
Fijis KorallkystFijis Korallkyst

28 598,-
Pris per person - Fra kr

14 dager

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

no

Opplev den fantastiske korallkysten på hovedøya Viti Levu
på Fiji
Denne uforglemmelige turen til Fiji vil gi deg autentiske kulturelle
opplevelser, dykking, strandliv og komfortabel overnatting.

Fijis paradislignende strender

Tid til å besøke øyene Robinson Crusoe Island,
Malamala, Castaway og Malolo

Muligheten til å oppleve plante- og dyrelivet i Kula
Eco Park

Opphold på Bedarra Beach Inn eller Shangri-La's
Fijian Resort & Spa

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


Dagsprogram
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Dag 1-2: Avreise fra Norge
Avreise fra Norge på ettermiddagen, via London og Hong
Kong. Om bord fra London serveres det mat og drikke, og
alle seter har egen tv-skjerm, samt tilkoblingsmuligheter
for mobil og nettbrett.

Dag 3-12: Korallkysten
Korallkysten på Fiji er en veletablert destinasjon, hvor
man får mulighet til å slappe av i behagelige omgivelser
samtidig som man har de unike opplevelsene like i
nærheten.

Etter en lang flytur og noen behagelige dager på
resorten, så har du mulighet til å oppleve det ekte Fiji.
Besøk Kula Eco Park, hvor du får se lokale planter og
dyreliv, besøk Robinson Crusoe Island eller noen av de
andre fantastiske øyene som Malamala, Castaway og
Malolo. En tur til Stillehavet er ikke komplett uten å ha

opplevd livet under vann, og over hele Fiji er det gode
muligheter for snorkling og dykking.

Overnatting: Bedarra Beach Inn (Standard) eller
Shangri-La's Fijian Resort & Spa (Deluxe)

Dag 13-14: Avreise fra Fiji
Avreise fra Fiji via Hong Kong og London. Det er ankomst
i Norge på formiddagen. Om bord serveres det mat og
drikke, og alle seter har egen tv-skjerm, samt
tilkoblingsmuligheter for mobil og nettbrett.



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

Standard rom - Fra kr.
28 598,00 NOK

Deluxe rom - Fra kr.
40 998,00 NOK

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

Standard rom - Fra kr.
34 298,00 NOK

Deluxe rom - Fra kr.
46 698,00 NOK

Reiseperiode September - November  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard rom - Fra kr.
28 598,00 NOK

Deluxe rom - Fra kr.
40 998,00 NOK

Reiseperiode Desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard rom - Fra kr.
34 298,00 NOK

Deluxe rom - Fra kr.
46 698,00 NOK

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 med Cathay Pacific iht. reiseplan

10 netter på Bedarra Beach Inn eller Shangri-La's
Fijian Resort & Spa

Transport til/fra flyplass

Skatter og avgifter

Reiseforsikring

Måltider

Utflukter

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/oseania/fiji/fijis-korallkyst-9522?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/oseania/fiji/fijis-korallkyst-9522%3E

