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Opplev Fijis fantastiske korallkyst på Yasawa Islands
Denne uforglemmelige turen til Yasawa Islands på Fiji består av
autentiske kulturelle opplevelser, vakre strender, krystallklart
vann, aktivitetsmuligheter og komfortabel overnatting - alt i
nydelige og paradislignende omgivelser. Dere skal innom flere
øyer i løpet av turen avhengig av hvilken hotellstandard dere
velger, og disse er: Nadi, Viwa Island, Waya Island, Nanuya
Lailai Island og Yanggeta Island.
Det er bare å glede seg til ferieparadiset Fiji som er utmerket
uansett om man ønsker å slappe av eller være aktiv - eller begge
deler.

Hvite strender, blå himmel, azurblått hav og korallrev
i alle farger

Seil i de vakre lagunene

Bo på flotte resorts

Spennende kultur

https://www.benns.no/oseania/fiji


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge
I dag er det avreise fra Norge og kursen settes nå mot
eksotiske Fiji.

Dag 2: Ankomst til Fiji
Dere ankommer Nadi på Fiji i løpet av dagen, og fra
flyplassen er det gratis shuttlebus fra flyplassen og til
valgt hotell. Nå er det bare å glede seg til et herlig
opphold i idylliske omgivelser.

Fiji består av hele 333 tropiske øyer, hvorav ca. en
tredjedel er befolket. De to største og industrielt
viktigste øyene er Viti Levu og Vanua Levu. På sørsiden
av Viti Levu finner dere blant annet hovedstaden Suva,
hvor ca. 75 % av Fijis befolkning bor.

Standard-overnatting: Mercure Nadi eller tilsvarende
Deluxe-overnatting: Novotel Nadi eller tilsvarende

Dag 3: Nadi - Yasawa
Islands
Nyt en god frokost på hotellet. I dag er det arrangert
busstransfer fra hotellet til havnen på Denarau Island.
Deretter blir det en båttur fra Denarau Island til Waya
Island. De som har valgt opphold på Deluxe resort skal
videre med båt til Viwa Island. Begge disse øyene er en
del av Yasawa Islands, som ligger ca. 100 kilometer
nordvest for hovedstaden Nadi. Yasawa Islands er kjent
for vakker natur, turkise laguner, kritthvite sandstrender
og nydelige solnedganger.

Når dere kommer frem til øya dere skal bo på, så kan
dere nyte resten av dagen og finne dere til rette på
hotellet.

Måltider inkludert: Frokost
Standard-overnatting: Octopus Resort i Garden Bure
(Waya Island)
Deluxe-overnatting: Viwa Island Resort i Deluxe

/oseania/fiji


Nyt dagene på eksotiske Fiji
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Beachfront Bure (Viwa Island)

Dag 4-7: Yasawa Islands
Nå har dere 4 hele dager til å nyte livet på enten Waya
Island (standard) eller Viwa Island (deluxe). Uansett
hvilken type overnatting dere har valgt, kan dere velge å
slappe av i nydelige omgivelser eller være aktive og delta
i de mange aktivitetene hotellene tilbyr. Dere kan besøke
de nærliggende landsbyene, snorkle, padle kajakk, eller
bli med på en guidet fottur i naturen.

Begge hotellene ligger helt nede ved havet, så dere har
de beste mulighetene til å nyte det krystallklare vannet
og den vakre stranda.

Waya Island:
Waya har robuste åser, vakre strender og laguner, og en
kystlinje som veksler mellom lange sandstrender og
svaberg. Waya er også uvanlig velsignet med naturlige
kilder som perkolerer opp gjennom det vulkanske fjellet.

Viwa Island:
Viwa er omringet av et fargerikt korallrev, og resortet
forsterker skjønnheten i de naturlige omgivelsene.

Måltider inkludert: Frokost
Standard-overnatting: Octopus Resort i Garden Bure
(Waya Island)

Deluxe-overnatting: Viwa Island Resort i Deluxe
Beachfront Bure (Viwa Island)

Dag 8: Yasawa Islands
I dag er det klart for å reise til en ny øy. For de som har
bodd på Standard-hotell reiser med båt fra Waya Island
til Nanuya Lailai Island, og de som har bodd på Deluxe, de
reiser med båt fra Viwa Island via Waya Island til
Yanggeta Island. Ved ankomst på øya dere skal bo på de
neste dagene så kan dere sjekke inn og så utforske
fasilitetene på hotellet og omgivelsene rundt.

Måltider inkludert: Frokost
Standard-overnatting: Nanuya Island Resort i
Traditional Tree Top Bure (Nanuya Lailai Island)
Deluxe-overnatting: Navatu Stars i Beachfront Bure
(Yanggeta Island)

Dag 9-12: Yasawa Islands
Det er klart for 4 nye herlige dager på en ny øy her på
magiske Fiji. Utnytt dere av hotellenes
aktivitetsmuligheter.

Nanuya Lailai Island:
Nanuya Lailai Island er en del av Yasawa øygruppen som
er kjent for idylliske hvite sandstrender og vakre blå



The Blue Lagoon på Fiji
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laguner.

Yanggeta Island:
Nok en nydelig øy med frodig natur, hvite sandstrender
og mye mer.

Måltider inkludert: Frokost
Standard-overnatting: Nanuya Island Resort i
Traditional Tree Top Bure (Nanuya Lailai Island)
Deluxe-overnatting: Navatu Stars i Beachfront Bure
(Yanggeta Island)

Dag 13: Hjemreise
Etter en idyllisk og avslappende ferie på Fiji er det på tide
å sette kursen tilbake mot Norge.

Det er båttransfer fra Yasawa Islands til Denarau Island
og videre med buss til flyplassen i Nadi. Deretter flyr
dere hjem i løpet av dagen.

Dag 14: Ankomst til Norge
Det er ankomst til Norge i dag med en koffert full av gode
minner.



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

Standard - fra kr.
41 698,00 NOK

Deluxe - fra kr.
54 598,00 NOK

Reiseperiode Juli  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard - fra kr.
47 398,00 NOK

Deluxe - fra kr.
60 298,00 NOK

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

Standard - fra kr.
41 698,00 NOK

Deluxe - fra kr.
54 598,00 NOK

Reiseperiode Desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard - fra kr.
47 398,00 NOK

Deluxe - fra kr.
60 298,00 NOK

Oppgradering på fly:

Economy Extra: fra kr. 23 700,- per person
Business Class: fra kr. 55 100,- per person



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

Transfer mellom flyplass og hoteller

1natt på hotell inkl. frokost i Nadi

10 netter på hotell inkl. frokost på 2 ulike øyer på
Yasawa Islands (velg mellom Standard og Deluxe)

Reiseforsikring

Evt. utflukter

Måltider utenom det opplyst i programmet

Tips med mindre annet er opplyst

Visum/innreisetillatelse (les mer på
https://www.benns.no/viktig-informasjon)

Vaksiner (kontakt egen lege)

tel:23102380
https://www.benns.no/oseania/fiji/eksotiske-fiji-stillehavets-perle-73282?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/fiji/eksotiske-fiji-stillehavets-perle-73282%3E

