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Paul Gauguin Cruises

Paul Gauguin Cruises
5-stjernerscruise på Tahiti
M/S Paul Gauguin, eller The Gauguin som hun også kalles, er flaggskipet i flåten til Paul Gauguin Cruises.
Skipet er spesialdesignet for å kunne seile helt inn til grunne havner der større cruiseskip ikke får lagt
til. Skipet er en drøm for de som liker mindre cruiseskip med fasiliteter av meget høy kvalitet. Ombord
på det luksuriøse skipet finner man romslige suiter og lugarer, egen marina for alle typer vannsport, tre
restauranter, spaavdeling og femstjerners service. Livet ombord reflekterer skjønnheten og den rike
kulturarven til øyene skipet besøker, med en varm, vennlig og uformell atmosfære.

Paul Gauguin Cruises

fijireiser.no – 23 31 77 00

Fasiliteter ombord:

Hva er inkludert?

* 166 lugar med sjøutsikt, og omtrent
70 % av disse har egen balkong.
* Butler service, in-suite bar og et iPod
musikksystem i alle suiter/lugarer
i kategori B og over.
* Velg mellom 3 spisesteder.
* Underholdning som inkluderer
polynesiske artister, musikalsk underholdning, pianist og et casino.
* Spa og skjønnhetsbehandlinger
* Mulighet for å ta PADI dykkekurs
* Marina for vannsport med gratis
kajakker, windsurfing og paddleboard
til utlån.
* Fullt utstyrt treningssenter
* Presentasjoner fra lokale naturforskere
og spesielt inviterte gjester.
* Utendørs soldekk med basseng
* En butikk
* Bibliotek med bøker og DVDer.
* Wi-Fi på utvalgte steder på skipet
(ekstra kostnad)
* Vaskeritjenester

* En romslig lugar eller suite med
sjøutsikt (og evt. balkong).
* En intim cruiseopplevelse med
maksimalt 332 gjester og en fordeling
mellom gjester og personell på 1:1.5
(en av de høyeste man finner).
* Alle måltider, fra restaurantene du
ønsker
* Gratis 24-timers room service
* Gratis drikke, som inkluderer et utvalg
vin, brennevin, øl, brus, flaskevann
og varme drikker.
* Kjøleskap på rommet som daglig blir
påfylt med brus, øl og vann.
* All underholdning.
* Presentasjoner fra eksperter og gjesteforelesere
* Tips til de ansatte ombord
* En dag på vår private øy, Motu Mahana
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Cruise til Tahiti og Selskapsøyene

Cruise til Selskapsøyene og Tuamotuøyene

Cruisets varighet: 7 netter / 8 dager

Cruisets varighet: 10 netter / 11 dager

På en herlig uke får du med deg det beste av Stillehavet, med stopp på frodige Huahine, vakre Bora Bora
og postkortperfekte Moorea. Oppdag øyene som la grunnlaget for inspirasjonen til kjente personligheter
som maleren Paul Gauguin, forfatteren James A. Michener og mange andre. Du tilbringer kanskje bare
en uke her, men øyene kommer alltid til å lokke deg tilbake etter dette uforglemmelige cruiset.

Skjønnhet, både over og under vann, er det ordet som best karakteriserer opplevelsene på dette 10
netter lange cruiset. Selskapsøyene gir deg frodige regnskoger, krystallklare laguner, og en varm bris
som er perfekt når man tar livet med ro på en strand. Fortsett til Tuamotuøyene, som er en samling
lavtliggende atoller aller best kjent for sitt fargerike økosystem under vann.

Høydepunkter:

Høydepunkter:

* Tilbring en avslappende dag på Motu Mahana – vår private øy der
hvite sandstrender, svaiende palmetrær, en flytende bar, drinker som
serveres i kokosnøtter og en herlig grillunsj venter.
* Utforsk Bora Bora. Du kan tilbringe tid på vår egen private strand hvor
aktivitetene inkluderer snorkling, kajakk og standup paddleboard.
Du kan også utforske øya på en safaritur med firhjulstrekk, eller se livet
under vann fra en glassbunnbåt.
* To dager på Moorea, som gir deg godt med tid til å nyte de kuperte
fjellene, tid ved den turkisblå lagunen og prøve ut lokale delikatesser.

* 2 dager på vakre Bora Bora. Du kan tilbringe tid på vår egen private
strand, snorkle i den turkisblå lagunen, og se Mount Otemanu fra et
helikopter.
* Besøk Fakarava, et UNESCO-klassifisert naturreservat der erfarne
dykkere kan dykke med gråhai, store stimer med fargerike fisk og se
uberørte koraller.
* Tilbring en avslappende dag på Motu Mahana – vår private øy der
hvite sandstrender, svaiende palmetrær, en flytende bar, drinker som
serveres i kokosnøtter og en herlig grillunsj venter.

Pris per person når to reiser sammen:
Fra
kr

Pris per person når to reiser sammen:
Fra
kr

47.900

Kontakt oss for seilingsdatoer og priser
på andre lugarer.

56.750

Kontakt oss for seilingsdatoer og priser
på andre lugarer.

Prisene inkluderer:

Prisene inkluderer:

* Fly t/r Oslo-Papeete i økonomiklasse
* 2 netter på Intercontinental Tahiti Resort
* 7-netters cruise til Tahiti og Selskapsøyene i rimeligste lugarkategori

* Fly t/r Oslo-Papeete i økonomiklasse
* 2 netter på Intercontinental Tahiti Resort
* 10-netters cruise til Selskapsøyene og Tuamotuøyene i rimeligste
lugarkategori

Bookingkode: 60393

Bookingkode: 59606
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Cruise til Cookøyene og Selskapsøyene

Cruise til Marquesas-, Tuamotu- og Selskapsøyene

Cruisets varighet: 11 netter / 12 dager

Cruisets varighet: 14 netter / 15 dager

Dette 11-netters cruiset viser deg Stillehavets mangfoldige og vakre landskap. Fra Aitutakis lavtliggende
øyer til de spisse toppene og dype dalene på fruktbare Rarotonga. Sistnevnte ble bare kalt ”paradis” av
de første europeiske oppdagelsesreisende. Fortsett til Selskapsøyene der Stillehavsperlene Bora Bora,
Taha’a, Huahine og Moorea venter.

Høydepunkter:

Høydepunkter:
* Aitutaki – hjem til en av verdens mest spektakulære laguner.
* Tilbring en avslappende dag på Motu Mahana – vår private øy der
hvite sandstrender, svaiende palmetrær, en flytende bar, drinker som
serveres i kokosnøtter og en herlig grillunsj venter.
* Sjøen rundt Moorea har et utrolig mangfoldig marineliv. Svøm med
havskilpadder og fargerike fiskestimer.
* Tilbring tid på vår egen private strand på Bora Bora som har fantastisk
utsikt mot Mount Otemanu. Her er snorkling, kajakk, standup paddleboard og volleyball noen av aktivitetene.
Pris per person når to reiser sammen:
Fra
kr

61.000

På denne to ukers rundreisen til Marquesas-, Tuamotu- og Selskapsøyene er det naturens skjønnhet
som står i fokus. Reisen gir deg god tid til å utforske i ditt eget tempo, fra de uberørte strendene og den
eksepsjonelle dykkingen i Tuamotu, til de kulturrike, ville og vakre Marquesasøyene Fatu Hiva, Hiva Oa,
Tahuata og Nuku Hiva. Cruiset avsluttes i de pittoreske Selskapsøyene.

Kontakt oss for seilingsdatoer og priser
på andre lugarer.

Prisene inkluderer:
* Fly t/r Oslo-Papeete i økonomiklasse
* 2 netter på Intercontinental Tahiti Resort
* 11-netters cruise til Cookøyene og Selskapsøyene i rimeligste
lugarkategori

Bookingkode: 59602

* Naturparadiset Fakarava. Øya er et fristed for sjeldne fugler,
planter og krepsdyr, hvorav mange lett kan sees hvis man vandrer
på en av øyas rosa sandstrender.
* Fordyp deg i historien på Hiva Oa, der kunstneren Paul Gauguin er
gravlagt og der de største steinskulpturene i Marquesas finnes.
* Tilbring en avslappende dag på Motu Mahana – vår private øy der
hvite sandstrender, svaiende palmetrær, en flytende bar, drinker som
serveres i kokosnøtter og en herlig grillunsj venter.
* Tilbring tid på vår egen private strand på Bora Bora, der du kan snorkle
i den turkisblå lagunen, padle kajakk eller bare nyte den fantastiske
utsikten mot vakre Mount Otemanu.
Pris per person når to reiser sammen:
Fra
kr

72.500

Kontakt oss for seilingsdatoer og priser
på andre lugarer.

Prisene inkluderer:
* Fly t/r Oslo-Papeete i økonomiklasse
* 2 netter på Intercontinental Tahiti Resort
* 14-netters cruise til Marquesas-, Tuamotu- og Selskapsøyene i
rimeligste lugarkategori
Bookingkode: 59595
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