kun for voksne.

Aktiviteter inkluderet: Lufthavnstransfer med
vandflyver direkte til hotellet
Måltider inkluderer: Vælg mellem halvpension,
helpension eller All Inclusive
Overnatning: You & Me by Cocoon

Dag 3-8: Ophold på You &
Me by Cocoon
Nyd dagene på You & Me by Cocoon, der ud over
afslapning på de hvide bountystrande også byder på
spændende aktiviteter, fin underholdning og virkelig
lækker mad. Resortet tillader ikke børn, hvilket giver
stedet en rolig og romantisk atmosfære.

Dykning
Området er et unikt sted for at kunne se nogle af
Maldivernes mest karismatiske faunaer såsom store



Sunset Dolphin Cruise
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djævlerokker, skildpadder, de enorme, op til 2 m. lange,
napoleonsfisk og de ufarlige revhajer. Resortet har et
fuldt udstyret dykkercenter, der drives af certificerede
dykkere. Nybegyndere kan lære at dykke, mens de mere
erfarne kan tage på skræddersyede dykkerture til
atollens bedste steder.

Aktiviteter på vandet
Aktivitetscentret på stranden tilbyder en række
muligheder på vandet både for de, der søger et
adrenalinkick og for de, der ønsker at nyde en rolig
sejltur til de nærliggende ubeboede øer. Listen med
aktiviteter på vandet inkluderer bl.a. snorkeling,
udflugter med katamaranbåd, solnedgangscruise for at
spotte delfiner, windsurfing, kite surfing, jetski, fly board,
parasailing og game fishing.

Spa
Er I til den totale selvforkælelse, tilbyder resortet en lang
række behandlinger foretaget af højtuddannede
spa-eksperter. Spa'en bruger de fineste produkter fra
Elizabeth Arden, der er verdensberømt for luksuriøse
hudplejemærker af høj kvalitet. Bredt
behandlingsprogram for han, hun og sammen.

Underholdning
På You & Me by Cocoon findes der et fint udvalg af
underholdning, der inkluderer daglig underholdning med
levende musik, DJ og shows med lokal kultur.

Måltider inkluderer: Vælg mellem halvpension,
helpension eller All Inclusive

Overnatning: You & Me by Cocoon

Dag 9: Afrejse fra
Maldiverne
I bliver transporteret tilbage til lufthavnen ved Malé med
vandflyver. Herfra går turen med fly tilbage til Danmark,
hvor der vil være et flyskifte undervejs.

Aktiviteter inkluderet: Lufthavnstransfer med
vandflyver direkte til lufthavnen
Måltider inkluderet: Morgenmad på resortet /
forplejning ombord på flyet.

Dag 10: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen.

Indkvartering på You & Me
by Cocoon



Beach Suites med pool
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You & Me by Cocoon ligger på en privat, rustik og
romantisk ø i et smukt, uberørt hjørne af Maldiverne.
Dette er en verden væk fra hverdagens stres, og resortet
er et perfekt sted for afslapning og til at opnå rigtig
kvalitetstid som par. Resortet er et 5-stjernet feriested i
Raa atollen i det nordlige Maldiverne bygget i 2019. You
& Me by Cocoon er kun for voksne og således særdeles
velegnet til en bryllupsrejse eller en rejse for par og
venner. Den rolige atmosfære gør stedet til et
afslappende refugium langt væk fra snart alt.

Indkvartering
Resortet tilbyder 108 villaer og suiter, hvor de fleste er
bygget på pæle i den smukke turkisblå lagune.

Manta Villa er en 55 m2 stor villa i lagunen med udsigt
over havet med solopgang, og den byder på en rustik og
luksuriøs følelse. Villaen har polerede trægulve, en seng i
king size størrelse med udsigt over havet, regnbruser og
en terrasse med uendelig udsigt ud over den smukke
lagune. Villaerne ligger parvis ved siden af hinanden.

Dolphin Villa Pool er en 65 m2 stor villa i lagunen, der
ligger for sig selv med en spektakulær udsigt over
solnedgangen. Villaen har polerede trægulve, en seng i
king size størrelse med udsigt over havet, komfortabel
sofa, regnbruser og en terrasse med direkte adgang ned i
lagunen. Udenfor villaen har den en privat infinity-pool
med udsigt ud over havet.

Beach Suite Pool er en 85 m2 stor suite på stranden. Den
har et smukt badeværelse med badekar stort nok til et
par samt regnbruser. I værelset er der en seng i king size

størrelse med udsigt over stranden, sofa, terrasse samt
privat pool med privat strandområde og havudsigt.

Aqua Suite Pool er en 80 m2 stor suite i lagunen med en
betagende udsigt over solnedgangen. Suiten har en smuk
privat infinity-pool og en solterrasse med direkte adgang
til lagunen. Værelset har polerede trægulve, en seng i
king size størrelse med udsigt over havet en sofa samt et
stort badeværelse med regnbruser og badekar med
udsigt ud over havet stort nok til et par.

Restauranter og barer på
You & Me by Cocoon
H2O er en nedsænket undervandsrestaurant og den
første af sin slags. Her får man et 360 graders overblik
over Maldivernes betagende liv i lagunen, imens man
nyder et lækkert måltid. Denne restaurant er ikke
inkluderet i prisen og skal forudbestilles.

Green Carpet er en frokostrestaurant i et muntert miljø
rundt om poolen. Her serveres der sunde og lækre
frokoster.

The Sand er hovedrestauranten, hvor der serveres
morgenmad og middag med frisklavede internationale
retter på madlavningsstationer inde i restauranten.
Restauranten er indrettet i et rustikt design med en
vinkælder, der byder på et stort udvalg af vin og



Ankomst til You & Me by Cocoon
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champagne.

Rising Sun er en unik japansk oplevelse af Teppanyaki,
der tilbyder asiasike smage med saftigt kød, fisk og
japanske lækkererier.

La Pasta er en autentisk italiensk restaurant ved
strandbredden, der serverer retter fra det italienske
køkken med pastaspecialiteter og pizza for både frokost
og middag.

Cheers Bar ligger ved det store poolområde fyldt med
sofaer og stole. Her serveres der frisklavede cocktails og
et bredt udvalg af vin og champagne til tonerne fra
musikoptræden og underholdning hver aften.

All inclusive - hvad er
inkluderet
Med all inclusive får I adgang til at spise og drikke på alle
restauranter på nær H2O både morgenmad, frokost og
middag samt eftermiddagste/-kaffe med snacks i
tidsrummet 16.30-18.00. I baren kan I frit vælge mellem
flaskevand, sodavand, øl, husets vin, spritus, cocktails og
mock tails i tidsrummet 10.00-24.00.

Efter midnat koster alle drikkevarer normal pris. I
minibaren er vand og sodavand frit tilgængelig og den
bliver dagligt fyldt op.

Desuden er alle ikke-motoriserede aktiviteter på vandet
også inkluderet.



Priser og afgange
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Rejseperiode August-december  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse

Manta Villa
27.948,00 DKK

Beach Suite med pool
30.798,00 DKK

Dolphin Villa med pool
32.198,00 DKK

Aqua Suite med pool
36.498,00 DKK

Rejseperiode Januar-marts  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse

Manta Villa
30.798,00 DKK

Beach Suite med pool
33.648,00 DKK

Dolphin Villa med pool
35.048,00 DKK

Aqua Suite med pool
39.498,00 DKK

Rejseperiode April  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse

Manta Villa
27.948,00 DKK

Beach Suite med pool
30.798,00 DKK

Dolphin Villa med pool
32.198,00 DKK

Aqua Suite med pool
36.498,00 DKK

Rejseperiode Maj  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse

Manta Villa
23.698,00 DKK

Beach Suite med pool
26.548,00 DKK

Dolphin Villa med pool
27.948,00 DKK

Aqua Suite med pool
32.198,00 DKK

Rejseperiode Juni-juli  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse

Manta Villa
25.998,00 DKK

Beach Suite med pool
28.948,00 DKK

Dolphin Villa med pool
27.548,00 DKK

Aqua Suite med pool
34.648,00 DKK

Prisen inkluderer halvpension
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Opgradering til helpension kr. 2.850,-
Opgradering til 'all inclusive' kr. 5.650,-

Ved rejse i påske og jul/nytår må der forventes en højere pris. Kontakt os for nærmere information.



Hvad er inkluderet i prisen?

da
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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

Lufthavnstransfer med vandflyver

7nætter på You & Me by Cocoon

Halvpension

Bidrag til Pakkerejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Opgradering til helpension eller 'all inclusive'

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/asien/maldiverne/unikt-adults-only-resort-pa-maldiverne-85860?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/maldiverne/unikt-adults-only-resort-pa-maldiverne-85860%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

