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Nyt det vakre paradiset på denne eksotiske reisen til Cook
Islands med opphold på Rarotonga, Atiu og Aitutaki.
Nyt den første uken på hovedøya Rarotonga på et lekkert resort
med utsikt utover den vakre turkisblåe lagunen, og nyt dagene på
en av på de hvite sandstrendene. Reis på en spennende tur
rundt på øya eller utforsk den nydelige lagunen med koraller og
fisk i allverdens farger.
Neste stopp er 2 netter på den autentiske og lille øya Atiu hvor
det er flere aktivitetsmuligheter. Deretter flyr dere til naboøya
Aitutaki hvor man kan oppleve paradis med den verdensberømte
stranden, Aitutaki Beach. Nyt livet og en seiltur rundt i Aitutaki
Lagoon med et stopp på den romantiske øya, One Foot Island.

Romantiske One Foot Island

Verdensberømte Aitutaki Beach

Kritthvite strender og krystallblått hav

Den uspolerte øya Atiu

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


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge
Det er avreise fra Norge og dere skal ta fly mot
Rarotonga på Cook Islands med ankomst neste dag.

Dag 2: Ankomst
Rarotonga
Det er ankomst til Rarotonga i løpet av dagen.
Velkommen til idylliske Cook Islands!

På flyplassen i Rarotonga blir dere møtt av hotellets
representant som tar seg av bagasjen deres og kjører
dere til valgt hotell. Rarotonga er Cook Islands største
øy, og her er det både banker, restauranter og lokal
underholdning.

Cook Islands består av 15 ufattelig vakre øyer med de
flotteste sandstrendene med hvit, myk sand, grønne

fjelltopper og masse uberørt regnskog. Det er ideelt å
snorkle og dykke ned blant koraller og fargerike fisk i
store stimer. Alternativt kan man ri på hest over de
frodige fjellene eller vandre gjennom regnskogen. Cook
Islands har en slående likhet med Hawaii-øyene, både
kulturelt og naturmessig.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Standard: Muri Beachcomber eller
tilsvarende. Deluxe: Pacific Resort Rarotonga eller
tilsvarende.

Dag 3 - 8: Opphold på
Rarotonga
Dere har nå en hel uke til å nyte oppholdet på Rarotonga,
og i løpet av uken er det inkludert en halvdagsutflukt på
øya.

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


Vakre Rarotonga
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Utflukt: Raro Safari på Rarotonga
Turen starter så snart dere blir hentet fra hotellet. Den
erfarne guiden vil gi dere en kort oversikt over øya og
hva turen innebærer. Deretter går turen innover for å
oppdage det frodige og tropiske naturen på øya. Dere vil
besøke de grønne dalene i Avatiu langs en asfaltert vei
som tar dere nær sentrum av øya.

Underveis vil dere se taro-plantasjer. Taroplanten er en
viktig matavling i hele Stillehavet. Dere vil lære om
historien og hvordan den kom til Cook Islands. Dere vil
også lære om tradisjonelle lover som styrer bruken av
land og hvordan det videreføres fra generasjon til
generasjon.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Standard: Muri Beachcomber eller
tilsvarende. Deluxe: Pacific Resort Rarotonga eller
tilsvarende.

Dag 9: Rarotonga - Atiu
I dag flyr dere fra Rarotonga til Atiu, og på flyplassen blir
dere hentet og kjørt til hotellet dere skal bo på de neste
to nettene.

Atiu kan beskrives som et urørt paradis og er en av de tre
'must see' øyene på Cook Islands. Øya består av hele 28
strender, hvor de fleste er urørt og sjeldent besøkt,
hvilket vil si at man kan ha en hel strand for seg selv. På

øya er det 5 landsbyer og det bor cirka 500 permanente
innbyggere her. Det er en nydelig øy som er dekket med
kalksteinsgrotter, hvor mange av de har naturlige og
lyseblå 'basseng'.

Ellers er fisking populært her, og du kan fange
dypvannsfisk nær land. Hval kan også sees i nærheten av
land mellom august og oktober. Og hvis man er
fugleentusiast er Atiu et perfekt sted for å observere
noen spennende fuglearter.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Atiu Villas eller tilsvarende

Dag 10: Atiu
Dere har nå en hel dag på egen hånd til å utforske og nyte
denne urørte øya Atiu.

Ting å oppleve på Atiu:

Utforsk Eerie Anatakitaki som er 'Atiu's mest
spektakulære grotte omringet av banyan røtter og
tykk jungel
Et måltid på Kura's Kitchen
Nyt dagen på den flotte stranden Oravaru Beach
Taunganui Harbour er det beste stedet for å bade
med klart og dypt vann
Prøv kaffen som øya er kjent for, og man kan også



Seiltur på Aitutaki lagunen
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dra på Coffee Tours
Dykking og fisking
Gåturer på en av de mange turstiene på øya

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Atiu Villas eller tilsvarende

Dag 11: Atiu - Aitutaki
I dag flyr dere fra Atiu til Aitutaki, en kort flytur på ca. 45
minutter. Dere skal nå tilbringe hele 3 netter på Aitutaki.

Oppholdet på Aitutaki er naturligvis preget av et opphold
ved en lagune midt i Stillehavet. Her er vannaktiviteter i
høysetet som f.eks en seiltur på lagunen, eller dykking og
snorkling.

Aitutaki er omringet av den polynesiske lagune: En
fantastisk, turkisfarget lagune med hvite sanddyner flere
steder i lagunen. Ved ankomst til Aitutaki blir dere møtt
av en representant fra hotellet som tar seg av bagasjen
deres og for transport videre til resortet dere skal bo på.

Beliggenheten kunne ikke vært bedre!

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Standard: Tamanu Beach eller tilsvarende.
Deluxe: Aitutaki Lagoon Private Island Resort eller
tilsvarende.

Dag 12-13: Aitutaki
I løpet av oppholdet er det inkludert en utflukt hvor dere
skal seile rundt i den nydelige lagunen.

Utflukt: Aitutaki Lagoon Cruise på Aitutaki
Bishops Lagoon Cruises tilbyr cruise hele dagen og
private laguneutflukter som inkluderer snorkling,
fiskefôring, lunsj og uendelige muligheter til å utforske
øde strender på egen hånd.

Besøk den verdensberømte Honeymoon Island, en lang
strekning med hvit sand med unge kokosnøttrær som tar
vekst på sitt høyeste punkt. Det er et magisk sted med
utsikt over lagunen og hovedøya.

Ta med passet og få det stemplet med One Foot
Island-stempelet som en påminnelse om en perfekt dag
på lagunen.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Standard: Tamanu Beach eller tilsvarende.
Deluxe: Aitutaki Lagoon Private Island Resort eller
tilsvarende.

Dag 14: Avreise fra
Aitutaki
Dere skal i dag fly fra Aitutaki og setter nå kursen



One Foot Island i Aitutaki lagunen
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hjemover mot Norge.

Dag 15: Ankomst til Norge
Det er ankomst til Norge i løpet av dagen.



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

Standard - Fra kr.
55 598,00 NOK

Deluxe - Fra kr.
63 398,00 NOK

Reiseperiode Juli  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard - Fra kr.
59 698,00 NOK

Deluxe - Fra kr.
67 598,00 NOK

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

Standard - Fra kr.
55 598,00 NOK

Deluxe - Fra kr.
63 398,00 NOK

Reiseperiode Desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard - Fra kr.
59 698,00 NOK

Deluxe - Fra kr.
67 598,00 NOK

Hotellopplysninger
Hoteller på Standard:
Muri Beachcomber på Rarotonga
Tamanu Beach på Rarotonga

Hoteller på Deluxe:
Pacific Resort Rarotonga
Aitutaki Lagoon Private Island Resort

Oppgradering på fly:
Oppgradering til Economy Extra: fra kr. 15 600,- (tillegg til prisen pr. person)
Oppgradering til Business Class: fra kr. 39 200,- (tillegg til prisen pr. person)

/oseania/cook-islands/tamanu-beach-aitutaki
https://www.benns.no/oseania/cook-islands/pacific-resort-rarotonga
https://www.benns.no/oseania/cook-islands/aitutaki-lagoon-resort-spa


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
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                Bestill                

Fly t/r inkl. skatter og avgifter

7netter på hotell på Rarotonga inkl. frokost

Fly mellom øyene inkl. skatter og avgifter

Flyplasstransfer til hotell t/r

Halvdagstur på Rarotonga

2netter på hotell på Atiu inkl. frokost

3netter på hotell på Aitutaki inkl. frokost

Dagstur på Aitutaki Lagoon

Reiseforsikring- og avbestillingsforsikring

Utflukter utover det nevnt i programmet

Måltider utenom det nevnt i programmet

Tips

Vaksiner (kontakt egen lege)

tel:23102380
https://www.benns.no/oseania/cook-islands/oyhopping-pa-cook-islands-72121?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/cook-islands/oyhopping-pa-cook-islands-72121%3E

