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Tag med på et eventyrlig badeferie til Maldiverne. Her forener I to
legendariske oplevelser: Besøget på Maldiverne med de unikke
koraløer og et ophold på The Standard, som gennem mange år
har sat - ja, standarden, for boutique hoteller verden over.
Maldiverne krystalklare vand, de smukke laguner og de
imponerende kridhvide sand er et postkort værdigt, og det bedste
er, at det ser sådan ud. En rejsedrøm for mange, som de senere
år er blevet gjort til virkelighed. The Standard ligger i Raa-atollen
og frister med lækker indkvartering, flotte faciliteter og
gastronomiske højder, som man kun kan lade sig friste af.
The Standard er et virkeligt lækkert boutiquehotel og hotelkæden
består af ialt 6 hoteller, der gennem årene har opnået et
renommé, som toppen af poppen indenfor boutique hoteller. Så
velkommen til et hotel, der gennem årene har sat 'standarden'
indenfor den type hoteller.
Der er ikke noget at vente på. Drømmen om Maldiverne har
aldrig været mere virkelig, og med ophold på The Standard er
kvalitetsringen sluttet.

Villa med privat pool

Stort udvalg af aktiviteter

Kulinariske oplevelser i restauranter og barer

Snorkeludstyr i villaen klar til brug

Unikt boutique hotel med høj 'standard'

Tilkøb All Inclusive og få mere værdi
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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 I jeres rejse med vandflyver direkte til
Raa-atollen og resortet The Standard. Nyd den smukke
flyvetur over Maldivernes fantastiske ø-hav. Turen med
vandflyver tager ca. 35 minutter.

I skal nu nyde de næste 7 nætter på et fantastisk

5-stjernet boutique resort i en lækker villa omgivet af
den smukkeste lagune.

Aktiviteter inkluderet: Lufthavnstransfer med
vandflyver direkte til hotellet
Måltider inkluderer: Vælg mellem morgenmad,
halvpension, helpension eller All inclusive
Overnatning: The Standard

Dag 3-8: Ophold på The
Standard
Nyd dagene på The Standard, der ud over afslapning på
den hvide sandstrand eller ved poolen også byder på
spændende aktiviteter, de fleste inkluderede, og god
underholdning.

The Standard ligger i Raa-atollen i det nordlige
Maldiverne omgivet af en fantastisk undersøisk verden
rig på skabninger lige fra skinnende plankton til store
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manta rays.

I alle villaer og på resortets fællesområder er der trådløs
WiFi, så er der mulighed for at dele den fantastiske
oplevelse med venner og familie hjemme i Danmark.

Resortet har en lille butik med et udvalg af ting, I måske
lige står og mangler, lige fra skønhedsprodukter til
lækkert tøj og ting, der er rare at have på en ø.

Til de aktive er der både et fitness center og tennisbane.

Swimmingpoolen ligger på stranden i forlængelse af en
hyggelig beach lounge med havudsigt. Her afholdes der
pool party hver lørdag.

Selvom resortet ligger på en lille ø, kan det være praktisk
at have en cykel, som I helt gratis kan låne af resortet.

Fiskeri
Er I til en hyggelig fisketur, har resortet flere tilbud til jer.
I kan lære at fiske som de lokale eller tage på 'big game'
fiskeri i det dybe vand uden for attollen, for at fange de
helt store fisk.

Skildpaddeekspedition
I kan også komme tættere på undervandslivet på en
skildpaddeekspedition, hvor I svømmer rundt sammen
med grønne havskildpadder, der lever godt af
havgræsset.

Snorkeling
Kræver snorkeleventyret mere end resortets egen

lagune, kan I tage med på en 20 minutters bådtur for at
snorkle på gode koralrev i nærheden. Her får I syn for
næsten 100 forskellige koraller, der er hjemsted for et
helt unikt maritimt liv af over 200 forskellige fiskearter.
Turen kan også gøres efter solnedgang, for at opleve den
del af det maritime liv, der kun er aktivt om natten under
den stjernefyldte himmel. I perioden fra maj til november
er der også mulighed for at svømme med de store
pilerokker, der nærmest flyver gennem vandet.

Cruise
Det omkringliggende maritime liv kan også opleves
tørskoet fra en båd. Tag f.eks. med på et delfin cruise, når
de over 20 arter af delfiner man kan opleve i Maldiverne
skal spottes, alt mens I nipper til en lækker cocktail. I kan
også tage med på et øhop og besøge forskellige øsamfund
og lære nærmere om den maldiviske livsstil, herunder
arkitektur, frugtplukning og et besøg på Ibrahim Fulfu
Museum.

Er I mere til de romantiske scener, så tag med på et
Sunset cruise, hvor I har den idylliske solnedgang i vente i
selskab med en lækker cocktail.

Vandsport
Til de, der ikke kan få nok af vand, er der en lang række af
sjove og aktivtetsfyldte ting som f.eks. oppusteligt
vandland, jetski, kajakroning, paddle boarding,
windsurfing og vandski.

Dykning
Uanset om I er erfarne eller nybegyndere, har I en oplagt
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mulighed for at deltage i et dykkerkursus enten som en
introduktion til dykning generelt eller til et PADI-kursus,
der efterfølgende giver jer adgang til at dykke overalt på
kloden. Dykning er en spændende og anderledes, men
også krævende, måde at opleve det maritime liv i både
lagunen og på havet.

Arrangementer
I løbet af opholdet har I mulighed for at deltage i
forskellige arrangementer.

På Todis Bar kan I opleve traditionel boduberu med
stammeslag og dans, ved swimmingpoolen er der lørdag
poolfest i ægte 'Los Angeles og Miami stil', og skal
stemmebåndet røre på sig, venter mikrofonen på jer, når
der skal synges karaoke på et danse gulv af glas, hvorfra
man kan se direkte ned til fiskene i lagunen under gulvet.

I kan også finde en hyggelig liggestol på stranden i
selskab med drinks og snacks, mens der vises film til den
ugentlige Moonlight Cinema Event.

Spa
Når det er tid til den ultimative selvforkælelse, foreslår vi
et besøg i resortets Spa, hvor et omfattende program kan
sørge for at I får renset krop og sjæl. Spaprogrammet
inkluderer bl.a. (på engelsk):

Traditional Hammam Rituals
Do-It-Yourself Hammam Bar
Massages and Body Treatments Facials and Nails
Hair Treatments and Beauty Rituals

Yoga
Meditation Movement and Fitness
Sound Therapy

Bæredygtig turisme
Resortet er forpligtet til at bevare livet i havet og
beskytte havet. Det inkluderer bevarelse af koralliv,
reduktion af plastaffald samt brug af produkter, der er
fremstillede af genbrugte og genanvendelige materialer.
Målet er at reducere CO2-fodaftrykket ved at
gennemføre flere initiativer. Vigtigst af alt ved fx. at
tilbyde alle gæster gratis destilleret vand på flaske fra
resortets eget aftapningsanlæg. Alle drikkevarer
serveres med biologisk nedbrydeligt miljøvenligt sugerør
og alle bionedbrydelige affaldsprodukter genanvendes
og genbruges som kompost til de smukke haver og
nærliggende gårde.

Måltider inkluderet: Vælg mellem morgenmad,
halvpension, helpension eller All inclusive
Overnatning: The Standard

Dag 9: Afrejse fra
Maldiverne
I bliver transporteret tilbage til den internationale
lufthavn i Malé på samme måde, som I kom til resortet.
Fra Mahé går rejsen tilbage til Danmark. Der vil være et
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flyskifte på vejen tilbage.

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

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

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Indkvartering på The
Standard
The Standard tilbyder villaer med egen private pool både
på stranden og hen over lagunen. Alle villaer har en
aktivitetsvæg med redningsveste, snorkeludstyr,
svømmefinner, stor badering, tørpose og en ukulele til en
privat koncert ved solnedgang.

Overwater Villa er bygget oven på lagunens krystalklare

vand, hvortil I har direkte adgang fra jeres private
terrasse. De 110 kvm store villaer er ren luksus med stor
dobbeltseng, sofa, liggestol, pool og en delvis udendørs
bruser. Et perfekt valg for jer, der elsker at snorkle samt
duften af havbrisen. Villaerne har enten udsigt ud over
havet eller hen over lagunen.

Beach Villa er anlagt på den kridhvide sandstrand, der
omkranser hele øen. De 137 kvm store villaer er
udstyrede med en stor dobbeltseng, privat terrasse med
liggestole og pool samt et udendørs badeværelse. Et
perfekt match for jer, der elsker de fine sandstrande med
udsigt ud over turkisblåt vand. Villaerne har udsigt ud
over enten de smukke hvide bounty-strande eller til
havet og/eller lagunen.

Restauranter og barer på
The Standard
Kula Restaurant serverer morgenmad, frokost og
middag i luftige og lyse omgivelser med en afslappet
atmosfære. Navnet 'Kula' betyder farver, og selve
menuen er farverig med autentiske retter fra det
amerikanske, europæiske og asiasiske køkken.

Todis Bar ligger ved swimmingpoolen og serverer lækre
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favoritter med et lokalt kulinarisk twist. Gå ikke glip af fx.
en drink med 'toddy', der en helt særlig maldivisk
kokosnektar. I Todis Bar kan I også udfordre jer selv og
hinanden i et spil bordtennis på det rørformede
bordtennisbord.

Joos Café er det perfekte luftige og skyggefylde sted at
hænge ud og få den daglige smoothie, kaffe eller stykke
wienerbrød. Her tilbydes den salte og søde morgenmad
og lette frokoster med friske salater og sandwich.
Måltiderne kan serveres ved bordene, ved
swimmingpoolen eller i loungeområdet med bibloteket,
hvor der er læsestof for enhver smag.

Guduguda Restaurant er resortets autentiske maldiviske
restaurant og den første af sin art på Maldiverne. Her
kan I nyde retter fra det traditionelle maldiviske køkken,
lavet af de friskeste ingredienser. I kan spise i traditionel
maldivisk stil, siddende på hynder på gulvet enten inden-
eller udendørs, omgivet af rustikke møbler og
dekorationer. Nyd smagfulde kokosretter med
omhyggeligt udvalgte friske urter og krydderier, samt
delikate og aromatiske risretter, frugt og grøntsager,
hertil serveret flade brød.

BBQ Shak er en sjov madoplevelse, hvor fersk fisk,
skaldyr og kød grilles til perfektion og serveres med en
række forskellige hjemmelavede saucer. Stedet ulmer af
fantastisk stemning, sandstrand og masser af god smag.

Beru Bar serverer kreative cocktails og barsnacks ved
solnedgang. Varme røde lys og en overdimensioneret

diskokugle aktiverer rummet, mens DJ'en sender globale
beats ud og trækker gæsterne til dansegulvet, der med
sit glasbund giver udsigt til fiskene under gulvet ned i
lagunen.

Tonic Bar er en wellness-bar ved swimmingpoolen og
kun er for voksne. Barens bartendere samarbejder med
urtelæger for at skabe smagfulde alkoholfri cocktails,
lavet af urter og planter, der er kendte for at have
'medicinsk' virkning. Et perfekt supplement til
Spabehandlingerne.

Tilkøb All inklusive. Hvad
er så yderligere
inkluderet?
Tilkøb af 'All inclusive' pakken inkluderer:

Alle måltider i hovedrestauranten Kula Restaurant
samt middage i Guduguda Restaurant og BBQ Shak
1 af følgende ture: Sunset Cruise, Dolphin Cruise
eller Turtle Expedition
30 minutters Spabehandling
Stort udvalg af drikkevarer i Kula Restaurant, Beru
Bar, BBQ Shak, Guduguda, Joos Café og i
minibaren (kontakt os for liste med udvalget af



The Standard

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

drikkevarer inkluderet)
Vandsportsaktiviteter: 1 time hver dag
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Rejseperiode Juli-august  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse inkl. lufthavnstransfer
med vandflyver

Lagoon Overwater Villa
29.998,00 DKK

Ocean Overwater Villa
31.998,00 DKK

Lagoon Beach Villa
34.248,00 DKK

Ocean Beach Villa
36.248,00 DKK

Rejseperiode September  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse inkl. lufthavnstransfer
med vandflyver

Lagoon Overwater Villa
27.548,00 DKK

Ocean Overwater Villa
29.548,00 DKK

Lagoon Beach Villa
31.848,00 DKK

Ocean Beach Villa
33.798,00 DKK

Rejseperiode Oktober-december  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse inkl.
lufthavnstransfer med vandflyver

Lagoon Overwater Villa
29.548,00 DKK

Ocean Overwater Villa
31.548,00 DKK

Lagoon Beach Villa
33.798,00 DKK

Ocean Beach Villa
35.798,00 DKK

Rejseperiode Januar-april  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse inkl.
lufthavnstransfer med vandflyver

Lagoon Overwater Villa
30.948,00 DKK

Ocean Overwater Villa
32.948,00 DKK

Lagoon Beach Villa
35.198,00 DKK

Ocean Beach Villa
37.198,00 DKK
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Rejseperiode Maj-juni  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse inkl. lufthavnstransfer
med vandflyver

Lagoon Overwater Villa
27.548,00 DKK

Ocean Overwater Villa
29.548,00 DKK

Lagoon Beach Villa
31.848,00 DKK

Ocean Beach Villa
33.798,00 DKK

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

Tillæg pr. person for opgradering
Halvpension kr. 4.200
Helpension kr. 6.700
All inclusive kr. 15.650

Forplejning er gratis for børn under 12 år.



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

Meet & Greet ved ankomst til Maldiverne

Lufthavnstransfer med vandflyver

7nætter på The Standard

Morgenmad

Velkomstdrik

Adgang til Aqua Water Park

Brug af tennisbane og -udstyr

WiFi

Drikkevand

Fødselsdagskage ved fejring af fødselsdag

Brug af cykler

Brug af kajak eller stand-up paddle board i 30
minutter om dagen

Green tax

Bidrag til Pakkerejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Opgradering til halvpension, helpension eller 'all
inclusive'

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/asien/maldiverne/the-standard-92186?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/maldiverne/the-standard-92186%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

