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Autentiske Fiji – 14 dager Fijis perler – 14 dager 

Fijireiser anbefaler:
Besøk en lokal landsby på Fiji

Fijireiser anbefaler:
Melbourne

Dette reiseforslaget tar deg med til den vakre øygruppen Yasawa på Fiji. De flotte sandstrendene 
og de vakre lagunene har gjort øyene til en av Fijis mest populære destinasjoner.

I dette reiseforslaget tar vi deg med til noen av de mest populære resortene på øygruppen Mamanucas 
på Fiji. Mamanucas er en gruppe på rundt 20 små idylliske øyparadis like utenfor vestkysten av 
hovedøya Viti Levu.

Opplev hvordan de lokale fijianerne 
lever. Besøk en lokal kirke og skole, 
og få et innblikk i hverdagen deres. 
Høydepunktet er en tradisjonell kava- 
seremoni med landsbyhøvdingen.  
Kontakt oss for priser og reservasjon.

Kombiner Fiji med noen netter i 
Melbourne. Melbourne er byen som 
vet hvordan man skal nyte livet. Alt 
finnes tilgjengelig i byen som har en 
spektakulær blanding av ny og gammel 
arkitektur, elegante gater og overdådige 
parker og hager. Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Reiseforslag - Fiji Reiseforslag - Fiji 

Prisen inkluderer blant annet:
* Flyreise t/r på økonomiklasse
* Ferje mellom øyene
* 2 netter på Tanoa International Hotel, 
 Nadi inkl. frokost
* 5 netter på Octopus Resort inkl. helpensjon
* 5 netter på Nanuya Island Resort  
 inkl. frokost 
* Transport fra og til flyplass

Reisen kan utvides. Stopp kan gjøres i Østen, Australia og/eller 
i New Zealand mot tillegg.

Pris per person når to reiser sammen:
Fra  35.000 kr

Standard:

Prisen inkluderer blant annet:
* Flyreise t/r på økonomiklasse
* Ferje mellom øyene
* 2 netter på Sofitel Fiji Resort & Spa,  
 Denarau Island inkl. frokost
* 5 netter på Matamanoa Island Resort  
 inkl. frokost.
* 5 netter på Tokoriki Island Resort 
* Transport fra og til flyplass 

Reisen kan utvides. Stopp kan gjøres i Østen, Australia og/eller 
i New Zealand mot tillegg.

Pris per person når to reiser sammen:
Fra  45.500 kr

Standard:

(Ref.: 54246) (Ref.: 54247)
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Blue Lagoon Cruise Fiji  – 14 dager Australia – Fiji – Hong Kong – 17 dager 

Fijireiser anbefaler:
Dykking

Fijireiser anbefaler:
Helikoptertur over Great Ocean Road

Dette fantastiske 8-dagerscruiset kombinert med Castaway Island tar deg med til det beste av Fiji. 
Besøk eksotiske små øyer, vakre hvite sandstrender og landsbyer hvor den opprinnelige kulturen  
fortsatt eksisterer.

Populær kombinasjon med en smak av Australia. Bli kjent med Melbourne og Sydney før reisen 
går videre til paradisøyene på Fiji. Avslutt med 2 dager i spennende Hong Kong.

Fiji regnes av mange som et av verdens 
beste dykkesteder. Under vann venter 
en fantastisk verden. Dykk blant farge- 
rike korallrev og et rikt undervannsliv. 
Kontakt oss for priser og reservasjon.

Bli med på helikoptertur over Port 
Campbell National Park og opplev den 
flotte kyststrekningen fra luften. Kontakt 
oss for priser og reservasjon.

Reiseforslag - Fiji Reiseforslag - Kombinasjon

Prisen inkluderer blant annet:
* Flyreise t/r på økonomiklasse
* Ferje mellom øyene
* 5 netter på Castaway Island Resort 
* 8 dagers «Escape to Paradise» med  
 Blue Lagoon Cruise  
* Transport fra og til flyplass

Reisen kan utvides. Stopp kan gjøres i Østen, Australia og/eller 
i New Zealand mot tillegg.

Pris per person når to reiser sammen:
Fra  50.000 kr

Standard:

Prisen inkluderer blant annet:
* Flyreise t/r på økonomiklasse
* 4 netter på hotell i Melbourne 
* Melbourne Sightseeing Lanes and  
 Arcades Tour
* Dagstur, Koalas and Kangaroos in the Wild 
* 4 netter på hotell i Sydney 
* Sykkeltur, Sydney Harbour Bridge Ride
* 1 natt på hotell i Nadi, Fiji  
* 5 netter på hotell i Yasawa Islands, Fiji
* 2 netter på hotell i Hong Kong  

Pris per person når to reiser sammen:
Fra  36.000 kr

Standard:

(Ref.: 54248) (Ref.: 50005)
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Eventyrlige Tahiti – 14 dager Luksuriøse Tahiti – 14 dager 

Fijireiser anbefaler:
Shark & Ray Feeding Bora Bora 

Fijireiser anbefaler:
Moorea 4WD Safari Tour

I dette reiseforslaget har vi kombinert hovedøyen Tahiti Nui med øyene Rangiroa, Tikehau og 
Bora Bora – hvor du kommer tett på naturen og bor på idylliske resorter. 

Nå har du mulighet til å oppfylle den ultimate Stillehavsdrømmen. Bo på noen av de mest luksuriøse 
resortene på øyene Tahiti Nui og Moorea og i bungalow på påler i den turkisblå lagunen på Bora Bora.

I en utrigger kano settes kursen ut i den 
store, blå lagunen. Guiden og de som  
vil hopper i vannet for å tiltrekke haier  
og rokker med mat! Turen avsluttes med 
å svømme rundt blant de tropiske  
og fargerike fiskene på korallrevet.  
Kontakt oss for priser og reservasjon.

Bli med i en 4-hjulsdrevet bil til hjertet 
av Moorea. Høydepunktet er den 
flotte Paopao-dalen med sine store 
ananasplantasjer og besøk i landsbyen 
Papetoai. Turen avsluttes med et besøk 
på Moorea Fruit Juice Factory. Kontakt 
oss for priser og reservasjon.

Reiseforslag - Tahiti Reiseforslag - Tahiti 

Prisen inkluderer blant annet:
* Flyreise t/r på økonomiklasse
* Fly mellom øyene
* 2 netter på Tahiti inkl. frokost
* 3 netter på Rangiroa inkl. frokost 
* 3 netter på Tikehau inkl. frokost 
* 4 netter på Bora Bora inkl. frokost
* Blue Lagoon Tour, Rangiroa
* Transport til og fra hoteller 

Pris per person når to reiser sammen:
Fra  45.900 kr

Standard:

Prisen inkluderer blant annet:
* Flyreise t/r på økonomiklasse
* Fly mellom øyene
* 3 netter på Tahiti inkl. frokost
* 4 netter på Moorea inkl. frokost 
* 5 netter på Bora Bora inkl. frokost
* 4WD Safari Tour Moorea 
* Shark & Ray Feeding Bora Bora 
* Transport til og fra hoteller 

Pris per person når to reiser sammen:
Fra  67.500 kr

Standard:

(Ref.: 54254) (Ref.: 54256)
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TAHITI

Bora Bora

Rangiroa Takapoto
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Fatu Hiva
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Hiva Oa

Windstar Cruise – 14 dager Cruise med Aranui 5 – 17 dager 

Fijireiser anbefaler:
Helikoptertur Bora Bora 

Fijireiser anbefaler:
Bora Bora 

Dette reiseforslaget inkluderer 8-dagerscruiset «Dreams of Tahiti». Om bord på den elegante seilbåten 
Wind Spirit vil du raskt oppdage at dette er den perfekte måten å utforske Tahitis paradisøyer på. 

Bli med på eventyr om bord på frakt- og cruiseskipet Aranui 5. Skipet tar deg med til en rekke eksotiske 
destinasjoner, deriblant Fatu Hiva - som er kjent fra Thor Heyerdahls oppdagelsesferder. 

En helikoptertur over Bora Bora,  
«perlen i Stillehavet», er en storslått 
opplevelse. Du har fantastisk utsikt over 
den berømte turkisblå lagunenog det
berømte Otemanu-fjellet. En av de 
beste utfluktene i Fransk Polynesia!  
Kontakt oss for priser og reservasjon.

For mange er Bora Bora selve drømmen 
om sydhavsparadiset. Dette er Stillehavet 
slik du har drømt at det skal være, med 
grønne palmer, kritthvite strender og 
krystallklart turkist vann i vakre laguner. 
På Bora Bora kan du bo på hytter som 
står på påler ute i lagunen. Kontakt oss 
for priser og reservasjon.

Reiseforslag - Tahiti Reiseforslag - Tahiti 

Prisen inkluderer blant annet:
* Flyreise t/r på økonomiklasse
* 8 dagers Windstar Cruise
* Alle måltider døgnet rundt
* 24 timers room-service 
* All alkoholfri drikke
* 2 netter på Tahiti inkl. frokost
* 3 netter i Los Angeles inkl. frokost 
* Transport til og fra hoteller 

Pris per person når to reiser sammen:
Fra  55.000 kr

Standard:

Prisen inkluderer blant annet:
* Flyreise t/r på økonomiklasse
* 14 dagers cruise med Aranui 5
* Helpensjon på cruiset
* Guidete utflukter på cruiset
* En hel dag på Bora Bora
* 2 netter på Tahiti inkl. frokost
* Transport til og fra hoteller 
* Besøk på Hiva Oa hvor Paul Gauguin levde 
 sine siste år

Pris per person når to reiser sammen:
Fra  66.500 kr

Standard:

(Ref.: 54020) (Ref.: 48422)
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Idylliske Cookøyene – 14 dager Luksuriøse Cookøyene – 14 dager 

Fijireiser anbefaler:
Cross Island Trek

Fijireiser anbefaler:
Sydney 

Dette reiseforslaget inkluderer både Rarotonga og Aitutaki, hovedøyene på Cookøyene.  
Med hav på alle kanter og milelange strender, er badeliv og snorkling populære aktiviteter.

I dette reiseforslaget har vi inkludert to av de beste resortene på Cookøyene. Pacific Resort  
Aitutaki er regnet som det mest luksuriøse resortet, idyllisk plassert på det som kalles den vakreste  
øya i Stillehavet.

Bli med på en 4 timers vandretur 
gjennom Rarotongas indre, og lær om 
hvordan innbyggerne utnyttet plantene 
til medisin og mat. Opplev gamle  
seremonielle plasser og hør historier om 
de polynesiske legender. Dette er turen 
for de som søker mer enn bare sol  
og badeliv. Kontakt oss for priser  
og reservasjon.

Kombiner Cookøyene med noen netter 
i Sydney. Sydneys tilbakelente livsstil og 
byens tiltrekkende utseende gjør den 
til en av verdens beste byer å besøke. 
En forestilling i operahuset er en helt 
spesiell opplevelse vi absolutt anbefaler. 
Kontakt oss for priser og reservasjon.

Reiseforslag - Cookøyene  Reiseforslag - Cookøyene  

Prisen inkluderer blant annet:
* Flyreise t/r på økonomiklasse
* Innenriksfly mellom øyene
* 7 netter på Muri Beachcomber, inkl. frokost
* Te Vara Nui Island Night Show   
* 5 netter på Aitutaki Village, inkl. frokost
* Aitutaki Lagoon Cruise 
* Transport til og fra hoteller 

Pris per person når to reiser sammen:
Fra  32.500 kr

Standard:

Prisen inkluderer blant annet:
* Flyreise t/r på økonomiklasse
* Innenriksfly mellom øyene
* 7 netter på Crown Beach Resort, inkl. frokost
* Te Vara Nui Island Night Show   
* 5 netter på Pacific Resort Aitutaki,  
 inkl. frokost
* Aitutaki Lagoon Cruise
*  Transport til og fra hoteller 

Pris per person når to reiser sammen:
Fra  53.000 kr

Standard:

(Ref.: 54258) (Ref.: 54259)

Bestill før 15. mars 2017 og få voucher  
på 100NZD pr. person

Bestill før 15. mars 2017 og få voucher  
på 100NZD pr. person
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Kombiner Cookøyene og New Zealand – 22 dager Paradiset Samoa – 14 dager 

Fijireiser anbefaler:
Havfiske på Rarotonga

Fijireiser anbefaler:
New Zealand

Denne reisen kombinerer en aktiv ferie med leiebil på New Zealand, og deilig avslapping på Cookøyene. 
Blant opplevelsene er maorikultur, fantastisk natur, vakre solnedganger og kritthvite strender.

På Samoa finner du kanskje det mest vennligsinnede folket i hele Stillehavet, og som så 
mange andre øygrupper i Stillehavet er dette et vakkert paradis. Her er det hvite, flotte strender 
og krystallklart vann. 

Jakt på storfisken i Stillehavet! Bli med 
den 40 fot store fiskebåten Akura ut på 
dagstur, og se etter tunfisk, seilfisk og 
gullmakrell. En dyktig kaptein sørger 
for en dag full av opplevelser på havet. 
Kontakt oss for priser og reservasjon.

Kombiner Samoa med et stopp på New 
Zealand. Aktive vulkaner, uberørte øyer, 
en vill og vakker kystlinje, historie,  
maorikultur og moderne storbyer er 
noe av det som topper listen når du 
besøker New Zealand. Kontakt oss for 
priser og reservasjon.

Reiseforslag - Kombinasjon Reiseforslag - Samoa 

Prisen inkluderer blant annet:
* Fly Oslo – LA – Cook Islands – NZ –  Oslo 
* 7 netter på hotell på Rarotonga inkl. frokost 
* 5 netter på hotell på Aitutaki inkl. frokost 
* Fly Rarotonga – Aitutaki t/r
* Lagoon cruise på Aitutaki
* Transport til og fra hoteller 
* 7 netter på hotell på New Zealand
* Leiebil på New Zealand 

Pris per person når to reiser sammen:
Fra  51.500 kr

Standard:

Prisen inkluderer blant annet:
* Flyreise t/r på økonomiklasse
* 5 netter på Le Legato Resort, Savaii
* Frokost på Le Legato Resort, Savaii
* 7 netter på Sinalei Reef Resort & Spa, Upolu 
* Frokost på Sinalei Reef Resort 
* Transport til og fra hoteller

Pris per person når to reiser sammen:
Fra  39.000 kr

Standard:

(Ref.: 50112) (Ref.: 54241)
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Bestill før 15. mars 2017 og få voucher  
på 100NZD pr. person



14 15fijireiser.no – 23 31 77 00

Kongeriket Tonga – 14 dager Jorden rundt – 25 dager 

Fijireiser anbefaler:
Svøm med knølhval

Fijireiser anbefaler:
Aitutaki Lagoon Cruise 

Tonga er Stillehavets eneste monarki og befinner seg midt på datolinjen. Befolkningen er svært 
vennlige, og det er ikke underlig at James Cook kalte øyene for the Friendly Islands.

Reis jorden rundt og opplev det beste fra flere verdener. Fascinerende Tokyo, bobileventyr på New 
Zealand, den vakre storbyen Sydney, stillehavsparadiset Cookøyene og til slutt filmbyen Los Angeles.

Tonga er et av få steder i verden der 
man kan svømme med knølhval. Bli 
med på en heldagstur med havbiologer 
i hvalsesongen mellom juli og oktober 
Kontakt oss for priser og reservasjon.

Mange mener at Aitutaki er den 
vakreste øya i Stillehavet. En kjempestor 
lagune i blått og turkis, fylt med et utall 
av fargerike fisker og omkranset av 
små holmer med kritthvite strender og 
vaiende palmer. Kontakt oss for priser 
og reservasjon.

Reiseforslag - Tonga Reiseforslag - Kombinasjon

Prisen inkluderer blant annet:
* Flyreise t/r på økonomiklasse
* 6 netter på Fafa Island Resort i Tongatapu
* 6 netter på Sandy Beach Resort i Ha’apai
* Flyreise t/r Tongatapu - Ha’apai
* Transport til og fra hoteller

Pris per person når to reiser sammen:
Fra  32.000 kr

Standard:

Prisen inkluderer blant annet:
* Fly Oslo – Tokyo – Auckland – Sydney – 
 Rarotonga – L.A. - Oslo 
* Innenriksfly på Cookøyene
* 3 netter på hotell i Tokyo 
* 10 dagers bobilleie på New Zealand 
* 3 netter på hotell i Sydney 
* 4 netter på hotell på Rarotonga,  
 Cook Islands      
* 3 netter på hotell på Aitutaki, Cook Islands    
* 2 netter på hotell i Los Angeles

Pris per person når to reiser sammen:
Fra  45.000 kr

Standard:

(Ref.: 54239) (Ref.: 50116)
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Les mer på vår hjemmeside
www.fijireiser.no
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