
Det beste av Fransk PolynesiaDet beste av Fransk Polynesia

55 498,-
Pris per person - Fra kr

17 dager

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

no

Dette er turen for deg som ønsker å oppleve det beste av
Fransk Polynesia på den litt luksuriøse måten!
Turen starter med noen rolige dager på Tahiti før dere besøker
den spennende øya Moorea, og avslutter med fantastiske Bora
Bora.
Dere bor på noen av de beste resortene i Fransk Polynesia, og
dere har mulighet til å bo i de ikoniske bungalowene som de
fleste forbinder med Stillehavsøyene.

Nyt livet på noen av verdens vakreste strender

Bo på luksuriøse resorts og bungalower i havet

Svøm med delfiner på Tahiti og opplev vulkankrater
og fantastisk

Båttur ut til den vakre Bora Bora-lagunen

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


Dagsprogram
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Dag 1: Norge - London -
Los Angeles - Tahiti
Avreise fra Oslo, Bergen eller Stavanger via London og
Los Angeles til Papeete, Tahiti.

Dag 2: Tahiti
Tidlig ankomst til Papeete. Dere vil bli møtt av vår agent
og kjørt til hotellet hvor dere skal bo de neste dagene.

Rommet er klart ved ankomst, og resten av dagen kan
dere slappe av og bli kjent med hotellets fasiliteter.

Overnatting: Pension Relais Fenua (Standard) eller Hotel
Manava Suite Resort Tahiti (Deluxe)

Dag 3: Tahiti
I dag kan dere bli kjent med livet på Tahiti når dere blir
med på en guidet rundtur på øya.

Halvdagstur på Tahiti
Ta en tur på en tur rundt øya og oppdag noen av
Treasures of Tahiti. Start med vestkysten og den
berømte Marae Arahurahu, et religiøst sted dedikert til
de eldgamle gudene der viktige seremonier pleide å finne
sted.
Fortsett deretter med besøket i de vakre hagene og
fossen i Vaipahi som ligger i et frodig tropisk miljø. Gå
ikke glipp av østkysten og dets blåsehull, som er nylig
rehabilitert for besøkende eller det berømte Venus
Point, som så kaptein James Cook lande. Ta deretter opp
øyturen med en fantastisk panoramautsikt ved Taharaa
View Point.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Pension Relais Fenua (Standard) eller Hotel
Manava Suite Resort Tahiti (Deluxe)



Temae Beach, Papetee på Tahiti - Reise til Fransk Polynesia
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Dag 4: Tahiti
Har dere lyst på flere opplevelser på Tahiti, kan vi
anbefale en båttur hvor dere har mulighet til å svømme
med blant annet delfiner. Alternativt kan man bare
slappe av og nyte hotellets fasiliteter.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Pension Relais Fenua (Standard) eller Hotel
Manava Suite Resort Tahiti (Deluxe)

Dag 5: Tahiti - Moorea
I dag blir dere hentet på hotellet, og etter en kort flytur
ankommer dere Moreea. Dere vil bli møtt på flyplassen
og kjørt til hotellet hvor dere skal bo de neste dagene.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hotel Hibiscus (Standard) eller Hotel
Manava Beach Resort & Spa Moorea (Deluxe)

Dag 6: Moorea
I dag anbefaler vi en guidet jeeptur på Moorea, som tar
dere med til øyas indre hemmeligheter. Opplev et
vulkankrater og øyas fantastiske landskap.

Besøk en ananasplantasje, før turen avsluttes med et
besøk til Belvedere med en fantastisk utsikt over Cook
og Opunohu (ekstra kostnad, og må bestilles på forhånd).

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hotel Hibiscus (Standard) eller Hotel
Manava Beach Resort & Spa Moorea (Deluxe)

Dag 7-9: Moorea
Her kan dere slappe av og nyte resortets fasiliteter, eller
ta kontakt med en av våre reiseeksperter for å få forslag
til forskjellige dagsturer.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hotel Hibiscus (Standard) eller Hotel
Manava Beach Resort & Spa Moorea (Deluxe)

Dag 10: Moorea - Bora
Bora
I dag blir dere hentet på resortet og kjørt til flyplassen på
Moorea hvor dere skal fly til Bora Bora, en flytur på ca.
45 minutter. Videre blir dere fraktet i en båt som tar dere
til resortet hvor dere skal bo de neste dagene.

Måltider inkludert: Frokost

/oseania/fransk-polynesia/bora-bora


Strand på Moorea - Reise til Fransk Polynesia
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Overnatting: Hotel Maitai Polynesia (Standard) eller
Hotel Le Meridien Bora Bora (Deluxe)

Dag 11: Bora Bora
I dag kan dere slappe av og nyte resortets fasiliteter, eller
forhør dere om andre muligheter i området ved å ta
kontakt med en av våre reiseksperter.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hotel Maitai Polynesia (Standard) eller
Hotel Le Meridien Bora Bora (Deluxe)

Dag 12: Bora Bora
I dag anbefaler vi en båttur ut til den vakre Bora
Bora-lagunen. Opplev hai og rokker fra båten, og etterpå
kan dere snorkle i trygge omgivelser, blant vakre og
fargerike koraller og fisk.

Snorkelsafari med hai og piggrokker
Utforsk Bora Boras marineliv om bord på en komfortabel
båt og svøm blant de fargerike fiskene, svarte haier og
piggrokker i deres naturlige habitat i korallrevene eller
deres favorittsted i BoraBora-lagunen. Private turer
tilbys på en komfortabel Bayliner Cap Camarat.

På ettermiddagen kan dere slappe av på stranden på den

private øya Motu, mens dere nyter den fantastiske
utsikten over Bora Bora (ekstra kostnad, og må bestilles
på forhånd).

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hotel Maitai Polynesia (Standard) eller
Hotel Le Meridien Bora Bora (Deluxe)

Dag 13-14: Bora Bora
De siste dagene brukes også bare til å slappe av og nyte
de fantastiske omgivelsene. Ønsker dere flere dagsturer
eller andre aktiviteter, så ikke nøl med å kontakte oss.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hotel Maitai Polynesia (Standard) eller
Hotel Le Meridien Bora Bora (Deluxe)

Dag 15: Bora Bora - Los
Angeles
I dag går ferden tilbake til Norge, og som en perfekt
avslutning på en fantastisk tur, anbefaler vi at dere nyter
frokosten i bungalowen, hvor den blir levert på
tradisjonelt vis ved hjelp av en kano - en minnerik
opplevelse (ekstra kostnad, og kan bestilles på forhånd).



Steinskulptur på Moorea - Reise til Fransk Polynesia
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Dere blir hentet på hotellet og kjørt i egen båt til
flyplassen på Bora Bora hvor dere flyr til Papeete. Her er
det mulighet for et siste besøk i byen, før flyet til Los
Angeles går ved midnatt.

Dag 16: Los Angeles -
London
Transfer i Los Angeles før man flyr videre til London.

Dag 17: London - Oslo,
Bergen eller Stavanger
Dere ankommer London på formiddagen og flyr videre på
ettermiddagen til Oslo, Bergen eller Stavanger.



Priser og avganger

no

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

Reiseperiode Januar - juni  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard - Fra kr.
55 498,00 NOK

Deluxe - Fra kr.
85 198,00 NOK

Reiseperiode Juli  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard - Fra kr.
63 198,00 NOK

Deluxe - Fra kr.
97 498,00 NOK

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

Standard - Fra kr.
55 598,00 NOK

Deluxe - Fra kr.
89 898,00 NOK

Reiseperiode Desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard - Fra kr.
62 698,00 NOK

Deluxe - Fra kr.
90 298,00 NOK

Hotellopplysninger:

Standard:
Pension Relais Fenua (Tahiti)
Hotel Hibiscus (Moorea)
Hotel Maitai Polynesia (Bora Bora)

Deluxe:
Hotel Manava Suite Resort Tahiti (Tahiti)
Hotel Manava Beach Resort & Spa Moorea (Moorea)
Hotel Le Meridien Bora Bora (Bora Bora)

Oppgradering på fly:
Oppgradering til Economy Extra: fra kr. 23 700,- (tillegg til prisen pr. person)
Oppgradering til Business Class: fra kr. 55 100,- (tillegg til prisen pr. 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 fra Bergen, Stavanger eller Oslo med Air New
Zealand og Tahiti Nui, på økonomiklasse inkl. skatter
og avgifter

Transport i egen bil/båt til/fra resortene på øyene

Privat transfer på alle øyene bortsett fra siste natten
på Tahiti (hotellene ligger rett ved flyplassen)

Fly mellom alle øyene inkl. skatter og avgifter

3netters overnatting på Tahiti inkl. frokost

Halvdagstur på Tahiti

5netters overnatting på Moorea inkl. frokost

5netters overnatting på Bora Bora inkl. frokost

Snorklesafari med hai og piggrokk på Bora Bora

Reiseforsikring

Valgfrie dagsturer (pris på forespørsel)

Måltider som ikke står beskrevet i reiseplanen

Hotellskatt, som betales ved ankomst (1-2 Euro pr.
person pr. natt)

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/oseania/fransk-polynesia/det-beste-av-fransk-polynesia-9509?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/fransk-polynesia/det-beste-av-fransk-polynesia-9509%3E

