
Sol & strand på Rarotonga,
Cook Islands

Sol & strand på Rarotonga,
Cook Islands

46 998,-
Pris per person - Fra kr

15 dager

Ring 23 10 23 80 salg@benns.no www.benns.no

no

Opplev vakre Cook Islands på denne reisen til hovedøya
Rarotonga, hvor dere kan slappe av på palmekledde
sandstrender, og dra på oppdagelsesferd rundt på øya for å se
den vakre naturen.
Møt de vennlige polynesiske innbyggerne som ønsker dere
velkommen med åpne armer og store smil. Gå ikke glipp av en
kulturell aften når de lokale viser deres lokale dans og musikk
etter mørkets frembrudd.
Dette er en idyllisk ferie i paradis!

https://www.benns.no/oseania/cook-islands


Dagsprogram

no
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Dag 1: Avreise fra Norge
I dag er det avreise fra Norge.

Dag 2: Ankomst til
Rarotonga, Cook Islands
I dag lander dere i Rarotonga på Cook Islands i løpet av
dagen. Etter at dere har hentet bagasjen så er det
transfer til det valgte hotellet dere skal bo på resten av
oppholdet.

Rarotonga er Cook Islands største øy, og det er et ekte
tropisk paradis som preges av en fredfull og avslappet
atmosfære. På en ferie her kan man virkelig få ro i sjelen.
Øya er kun 32 km i omkrets, så det er lett å komme seg
rundt og oppleve alt øya har å by på. Te Manga er
Rarotongas høyeste topp med sine 658 m.o.h.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Muri Beachcomber (Standard) eller Pacific
Resort Rarotonga (Deluxe)

Dag 3 - 13: Rarotonga,
Cook Islands
Nyt dagene på egen hånd på denne idylliske øya. Det er
mange muligheter enten man ønsker total avslapping ved
å bade og slappe av på stranden eller ved hotellets
svømmebasseng. Man kan også utforske øya ved å dra på
ulike utflukter både til land og til vanns. Det er to
inkluderte utflukter på denne reisen:

Raro Safari
Se frem til en halvdagstur rundt på Rarotonga. Nyt en
god frokost på hotellet og nyt dagen inntil dere blir
plukket opp på hotellet. Før utflukten begynner vil
passasjerer fra andre hoteller bli hentet. Dere får nå

https://www.benns.no/oseania/cook-islands
https://www.benns.no/oseania/cook-islands/pacific-resort-rarotonga
https://www.benns.no/oseania/cook-islands/pacific-resort-rarotonga


Rarotonga på Cook Islands
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oppleve Rarotongas frodige indre med bl.a. et besøk i
Avatius' grønne daler.

I løpet av turen skal dere besøke taro-plantasjer. Taroen
er en plante som brukes som en grønnsak, og er en viktig
ingridiens i den lokale matlagingen i hele Stillhavet. Dere
vil lære om plantens historie, og hvordan den kom til
Cook Islands. Dere vil også lære om tradisjonelle
lovgivningen som styrer bruken av land og hvordan det
videreføres fra generasjon til generasjon.

Heldagsutflukt til Aitutaki inkl. lunsj
Det er tidlig oppstart den dagen dere skal til øya, Aitutaki
og dere blir hentet på hotellet ca. kl. 07.00. Dere blir kjørt
til flyplassen hvor det venter en kort og flott flytur på 45
min. med avgang kl. 08.00. På flyet får dere servert en
lett forfriskning. Det er en god idé å ta med passet på
denne turen da dere kan få et unikt stempel på øya, One
Foot Island.

På flyet bør dere sørge for å ha kameraet klart, da dere
blir møtt av den mest spektakulære utsikten når dere
nærmer dere Aitutaki. Øya kommer til syne gjennom
lette morgenskyer, som et smaragdsmykke omringet av
en turkis lagune - et helt fantastisk syn som fortjener å bli
foreviget.

Når dere lander blir dere møtt av guiden deres som vil
vise dere rundt på paradisøya. Denne dagsturen er
designet med mye omhu for å vise frem alle de beste
stedene i Aitutaki og for å fylle dagen med fantastisk
utsikt, gode aktiviteter og en avslappende atmosfære.

Aitutaki er det ideelle stedet å komme seg bort fra kjas
og mas i den moderne verden. Se frem til svømming,
snorkling, flott natur, en tropisk lunsjbuffet og cruise i en
tradisjonell Vaka-båt langs Aitutakis turkise lagune. En
uforglemmelig dag i paradis.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Muri Beachcomber (Standard) eller Pacific
Resort Rarotonga (Deluxe)

Dag 14: Avreise fra
Rarotonga, Cook Islands
I dag er det avreise fra Cook Islands.

Dag 15: Ankomst til Norge
I løpet av dagen lander dere i Norge etter en herlig og
uforglemmelig ferie.

https://www.benns.no/oseania/cook-islands/pacific-resort-rarotonga
https://www.benns.no/oseania/cook-islands/pacific-resort-rarotonga


Priser og avganger
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Reiseperiode Januar - Juni  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard - Fra kr.
46 998,00 NOK

Deluxe - Fra kr.
60 598,00 NOK

Reiseperiode Juli  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard - Fra kr.
51 198,00 NOK

Deluxe - Fra kr.
64 798,00 NOK

Reiseperiode August - November  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard - Fra kr.
46 998,00 NOK

Deluxe - Fra kr.
60 598,00 NOK

Reiseperiode Desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard - Fra kr.
51 198,00 NOK

Deluxe - Fra kr.
64 798,00 NOK

Hotellopplysninger:

Standard:
Muri Beachcomber

Deluxe:
Pacific Resort Rarotonga

https://www.benns.no/oseania/cook-islands/pacific-resort-rarotonga


Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly t/r inkl. skatter og avgifter

Raro Safari

Dagstur til Aitutaki inkl. lunsj

Reise- og avbestillingsforsikring

Utflukter

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

Øvrige måltider og drikke

tel:23102380
https://www.benns.no/oseania/cook-islands/sol-strand-pa-rarotonga-cook-islands-69535?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/cook-islands/sol-strand-pa-rarotonga-cook-islands-69535%3E

