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Dette er turen for deg som vil oppleve fantastiske Fransk
Polynesia
For mange er Fransk Polynesia en uoppnåelig drøm, men nå kan
drømmen bli virkelighet med denne fantastiske reisen. Se frem til
øyhopping på hele 7 øygrupper: Tahiti, Moorea, Bora Bora,
Huahine, Raiatea, Fakarava og Rangiroa.
Reis fra et paradis til det neste: Tahiti er kjent for sitt frodige
landskap og sorte strender, Bora Bora er som å komme til et
ekte paradis, og på Rangiroa og Fakarava venter fortryllende
natur og fargerik kultur.
Alt i alt - en avslappende ferie i magiske omgivelser.

Slapp av på paradislignende strender

Svøm med delfiner på Tahiti

Mooreas fantastiske natur

Vakre Bora Bora

Snorkling i det krystallklare vannet side om side med
hai og piggrokker

Båttur til Blue Lagoon på Rangiroa

Flotte og unike overnattingssteder

https://www.benns.no/oseania/fransk-polynesia
https://www.benns.no/oseania/fransk-polynesia/bora-bora


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge
I dag flyr dere fra Norge på vei mot tropiske strøk, hvor
første stopp på dette eventyret er Tahiti.

Dag 2: Ankomst Tahiti
I løpet av dagen ankommer dere Tahiti, og fra flyplassen
er det arrangert privat transfer til hotellet dere skal
overnatte på som ligger på vestsiden av øya, kun 250
meter fra stranden.

Etter innsjekking kan dere slappe av og bli kjent med
hotellets fasiliteter, og ellers se frem til resten av denne
magiske ferien.

Overnatting: Pension Relais Fenua eller tilsvarende

Dag 3: Tahiti
Dere har nå en hel dag her på Tahiti, ofte omtalt som
'Queen of the Pacific'. Tahiti er nemlig hjertet og sjelen til
den sørlige delen av Stillehavet, og er den største øya
blant de 118 øyene som utgjør Fransk Polynesia.
Naturen på Tahiti er helt spesiell, og preges av frodig
natur, grønnkledde fjell og svarte sandstrender.

Øya Tahiti er delt i to deler: Den større delen mot
nordvest er kjent som Tahiti Nui, mens den mindre,
sørøstlige halvøya er kjent som Tahiti Iti. Tahiti Nui er
dominert av tre utdødde vulkanske fjell inkludert
Orohena-fjellet, det høyeste i Fransk Polynesia; Mount
Aorai, kjent for sin fantastiske utsikt; og Le Diadème, som
ser ut til å krone øya som den rettmessige dronningen.

Papeete som er hovedstaden på øya er det viktigste
økonomiske sentrum i Fransk Polynesia. Det er en livlig
og flerkulturell by med travle boulevarder og en travel
havn. Det kommunale markedet i sentrum, Le Marché, er
et spennende sted å kjøpe alt Tahiti har å by på inkludert



Paradiset Bora Bora
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vaniljebønner, monoi olje og fargerike pareos (saronger).
Rett nede i gaten på Le Centre Vaima ligger Robert Wan
Pearl Museum, som er et flott sted å starte. For å leve
som en lokal, ta turen til Vai'ete-plassen etter
solnedgang. Denne strandpromenaden kommer til liv om
natten når gourmetmatbiler, Les Roulottes, åpner
vinduene for å servere en rekke rimelige måltider,
inkludert kinesisk mat, franske crépes, fersk fisk og pizza.

Attraksjoner på Tahiti:

Les Trois Cascades - 3 fossefall på Tahitis
nord-østlige del
Museum of Tahiti and Her Islands
Musée Gauguin
Papeete Market
Arohoho Blowhole
Bougainville Park

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Pension Relais Fenua eller tilsvarende

Dag 4: Tahiti - Moorea
Nyt en god frokost på hotellet, for i dag skal dere reise
fra Tahiti og videre til Moorea. Det er arrangert privat
transfer både fra hotellet til flyplassen i Tahiti, og når
dere har landet, fra flyplassen til hotellet dere skal bo på i
Moorea.

Gled dere til to avslappende dager på denne øya.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Moorea Beach Lodge eller tilsvarende

Dag 5-6: Moorea
De neste to dagene kan dere utforske Moorea og alt det
denne fantastiske øya har å by på. Slapp av ved hotellet,
slikk sol på stranden, gå turer ved Belvedere eller utforsk
det fargerike livet under vann med en snorkletur.

Moorea er en øy som ligger sør i Stillehavet. Øya er kjent
for sine vulkanske fjell, laguner, og flotte hvite og sorte
sandstrender.

Nord på øya har Mount Rotui en nydelig utsikt over den
pittoreske ? p? nohu-bukta og bosetningene i området
rundt Cook's Bay. Innover på øya finner man turstier som
går gjennom regnskogen i skråningene av Mount
Tohivea. På Belvedere Lookout får man en flott
panoramautsikt over øyas topper og Tahiti.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Moorea Beach Lodge eller tilsvarende

Dag 7: Moorea - Huahine



Papenoo Valley på Tahiti
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I dag er det tid for å forlate Moorea og fly videre til nok
en eksotisk øy, Huahine. Dere har privat transfer fra
hotellet til flyplassen på Moorea. Når dere lander på
Huahine, så blir dere kjørt fra flyplassen til hotellet.

Etter ankomst på hotellet og innsjekking så har dere tid
til å nyte hotellets fasiliteter. Dere skal nå bo i noen unike
bungalows i et område bestående av en liten innsjø, en
tropisk hage og med noen praktfulle fjell i bakgrunnen.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Maitai La Pita Village eller tilsvarende

Dag 8-9: Huahine
Huahine blir ofte omtalt som 'Garden of Eden' på grunn
av øyas usedvanlige grønne natur med tropisk jungel og
frodig landskap. Lokalbefolkningen her er stolte av å
bevare det de mener er den mest pittoreske øya på
Tahiti, uendret over tid, og Huahine blir for mange
besøkende en favorittøy blant øyene i Fransk Polynesia.

Det er ellers mye historie og myter på øya, og tidligere
var øya hjemmet til de kongelige på Tahiti. Man finner
blant annet den største konsentrasjonen av gamle
templer i Fransk Polynesia her på øya, og man antar at
noen av de stammer helt tilbake til de opprinnelige
forfedrene til Tahitianerne, Lapita-folket, fra rundt 700
e.Kr.

Attraksjoner på Huahine:

Byene Maeva og Fare
Matairea Hill Archaeological Sites
Lake Fauna Niu
Hana Iti Beach

Nyt tiden på denne unike øya enten ved å roe helt ned,
utforske den frodige regnskogen, eller bade i det
krystallklare vannet.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Maitai La Pita Village eller tilsvarende

Dag 10: Huahine - Bora
Bora
I dag skal dere fly fra Huahine til selveste Bora Bora, som
er en drøm for mange! Dere blir hentet på hotellet og
kjørt til flyplassen i Huahine. Etter en kort flytur lander
dere på Bora Bora, og her blir dere kjørt fra flyplassen til
hotellet dere skal bo på de neste nettene.

Sjekk inn på hotellet og nyt resten av dagen.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hotel Maitai Polynesia eller tilsvarende



Mooreas flotte landskap
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Dag 11-13: Bora Bora
Nå har dere endelig kommet til det stedet som "alle"
drømmer om og som mange kaller paradis på jord, nemlig
Bora Bora. De neste dagene er det bare å ta livet med ro,
og nyte de fantastiske omgivelsene på denne utrolig
vakre øya.

Utflukt: Snorklesafari med hai og piggrokker
I løpet av oppholdet her så får dere muligheten til å
utforske Bora Bora's marineliv om bord en komfortabel
Baylines Cap Camarat og dere får svømme med fargerike
fisk, sorte spisshai og piggrokker i deres naturlige habitat
i korallrevet i Bora Bora lagunen.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hotel Maitai Polynesia eller tilsvarende

Dag 14: Bora Bora -
Raiatea
Nyt de siste timene på idylliske Bora Bora med en god
frokost på hotellet. Senere blir dere kjørt fra hotellet til
flyplassen for en kort flytur til nok en vakker øy, Raiatea.
Når dere lander på Raiatea blir dere hentet og kjørt til
hotellet.

Raiatea - Den hellige øya
Raiatea er rik på kulturell og historisk betydning. Denne

legendariske øya antas å være den opprinnelige
fødebyen til Polynesia, og er som en hemmelig hage med
gamle myter og skjulte templer.

Raiatea er den nest største av Selskapsøyene, ved siden
av Tahiti. Øya deler sin ekspansive lagune og det
omkringliggende korallrevet med søsterøya Taha'a.
Denne sentrale beliggenheten og den store, beskyttede
lagunen gjør Raiatea til en av de beste øyene i Fransk
Polynesia for seiling, havfiske og dykking.

Så enten du ønsker å utforske øyas indre jungler eller
seile på det safirblåe vannet på en katamaran, så vil
denne øya helt sikkert levere.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Raiatea Lodge eller tilsvarende

Dag 15-16: Raiatea
Dere har nå to hele dager på Raiatea, hvor dere en av
dagene skal på en utflukt.

Utflukt: Dagstur med båt til Tahaa
Denne dagsturen er et must og dere får oppdage
Raiatea's naboøy med en vakker lagune, perlegård,
vaniljeplantasje og dets fargerike korallrev. Det blir
servert en deilig lunsj på en motu (en liten øy eller holme
dannet av ødelagte koraller og sand) velkjent for deres
mat og fiskeparker. Gled dere til en hel dag med skjønne

/oseania/fransk-polynesia/bora-bora


Lei en sykkel på Bora Bora
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naturskatter.

Turens høydepunkter:

Snorkling ved Coral Garden som er full av
fargerike fisk, sjøanemoner og muslinger i det
grunne vannet
Besøk på en perlegård - lær om den lange
prosessen ved å lage perler, og på stedet vil dere
også se deres workshop og smykker
Lunsj på en motu - Nyt en stor lunsj med lokale
spesialiteter, mest basert på fiskeretter kokt på
ulikt vis eller servert med sitron og kokosmelk, den
berømte retten, poisson cru
Besøk på en vaniljeplantasje - besøk 'Vanilla
Valley' og utforsk vaniljeplanten og dens bønner
før tørkeprosessen. Eieren av gården vil forklare
hvordan man tørker vaniljebønner for å få den søte
parfymeduften

Etter dagsturen på Tahaa så kan dere nyte resten av
kvelden på hotellet og spise en god middag.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Raiatea Lodge eller tilsvarende

Dag 17: Raiatea - Rangiroa
Nyt en god frokost på lodgen og nyt de siste timene på

Raiatea før dere blir hentet og kjørt til flyplassen. Dere
skal i dag fly fra Raiatea til Rangiroa. På flyplassen i
Rangiroa blir dere plukket opp og det er delt transfer på
vei til hotellet dere skal bo på de neste par dagene.

Rangiroa - Den endeløse lagunen
Rangiroa er muligens verdens mest enorme naturlige
akvarium. Her på denne bortgjemte korallatollen er det
ingen skyhøye fjelltopper eller dype daler som er
karakteristiske for de andre tahitiske øyene. I stedet er
Rangiroas enorme blå lagune omkranset av flate holmer
og tynne sandbarrer.

Rangiroa er den største av Tuamotu-atollene og den nest
største i verden. Lagunen i Rangiroa er for det meste
laget av vann, så betydelig at hele øya Tahiti kan passe
inni. Denne størrelsen, kombinert med lagunens rike
overflod av marineliv, har tjent Rangiroa sitt rykte som et
ypperlig dykkelandskap.

Denne statusen opprettholdes også av tilstedeværelsen
av imponerende dykker- og snorklingsteder.
Avatoru-passet og Tiputa-passet, begge plassert på
nordsiden av atollen, produserer strømmer som er
ideelle for driftdykking eller snorkling. De er også kjent
for å tiltrekke seg ville delfiner.

Rangiroa kan gi en tiltalende kontrast til de andre mer
besøkte øyene i Fransk Polynesia. Så enten man ønsker å
sjekke ut ryktene om dykking i verdensklasse eller
sjansen til å slappe av i fullstendig isolasjon, så kan man
oppnå begge deler i perfekt harmoni.



Fakaravas vakre strender
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Måltider inkludert: Frokost og middag
Overnatting: Les Relais de Josephine eller tilsvarende

Dag 18-19: Rangiroa
Slapp av og nyt den herlige atmosfæren på Rangiroa de
neste to dagene.

Utflukt: Dagstur på lagunen med Motu lunsj
På denne utflukten skal dere ut på en times båttur som
tar dere vekk fra landsbyen på Rangiroa til et fantastisk
sted kjent som Blue Lagoon. I løpet av turen kan dere
svømme i turkist vann, rusle rundt, eller slappe av på en
vakker rosa sandstrand. Ved lunsjtid er det klart for litt
smakfull grillmat med drikke inkludert. På vei tilbake til
Rangiroa så kan dere muligens snorkle blant haier og i
Avatoru hvis tidevannet tillater det.

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Les Relais de Josephine eller tilsvarende

Dag 20: Rangiroa -
Fakarava
Det er avreise fra Rangiroa i dag, og neste stopp er
Fakarava som ligger sør for Rangiroa. Det blir delt
transfer fra hotellet til flyplassen, og når dere lander så

blir det delt transfer fra flyplassen på Fakarava til lodgen
dere skal bo på.

Etter innsjekking så kan dere nyte resten av dagen,
sjekke ut lodgens fasiliteter og området rundt før dere
får servert middag.

Måltider inkludert: Frokost og middag
Overnatting: Havaiki Lodge eller tilsvarende

Dag 21-22: Fakarava
Dere har nå to hele dager å nyte her på Fakarava.

En øy laget av drømmer. Fakarava er en beskyttet
korallatoll og naturreservat for mange sjeldne fuglearter,
planter og krepsdyr.

Fakarava ligger sørøst for Rangiroa, og er hjemmet til den
nest største lagunen i Tuamotu-atollene. Dette
rektangulære skjæret omslutter et så rikt økosystem at
det er blitt utpekt av UNESCO som et biosfærereservat.
Området både i og rundt Fakarava er kjent for å sikre en
rekke endemiske dyrearter.

Som med mange av Tuamotu-atollene, er Fakarava et av
verdens beste dykkerdestinasjoner. Det er to
bemerkelsesverdige passeringer som strømmer inn i
lagunen, Garuae-passet og Tumakohua-passet. Her kan
man oppdage et undervannsparadis fylt med sjeldne og



Vakker solnedgang på Fakarava
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interessante skapninger.

Måltider inkludert: Frokost og middag
Overnatting: Havaiki Lodge eller tilsvarende

Dag 23: Fakarava - Tahiti
Det nærmer seg slutten på reisen, og i dag flyr dere fra
Fakarava tilbake til Tahiti hvor dere skal overnatte på
Tahiti Airport Motel.

?Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Tahiti Airport Motel

Dag 24: Hjemreise
I dag er det klart for hjemreise fra Tahiti, og kursen
vender nå tilbake mot Norge.

Måltider inkludert: Frokost

Dag 25: Ankomst Norge
I dag ankommer dere Norge etter en herlig ferie.



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

Fra kr.
77 698,00 NOK

Reiseperiode Juli  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
86 998,00 NOK

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

Fra kr.
79 398,00 NOK

Reiseperiode Desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
85 998,00 NOK



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

Transfers mellom flyplasser og hoteller

Fly mellom alle øyene inkl. skatter og avgifter

2netter på hotell inkl. frokost på Tahiti

3netter på hotell inkl. frokost på Moorea

3netter på hotell inkl. frokost på Huahine

4netter på hotell inkl. frokost på Bora Bora

Snorkletur med hai og piggrokker

3netter på hotell inkl. frokost på Raiatea

Seiltur til Tahaa

3netter på hotell inkl. frokost og middag på Rangiroa

Dagstur på lagune inkl. Motu lunsj

3netter på hotell inkl. frokost og middag på Fakarava

Reiseforsikring

Overnatting, turer og transfers som ikke er nevnt i
programmet

Måltider utover det opplyst i programmet

Tips med mindre annet er opplyst

Kommunale skatter som betales direkte ved
innsjekking på hotellene (ca. 1.68 Euro på
hotellene i Bora Bora, Huahine, Moorea og
Raiatea samt ca. 1.26 Euro pr. person på øvrige
hoteller)

Vaksiner (kontakt egen lege)

tel:23102380
https://www.benns.no/oseania/fransk-polynesia/oyhopping-i-fransk-polynesia-72824?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/fransk-polynesia/oyhopping-i-fransk-polynesia-72824%3E

