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SÖDERHAVETS
PÄRLOR

Unik
resa!

Cooköarna

25 DAGAR

Möten med öarnas uråldriga kulturer
En unik rundresa som tar dig till fem olika öriken i Stilla havet. En del av världen som
utforskats av upptäcktsresande genom århundraden. Nu är det din tur att låta dig
förföras av ländernas skönhet, fascinerande historia och spännande kulturer. Vart du
än kommer i Söderhavet och oavsett om du möts av ett ”Bula” eller ”Kia Orana” så
blir du alltid varmt välkomnad av gästvänliga människor med stora breda leenden.

Söderhavets pärlor - 25 dagar

Samoa
Singapore

Fiji

Cooköarna

PRIS: ca 104 900 KR (Pris per dag 4 196 kr)

från Köpenhamn/Stockholm/Göteborg per person i delat dubbelrum
Enkelrumstillägg: 27 900 kr, se sidan 4
Auckland

AVRESOR 2020: 29/10 FULLBOKAD 2021: 28/10*
*Preliminärt datum och pris

VAD INGÅR I PRISET?
• Flyg i ekonomiklass med Singapore Airlines, Fiji Airways,
Air New Zealand, Air Tahiti och Air Tahiti Nui
• Flygskatter och bränsletillägg
• Inrikesflyg på Tahiti och Cooköarna
• Stopp i Singapore på både ut- och hemresan
• Boende 21 nätter på 4-stjärniga hotell med bästa läge
• 37 måltider; 21 x frukost, 9 x lunch och 7 x middag
(utöver flygmåltider)
• Alla utflykter, inträden och transporter enligt programmet
• All dricks och resehandbok
• Svensk erfaren färdledare
• Prisgaranti
Uppgradera

UPPGRADERA DIG!

RESAN I KORTHET
Dag 1-3
Skandinavien - Singapore* - Fiji
Dag 4-7
Fiji
Dag 8-10
Samoa
Dag 11-13 Nya Zeeland, Bay of Islands
Dag 14-18 Tahiti, Moorea och Bora Bora
Dag 19-22 Cooköarna
Dag 23
Nya Zeeland, Auckland
Dag 24-25 Auckland - Singapore* - Skandinavien
*Stopover 1 natt

flygresan kontakta oss!

För utförligt dag-för-dag-program: tourpacific.se

Overwater bungalow på Bora Bora

Bora Bora var först i världen med att bygga hotellrum på pålar i vattnet. Känslan att ta ett morgondopp från den egna
badstegen ner i lagunen är obeskrivbar. Unna dig lite extra
lyx, pris 2 995 kr per person i delat dubbelrum och 5 990 kr
i garanterat enkelrum (för båda nätterna).
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öriken

Bybesök och kavaceremoni på Fiji
Samoas kultur och starka traditioner
Samoa bjuder på häftig badupplevelse i To-Sua Ocean Trench
Maorikulturen på Nya Zeeland
Bay of Islands vackra natur och pittoreska staden Russell
Lummiga vykortsvackra Moorea
Legendariska och mytomspunna Bora Bora
Snorkling i Aitutakis turkosblåa lagun			
Spektakulär ”Island Night Show” med vickande höfter

Tahiti

