Cocoon Maldives | All inclusive
| Maldiverne

Som det første designhotel i Maldiverne blander Cocoon
Maldives det bedste fra italiensk design med Maldivernes
fantastiske naturlige skønhed, alt sammen på baggrund af det
azurblå Indiske Ocean. Resortet ligger en 30 minutters smuk
flyvetur med vandflyer fra lufthavnen i Malé.

10 dage
Fra-pris pr. person i kr.

25.998,-

Cocoon Maldives har 150 gæstevillaer, 3 restauranter og 2 barer,
der udelukkende er designet af LAGO, den prisvindende
italienske designer. Det er elegant luksus til en overkommelig
pris.

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

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

5-stjernet resort omgivet af en smuk lagune.
Aktiviteter inkluderet: Lufthavnstransfer med
vandflyver direkte til hotellet
Måltider inkluderer: All Inclusive
Overnatning: Cocoon Maldives

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Dag 2: Ankomst til
Maldiverne
Efter ankomst til lufthavnen ved hovedstaden Malé
forsætter I jeres rejse med vandflyver direkte til
Lhaviyani-atollen og resortet. Nyd den smukke flyvetur
over Maldivernes fantastiske ø-hav. Turen med
vandflyver tager ca. 30 minutter.
I skal nu nyde de næste 7 nætter på et fantastisk
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Dag 3-8: Ophold på
Cocoon Maldives
Nyd dagene på Cocoon Maldives, der byder på afslapning
på de hvide bountystrande samt spændende
underholdning og lækkert mad på et lille udvalg af
restauranter.
Dykning
Cocoon Maldives er et fantastisk sted at se nogle af
Maldivernes mest karismatiske marineliv, såsom manta
rays, skildpadder, napoleonfisk og de helt ufarlige grå
revhajer. Resortet huser et dykkercenter, der drives af
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certificerede fagfolk. Her kan nybegyndere lære at dykke
og tage deres PADI-certifikat. Erfarne dykkere kan nyde
skræddersyede dykketure til nogle af atollens mest
livlige dykkersteder.

Dag 9: Afrejse fra
Maldiverne

Aktiviteter på vandet
Er du en adrenalin junkie? Cocoon's Water Sports Center
tilbyder alt hvad du behøver for den ultimative
vandsport. Fra snorkling til jetski, har de det komplette
udvalg af vandsportudstyr og aktiviteter til selv de
største eventyrere.

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.

Spa
Resortets erfarne spa-terapeuter tilbyder en bred vifte
af terapeutiske behandlinger fra forskellige hjørner af
verden. Derved sikrer I jer en sublim spa-oplevelse
designet til at helbrede sind, krop og ånd.
Underholdning
På Cocoon Maldives findes der et fint udvalg af
underholdning, der inkluderer live musik, karaoke,
fodring af fisk, sport, yoga, pilates, aqua aerobics, zumba,
beach volleyball og et program med daglige aktiviteter.

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 Cocoon
Maldives

Måltider inkluderer: All Inclusive
Overnatning: Cocoon Maldives

Villaerne er designet til god komfort med moderne
interiør. De er omgivet af uendelig turkisblåt blanding,
der giver luksus og tropisk ro. Slap af og opleve en tidløs
ferie.
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Indkvartering
Resortet tilbyder 108 villaer og suiter, hvor de fleste er
bygget på pæle i den smukke turkisblå lagune.
Beach Villa er 50 kvadratmeter store strandvillaer med
det bedste af italiensk design. Åben plan, men alligevel
intim. Ved villaen har I en badestand med udendørs
brusebad. Soveværelset er med en svævende kingsize
seng.
Lagoon Villa er 65 kvadratmeter luksuriøse villaer over
lagunen. De er indbegrebet af diskret elegance. Hvert
element fra møbler til den unikke svævende seng, er
valgt specifikt til at fremkalde
følelsen af ro og afslapning.
Beach Suite Pool på 70 kvadratmeter tilbyder mere plads
med større stuer og badeværelser. Ligesom Beach
Villaerne er den udelukkende designet af LAGO i ooze
stil. Her kan I nyde tilværelsen i jeres private pool med
udsigt over stranden.
Lagoon Suite Pool på 70 kvadratmeter kan prale med en
stilfuld solterrasse og badeværelser med stort boblebad.
Fra suiten har I direkte adgang til den turkise lagune
samt en forbløffende udsigt over havet, komplet med en
anfantastisk solnedgang.
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Restauranter og barer på
Cocoon Maldives
Octopus er Cocoons hovedrestaurant, der tilbyder
buffet med flere skræddersyede madlavningsstationer,
der
server frisklavet asiatisk, italiensk og grillet mad.
Restauranten er domineret af en glasvæg hvor bag der
gemmer sig et stort udvalg af vine fra hele verden.
Restauranten giver mulighed for at mænge sig med andre
gæster.
Manta er Cocoon's fine restaurant og opført over
lagunen. Det moderne interiør er designet af LAGO og
lagunen giver en blændende baggrund for et udsøgt
måltid fra restaurantens internationale menu.
Palm Square er en udendørs 'restaurant under palmerne'
ved stranden, pyntet i arabisk stil med siddepladser på et
pudegulv, lanterner og vandpiber.
Kurum-Bar er en lounge og et område fyldt med
hængekøjer, der ligger tæt på børneområdet.
Loabi Loabi Bar ved poolen og et hyggeligt mødested.
Baren er vært for poolfester hver aften, hvor en DJ vil
underholde.
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All inclusive - hvad er
inkluderet
All inclusive inkluderer:
Morgenmad, frokost og middag i
hovedrestauranten Octopus, samt te og kaffe med
snacks serveret i tidsrummet kl. 16.30-18.00.
Flaskevand samt drinkevarer serveret i glas
(inkluderer sodavand, drinks, øl, husets vin, gin,
vodka, wishey, cognac, tequila, rom, arrack og
martini) Drikkevarerne serveres kun i tidsrummet
kl. 10-24. Efter midnat kan drikkevarer købes til
normal pris.
Udvalgte snacks.
Minibar med sodavand og flaskevand (fyldes op
dagligt).
Te og kaffe i værelset.

Premium minibar, der dagligt opfyldes med øl, vin,
sodavand, flaskevand og snacks.
Daglige udflugter, der frit kan vælges fra
programmet.
20% rabat på alle spabehandlinger.
En romantisk middag i den prisvindende restaurant
Manta.
En barbeque-middag på stranden

XXL All inclusive inkluderer:
Adgang til VIP lounge ved Trans Maldivian Airways
vandflyverterminal ved ankomst til Maldiverne
samt assistance ved afgang.
Udvalg af premium vine fra hele verden, der er
tilgængelig i restauranterne og barerne samt
ubegrænset cocktails, signatur-drinks, friskpresset
juice, sodavand, te og kaffe.
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Priser og afgange
Rejseperiode August-oktober - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse
Beach Villa
28.998,00 DKK

Lagoon Villa
32.098,00 DKK

Beach Suite Pool
36.648,00 DKK

Lagoon Suite Pool
41.248,00 DKK

Rejseperiode November-december - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse
Beach Villa
28.998,00 DKK

Lagoon Villa
32.098,00 DKK

Beach Suite Pool
36.648,00 DKK

Lagoon Suite Pool
41.248,00 DKK

Rejseperiode Januar-marts - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse
Beach Villa
32.098,00 DKK

Lagoon Villa
35.148,00 DKK

Beach Suite Pool
39.698,00 DKK

Lagoon Suite Pool
44.248,00 DKK

Rejseperiode April - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse
Beach Villa
28.998,00 DKK

Lagoon Villa
32.098,00 DKK

Beach Suite Pool
36.648,00 DKK

Lagoon Suite Pool
41.248,00 DKK

Rejseperiode Maj - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse
Beach Villa
25.998,00 DKK

Lagoon Villa
29.048,00 DKK

Lagoon Suite Pool
38.198,00 DKK
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Beach Suite Pool
33.598,00 DKK

Rejseperiode Juni-juli - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse
Beach Villa
28.448,00 DKK

Lagoon Villa
31.498,00 DKK

Beach Suite Pool
36.048,00 DKK

Lagoon Suite Pool
40.598,00 DKK

Opgradering til 'XXL all inclusive' kr. 4.300,Opgradering til business class på flyrejsen kr. 20.550,Ved rejse i påske og 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

Lufthavnstransfer med vandflyver

Opgradering til 'XXL all inclusive'

7nætter på Cocoon Maldives

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

All inclusive

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Bidrag til Pakkerejsegarantifonden

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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salg@benns.dk

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