
 
 

 

Söderhavets pärlor - 25 dagar 

          Unik resa bara hos Tour Pacific! 

Möten med öarnas uråldriga kulturer 
 

En unik rundresa som tar dig till fem fantastiska öriken i Stilla havet där fokus ligger på de olika ländernas 
kulturer, lokala seder och traditioner. Njut av matupplevelser, vita stränder, kristallklart vatten, tropisk 
regnskog och inte minst möten med lokalbefolkningen. Oavsett om du möts av ett "Kia Orana!" eller 
"Bula Vinaka!" blir du alltid lika varmt välkomnad av gästvänliga människor med stora breda leenden 
överallt i Söderhavet. 
 
Avresa 2018:  4/10 1 = Antal nätter, totalt 21 nätter  
Hemkomst:   28/10 36 Måltider: F = Frukost (20), L = Lunch (8) och M = Middag (8)  
 
 

 
 
 

 
 

DAG-FÖR-DAG-PROGRAM 
 

Dag 1 Köpenhamn/Stockholm - Singapore                                    4 okt 
Direktflyg från Köpenhamn eller Stockholm (som är via Moskva för teknisk mellanlandning) med Singapore 
Airlines till den asiatiska världsmetropolen Singapore. 
 

Dag 2 Singapore 1  5 okt 
Ankomst på morgonen till Singapore. Startar direkt från flygplatsen med en stadsrundtur där vi besöker 
Little India, Chinatown och botaniska trädgården innan vi checkar in på vårt hotell, Swissotel Merchant 
Court 4*. Därefter tid till en stunds vila eller möjlighet att utforska Singapore på egen hand. På kvällen 
träffas vi för en trevlig välkomstmiddag. 
 

Dag 3 Singapore - Fiji   6 okt 
Efter en lugn skön start på dagen flyger vi tidig eftermiddag vidare till Fiji. Det hinner bli en ny dag innan vi 
anländer tidigt nästa morgon den 7 oktober. 
 
 
 

      Resans höjdpunkter 
 

✓ Bybesök och kavacermoni på Fiji 
✓ Samoas kultur och starka traditioner 
✓ Magiskt sötvattenbad på To Sua Ocean 

Trench, ”the big hole” 
✓ Maorikulturen på Nya Zeeland 
✓ Bay of Islands vackra natur och pittoreska 

staden Russell 
✓ Legendariska och mytomspunna Bora Bora 
✓ Lummiga vykortsvackra Moorea 
✓ Snorkling i Aitutakis turkosblåa lagun  
✓ Jeep Safari på Rarotonga 
✓ Spektakulär "Island Night Show" med 

vickande höfter 
✓ Stopp i Singapore på både ut- och hemresan 

med besök på Gardens by the Bay 



 
 

 

    
 
Dag 4 Fiji 3 7 okt 
”Bula” och välkommen till Fiji! Denna önation bestående av 333 öar, skapar en tropisk skärgård mitt ute i 
Stilla havet. Här finns paradislika stränder och kristallklara laguner. Från flygplatsen åker vi direkt till 
hamnen, Port Denarau för överfart till vår egen lilla Robinsonö, Malolo Lailai, som tar ca 50 min. Väl 
framme gör vi oss hemmastadda på Musket Cove Island Resort & Marina 4*. En resort med en egen liten 
hamn och ett spa där du kan njuta av härliga behandlingar. Efter incheckning tid på egen hand. På kvällen 
äter vi middag tillsammans. 
 

Dag 5 Fiji 8 okt 
Efter frukost beger vi oss till Malolo Lailais unika sandbank för att ha en trevlig dag med bad och snorkling 
samtidigt som vi också serveras en picknick-lunch. På kvällen är det middag på hotellet då det även bjuds  
på ”Meke”, fijiansk kulturell underhållning. 
 

Dag 6 Fiji 9 okt 
Hälsar på i en fijiansk by där vi får vara med om deras kavaceremoni. Kava, är fijianernas nationaldryck 
gjord på rötterna från yaqonabusken. Prova gärna! Resterande delen av dagen är till eget förfogande. 
Njut av tillvaron på paradisön och av resortens alla bekvämligheter. På kvällen gemensam middag.  
 
Dag 7 Fiji 1 10 okt 
Dags att säga hejdå till Malolo Lailai för att ta båten tillbaka till huvudön. Det blir en fullmatad dag där vi 
besöker den legendariska byn Viseisei. Det var hit de första fijianerna kom och etablerade sig på ön. I 
bergen ovanför Nadi ligger Garden of the Sleeping Giant, en trädgård känd för sin stora orkidésamling och 
andra tropiska växter. I denna underbara miljö serveras en tropisk BBQ-lunch. Turen fortsätter in till Nadi 
stad och ett besök i det hinduiska templet, som är södra halvklotets största. Dagen avslutas med den 
färgrika marknaden. Flanera omkring bland marknadsstånd och lokalbefolkning innan bussen tar oss till 
Tanoa International Hotel 4*, för incheckning.  
 
Dag 8 Fiji - Samoa 3 11 okt 
Tidig morgon för flyg till Samoa dit vi anländer på förmiddagen. Här säger vi ”Talofa Lava” och välkommen 
till Samoa, en önation bestående av nio vulkanöar med huvudöarna Savai’i och Upolu där även Apia huvud-
staden finns. På eftermiddagen besöker vi den skotske författaren Robert Louis Stevensons hem som 
numera är ett museum. Han har skrivit de välkända böckerna Skattkammarön samt Dr Jekyll och Mr Hyde. 
Besöker även Palolo Deep, där den som vill snorkla hamnar ett undervattensparadis. Väl på hotellet igen är 
resten av dagen fri för egna aktiviteter. Här bor vi på Tanoa Tusitala Hotel 4*. 
 
Dag 9 Samoa 12 okt 
Heldagsrundtur på ön Upolu där vi får uppleva Samoas rika kultur och vackra natur. Turen går genom byar, 
kokosnötsplantage, tropisk regnskog och utmed kustens vita stränder. Under dagen besöker vi även en av 
Samoas mest välkända sevärdheter och kanske värdens mest fantastiska swimmingpool, det naturliga 
vattenhålet To Sua Ocean Trench som också kallas ”the big hole” som med en liten utmaning inbjuder till 
ett härligt sötvattenbad. På kvällen en gemensam middag med ”fiafia” show. ges tillfälle till härligt 
 



 
 

 

   
 
Dag 10 Samoa 13 okt 
Idag beger vi oss på en heldagstur till ön Manono. Innan båtresan till ön, som tar ca 20 minuter, besöker vi  
Fine Arts Museum. Här välkomnas vi av den samoanska krigsgudinnan Nafanua, som står staty vid 
ingången. Väl framme på ön promenerar vi och njuter av tystnaden, här kan varken bilar eller annat oväsen 
distrahera oss. Under lunchen bjuds vi på utsikt över det turkosblå havet. Åter på hotellet är kvällen fri för 
egna aktiviteter. 
 
Dag 11 Samoa - Auckland 1 14 okt 
På Samoa har kristendomen och dess värderingar en betydande roll. Idag är det söndag och i princip allt  
är stängt och man går man ur huse till gudstjänsten i kyrkan och vi följer med. Innan utcheckning och avfärd 
mot flygplatsen kanske ett sista bad i poolen lockar. Nya Zeeland och Auckland väntar på oss och vi 
anländer dit på kvällen. ”Kia Ora” och välkommen till Nya Zeeland! Eller till Aotearoa som maorierna kallar 
sitt land, vilket betyder ”det långa vita molnets land”. Från flygplatsen åker vi direkt till vårt centralt 
belägna hotell, Stamford Plaza 5*, för incheckning. Resten av kvällen är till eget förfogande.  
 

Dag 12 Bay of Islands 1 15 okt 
Tidig morgon beger vi oss upp till Bay of Islands och kuststaden Paihia där maorifolket har en stor del av sin 
historia. Går ombord på färjan från hamnen i Paihia till pittoreska Russell, Nya Zeelands första huvudstad. 
Efter en rundtur äter vi lunch följt av besök på Russell Museum och Nya Zeelands första kyrka. Därefter 
färjan tillbaka och besök på the Waitangi Treaty House där avtalet mellan maorier och britter signerades. 
Avtalet gjorde att maorierna garanterades ägande över sitt land och sin kultur. Här bor vi på Copthorne 
Hotel and Resort Bay of Islands 4*. Kvällen är till eget förfogande, kanske avsluta dagen med en middag på 
en av restaurangerna i hamnen. 
 

Dag 13 Auckland - Papeete (Tahiti) 1 16 okt / 15 okt 
Efter frukost och utcheckning lämnar vi Bay of Islands och beger oss tillbaka till Auckland för flyg vidare mot 
Papeete på Tahiti under eftermiddagen. Då vi under flygningen passerar datumlinjen är det åter igen den 
15 oktober när vi landar strax innan midnatt. Första natten bor vi på huvudön på, Tahiti Nui Hotel 4*.  
 

Dag 14 Papeete - Bora Bora 2 16 okt 
Ia Orana! Efter frukost beger vi oss till flygplatsen för inrikesflyg till Bora Bora som med sin perfekta 
kristallklara lagun och sin naturliga skönhet anses vara en av jordens vackraste öar. Ön andas exklusivitet 
och flärd. Här bor vi på fantastiska Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa 4,5*. Både lunch och middag äter  
vi tillsammans på hotellets trevliga restaurang.  
 

På Bora Bora var man först i världen att bygga hotell på pålar i vattnet så passa på. Här finns det möjlighet 
att uppgradera till en overwater bungalow för den som vill unna sig lite extra lyx att från den egna 
badstegen ta ett morgondopp i lagunen. Tilläggskostnad: 2 450 kr/person för båda nätterna när två bor 
tillsammans. 
 

Dag 15 Bora Bora 17 okt 
Merparten av dagen njuter vi av att bara vara och av resortens utbud av faciliteter. Under dagen gör vi en 
båttur ut i den härligt turkosblåa lagunen för att snorkla med stingrockor och revhajar, en upplevelse för 
livet! 



 
 

 

   
 
Dag 16 Bora Bora - Moorea  2 18 okt 
Inrikesflyget tar oss idag till en annan av Tahitis vackra pärlor, ön Moorea. En vacker och lummig ö med 
fruktplantager och höga berg. Längs kusten ligger vykortsvackra vikar med sandstränder. Här checkar vi in 
på Manava Beach Resort & Spa 4*. Dagen är till eget förfogande och så även resortens faciliteter.  
 
Dag 17 Moorea  19 okt 
Idag ska vi upptäcka Moorea. Det blir en spännande dag runt den vackra gröna ön med Jeep Safari. 
Stundtals en något skumpig färd då vi beger oss ut på öns smala vägar. Här får vi uppleva fruktplantager  
av papaya, ananas, avokado i kombination med härliga utsiktsplatser som tar andan ur oss. Väl tillbaka på 
hotellet är resten av dagen till eget förfogande.  
 
Dag 18 Moorea - Papeete - Cooköarna 4 20 okt 
Dags att lämna Tahiti för vårt sista paradisstopp. ”Kia Orana”, välkommen till Cooköarna! Ankomst på 
eftermiddagen till Rarotonga, huvudön och tillika den största av ögruppens femton öar öarna som ligger 
utspridda som juveler i Stilla havet. Här finns inga hus högre än palmerna, allt är verkligen genuint. Njut av 
ljumma vindar, turkosblått hav och vita sandstränder. Allt detta direkt utanför dörren på vårt hotell, Moana 
Sands Lagoon Resort 4,5*. På kvällen besöker vi Te Vara Nui Village för en spektakulär ”Over Water Night 
Show”, med dans, musik och en god polynesisk buffé.  
 

Dag 19 Rarotonga   21 okt 
Idag är det söndag…igen! Upp och hoppa vi ska till kyrkan och en oförglömlig upplevelse med mycket 
söderhavskänsla för här sjunger man så taket lyfter och alla är uppklädda och fina. Innan vi är åter på 
hotellet äter vi lunch på ett mysigt café vid havet. Resten av dagen är till eget förfogande. En upplevelse i 
sig är att ta lokalbussen till huvudstaden Avarua. Åk ena hållet dit och andra hållet hem så har du åkt hela 

ön runt, en tur som totalt tar ca 40 minuter… tänk på att här råder Cook Island time! 😉 
 

Dag 20 Aitutaki 22 okt 
En kort flygtur tar oss till en av Söderhavets vackraste platser; Aitutaki.  
En sightseeingtur på ön väntar. Därefter en kryssning i den stora turkosblåa 
lagunen med snorkling och strandhugg på flera av lagunens många sandöar 
däribland ”One Foot Island”. Ta med badkläder och pass så du kan få den 
unika stämpeln. Gå på strövtåg, känn dig som Robinson för en dag eller 
bara njut av solens varma strålar. På menyn idag står det färsk grillad fisk. 
Åter på hotellet är kvällen fri för egna aktiviteter.  
 

Dag 21 Rarotonga  23 okt 
Jeep Safari står på programmet idag, en halvdagstur runt på Rarotonga, upp på berget och in i regnskogen. 
Turen avslutas med en riktigt söderhavsinspirerad lunchbuffé. Eftermiddagen är sedan till eget förfogande. 
Passa på att snorkla, paddla kajak eller bara njut av att bara vara. 
 
 

 



 
 

 

   
 
Dag 22 Rarotonga - Auckland 1 24 okt / 25 okt 
Njut av en lugn skön start på dagen och en härlig frukoststund. Efter utcheckning från hotellet träffas vi och 
tar oss in till Avarua för att avsluta vår vistelse här med lunch på legendariska Trader Jacks. Därefter beger 
vi oss mot flygplatsen. Flyget tar oss tillbaka till Auckland, där vi landar på kvällen. På vår flygresa i luften 
har vi åter passerat datumlinjen och det är redan den 25 oktober när vi landar. Transfer direkt till vårt 
välbekanta hotell, Stamford Plaza 5*, för incheckning. Resten av kvällen är till eget förfogande. 
 
Dag 23 Auckland - Singapore 1 26 okt 
Under förmiddagen, fram till avresa mot flygplatsen gör var och en vad den själva önskar. Vi anländer till 
Singapore på kvällen och åker direkt till vårt hotell, Swissotel Merchant Court 4*. Kvällen är till eget 
förfogande. 
 

Dag 24 Singapore - Köpenhamn  27 okt 
Förmiddagen är fri att spendera på egen hand. Kanske koppla av en stund vid hotellets fina poolområde. 
Efter utcheckning från hotellet beger vi oss till Singapores senaste sevärdhet, den stora parken Gardens by 
the Bay med inträde till de båda växthusen Cloud Forest och Flower Dome. Innan transfern tar oss ut till 
flygplatsen för nattflyget mot Köpenhamn äter vi en avskedsmiddag tillsammans.  
 

Dag 25 Hemdestination 28 okt 
Anländer tidig morgon till Köpenhamn och det är dags att säga hejdå till varandra för den här gången med 
förhoppningsvis många härliga minnen med hem i bagaget. Anslutningsflyg vidare till Stockholm.  
 
 
Med reservation för ändringar i dag-för-dag-programmet beroende på oförutsedda händelser. 
 
OBS! Olika boendekategorier kan förekomma inom gruppen. Detta beroende på att det inte alltid finns 
samma boendekategori tillgängligt. Vi strävar naturligtvis efter att alla deltagare ska få samma boende-
kategori så långt det är möjligt. 
 
 
 
 

Välj Tour Pacifics rundresor när endast det bästa 
är gott nog. Vi tummar inte på kvaliteten. 

Rundresor för den kräsne resenären! 
 
 
 

Kontakta oss gärna 
E-post: bokning@tourpacific.se 
Telefon: 042-17 95 00 


