Ekspeditionskrydstogt i Fransk
Polynesien

For mange er Fransk Polynesien en uopnåelig drøm, men nu kan
drømmen blive til virkelighed med denne fantastiske rejse. Rejs
fra et paradis til det næste ombord på Aranui 5.
Opdag Tahitis frodige landskab og sorte strande og se, hvordan
Tahiti så ud for 50 år siden, når I besøger alle de 6 beboede
Marquesas-øer, samt den fortryllende natur og farverige kultur på
Fakarava og Rangiroa i Tuamotus og paradiset Bora Bora på
Society Islands.

18 dage
Fra-pris pr. person i kr.

57.798,-

Dette er virkelig en rejse, hvor I vil opleve unikke destinationer i
Stillehavet, bl.a. Fatu Hiva, der er kendt fra norske Thor
Heyerdahls opdagelsesrejser.
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Rig på polynesiske kulturoplevelser
Uforglemmelige naturoplevelser
Smukke Tahiti og Bora Bora
Oplev de 6 beboede Marquesas-øer

Dagsprogram
Dag 1: Afrejse fra
Danmark

resortet er der 121 luksuriøse værelser og suiter, som
alle er designet med autentisk polynesisk indretning.
Resortet består desuden af to barer, to restauranter, en
souvenirbutik, fitnesscenter og spa.

I dag er der afrejse fra Danmark, og I begynder jeres rejse
til eksotiske Fransk Polynesien med ankomst imorgen.

Måltider inkluderet: Mad på flyet
Overnatning: Hotel Manava Suite Resort Tahiti eller
tilsvarende

Dag 2: Ankomst til Tahiti
I dag ankommer I til Tahiti i Fransk Polynesien, og fra
lufthavnen er der arrangeret transfer til hotellet, hvor I
skal bo de næste nætter, Hotel Manava Suite Resort
Tahiti.
The Manava Suite Resort Tahiti
Resortet ligger på den vestlige siden af øen og 5 km fra
hovedstaden, Papeete, og har en idyllisk placering lige
ved en lagune. Her finder man en af øens største 'infinity
pools', hvor man kan nyde en drink fra Taapuna Pool Bar
og om eftermiddagen en fantastisk solnedgang. På
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Dag 3: Tahiti
I dag har I en hel dag til at slappe af på det lækre hotel og
nyde lokalområdet. Tag en svømmetur i poolen eller
lagunen, slap af på en af solsengene, nyd et dejligt måltid
eller en afslappende spabehandling. Der er også
mulighed for at udforske området med kun to minutters
gang til marina, shoppingområde eller en 10 minutters
køretur til centrum af Papeete.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Hotel Manava Suite Resort Tahiti eller
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Fatu Hiva

tilsvarende

Dag 5: Tahiti
Nyd morgenmaden inden I bliver hentet på hotellet og
kørt til krydstogtsterminalen, hvor Aranui 5 venter. Der
er afgang fra Papeete på Tahiti kl. 18.00.

Dag 4: Tahiti
Nyd en god morgenmad på hotellet inden dagens
halvdagsudflugt på øen.
I dag skal I på en sightseeingtur rundt på øen for at
opdage nogle af dens skatte. I starter på vestkysten og
den berømte Marae Arahurahu, et religiøst sted
dedikeret til de gamle guder, hvor vigtige ceremonier
plejede at finde sted.

Aranui 5
Aranui 5 er et nyt specialbygget krydstogts-/fragtskib,
som sejler fra Tahiti til Marquesas, Tuamotu og Society
Islands. Aranui 5 er designet til at tilbyde alle
bekvemmelighederne på et krydstogtskib, mens det også
fungerer som et forsyningsskib, og er klassificeret som et
lille fartøj med plads til 254 passagerer i 103 kahytter.

I fortsætter derefter med et besøg ved de smukke haver
og floden Vaipahi, som ligger i frodigt tropisk område.
Næste stop er østkysten og områdets 'blow hole', eller
det berømte Venus Point, hvor den opdagelsesrejsende
kaptajn James Cook gik i land. Til sidst går turen op til
Taharaa View Point, hvor der er en fantastisk
panoramaudsigt ud over øen.

Med 8 forskellige dæk genspejler interiørdekorationen
den polynesiske arv. Skibet har én restaurant, hvor alle
måltider om bord serveres i uformelle omgivelser, 2
saloner og 2 konferencerum, hvor gæsteforelæsere
tilbyder præsentationer af emner, der relaterer sig til
Marquesas. Der er 4 barer og en 'Sky Bar' med
panoramaudsigt, en udendørs pool, en butik,
massagerum og et fitnesscenter.

Resten af dagen er på egen hånd.

Se frem til en fantastisk rejse 'off the beaten path'.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Hotel Manava Suite Resort Tahiti eller
tilsvarende

Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet og øvrige
måltider ombord på skibet
Overnatning: Aranui 5
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Nuku Hiva

Dag 6 (jan.-aug.): Makatea

blev det fransk territorium med omkring 30 indfødte
indbyggere, som jagtede skildpadder.

I får muligheden for at besøge resterne af Makatea,
minedriften efter fosfat, krydse øen enten i bil eller til
fods, besøge grotter samt spise frokost under klipperne
på stranden. I vil også få mulighed for at smage
Kavau-krabbe, der bliver tilberedt af de lokale
indbyggere. Herefter følger I kysten tilbage til skibet, for
at sejle videre mod Marquesas-øerne.

Måltider inkluderet: Frokost og middag ombord på
skibet samt frokost på stranden
Overnatning: Aranui 5

En forhøjet atol er en koralø, hvor hele eller en del af
jorden er sammensat af et gammelt koralrev. Navnet
Makatea refererer til sådan en atol med resterne af en
gammel vulkanø i centrum.
Måltider inkluderet: Frokost og middag ombord på
skibet samt frokost på stranden
Overnatning: Aranui 5

Dag 6 (sept.-dec.): Mataiva
I ankommer til øen Mataiva, som er en atol beliggende i
Tuamotu-øgruppen. Her vil I besøge landsbyen Pahua,
Papiros marae, skildpaddernes klippe og fosfatbassinet,
de lokale kalder "Pool". Frokosten vil blive serveret som
buffet på en idyllisk strand, hvor I også kan nyde en
svømmetur eller snorkle. Sidst på dagen sejler I videre
mod Marquesas-øerne.
Mataica blev først opsøgt af europæere i 1820 og senere
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Dag 7: På havet
I har en hel dag til at nyde stemningen ombord på det
flotte skib Aranui 5 og slappe af på en af solstolene eller i
den komfortable salon med aircondition. Eller hvorfor
ikke bare nyde udsigten over det uendelige sydlige
Stillehav, inden skibet imorgen lægger til ved den første
af de fængslende Marquesas-øer.
Marquesas-øerne
Marquesas-øerne er en af ø-grupperne i Fransk
Polynesien og består af 15 vilde vulkanøer, hvoraf seks
er beboet (Nuku Hiva, Ua Pou, Ua Huka, Fatu Hiva, Hiva
Oa og Tahuata). Kulturen her skiller sig ud fra resten af
øgrupperne både med sprog og traditioner.
I løbet af besøget på øerne vil I få et indblik i Marquesas
kultur og historie, som vil sende jer tilbage til en svunden
tid og give jer fuld indsigt i den gamle civilisation.
Undervejs på sejlturen vil I få mulighed for at bevæge
hofterne som en ægte tahitier, når besætningen ombord
på skibet stolt introducerer jer for deres livsstil og
underholder jer med polynesiske sange og rytmer på
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Traditionel Marquesan danseforestilling

ukuleler, guitarer og trommer.

Dag 9: Nuka Hiva

Måltider inkluderet: Alle måltider ombord på skibet
Overnatning: Aranui 5

Dag 8: Ua Pou
I dag sejler I ind til Ua Pou og fra dækket ser I de skyhøje
klippespir, som er unikke for Ua Pou. Mens skibets
mandskab henter forsyninger i land, kan I udforske den
charmerende landsby Hakahau og dens kirke.
Mød øens talentfulde træskærere og kunstnere og gå en
tur op på bakken til korset, hvorfra I får en fantastisk
udsigt over bjergene, de frodige dale og hovedlandsbyen.
En dejlig Marquesan-frokost vil blive serveret med
brødfrugt, en 'Marquesan staple' sammen med
karrymarineret ged (en af Marquesas-øernes
specialiteter), poisson cru (rå fisk marineret i limesaft og
kokosmælk), taro og søde røde bananer. Mens I spiser,
kan I nyde en danseforestilling, der inkluderer
'fugledansen', en traditionel dans på Ua Pou.
Måltider inkluderet: Alle måltider ombord på skibet
Overnatning: Aranui 5
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Når Aranui 5 lægger til kaj, har I mulighed for at udforske
Taiohae, den lille administrative hovedstad i Marquesas.
Taiohae Bay er dér, hvor Herman Melville, en dengang
23 år gammel sømand, og en ven hoppede af et
hvalfangerskib i 1842.
Efter morgenmaden går I fra borde for at tage på dagens
udflugt i firehjulstrækker.
Det første stop er et besøg i katedralen i Taihoae. I kan
besøge katedralen eller gå på markedet for at shoppe
kunst og håndværk. Turen går videre til det arkæologiske
sted Mea'e Kamuihei med dets gigantiske banyaner og
petroglyfer. I kommer til det nærliggende Paeke-område
med paepae, enorme stenplatforme, hvor Taipi byggede
deres huse. Dette inkluderer en forestilling med den
traditionelle Marquesan Pig Dance.
Jeres første introduktion til den traditionelle
Marquesan-mad bliver serveret til frokost. Her får I
mulighed for at smage på specialiteter fra "Umu", der er
en underjordisk ovn, hvor maden bliver tilberedt i
timevis. Nyd maden mens lokal musik vil skabe en god
atmosfære.
I den lille landsby Hatiheu kan I besøge et museum, som
viser kopier af helleristninger fra uudforskede dale.
Udflugten fortsætter sydover til Taiohae med dens
spektakulære bugt og et gigantisk vulkansk amfiteater,
der er domineret af høje klipper og vandfald.
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Kirke i Nuku Hiva

Tilbage i landsbyen Taihoae finder I butikker I kan besøge
eller I kan vælge at tage tilbage til skibet.

et af øens mange udsigtspunkter ledsaget af skibets
guider.

Måltider inkluderet: Alle måltider ombord på skibet
Overnatning: Aranui 5

På Ua Huka vil der naturligvis være mulighed for at
shoppe kunsthåndværk, hvor trækunst og indgraverede
kokosnøddeskaller er nogle af øens specialer.

Dag 10: Ua Huka

Husk at finde jeres plads på dækket, når Aranui 5 sejler
langs kysten af ?Ua Huka, for her har I en fantastisk
udsigt.

Tidligt om morgenen ankommer I til Ua Huka, og dette er
en ankomst, I ikke vil gå glip af. Manøvren for at komme
ind i den lille bugt og fartøjets placering til afgang er
virkelig imponerende.

Måltider inkluderet: Alle måltider ombord på skibet
Overnatning: Aranui 5

I det tørre land Ua Huka kan I besøge det lille museum i
Vaipaee. Museet har udsøgte kopier af marquesansk
kunst, og guiderne vil fortælle om denne gamle
civilisation.
På en tur med firehjulstrækker har I mulighed for at
udforske øen, stoppe og nyde en fantastisk udsigt over
Stillehavet og besøge den botaniske have, før I når den
smukke landsby Hane. Frokosten serveres på en lokal
familierestaurant.
På Ua Huka findes der vilde heste (hentet fra Chile) der
er større end indbyggerne, og ridning på disse vil en være
en mulighed (registrering påkrævet og mod ekstra
betaling). De, der vælger ridemuligheden, vil møde resten
af ?gruppen på restauranten. Efter frokost kan I fortsætte
med at opdage øen i fiskerlandsbyen Hokatu eller opleve
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Dag 11: Hiva Ou og
Tahuata
Aranui 5 ankommer til Hiva Oa om morgenen, og I får
god tid til at udforske Atuona, den næststørste by i
Marquesas. Det var her Paul Gauguin boede og skabte
nogle af sine bedste værker. I kan besøge butikken, hvor
han handlede og opleve det tilstødende museum. Hvis I
går op ad bakken til kirkegården, får I en vidstrakt udsigt
ud over havnen. Under et enormt frangipanitræ står der
en gravsten med de enkle ord 'Paul Gauguin 1903'. I
nærheden ligger graven til en anden berømt europæer,
som også blev forført af Hiva Oa. Det er den belgiske
sangkomponist Jacques Brel, som døde i 1978.
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Ved ankomst på Aranui 5

Måltider inkluderet: Alle måltider ombord på skibet
Overnatning: Aranui 5

første franske bosættelse i Marquesas i 1842. Den store
kirke bygget af Vatikanet er dekoreret med smukke
marquesanske udskæringer og et vidunderligt farvet
glasvindue.

Dag 12: Hiva Oa og
Tahuata

Måltider inkluderet: Alle måltider ombord på skibet
Overnatning: Aranui 5

I Puamau kan I tage på en tur med firehjulstrækker til det
mest utrolige arkæologiske sted for "tikier" (gamle,
menneskelignende religiøse stenskulpturer) udover
påskeøen. Når I ankommer til Mea'e Iipona, fortæller de
kyndige guider historierne om disse hjemsøgende statuer
fra antikken. Området er smukt og frodigt og er
fantastisk med meget af det, polynesierne kalder "mana"
(åndelig kraft). Kun en lille del af stedet er blevet
restaureret, og det meste af det er stadig begravet under
massive træer og klipper.
Efter frokost ombord på skibet sejler Aranui 5 mod
Tahuata, hvor I kan nyde eftermiddagen i den lille
landsby Vaitahu.
Tahuata (Vaitahu)
Om eftermiddagen ankrer Aranui 5 op ud for den lille ø
Tahuata. På denne bladformede ø er luften tyk af dufte af
tiare og frangipani, og øen er rig på historie.
I 1595 landede spanske opdagelsesrejsende i landsbyen
Vaitahu og åbnede ild mod en række nysgerrige øboere
og dræbte omkring 200. Tahuata er også stedet for den
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Dag 13: Fatu Hiva
I dag ankommer I til Fatu Hiva, som er den mest frodige
og afsidesliggende ø i Marquesas. Den eneste adgang til
øen er via søvejen, da den ikke har nogen lufthavn.
I den rolige landsby Omoa vil I opleve kvinder, som
banker morbær, banyan eller brødfrugtbark med
tømmerstokke. Barken bliver derefter tørret og brugt
som lærred, som lokalbefolkningen maler gammelt
Marquesan-design på. Fatu Hiva er også kendt for sine
håndmalede pareoer (saronger) og monoi, der er
kokosnøddeolie, der er tilsat "Tiare Tahiti" blomster,
vanilje eller sandeltræ. I vil møde dygtige træskærere i
det store håndværkscenter. Der vil være rig mulighed for
at købe Marquesan-kunst og souvenirs.
Før frokost sejler Aranui 5 videre til naboøen,
Han-Kavedropa Hanavave Bay, også kendt som
Jomfrubugten. Hvis jeres fysik er til det, kan I vælge at
tage turen til fods. På denne uforglemmelige tur på 10
kilometer, får I en vidunderlig udsigt over tårnhøje
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Swimmingpool ombord på Aranui 5

klipper og majestætiske vandfald. For de der vandrer, vil
der blive serveret en lækker frokost på toppen af ?bjerget.
Solnedgangen i Hanavave Bay er et øjeblik med ren
lyksalighed og for at afslutte endnu en herlig dag, vil der
blive serveret en overdådig buffetmiddag på dækket
under stjernerne.
Måltider inkluderet: Alle måltider ombord på skibet
Overnatning: Aranui 5

Dag 14: På havet
En hel dag til søs, hvor I kan nyde faciliteterne ombord på
Aranui 5 og landskabet, som I sejler forbi.
Måltider inkluderet: Alle måltider ombord på skibet
Overnatning: Aranui 5

dykning (registrering er påkrævet og mod ekstra
betaling). Dykning her kan virkelig anbefales, da det
betragtes som et af de bedste steder i verden (alle
niveauer er velkomne).
Tuamotu-atollerne, med deres uberørte miljø og rene
vand, tilbyder de ideelle betingelser for perleopdræt. Her
får I mulighed for at besøge en fungerende perlefarm og
lære, hvordan Tahitis berømte havjuvel produceres. Og
hvis drømmen er at tage en med hjem, så er der en lille
butik på gården med et fint udvalg af perler.
Hvis du foretrækker at slappe af, kan du nyde Rangiroa's
hvide sandstrande og flotte laguner. På stranden har de
lokale "mamas" et fremragende udvalg af skalhalskæder,
nøgleringe og andre små souvenirs til salg.
Aranui 5 sejler videre ved frokosttid og fortsætter mod
den mytiske og smukke ø Bora Bora.
Måltider inkluderet: Alle måltider ombord på skibet
Overnatning: Aranui 5

Dag 15: Rangiroa
Fra dækket kan I se indgangen til Fransk Polynesiens
største atol og den næststørste i verden, nemlig
Rangiroa. Hvis I er heldige, kan I se legende delfiner, der
hilser på skibet, mens I sejler ind i Tiputa Pass, en af
?Rangiroas to kanaler.
Der er mulighed for en udflugt med en glasbundsbåd og
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Dag 16: Tahiti
I ankommer til Papeete, Tahiti kl 09:00, og fra
krydstogtsterminalen vil der være transfer til hotellet.
Resten af ?dagen er på egen hånd.
Overnatning: Hotel Intercontinental Tahiti Resort & Spa
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Balkonkahyt på Aranui 5

eller tilsvarende

Dag 17: Afrejse fra Tahiti
Nyd morgenmaden på hotellet, inden I begynder jeres
rejse hjem mod Danmark.
Transport til lufthavnen arrangeres fra hotellet.
Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet og mad på
flyet

Dag 18: Ankomst til
Danmark
Efter en fantastisk oplevelse ankommer I til Danmark i
løbet af dagen.

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

Priser og afgange
Rejseperiode September - december - Pris per person når 2 rejser sammen
Standard/Udvendig kahyt
60.698,00 DKK

Deluxe/Balkonkahyt
66.698,00 DKK

Rejseperiode Februar - Pris per person når 2 rejser sammen
Standard/Udvendig kahyt
57.798,00 DKK

Deluxe/Balkonkahyt
63.198,00 DKK

Rejseperiode Marts - juni - Pris per person når 2 rejser sammen
Standard/Udvendig kahyt
61.198,00 DKK

Deluxe/Balkonkahyt
67.198,00 DKK

Rejseperiode Juli - august - Pris per person når 2 rejser sammen
Standard/Udvendig kahyt
61.598,00 DKK

Deluxe/balkonkahyt
67.598,00 DKK

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

Privat transfer mellem lufthavn, hoteller og
krydstogtshavn

Turer og transfers, som ikke er beskrevet i
rejseplanen

3nætter på hotel på Tahiti inkl. morgenmad

Måltider med mindre andet er oplyst

Halvdagstur på Tahiti

Drikkepenge med mindre andet er oplyst

11 nætters krydstogt

Lokale skatter som betales direkte ved check in på
hotellerne (ca. 1,26 euro per person)

Alle måltider ombord på skibet inkl. 1 flaske vin pr. 4
gæster til frokost og middag
Udflugter på krydstogtet som beskrevet i
rejseplanen

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

1nat på hotel nær lufthavnen i Tahiti inkl.
morgenmad
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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