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Bli med på en fortryllende badeferie i paradisiske omgivelser hvor
dere nyter de helt spektakulære Maldivene. Her kan dere virkelig
gjøre drømmereisen til en realitet og blant annet nyte de
fantastiske koralløyene, krystallklart hav og kritthvite strender.
Dere bor på det luksuriøse resortet Heritance Aarah og nyter det
fantastiske 'All Inclusive' tilbudet.

Paradisiske omgivelser

5-stjernes luksusresort

Premium All Inclusive

Maldivenes unike undervannsverden

Stort utvalg av vannbaserte aktiviteter



Dagsprogram

no
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Dag 1: Avreise Norge
I dag starter turen fra Norge mot de fantastiske
Maldivene. Dere ankommer i morgen, så her er det bare
å slå seg godt til ro på flyet.

Maldivene
Maldivene er et land bestående av 1192 koralløyer,
gruppert inn i 26 naturlige atoller. 200 av disse øyene er
bebodd av lokale, i tillegg til 80 andre øyer som kun er
resort og hoteller. Hovedaktiviteten på Maldivene er
avslapping, solbading, snorkling og dykking. Alle de 26
atollene er korallrev som ligger hundrevis av kilometer
borte fra store landmasser. Dette betyr at vannet her er
nesten helt transparent og byr på et rikelig
undervannsliv.

Måltider inkludert: Forpleining på flyet

Dag 2: Ankomst
Maldivene
Dere ankommer flyplassen på Maldivene og forsetter
reisen ut til hotellet dere skal bo på. Her kan dere velge
mellom en direkte rute med sjøfly som tar ca. 40
minutter, eller ta et innenriksfly til nærmeste flyplass og
speedbåt derfra.

De neste 7 nettene skal dere oppholde dere i paradisiske
omgivelser på det 5-stjernes hotellet Heritance Aarah.

Måltider inkludert: Alle måltider
Overnatting: Heritance Aarah

https://www.benns.no/asia/maldivene


Restauranten Ginifathi på Heritance Aarah
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Dag 3-8: Opphold på
Heritance Aarah,
Maldivene
Nyt de avslappende dagene på Heritance Aarah. Det er
ikke satt opp noen faste programmer, men for dere som
ønsker å gjøre noe mer aktivt enn å bare leve et
slaraffenliv er det mye å ta seg til.

Seile med katamaran
Ta en opplevelsesrik seiltur med en katamaran og dra på
øyhopping til de nærliggende øyene.

Dykking og snorkling
Heritance Aarah byr på mange muligheter for å utforske
en forunderlig og spektakulær undervannsverden. La deg
imponere av de vakre, fargerike korallene som yrer med
maritimt liv i alle verdens farger. Instruktørene sørger for
sikkerheten, så dere kan fritt nyte dykket uansett
erfaringsnivå med dykking.

Ønsker dere å holde hodet litt mer over vannet, kan dere
nyte de vakre korallene fra vannoverflaten mens dere
snorkler. Her er det bare å flyte og rolig svømme rundt og
la seg bli helt hensatt av det fortryllende synet.

Flyboarding
For dere som ønsker å oppleve vannet fra lufta, kan vi
anbefale å prøve dere på flyboarding. Her blir dere sendt
opp i lufta på et brett med et høyt vanntrykk.

Instruktøren styrer vanntrykket, så her er det bare å gi
full gass på denne ville opplevelsen.

Vannski
Ønsker dere å oppleve stor fart på vannet, kan vi
anbefale vannski. Uansett om dere er nybegynnere eller
erfarne, vil instruktøren sørge for at dere får en god og
morsom opplevelse.

Surfing
Hotellet tilbyr både vinnsurfing og kitesurfing, så her er
det bare å kaste seg på vannet og kjenne vinden i håret.

Media Spa
Ta en tur på det fantastiske spaet, hvor indre velvære
står på programmet. Som et av Maldivenes mest
holistiske spa, kan dere vente dere legende hender som
varsomt roer kroppen og løfter opp sjelen. Ut over
klassiske spabehandlinger tilbyr Media Spa diagnostisk
skanning, diet og ernærings veiledning, velværeprogram,
fitness og aktiviteter.

Måltider inkludert: Alle måltider
Overnatting: Heritance Aarah

Dag 9: Avreise Maldivene
I dag blir dere transportert tilbake til den internasjonale
flyplassen i Malé på samme måte som dere kom til
hotellet. Fra Malé går reisen videre tilbake til Norge.



De sjarmerende Familiy Beach Pool Villa
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Dere har en mellomlanding og ankommer Norge i
morgen.

Måltider inkludert: Frokost på hotellet, forpleining på
flyet.

Dag 10: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge i løpet av dagen, og nå er det bare
å la opplevelsene synke inn.

Måltider inkludert: Forpleining på flyet

Heritance Aarah
Beliggende på sin helt egne øy midt i Raa-atollaen, 153
km i luftlinje fra den internasjonale flyplassen i Malé, er
Heritance Aarah i en særklasse. Med en ramme av hvite
sandstrender, er det bare å nyte skuet den asurblåe
lagunen og de vakre omgivelsene. Dette er virkelig et
ultimat sted for en perfekt ferieopplevelse, både om dere
er til ren avslapping, forkjælelse, kulinariske opplevelser
eller spennende aktiviteter.

Bæredyktighet
Heritance Aarah er en del av Aitken Spence Hotels, som
fra starten av har hatt høy bæredyktighet som en
prioritert målsetting for kjeden. Gjennom et spesifikt

bæredyktighetsprogram arbeider hotellgruppen iherdig
og kontinuerlig med å minimere miljøbelastningen.

Innkvartering
Hotellet tilbyr 26 Ocean Suites, 56 Ocean Villas og 68
Villaer på land.

Beach Villa ligger på den hvite sandstranden med hvit
sand og utsikt til havet, rett foran nesetippen deres.
Villaene har en stor og åpen veranda hvor dere kan nyte
den magiske kyststemningen. Se mer av Beach Villa her.

Sunset Pool Beach Villa har et eget privat
svømmebasseng med solsenger. Den lille 'plungepoolen'
ligger foran villaen på stranden med vakker utsikt over
det Indiske Hav. Se mer av Sunset Pool Beach Villa her.

Ocean Villa er et perfekt 'hideaway' for en romantisk
ferie. Villaene er bygd på pæler i den omkransende
lagunen som er dannet av det vakre korallrevet. Herfra
her dere en fantastisk havutsikt og dere har egen adgang
til lagunen. Det følger med et privat uteområde hvor dere
kan slappe av på solsenger. Se mer av Ocean Villa her.

Ocean Suite ligger, som Ocean Villa, på pæler bygd i
lagunen med en magisk havutsikt. Her er det bare å nyte
havskvuplet og de spektakulære omgivelsene, både inne
og ute. Ser mer av Ocean Suite her.

https://my.matterport.com/show/?m=PM3MwbDrUv3
https://my.matterport.com/show/?m=eF9qynQXYui
https://my.matterport.com/show/?m=Yd46ZVrD1em
https://my.matterport.com/show/?m=9NX5YzD1AKN


Pool Beach Villa
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Restauranter på Heritance
Aarah
Det er et godt utvalg av gode restauranter på hotellet:

Ranba
Nyt retter fra hele verden servert på et fat. Kjøkkenet
byr på en rekke imponerende av internasjonale
lekkerbiskener. Enkel, ærlig og jordnær kokkelering med
det beste fra Middelhavet.

Ralu
Inspirert av den fransk-italienske brassieretradisjonen
med alt det beste fra Middelhavet.

Ginifati
Med sitt brede repertoar av fersk fisk og skalldyr rett fra
grillen, kan dere nyte usjenerte og intime sitteplasser
hvor dere kan ha en virkelig romantisk kveld.

Ambula
Med sin moderne tvist av det srilankiske kjøkken, kan
dere se frem til en eksplosjon av krydder og smaker. Her
er det tradisjonelle kjøkkenet fusjonert med
oppfinnsomme smaksopplevelser. Nyt eksotisk mat og
drikke som er designet til å overraske og berolige deres
smaksløker fra de første salte kanapeer til den siste søte
dessertopplevelse.

Hataa
Bli med på en markant kulinarisk opplevelse 6 kvelder

om uken. Med en velkomstdrink i hånden henføres dere
til stemningen fra gatekjøkkene i Bangkok, Malé, Tokyo,
Istanbul of Mumbai.

Baani
Introduserer dere til for en holistisk cafékultur med det
beste fra Paris, Beirut og Maldivene. I dette autentiske
midtøsten og internasjonale kjøkkenunivers gjør
kokkene sitt ytterste for å tilberede for å tilberede
nettopp det dere gjerne vil ha.

Barer på Heritance Aarah
Bundhi Bar
Beliggende i hjertet av Aarah, summer denne baren av liv
og er beregnet til dere som leter etter avslapping og
glede.

Sky Bar
Plassert ovenfor restaurantene Haata og Ambula med en
utrolig stjerneutsikt. Her føler man seg virkelig heldig.

Udaras Infinity Pool Bar
Med sin unike utstråling av stoisk ro som virker
beroligende på sjelen er baren i sær en plass å henge på
kveldstid.

Falhu Bar
Serverer for gjester i Ocean Suiter, og da Falhu betyr
lagune er baren inspirert av kulturen i midtøsten.



Flotte omgivelser i Pool Beach Villa
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Ralu Lounge Bar
Er en velassortert bar som bl.a. utmerker seg med et
kjempeutvalg av rom og en rekke tiltalende cocktails.
Her kan man få det meste hjertet begjærer.

Premium All Inclusive -
hva er inkludert
Oppholdet inkluderer 'Premium All Inclusive' hvor dere
fritt kan nyte hva som er godt for både kropp og sjel. Ut
over gratis mat og drikke på resortets 6 fantastiske
restauranter og 5 hyggelige barer, er det inkludert bl.a.
wellnessopplevelser og bruk av resortets fasiliteter.
Kontakt oss for mer informasjon om hva resortets
'Premium All Inclusive' omfatter.



Priser og avganger
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Reiseperiode Mai - oktober  - Pris per person når 2 reiser sammen inkl. flyplasstransport med
innenriksfly og båt - fra kr

Beach Villa
38 948,00 NOK

Ocean Villa
41 798,00 NOK

Sunset Pool Beach Villa
43 748,00 NOK

Ocean Suite
67 748,00 NOK

Reiseperiode November - desember  - Pris per person når 2 reiser sammen inkl. flyplasstransport
med innenriksfly og båt - fra kr

Beach Villa
46 448,00 NOK

Ocean Villa
49 298,00 NOK

Sunset Pool Beach Villa
51 248,00 NOK

Ocean Suite
78 298,00 NOK

Reiseperiode Januar - mars  - Pris per person når 2 reiser sammen inkl. flyplasstransport med
innenriksfly og båt - fra kr

Beach Villa
51 198,00 NOK

Ocean Villa
54 098,00 NOK

Sunset Pool Beach Villa
56 098,00 NOK

Ocean Suite
80 648,00 NOK

Reiseperiode April  - Pris per person når 2 reiser sammen inkl. flyplasstransport med innenriksfly
og båt - fra kr

Beach Villa
46 448,00 NOK

Ocean Villa
49 298,00 NOK

Sunset Pool Beach Villa
51 248,00 NOK

Ocean Suite
78 298,00 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                

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

Fly t/r Oslo - Maldivene, inkl. skatter og avgifter

Transport flyplass, t/r

7netter på Heritance Aarah med all inclusive

Grønn skatt

Reiseforsikring

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

Vaksiner (kontakt egen lege

tel:23102380
https://www.benns.no/asia/maldivene/magiske-maldivene-84149?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asia/maldivene/magiske-maldivene-84149%3E

