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Krystallklart hav, nydelig lagune og kritthvite strender er bare noe
av det som venter dere på en fortryllende badeferie i de
paradisiske omgivelsene i det nydelige øyrike Maldivene. Her
kan dere gjøre reisedrømmen til en drømmereise på det
imponerende resorten The Standard, beliggende i Raa-atollen.

Villa med privat basseng

Stort utvalg av aktiviteter

Kulinariske opplevelser i restauranter og barer

Snorkelutstyr i villaen klar til bruk
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Dag 1: Avreise Norge
I dag reiser dere fra Norge og mot det paradisiske øyriket
Maldivene, hvor dere ankommer i morgen.

Måltider inkludert: Mat på flyet

Dag 2: Ankomst
Maldivene
Dere lander på flyplassen ved hovedstaden Malé og
fortsetter reisen med sjøfly som tar dere direkte til
Raa-atollen og hotellet. Nyt den spektakulære flyturen
over Maldivenes utrolige øy-hav, som tar ca. 35 minutter.

Dere ankommer hotellet og her skal dere tilbringe de
neste 7 nettene på dette fantastiske 5-sjernes hotellet
som er omgitt av en vakker lagune.

Aktiviteter inkludert: Flytransport med sjøfly direkte til
hotellet
Måltider inkluderer: Velg mellom frokost, halvpensjon,
helpensjon eller All Inclusive
Overnatting: The Standard

Dag 3 - 8: Opphold på The
Standard
Nyt de avslappende dagene på The Standard, som utover
avslapping på den kritthvite sandstranden eller ved
bassenget, byr på spennende aktiviteter og god
underholdning. The Standard ligger i Raa-atollen i det
nordlige Maldivene og er omgitt av en fantastisk
undervannsverden som bugner av skapninger, fra de
minste plankton til de lekne rokkene.

I alle villaene og på de offentlige stedene på resorten er
det trådløs Wifi, så det er med andre ord gode muligheter
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for å dele de fantastiske opplevelsene dere har med
venner og familie hjemme i Norge.

Resorten har en liten butikk med et utvalg av ting som
kan være kjekt å ha på ei øy og her finner dere alt fra
skjønnhetsprodukter og klær til ting. For dere som
ønsker å holde dere aktive under oppholdet er det både
et treningssenter og en tennisbane her.
Svømmebassenget ligger på stranden i en forlengelse av
en hyggelig lounge med havutsikt. Her er det hver lørdag
poolparty. Selv om resorten ligger på en liten øy kan det
være praktisk å ha en sykkel, og dette kan dere låne
gratis på hotellet.

Fiskeri
Har dere lyst å dra på en hyggelig fisketur, har resorten
flere tilbud til dere. Her kan dere lære å fiske som de
lokale eller bli med på 'big game' fiskere i det dype vannet
utenfor atollen hvor dere kan fange noen kjempefisk.

Skilpaddeekspedisjon
Har dere lyst å komme nærmere det maritime livet har
dere mulighet til å delta på en skilpaddeekspedisjon. Her
kan dere i bedagelig tempo flyte rundt med de vakre,
grønn havskilpaddene som gresser på det undersjøiske
sivet her.

Snorkling
Resortens egen lagune byr på utrolig mye spennende,
men krever snorkleeventyret mer så har dere muligheten
til å bli med på en 20 minutters båttur ut til et
imponerende korallrev. Her fins det mer enn 100

forskjellige korallarter og et mangfoldig maritimt liv med
hele 200 forskjellige arter. Turen kan også gjøres etter
solnedgang og da kan dere oppleve noen helt andre
nokturne maritime skapninger som kommer frem under
den stjernefylte himmelen. I perioden mai til november
har dere også sjansen til å svømme med de imponerende
og lekende rokkene Manta Ray, som omtrent flyr
gjennom vannet.

Cruise
Det omkringliggende maritime liv kan også oppleves
tørrskodd fra en båt. Bli f.eks. med på et delfin-cruise
hvor dere kan oppleve opptil 20 forskjellige delfinarter
mens dere komfortabelt kan nyte forfriskninger om bord.
Dere har også muligheten til å bli med på øyhopping og
besøke lokale øysamfunn og lære mer om det maldiviske
livsstilen, den lokale arkitekturen, fruktplukking og et
besøk på Ibrahim Fulfu Mueseu.

Ønsker dere mer fokus på romantiske opplevelser, har
dere mulighet til å bli med på et solnedgangscruise, hvor
dere har en idyllisk solnedgang med en forfriskende
cocktail i vente.

Vannsport
Til dere som ikke får nok av vann, fins det en rekke
morsomme og adrenalinfylte aktiviteter som f.eks. et
oppblåsbart vannland, jetski, kajakk, paddleboarding,
vindsurfing og vannski.

Dykking
Uansett om dere er erfarne eller nybegynnere har dere



The Standard | Beach Villa

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

en opplagt mulighet for å delta i dykkerkurs, enten som
introduksjon til dykking eller et PADI-kurs som gjør dere
til sertifiserte dykkere. Dykking er uten tvil en
spennende måte å oppleve det maritime livet både i
lagunen og havet på.

Arrangementer
I løpet av oppholdet har dere mulighet for å delta på
forskjellige arrangementer.

På Todis Bar kan dere oppleve tradisjonell boduberu med
trommelsag og dans noe som virkelig er med på å sette
stemning for eksotisk øyliv. I bassenget er det poolparty i
ekte Los Angeles og Miami stil og her kan dere figurativt
slå hæla i taket. Skal stemmebåndet få brukt seg, ja da
venter mikrofonen på dere som skal synge karaoke på et
dansegulv av glass hvor dere kan se direkte ned til
fiskene i lagunen.

I tillegg kan dere finne en hyggelig liggestil på stranden i
selskap med drinks og snaks, når det vises film til den
ukentlige Moonlight Cinema.

Spa
Når det er tid for for å skjemme seg selv ekstra bort, ja da
skal dere besøke resortens spa. Her kan dere virkelig få
renset både kropp og sjel. Spaprogrammet inkluderer:

Tradisjonelle Hammam ritualer
Do-It-Yourself Hammam Bar
Massasje og kroppsbehandlinger
Ansiktsbehandlinger

Manikyrer og pedikyrers
Hårpleining og skjønnhetsritualer
Yoga
Meditasjonsbevegelser og trening
Lyd terapi

Bæredyktig turisme
Resorten er forpliktet til å bevare og beskytte havet og
det maritime livet. Dette inkluderer bevarelse av
korallivet, reduksjon av plastavfall, samt bruk av
produkter som er fremstilt av gjenbrukte og
gjenanvendelige materialer. Formålet er å redusere
CO2-fotavtrykket ved å gjennomføre flere initiativer,
noe som også inkluderer det å tilby alle gjestene en gratis
flaske med destillert vann fra resortens eget
tappeanlegg. Alle drikkevarer servers med biologisk
nedbrytbare og miljøvennlige sugerør og alle
bionedbrytbare avfallsprodukter gjenbrukes som
kompost til de vakre hagene og de nærliggende gårdene.

Måltider inkludert: Velg mellom frokost, halvpensjon,
helpensjon eller All Inclusive
Overnatting: The Standard

Dag 9: Avreise Maldiverne
Dere blir transportert tilbake til den internasjonale
flyplassen i Malé på samme måte som dere kom til
resorten. Fra Malé reiser dere hjem til Norge, har ei
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mellomlanding og ankommer i morgen.

Aktiviteter inkludert: Flytransport med sjøfly direkte til
hotellet
Måltider inkluderer: Frokost på resorten og mat på flyet

Dag 10: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge i løpet av dagen og nå gjenstår
bare det å dele og fordøye alt av opplevelser.

Måltider inkludert: Mat på flyet

Innkvartering på The
Standard
The Standard tilbyr villaer med egne svømmebasseng,
både på stranden og ut i lagunen. Alle villaene har en
aktivitetsvegg med redningsvester, snorkleutstyr,
svømmeføtter, stor badering, tørrpose og en ukulele til
en privat konsert ved solnedgang.

Overwater Villa
Bygd på pæler over lagunens krystallklare vann er denne
villatypen bilde mange har av Maldivene. Her har dere
direkte adgang ned til vannet og de 110 kvm store
villaene byr på ren luksus med stor dobbeltseng, sofa,

liggestol, basseng og en delvis utendørs dusj. Dette er
virkelig det perfekte valg for dere som elsker og snorkle
og nyter duften av havbrisen. Villaene har utsikt utover
de havet eller mot lagunen.

Beach Villa
Anlagt på den kritthvite sandstranden som omkranser
hele øya, er denne 137 kvm store villaen utstyrt med ei
deilig dobbeltseng, privat terrasse med liggestoler og
basseng, samt et utendørs bad. Dette er det perfekte valg
for dere som elsker vakre, hvite sandstrender med utsikt
utover det azurblåe havet. Villaene har enten utsikt
utover de vakre, hvite bountystrendene, til havet eller
lagunen.

Restauranter og barer på
The Standard
The Standard byr på flere muligheter og herunder har
dere en oversikt over de forskjellige:

Kula Restaurant
Her kan dere få frokost, lunsj og middag i en luftig og lys
spisestue med en avslappende atmosfære. Navnet 'Kula'
betyr farger og her er selv menyen i et vakkert fargespill
med retter fra det amerikanske, europeiske og asiatiske
kjøkken.

Todis Bar
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Beliggende ved svømmebassenget kan dere på Todis Bar
få servert luksuriøse favoritter med et lokalt kulinarisk
tvist. Gå ikke glipp av en drink med 'toddy', som er en
spesiell maldivisk kokosnektar. Her kan dere også
utfordre hverandre i et bordtennisslag på det rørformede
bordtennisbord.

Joos Café
Som det perfekte luftige og skyggefulle stedet å henge på
er Joos Café stedet for smoothies, kaffe og søte bakverk.
Her kan dere få både salt og søt frokost og lette lunsjer
med ferske salater og sandwich. Måltidene kan serveres
ved bordene, ved svømmebassenget eller i
loungeområdet med biblioteket, hvor dere kan finne
lesestoff til enhver smak.

Guduguda Restaurant
Som resortens autentiske maldiviske restaurant og som
den første av sitt slag på Maldivene, kan dere på
restauranten Guduguda nyte retter fra det tradisjonelle
maldiviske kjøkken med de ferskeste råvarer. Dere kan
spise på tradisjonelt maldivisk stil med puter på gulvet,
enten innendørs eller utendørs, omgitt av rustikke
møbler og dekorasjoner. Nyt smakfulle kokosretter med
omhyggelig utvalgte ferske urter og krydder, samt
delikate og aromatiske risretter, frukt og grønnsaker
servert med lokalt flatbrød.

BBQ Shak
Her kan dere få en gøyal matopplevelse og nyte virkelig
nydelig fersk fisk, skalldyr og kjøtt som grilles til
perfeksjon og som servers med en rekke forskjellige

hjemmelagde sauser. Stedet ulmer av fantastisk
stemning og en rekke sanseopplevelser som blir
forsterket av de nydelige duftene og den vakre hvite
sandstranden.

Beru Bar
Hvis dere drømmer om forfriskende cocktails og salte
barsnacks i solnedgangen, så er Beru Bar et perfekt
vannhull. Her kan dere se frem til det varme røde lyset og
en overdimensjonert diskokule som får fart på
dansefoten til DJens pulserende rytme, og på toppen av
det hele er dansegulvet i glass og byr på en utsikt til det
maritime livet under baren.

Tonic Bar
Denne wellnessbaren ved svømmebassenget er kun for
voksne. Barens mixologer samarbeider mer urteleger for
å skape alkoholfrie cocktails som er laget av urter og
planter med medisinske fordeler. Dette er virkelig et
perfekt supplement til spabehandlingene.

All Inclusive
Kjøp av pakken 'All Inclusive' inkluderer følgende:

Alle måltider i hovedrestauranten Kula Restaurant
samt middager i Guduguda Restaurant og BBQ
Shak
1 av følgende turer: Sunset Cruise, Dolphin Cruise
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eller Turtle Expedition
30 minutter spabehandling
Stort utvalg av drikkevarer i Kula Restaurant, Beru
Bar, BBQ Shak, Guduguda, Joos Café og i
minibaren (kontakt oss for listen med utvalget av
inkluderte drikkevarer)
Vannsportsaktiviteter 1 time hver dag
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Reiseperiode Juli - august  - Pris per person i delt dobbeltrom - fra kr. | Inkl. sjøflytransport

Lagoon Overwater Villa
42 948,00 NOK

Ocean Overwater Villa
45 648,00 NOK

Lagoon Beach Villa
48 748,00 NOK

Ocean Beach Villa
51 498,00 NOK

Reiseperiode September  - Pris per person i delt dobbeltrom - fra kr. | Inkl. sjøflytransport

Lagoon Overwater Villa
35 998,00 NOK

Ocean Overwater Villa
38 748,00 NOK

Lagoon Beach Villa
41 848,00 NOK

Ocean Beach Villa
44 548,00 NOK

Reiseperiode Januar - mars  - Pris per person i delt dobbeltrom - fra kr. | Inkl. sjøflytransport

Lagoon Overwater Villa
40 648,00 NOK

Ocean Overwater Villa
43 348,00 NOK

Lagoon Beach Villa
46 448,00 NOK

Ocean Beach Villa
49 148,00 NOK

Reiseperiode Oktober - desember  - Pris per person i delt dobbeltrom - fra kr. | Inkl.
sjøflytransport

Lagoon Overwater Villa
38 748,00 NOK

Ocean Overwater Villa
41 448,00 NOK

Lagoon Beach Villa
44 548,00 NOK

Ocean Beach Villa
47 248,00 NOK
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Reiseperiode April - juni  - Pris per person i delt dobbeltrom - fra kr. | Inkl. sjøflytransport

Lagoon Overwater Villa
35 998,00 NOK

Ocean Overwater Villa
38 748,00 NOK

Lagoon Beach Villa
41 848,00 NOK

Ocean Beach Villa
44 548,00 NOK

Ved reise i påsken og jul/nyttår skal dere forvente en høyere pris. Kontakt oss for mer informasjon.

Tillegg per person for oppgradering
Halvpensjon kr. 5.800
Helpensjon kr. 9.300
All Inclusive kr. 21.700

Måltider er gratis for barn under 12 år.
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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

Meet & Greet ved ankomst til Maldivene

Transport t/r flyplassen med sjøfly

7netter på The Standard

Frokost

Velkomstdrikk

Adgang til Aqua Water Park

Bruk av tennisbane og -utstyr

WiFi

Drikkevann

Bursdagskake ved feiring av bursdag

Bruk av sykler

Bruk av kajakk eller stand-up paddle board i 30
minutter om dagen

Green tax

Reiseforsikring

Oppgradering til halvpensjon, helpensjon eller 'all
inclusive'

Vaksiner (kontakt egen lege)

Visum/innreisetillatelse Les mer her

tel:23102380
https://www.benns.no/asia/maldivene/the-standard-92944?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asia/maldivene/the-standard-92944%3E
https://www.benns.no/viktig-informasjon

