
Eksotisk cruise i Fransk
Polynesia

Eksotisk cruise i Fransk
Polynesia

68 548,-
Pris per person - Fra kr

19 dager

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

no

Et magisk cruiseeventyr rundt i eksotiske Fransk Polynesia
For mange er Fransk Polynesia en uoppnåelig drøm, men nå kan
drømmen bli virkelighet med denne fantastiske reisen. Reis fra et
paradis til det neste om bord på Aranui 5. Oppdag Tahitis frodige
landskap og sorte strender, og se hvordan Tahiti så ut for femti
år siden når dere besøker alle de 6 bebodde Marquesas-øyene,
samt fortryllende natur og fargerik kultur på Fakarava og
Rangiroa i Tuamotus og paradiset Bora Bora på Society Islands.
Dette er virkelig en reise hvor dere får oppleve unike
destinasjoner i Stillehavet, for å ikke glemme Fatu Hiva, kjent fra
Thor Heyerdahls oppdagelsesreiser.

Rike polynesiske kulturopplevelser

Uforglemmelige naturopplevelser

Vakre Tahiti og Bora Bora

Opplev de 6 bebodde Marquesas-øyene

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


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge
I dag er det avreise fra Norge, og dere begynner på reisen
til eksotiske Fransk Polynesia med ankomst neste dag.

Dag 2: Ankomst til Tahiti
I dag ankommer dere Tahiti i Fransk Polynesia, og fra
flyplassen er det arrangert transfer til hotellet dere skal
bo på de neste nettene, Hotel Manava Suite Resort
Tahiti.

The Manava Suite Resort Tahiti
Dette resortet ligger på den vestlige siden av øya, kun 5
km fra Papeete og har en idyllisk plassering rett ved en
lagune. Her finner man et av de største 'infinity pools' på
øya hvor man kan nyte en drink fra Taapuna Pool Bar og
om ettermiddagen en fantastisk solnedgang. På resortet
er det 121 luksuriøse rom og suiter som alle er designet
med autentisk polynesisk innredning. Resortet består

ellers av to barer, to restauranter, en suvenirbutikk,
treningsstudio og spa.

Måltider inkludert: Mat på flyet
Overnatting: Hotel Manava Suite Resort Tahiti eller
tilsvarende

Dag 3: Tahiti
I dag har dere en hel dag til å slappe av på det lekre
hotellet og nyte området rundt før cruisereisen starter i
morgen. Ta en svømmetur i bassenget eller lagunen,
slapp av på en av solsengene, nyt et deilig måltid eller en
avslappende spabehandling. Ellers kan man utforske
området rundt med kun to minutters gange til marinaen
og et shoppingområde, eller en 10 minutters kjøretur til
sentrum i Papeete.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hotel Manava Suite Resort Tahiti eller
tilsvarende

/settings/navigation/feriereiser/main-navigation/destinasjoner/oseania-sor-og-mellom-amerika/oseania/fransk-polynesia
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Fatu Hiva
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Dag 4: Tahiti
Nyt en god frokost på hotellet innen dagens
halvdagsutflukt på øya.

I dag skal dere på en sightseeingtur rundt på øya for å
oppdage noen av Tahitis skatter. Dere begynner på
vestkysten og den berømte Marae Arahurahu, et religiøst
sted dedikert til de gamle gudene der viktige seremonier
pleide å finne sted.

Dere fortsetter deretter med å besøke de vakre hagene
og fossen i Vaipahi som ligger i et frodig tropisk miljø.
Neste stopp er østkysten og områdets blåsehull, som
nylig er blitt rehabilitert for besøkende eller det berømte
Venus Point, hvor man så kaptein James Cook lande. Til
slutt går turen opp til Taharaa View Point for en
fantastisk panoramautsikt utover øya.

Resten av dagen er på egen hånd.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hotel Manava Suite Resort Tahiti eller
tilsvarende

Dag 5: Tahiti
Nyt frokosten på hotellet innen dere blir plukket opp fra
hotellet og kjørt til cruiseterminalen hvor Aranui 5
venter. Det er avreise fra Papeete på Tahiti kl. 10.00.

Aranui 5
Aranui 5 er et nytt spesialbygget passasjer / fraktskip
med to formål som seiler fra Tahiti til Marquesas,
Tuamotu og Society Islands. Aranui 5 er designet for å
tilby alle bekvemmelighetene til et cruiseskip, mens det
også opererer som et forsyningsskip, og er klassifisert
som et lite fartøy med plass til omtrent 254 passasjerer
og 103 lugarer.

Med 8 forskjellige dekk gjenspeiler interiørdekorasjonen
den polynesiske arven. Skipet har en restaurant hvor alle
måltider om bord serveres i en uformell setting; 2
salonger; 2 konferanserom, der gjesteforelesere tilbyr
presentasjoner om emner relatert til Marquesas; 4 barer,
inkludert Sky Bar med vidstrakt panoramautsikt; et
utendørs basseng; en butikk; et massasjerom og et
treningsstudio.

Se frem til en fantastisk reise 'off the beaten path'.

Måltider inkludert: Frokost på hotellet og øvrige
måltider om bord på skipet
Overnatting: Aranui 5

Dag 6: Fakarava
Dere ankommer Fakarava tidlig om morgenen, en øy
laget av drømmer. Fakarava er en beskyttet korallatoll og
naturreservat for mange sjeldne fuglearter, planter og
krepsdyr.



Nuku Hiva
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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
interessante skapninger ved snorkling eller dykking mot
en ekstra kostnad, og er man interessert i fugler kan man
mot ekstra kostnad ta en utflukt til en liten holme for å
observere fuglelivet som finnes her.

Dere får tid til å utforske den lille landsbyen Rotoava,
den lokale kirken og ellers nyte en forfriskende
svømmetur i den gjennomsiktige lagunen.

Vær tilbake på skipet innen kl. 12:00.

Måltider inkludert: Alle måltider om bord på skipet
Overnatting: Aranui 5

Dag 7: På havet
En hel dag til å nyte om bord det flotte skipet Aranui 5, og
slappe av på en av solstolene eller i den komfortable

salongen med aircondition. Eller hvorfor ikke bare nyte
utsikten over det uendelige sørlige Stillehavet når skipet
legger til på de fengslende Marquesas-øyene.

Marquesas-øyene
Marquesas-øyene er en av øygruppene i Fransk
Polynesia og består av 15 ville vulkanøyer, hvorav seks
er bebodd (Nuku Hiva, Ua Pou, Ua Huka, Fatu Hiva, Hiva
Oa og Tahuata). Kulturen her skiller seg ut fra resten av
øygruppene både med språk og skikker.

I løpet av besøket på disse øyene så får dere innblikk i
marquesan-kulturen og historien som vil sende dere
tilbake til en svunnen tid, og få full innsikt i den gamle
sivilisasjonen. Under seilingen vil dere få muligheten til å
bevege hoftene som en ekte tahitier når det lokale
mannskapet om bord stolt introduserer dere for deres
livsstil og underholder dere med polynesiske sanger og
rytmer på ukuleler, gitarer og trommer.

Måltider inkludert: Alle måltider om bord på skipet
Overnatting: Aranui 5

Dag 8: Nuka Hiva
Når Aranui 5 legger til kai kan dere utforske Taiohae, den
lille administrative hovedstaden i Marquesas. Taiohae
Bay er der Herman Melville, den gang en 23 år gammel
sjømann, og en kompis hoppet ut av et hvalfangstskip i
1842. Etter frokost går dere av skipet for å dra på dagens



Tradisjonell Marquesan danseopptreden
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utflukt i 4WD.

Det første stoppet er et besøk i katedralen i Taihoae.
Dere kan besøke katedralen eller gå på markedet for å
handle kunst og håndverk. Deretter går turen videre til
det arkeologiske stedet Mea'e Kamuihei med dets
gigantiske banyaner og petroglyfer. Gå til det
nærliggende Paeke-området med paepae, enorme
steinplattformer, der Taipi bygde husene sine. Dette
inkluderer en forestilling av den tradisjonelle Marquesan
Pig Dance.

Deres første introduksjon til tradisjonell Marquesan-mat
blir servert til lunsj. Her får dere smake på spesialiteten
"Umu", en underjordisk ovn hvor maten blir tilberedt i
timevis. Lokal musikk under måltidet vil sørge for en god
atmosfære.

I den lille landsbyen Hatiheu kan dere besøke et museum
som viser kopier av helleristninger fra uutforskede daler.
Utflukten fortsetter sørover til Taiohae med sin
spektakulære bukt, et gigantisk vulkansk amfiteater
dominert av ruvende klipper og fossefall.

Tilbake til landsbyen Taihoae, finner dere også banker,
butikker og en internettkafé. Dere kan dra tilbake til
fartøyet fra landsbyen til fots eller med bil.

Måltider inkludert: Alle måltider om bord på skipet
Overnatting: Aranui 5

Dag 9: Ua Pou
I dag seiler dere inn til Ua Pou og fra dekket ser dere de
skyhøye fjellspirene som er unike for Ua Pou. Mens
mannskapet losser forsyninger, alt fra sement til sukker,
og laster sekker med copra (tørket kokosnøttkjøtt) og
frukt, kan dere utforske den sjarmerende landsbyen
Hakahau og dens kirke.

Møt øyas talentfulle treskjærere og kunstnere, vandre
opp bakken og til korset for en fantastisk utsikt over
fjellene, de frodige dalene og hovedlandsbyen.

En deilig Marquesan-lunsj blir servert: brødfrukt, en
'Marquesan staple' sammen med karrimarinert geit (en
av Marquesas Islands spesialiteter), poisson cru (rå fisk
marinert i limesaft og kokosmelk), taro og søte røde
bananer. Mens dere spiser kan dere nyte en utmerket
danseforestilling inkludert Fugledansen, tradisjonelt for
Ua Pou.

Måltider inkludert: Alle måltider om bord på skipet
Overnatting: Aranui 5

Dag 10: Hiva Ou og
Tahuata
Aranui 5 ankommer Hiva Oa om morgenen, og her får
dere god tid til å utforske Atuona, den nest største



Kirke i Nuku Hiva
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landsbyen i Marquesas. Det var her Paul Gauguin bodde
og skapte noe av sine beste verker. Du kan besøke
kolonibutikken der han handlet, i tillegg til en kopi av
hans beryktede "House of Pleasure" og det tilstøtende
museet. Når du går opp bakken til kirkegården, har du
vidstrakt utsikt over havnen. Under et enormt
frangipanitre er en gravstein med de enkle ordene: Paul
Gauguin 1903. I nærheten ligger graven til en annen
berømt europeer som også ble forført av Hiva Oa: den
belgiske sangerkomponisten Jacques Brel, som døde i
1978.

Måltider inkludert: Alle måltider om bord på skipet
Overnatting: Aranui 5

Dag 11: Fatu Hiva
I dag ankommer dere Fatu Hiva, som er den mest frodige
og avsidesliggende øya på Marquesas. Den eneste
tilgangen er via sjøveien, siden det ikke er noen flyplass
på Fatu Hiva. Det er også "tapa"-øya, og dere vil lære alt
om denne tradisjonelle duken.

I den rolige landsbyen Omoa vil dere se kvinner som
dunker morbær, banyan eller brødfruktrebark på
tømmerstokker. Barken blir deretter tørket og brukt som
et lerret der lokalbefolkningen maler gammel
Marquesan-design. Fatu Hiva er også kjent for sine
håndmalte pareoer (saronger) og monoi, kokosnøttolje
tilsatt "Tiare Tahiti" blomster, vanilje eller sandeltre.

Dere vil møte dyktige treskjærere i det store
håndverkssenteret. Dette vil være en flott mulighet til å
kjøpe Marquesan-kunst og suvenirer.

Før lunsj skal Aranui 5 seile til den andre siden av øya, til
Han-Kavedropa Hanavave Bay, også kjent som
Jomfrubukten. Atletiske passasjerer kan velge å ta turen
til fots. På denne uforglemmelige turen på ti kilometer vil
du få en fantastisk utsikt over ruvende klipper og
majestetiske fossefall. For turgåere vil det bli servert en
deilig lunsj på toppen av fjellet. (Vanskelighetsgrad 9/10).

Solnedgang i Hanavave Bay er et øyeblikk av ren lykke,
og for å avslutte nok en strålende dag, vil det bli servert
en overdådig buffetmiddag på dekk under stjernene.

Måltider inkludert: Alle måltider om bord på skipet
Overnatting: Aranui 5

Dag 12: Hiva Oa og
Tahuata
I Puamau kan dere reise med 4WD til det utroligste
arkeologiske stedet for "tikis" (gamle, menneskelignende
religiøse steinskulpturer) utenfor Påskeøya. Når dere
kommer til Mea'e Iipona, vil de kunnskapsrike guidene
fortelle dere historiene om disse hjemsøkende statuene
fra antikken. Området er vakkert og frodig, og er
overveldende med mye av det polynesiere kaller "mana"



Ved ankomst på Aranui 5
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(åndelig kraft). Bare en liten del av stedet er restaurert,
og det meste er fremdeles gravlagt under massive trær
og steiner.

Etter lunsj om bord på skipet vil Aranui 5 seile mot
Tahuata, hvor dere kan nyte ettermiddagen i den lille
landsbyen Vaitahu.

Tahuata (Vaitahu)
Om ettermiddagen vil Aranui 5 ankre utenfor den lille
øya Tahuata. På denne bladformede øya er luften tykk
med den velduftende lukten av tiare, frangipani og
historie.

I 1595 landet spanske oppdagere i landsbyen Vaitahu og
åpnet ild mot en mengde nysgjerrige øyboere og drepte
rundt 200. Tahuata er også stedet for den første franske
bosetningen i Marquesas i 1842. Den store kirken som
ble bygget av Vatikanet, er dekorert med vakre
Marquesan-utskjæringer og et fantastisk glassmaleri.

Måltider inkludert: Alle måltider om bord på skipet
Overnatting: Aranui 5

Dag 13: Ua Huka
Tidlig om morgenen ankommer dere Ua Huka, og dette
er en ankomst dere ikke vil gå glipp av. Manøveren for å
komme inn i den lille viken og plasseringen av fartøyet
for avgang er virkelig imponerende.

På det tørre landet til Ua Huka kan dere besøke det lille
museet i Vaipaee. Museet har utsøkte kopier av
Marquesan-kunst, og guidene vil fortelle om denne gamle
sivilisasjonen.

Tilbake om bord på 4WD så skal dere utforske øya,
stoppe for fantastisk utsikt over Stillehavet og besøke
botanisk have før dere når den vakre landsbyen Hane.
Lunsj blir servert på en lokal familierestaurant.

På Ua Huka der villhestene (hentet fra Chile i 1856) er
større enn innbyggerne, vil ridning være tilgjengelig
(påmelding kreves og mot ekstra kostnad). Reisende som
velger alternativet ridning, vil møte resten av gruppen på
restauranten. Etter lunsj kan dere fortsette å oppdage
øya i fiskerlandsbyen Hokatu, eller gå opp til et av Hanes
utsiktspunkter med følge av skipets guider.

På Ua Huka vil det selvfølgelig være mulighet til å handle
kunst og håndverk hvor trekunst og inngraverte
kokosnøttskall er noen av øyas spesialiteter.

Husk å stå ute på dekk når Aranui 5 seiler langs kysten av
Ua Huka for her kan dere være vitne til en fantastisk
utsikt.

Måltider inkludert: Alle måltider om bord på skipet
Overnatting: Aranui 5



Basseng om bord på Aranui 5
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Dag 14: På havet
En hel dag til sjøs hvor dere kan nyte fasilitetene om bord
Aranui 5 og landskapet dere seiler forbi.

Måltider inkludert: Alle måltider om bord på skipet
Overnatting: Aranui 5

Dag 15: Rangiroa
Fra dekk kan dere se innseilingen til Fransk Polynesias
største atoll og den nest største i verden, nemlig
Rangiroa. Er dere heldig så kan dere se lekne delfiner som
hilser på skipet mens dere seiler inn i Tiputa Pass, en av
Rangiroas to kanaler.

Det er mulighet for en utflukt med glassbunnbåt og
dykking (påmelding er påkrevd og mot ekstra kostnad).
Dykking her kan virkelig anbefales da det er ansett som
et av de beste stedene i verden (alle nivåer velkomne).

Tuamotu-atollene, med sitt uberørte miljø og rene
farvann, tilbyr de ideelle forholdene for perleoppdrett.
Her får dere mulighet til å besøke en fungerende
perlegård og lære hvordan Tahitis berømte havjuvel
produseres. Og hvis drømmen er å ta en med hjem, så er
det en liten butikk på gården med et fint utvalg av løse og
faste perler.

Hvis dere heller ønsker å slappe av, så kan dere nyte

Rangiroas hvite sandstrand og gjennomsiktig lagune. På
stranden har de lokale "mamas" et utmerket utvalg av
skjellhalskjeder, nøkkelringer og andre små suvenirer til
salgs.

Aranui 5 seiler videre ved lunsjtid og fortsetter mot den
mytiske og vakre øya Bora Bora.

Måltider inkludert: Alle måltider om bord på skipet
Overnatting: Aranui 5

Dag 16: Bora Bora
Når dere ankommer Bora Boras verdensberømte lagune
med blå og grønne toner, blir dere møtt av den
majestetiske Mount Otemanu, øyas høyeste topp. I dette
perfekte øyparadiset kan dere nyte en dag på stranden
og en deilig piknik på en privat "motu" (holme) omgitt av
krystallklart vann. Man kan også velge blant en rekke
utflukter mot ekstra kostnad: rundtur på øya med båt
eller buss, og en av de mest populære for de modige: hai
og piggrokkfôring.

Bora Bora var en amerikansk militærpost under 2.
verdenskrig og rester fra krigen som kanoner og bunkere
kan sees på 4WD-turen. På kvelden seiler dere videre
mot Papeete.

Måltider inkludert: Alle måltider om bord på skipet
Overnatting: Aranui 5

/oseania/fransk-polynesia/bora-bora


Balkonglugar på Aranui 5
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Dag 17: Tahiti
Dere ankommer til Papeete på Tahiti kl. 09.00, og fra
cruiseterminalen blir det transfer til hotellet. Resten av
dagen er på egen hånd.

Overnatting: Hotel Intercontinental Tahiti Resort & Spa
eller tilsvarende

Dag 18: Avreise fra Tahiti
Nyt frokosten på hotellet innen dere i dag skal
påbegynne hjemreisen fra Tahiti og mot Norge.

Fra hotellet er det arrangert transport til flyplassen.

Måltider inkludert: Frokost på hotellet og mat på flyet

Dag 19: Ankomst Norge
Etter en fantastisk opplevelse så ankommer dere Norge i
løpet av dagen.

/oseania/fransk-polynesia/intercontinental-tahiti-resort-spa
/oseania/fransk-polynesia/intercontinental-tahiti-resort-spa


Priser og avganger
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Reiseperiode September - desember  2021  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard/Utvendig lugar
72 398,00 NOK

Deluxe/Balkonglugar
80 298,00 NOK

Reiseperiode Februar  2022  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard/Utvendig lugar
68 548,00 NOK

Deluxe/Balkonglugar
75 698,00 NOK

Reiseperiode Mars - juni  2022  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard/Utvendig lugar
73 048,00 NOK

Deluxe/Balkonglugar
80 948,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  2022  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard/Utvendig lugar
78 448,00 NOK

Deluxe/balkonglugar
86 298,00 NOK

Reiseperiode September - desember  2022  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard/Utvendig lugar
72 398,00 NOK

Deluxe/Balkonglugar
80 298,00 NOK

Reiseperiode Februar  2023  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard/Utvendig lugar
68 548,00 NOK

Deluxe/Balkonglugar
75 698,00 NOK

Reiseperiode Mars - juni  2023  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard/Utvendig lugar
73 048,00 NOK

Deluxe/Balkonglugar
80 948,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  2023  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard/Utvendig lugar
78 448,00 NOK

Deluxe/balkonglugar
86 298,00 NOK

Reiseperiode September - desember  2023  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard/Utvendig lugar
72 398,00 NOK

Deluxe/Balkonglugar
80 298,00 NOK
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Reiseperiode Februar  2024  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard/Utvendig lugar
68 548,00 NOK

Deluxe/Balkonglugar
75 698,00 NOK

Reiseperiode Mars - juni  2024  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard/Utvendig lugar
73 048,00 NOK

Deluxe/Balkonglugar
80 948,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  2024  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard/Utvendig lugar
78 448,00 NOK

Deluxe/balkonglugar
86 298,00 NOK

Reiseperiode September - desember  2024  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard/Utvendig lugar
72 398,00 NOK

Deluxe/Balkonglugar
80 298,00 NOK

Oppgradering på fly:

Economy extra: pris fra kr. 12.200,- per person
Business class: pris fra kr. 36.500,- 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                

Vi sitter klar på telefonen
mandag - fredag fra kl. 8.30 - 16.30

Fly t/r inkl. skatter og avgifter

Privat transfer mellom flyplass, hoteller og
cruiseskiphavn

3netter på hotell på Tahiti inkl. frokost

Halvdagstur på Tahiti

12 netters cruise blant Marquesas-øyene i Fransk
Polynesia

Alle måltider om bord på skipet inkl. 1 flaske vin pr. 4
gjester til lunsj og middag

Utflukter på cruiset som beskrevet i reiseplanen

1natt på hotell nær flyplassen i Tahiti inkl. frokost

Reise- og avbestillingsforsikring

Turer og transfers som ikke er nevnt i programmet

Måltider med mindre annet er opplyst

Tips med mindre annet er opplyst

Kommunale skatter som betales direkte ved
innsjekking på hotellene (ca. 1,26 euro per person)

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

Vaksiner (kontakt egen lege)

tel:23102380
https://www.benns.no/ekspedisjonscruise/cruise-i-fransk-polynesia-80245?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/ekspedisjonscruise/cruise-i-fransk-polynesia-80245%3E

