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Øde kritthvite strender, turkisblå laguner, vaiende palmer og stråkledde bungalower – for mange er dette 

selve drømmen for en Bryllupsreise.  

Australiareiser og Fijireiser er Norges største spesialist på reiser til Australia og Stillehavsøyene. Våre 

reisekonsulenter har reist mye i dette området, og vi ønsker å dele vår kunnskap og erfaring med dere 

– enten det er det første besøket eller dere har vært der flere ganger før. 

I vår Bryllupsreisekatalog har vi tatt med noen av de beste resortene på de vakre øyene på Tahiti, Fiji, Cook 

Islands, New Caledonia og i Australia. Alle destinasjonene egner seg perfekt for en romantisk Bryllupsreise!  

Kanskje drømmen er et romantisk bryllup på en kritthvit strand i Stillehavet? Spør oss om informasjon.    

Reiseforslag

På sidene 4 til 7 har vi laget 4 fantastiske reiseforslag med resorter av høy kvalitet og som spesielt retter seg 

mot par. Dere trenger likevel ikke være nygifte eller på bryllupsreise for å reise hit. Det kan være dere skal 

feire jubileum, en rund fødselsdag eller en annen spesiell anledning som det er verdt å markere.

Prisene på reiseforslagene er fra-priser og kan endres gjennom året på grunn av sesonger, fl ybilletter, valuta 

og av andre årsaker. Når dere kontakter oss gir vi dere prisene som gjelder for den aktuelle reiseperioden.

Besøk, ring eller send oss en e-post!

Vi synes det er spesielt hyggelig å få besøk på kontoret i Tollbugata 27 (inng. Øvre Slottsgate) i Oslo. Men 

siden veldig mange av kundene våre bor andre steder i Norge snakker vi selvfølgelig gjerne med dere på 

telefon og e-post også.

Hvis dere ønsker at vi skal forberede oss litt før vi tar kontakt, kan dere fylle ut et forespørselskjema som 

dere fi nner på www.australiareiser.no eller www.fi jireiser.no. eller send oss en e-post til reise@australiareiser.no 

eller reise@fi jireiser.no.

Bryllupsreisekatalog fra 
Australiareiser og Fijireiser!
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TYPE LUKSUS

Det er stor variasjon av ekstraordinære feriesteder 

i det sørlige Stillehavet og Australiasia som har 

satt en ny standard for luksus de siste årene. Det 

å velge riktig sted er nå viktigere enn noen gang, 

siden arkitektur, innredning, fasiliteter, størrelse 

og service kombineres for å lage unike og meget 

spesielle steder. Tre like enestående, men allikevel 

helt forskjellige typer av luksuriøse resorter har 

dukket opp, og vi kaller dem: Elegant, Moderne 

og Barbeint.

RESORT TRANSPORT

Resortene i regionen har ulike adkomstmetoder. 

Fra sjøfly til speedbåt, helikopter til yacht og bil 

til innenriksfly. Transportopplevelsen kan være 

utrolig i seg selv.

RESORT FASILITETER

ELEGANT – Store og luftige rom som er 

nydelig innredet og ledsaget av elegant 

marmor og granitt på badene. Gjester 

er pent kledd til måltider og spiser i 

imponerende restauranter. De store 

lobbyene og hovedbassengområdene 

danner ofte midtpunktet på disse flotte 

eiendommene

Tilgang til resortet er via sjøfl y, innenriks 

fl y eller helikopter

Variert dyreliv fi nnes   

ved resortet

Resortet tilbyr utelivsmuligheter

Resortet har villaer/bungalower 

over vannet

Resortet er bevaringsfokusert MODERNE – Moderne og trendy steder. 

Disse resortene har rom med nyskapende 

design og moderne innredning

Tilgang til resortet er via hurtigbåt eller 

luksusfartøy

BARBEINT – Mindre og miljøvennlige 

boutique resorter. Stedene er mer 

intime og tilbyr en avslappet og uformell 

atmosfære

Resort Guide
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TAHITI

Moorea

Bora Bora

Fransk Polynesia er for mange drømmen om en romantisk bryllupsreise. I dette reiseforslaget har vi inkludert en 

rundreise på de vakre øyene Tahiti, Moorea og Bora Bora.

Turen starter i Oslo, men det er også mulig med tilslutning fra andre byer i Norge etter avtale. Fra London fl yr dere 

via Los Angeles til Papeete på Tahiti, hvor dere blir møtt på fl yplassen med blomsterkranser. Fra fl yplassen blir 

dere kjørt i bil til Hotel Manava Suite Resort Tahiti. Dere skal bo 2 netter i en Lagoon Studio Suite, som er nok tid 

til å bli kjent med Papeete, den største byen i Fransk Polynesia. 

Etter oppholdet på Tahiti er det en liten flytur på 10 minutter til Moorea. Dere blir kjørt i bil til Hotel Moorea Pearl 

Resort. Et flott resort som er bygget i tradisjonell Polynesisk stil. Dere bor 4 netter i en Garden Pool Bungalow. 

Moorea er utrolig naturskjønn med høye fjell, frodige ananasåkre, små landsbyer og vakre strender. 

Etter oppholdet på Moorea går det med fl y i 50 minutter til Polynesias perle Bora Bora. Transporten fra fl yplassen 

går med båt til Hotel Bora Bora Pearl Resort. Bora Bora er et tropisk paradis med grønne palmer, kritthvite strender 

og krystallklart turkist vann. Her bor dere 6 netter i en Overwater Bungalow. En perfekt plass for å utforske den 

store vakre lagunen. Reisen hjemover fra Bora Bora går via Tahiti, Los Angeles og London. 

Pris per person når to reiser sammen: fra kr. 38.500

PRISEN INKLUDERER

 All fl ytransport i økonomiklasse iht. program

  Flyavgifter og drivstofftillegg iht. dagens satser

 2 netter i Lagoon Studio Suite på Hotel  

 Manava Suite Resort Tahiti

 4 netter i Garden Pool Bungalow på   

 Hotel Moorea Pearl Resort

 6 netter I Overwater Bungalow på Hotel  

 Bora Bora Pearl Resort 

 Transfer til/fra fl yplassene i privat bil 

Vennligst bemerk at det må betales en lokal skatt 

pr. natt på 150 Polynesiske Franc som tilsvarer 

ca. 10 norske kroner. 

Reisen kan utvides. Stopp i Los Angeles er også 

mulig. Kontakt oss for mer informasjon.

Manava Resort

Bora Bora Pearl Resort
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Suva

Beqa

Sigatoka

VITI LEVU

Yasawa

Islands

Mamanuca 

Islands

Vatulele

Nadi

Rakiraki

PRISEN INKLUDERER

 All fl ytransport i økonomiklasse iht. program

 Flyavgifter og drivstofftillegg iht.   

 dagens satser

 Helikoptertransport Nadi Airport   

 – Vomo Island Resort

 5 netter i Hillside Villa på Vomo Island   

 Resort inkl. frokost, lunsj og middag

 Honeymoon Bonus: En fl aske musserende  

 vin og gave fra resortet

 7 netter i Beachfront Bure på Navutu Stars  

 inkl. frokost 

 Honeymoon Bonus: En fl aske champagne  

 ved ankomst, champagnefrokost i sengen  

 den første morgen, 2 massasje behandlinger  

 og romantisk hummer- og champagnemiddag  

 Ferge transport med Yasawa Flyer i   

 Captains lounge

 1 natt i Superior Ocean View Room på  

 Sofi tel Fiji Resort & Spa

 Transfer til/fra fl yplassene i privat bil 

Reisen kan utvides. Stopp i Hong Kong, 

Australia og New Zealand mulig. Kontakt oss for 

mer informasjon.

BRYLLUP PÅ VOMO ISLAND RESORT

Drømmer du om bryllup på en kritthvit strand i 

Stillehavet? Bli gift på romantiske Vomo Island 

på Fiji. Pris fra kr. 14.000. Kontakt oss for mer 

informasjon.

I dette reiseforslaget har vi inkludert 2 av de beste og mest romantiske resortene på Fiji. 

Turen starter i Oslo, men det er også mulig med tilslutning fra andre byer i Norge etter avtale. Fra London fl yr dere 

via Hong Kong til Fiji, hvor dere blir møtt på fl yplassen. Fra fl yplassen blir dere fraktet med helikopter til Vomo Island 

Resort. Helikopterturen tar ca 15 minutter og er en fl ott måte å starte reisen på. Vomo Island Resort i Mamanuca 

øygruppen er et luksuriøst paradis med hvite sandstrender. Her bor dere 5 netter i en Hillside Villa. 

Etter oppholdet på Vomo Island Resort blir dere fraktet med ferge til Navutu Stars Resort. Båtturen er en fl ott reise 

mellom Yasawa øyene og tar ca. 3 timer. 

Navutu Stars Resort ligger på øya Yaqeta i Yasawa øygruppen. Det er en liten perle med bare 9 bures (bungalower). 

Resortet har et omfattende aktivitetstilbud med alt fra besøk i en lokal landsby til diverse vannaktiviteter. Dere 

bor 7 netter i en Beachfront Bure. 

Etter oppholdet på Navutu Stars Resort går det med ferge tilbake til Denerau Harbour på hovedøya Viti Levu. 

Fergeturen tar ca. 4 timer og man er fremme ca kl 18. Dere bor 1 natt på Sofitel Fiji Resort & Spa før avreisen 

hjemover via Hong Kong og London. 

Pris per person når to reiser sammen: fra kr. 41.500

02 Fiji Bryllupsreise 
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RAROTONGA

AITUTAKI

Manuae

Mitiaro

Atiu

Takutea

Mangaia

Mauke

I dette reiseforslaget har vi inkludert noen av de beste resortene på Rarotonga og Aitutaki, og dermed ekstra 

komfort i idylliske omgivelser.

Turen starter i Oslo, men det er også mulig med tilslutning fra andre byer i Norge etter avtale. Fra London fl yr dere 

via Los Angeles til Rarotonga, hvor dere blir hentet på fl yplassen og kjørt til Little Polynesian. Little Polynesian er 

et luksuriøst boutique resort ved en vakker kritthvit strand, og her bor dere 5 netter i en overbeach are. 

Inkludert i prisen er en halvdags safari på Rarotonga i 4WD med guide, som tar dere med inn i skogene og opp i 

høyden til noen enestående utsiktspunkter. Etter oppholdet på Little Polynesian blir dere kjørt til fl yplassen for en 

50 minutters fl ytur til Aitutaki.

Her blir dere hentet på fl yplassen og kjørt til Pacifi c Resort Aitutaki, det mest luksuriøse resortet på Cook Islands og et av 

de beste i hele Stillehavet. På rommet venter en fl aske vin og friske blomster. Dere bor 7 netter i en beachfront bungalow. 

Inkludert i prisen er et Honeymoon Cruise i den store og vakre lagunen på Aitutaki, noe som er en opplevelse for livet. 

En privat piknik lunsj med champagne, snorkelutstyr m.m. er inkludert. 

Etter oppholdet på Aitutaki returnerer dere til Rarotonga for hjemreisen. Dere fl yr fra Cook Islands via Los Angeles 

og London tilbake til Oslo med SAS og Air New Zealand.

Pris per person når to reiser sammen: fra kr. 39.500

PRISEN INKLUDERER

 All fl ytransport i økonomiklasse iht. program

 Flyavgifter og drivstofftillegg iht. dagens satser

 5 netter i Overbeach Are på Little Polynesian  

 på Rarotonga inkl. frokost 

 7 netter i Beachfront Bungalow på   

 Pacifi c Resort på Aitutaki inkl. frokost 

 Honeymoon Bonus: Gratis oppgradering  

 på Pacifi c Resort om ledig kapasitet

 Raro Safari 4WD Inland Tour

 Honeymoon Cruise 

 Transfer til/fra fl yplassene

Reisen kan utvides. Stopp i Los Angeles, 

New Zealand og Hong Kong mulig. Kontakt oss 

for mer informasjon.

BRYLLUP PÅ ONE FOOT ISLAND 

Drømmer du om bryllup på en kritthvit strand 

i Stillehavet? Bli gift på fantastiske One Foot 

Island på Aitutaki. Pris fra kr. 8.500. Kontakt oss 

for mer informasjon.  

03Cook Islands Bryllupsreise 
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PRISEN INKLUDERER

 All fl ytransport i økonomiklasse iht. program

 Flyavgifter og drivstofftillegg iht. dagens satser

 Transport tur/retur Cairns Airport   

 – Angsana Resort & Spa, Palm Cove

 5 netter i 1 Bedroom Beachfront Suite på  

 Angsana Resort & Spa, Palm Cove   

 5 netter i Leeward Pavilion på qualia,   

 Hamilton Island inkl. qualia Gourmet med  

 frokost, middag og ikke- alkoholholdige  

 drikker. Golf vogn under oppholdet   

 og transport tur/retur fra fl yplassen er   

 også inkludert 

 Transport tur/retur Sydney Airport   

 – Four Seasons Hotel 

 3 netter i Opera View Room på Four Seasons  

 Hotel Sydney

Reisen kan utvides. Det er mulig å kombinere 

reisen med Fiji, New Zealand eller Hong Kong. 

Kontakt oss for mer informasjon.

I dette reiseforslaget har vi inkludert 3 av de mest populære destinasjonene i Australia. Palm Cove i North Queensland, 

Hamilton Island i Whitsunday Islands og Sydney.  

Turen starter i Oslo, men det er også mulig med tilslutning fra andre byer i Norge etter avtale. Fra London fl yr dere 

via Hong Kong til Cairns, hvor dere blir møtt på fl yplassen. Fra fl yplassen blir dere kjørt til Palm Cove og Angsana 

Resort & Spa. Et førsteklasses resort med en av de beste plasseringene i Palm Cove, rett ved stranden. Den lille 

byen Palm Cove ligger 20 minutter nord for Cairns og har kanskje de fi neste strendene i hele nordre Queensland. 

Vi anbefaler alle som besøker dette området av Australia å få med seg både en tur ut til Great Barrier Reef og en 

tur inn i regnskogen. Dere bor 5 netter på Angsana Resort & Spa i en 1 Bedroom Beachfront Suite. 

Etter oppholdet i Palm Cove blir dere kjørt til fl yplassen i Cairns og fl yr til Hamilton Island og qualia. qualia er det 

nyeste resortet på Hamilton Island og er virkelig luksus i ypperste klasse. Atmosfæren er avslappet, servicen og 

maten som serveres fra resortets 2 restauranter er av beste kvalitet. For de aktive er det store muligheter med alle 

slags former for vannsportaktiviteter. Vi anbefaler tur til Whitehaven Beach som er en av verdens fi neste strender. 

Dere bor 5 netter på qualia i en Leeward Pavilion. 

Fra Hamilton Island fl yr dere til Sydney og avslutter reisen med 3 netter på Four Seasons Hotel. Dere blir møtt på 

fl yplassen og kjørt til hotellet. Four Seasons er et 5* hotell og har en av de beste beliggenheter i Sydney, nemlig i 

Harbour Rocks området. Dere bor i et Opera View Room. Sydney er en enestående by med en fantastisk beliggenhet. 

Vi anbefaler et cruise i havnen og en kveld i Operaen. Reisen hjem går via Hong Kong og London. 

Pris per person når to reiser sammen: fra kr. 41.500

Australia Bryllupsreise 
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TAHITI

Moorea
Raiatea

HuahineTaha’a

Bora Bora
Tikehau

Rangiroa

Manihi

Nuku Hiva

Ua Huka

Ua Pou

Fatu Huku

Hiva Oa

Yahuata

Mohotani

Fatu Hiva

Tahiti er offi sielt kjent som Fransk Polynesia, og de over 120 øyene er spredt over et område på størrelsen 

med Europa i det sør-østlige Stillehavet. Denne nydelige destinasjonen blander det beste fra to kulturer, 

polynesisk varme og fransk chic, i et landskap som tar pusten fra deg. Disse øyene tilbyr en opplevelse 

utenom det vanlige med fortryllende resortopplevelser, vakre øyer å utforske, ekstremsport, naturopplevelser 

og de berømte sorte perlene.

Tahiti 
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Romantikere fra hele verden gjør 

krav på denne øya hvor intimitet 

er blandet med luksus. Den 

majestetiske Mount Otemanu 

troner på øyen, frodige åssider er 

dekket med blomstrende hibiskus 

og motuer ligger i sirkel rundt 

lagunen. Hvite sandstrender 

møter smaragdgrønne vann som 

vrimler av fargerike fi sker og de 

store, vennlige djevelrokkene. 

Bungalower over vannet og villaer 

med tak av palmeblader er del 

av den sagnomsuste Tahitianske 

atmosfæren.

Huahine består av øyene Huahine 

Nui og Huahine-Iti som er knyttet 

sammen via en landstripe og har en 

beskyttende ring av korallrev med 

spennende maritimt liv. Huahine 

har fl ott tropisk fl ora, dramatisk 

landskap og en melonindustri. 

En rustikk naturskjønn vei snor 

seg gjennom regnskogen og 

passerer små landsbyer med 

fargerike, men beskjedne hjem 

til den gamle Maeva Village, hvor 

fl ere arkeologiske funn gir innblikk 

i øyas liv 1000 år tidligere.

Taha’a blir kalt ”Vaniljeøyen” 

grunnet den dyrebare orkidéen 

med den flotte aromaen som 

parfymerer kystslettene og de 

små landsbyene. Øya er ikke så 

modernisert, men er desto mer 

fortryllende. Taha’a er en gammel 

vulkan som er omringet av en 

smaragdfarget lagune, omkranset 

av små øyer og hvite strender. 

Besøkende kan oppdage denne 

perlen i sitt naturlige beskyttede 

miljø og utforske arkeologiske 

funnsteder. En ekte, intim 

opplevelse.

Stedet er oppskrif ten på et 

romantisk utopi, en fantastisk 

tropisk øy med eksepsjonelt vakre 

omgivelser. Etter kun 10 minutter 

fra Tahiti med fl y er gjestene på 

denne fortryllende vakre øya, 

med sine krystallklare laguner 

omgitt av vulkanske fjell kantet 

med fosser og klipper dekket 

med tropiske vekster. Her fi nnes 

det et vell av aktiviteter, og vakre 

strekninger av både hvite og 

svarte sandstrender gjør Moorea 

unik blant Selskapsøyene. 

BORA BORA HUAHINE TAHA’A MOOREA
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Hilton Hotel Tahiti har det meste man kan ønske seg når det 

gjelder et luksuriøst tropisk paradis. Stedet er velsignet med 

glitrende utsikt utover den turkise lagunen og har eksotiske 

rom og suiter som blander utsøkt tahitiansk stil med avslappet 

fransk eleganse.

Hotellet ligger kun 4.8 km fra den internasjonale fl yplassen på 

Tahiti, Faa’a, og kun minutter unna mangfoldet av kulturelle 

attraksjoner i hovedstaden Papeete. Her får du essensen av 

et besøk i Sør-Stillehavet. Hotellet er et fl ott utgangspunkt for 

å utforske øyas fjell, daler, fl otte fosser samt å besøke andre 

steder i øygruppen Fransk Polynesia. 

Etter en dag på vannet eller med shopping i det fargerike 

sentrum av byen, så kan gjester synke ned i horisontbassenget, 

kose seg med en spabehandling eller slappe av med en drink 

av friske tropiske frukter.

Spesielle arrangement blir nøye organisert av profesjonelle 

ansatte som sørger for at alt blir vellykket. Fokus på romantiske 

detaljer til bryllup og kjærlighetsseremonier sikrer livslange 

minner fra Tahiti. Hilton Hotel sin sofi stikerte hovedrestaurant er 

bygget over lagunen og spesialiserer seg på et eksotisk kjøkken 

med fersk sjømat og gode viner. Baren Quinn’s kommer til live 

med fl ott polynesisk musikk.

Hilton Hotel Tahiti
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En utriggerkano, dekorert med blomster, kommer med frokost 

til romantiske bungalower over vannet som har kjempefi n utsikt 

utover lagunen, revet og Stillehavet. På den eksklusive terrassen 

kan man slappe av i solen og senere nyte solnedgangen. 

Mating av fi sk og rokker i Lagoonarium er et daglig gjøremål 

som gjestene kan være med på.

Resortet har en egen bar man kan svømme bort til, en hyggelig 

måte å avslutte en aktivitetsfylt dag på.

Lagunen og fjellene på Moorea danner kulissene for det tradisjonelle 

polynesiske showet som skjer under middagen. Det er gruppen 

”Les Grands ballets de Tahiti” som holder dette showet.   

I et tilbaketrukket område fi nner man Lotus Restaurant, som 

delvis står på påler over vannet. Den er kjent for nydelig 

gourmetmat og degustasjonsmenyen, en smaksmeny satt 

sammen av restaurantens Chef. Alt dette sammen med gode 

viner, stemningsfull pianomusikk og en forførende plassering i 

lagunen gjør dette til det mest romantiske stedet på øya.

Intercontinental Spa er et bindeledd mellom øyas kultur og 

skikker og gjestene gjennom spesialitetsbehandlingene. Dekk 

behovet for avslapping, hvile og fornyelse i et komfortabelt rom, 

en paviljong med utsikt utover bukten eller en tilbaketrukket 

bungalow.

InterContinental Tahiti Resort & Spa
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Den tahitiske arkitektdesigneren Bruno Hervochon har designet 

dette førsteklasses Papeete-resortet som refl ekterer og smelter 

det autentiske polynesiske sammen med moderne luksus.

Fjell hvor toppene ligger innhyllet i skyer, grønnkledde daler og 

eksotiske strender med sort sand venter på ”Kjærlighetsøya” 

sammen med utallige safari- og fotturmuligheter og masse 

andre aktiviteter.

Det legendariske havet som omgir Tahiti og Manava Suite 

Resort har skapt en lekeplass for vannaktiviteter som å være i 

nærheten av delfi ner, surfi ng, bodyboarding, jetski, dykking og 

cruise i solnedgangen. En 18-hulls golfbane er også noe som 

kan friste.

Manava Suite Resort Tahiti ligger på den nordvestre delen 

av øya, i området Punaauia, som er kun 5 minutter fra Faa’a 

International Airport og ti minutter fra sentrum av byen. De har 

121 rom med alt fra Superior rom til Duplex suiter og leiligheter 

og er et ideelt sted for både forretningsreisende og ferierende. 

Manava Suite Resort Tahiti
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Et fortryllende sted i Stillehavet der det ligger mellom to bukter på 

den hjerteformede øya Moorea. Resortet har kun bungalower og 

er så heldig å ha et bakteppe av fl øyelsgrønne fjell og omfavnes 

av en stor krystallklar lagune.

Flott treinteriør skaper en avslappet polynesisk opplevelse med 

panoramautsikt fra bungalowene som finnes over vannet, på 

stranden og som hagebungalower. Bungalowene over vannet 

har vinduer i gulvet så man kan se de vakre tropiske fiskene 

som svømmer forbi. Disse kan man komme i nærmere kontakt 

med i lagunen.

Det er utallige fristende måter å oppleve lagunen på, både 

over og under vann. Seiling eller kanoturer i solnedgangen, 

fi ske, dypvannsfi ske, vannski, jetski eller paraseiling. Prøv en 

Aquascopetur som er et spennende økologisk ubåteventyr 

hvor man glir mellom delfi ner og rokker, og hvor man kan ha 

uforglemmelige opplevelser som å mate hai.

Oppdag essensen av Moorea på Mandara Spa gjennom 

healingtradisjoner fra øya hvor man bruker lokale ingredienser 

og behandlinger.

Nyt utsøkt gourmetmat, som drar inspirasjon fra det asiatiske 

og franske kjøkken, og fi ne viner. Moorea Lagoon Resort 

og Spa kan tilby eksotiske lokaler for spesielle hendelser, 

temafester og polynesiske bryllup. Kreative medarbeidere tar 

alt ”styret” vekk fra styremøtene og internasjonale konferanser 

med innovative avbrekk som skattejakt under vann, jeep rallies, 

strandolympiade og fyrverkeri.

Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa
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Et stort eller lite polynesisk bryllup, en intim seremoni for å fornye 

løftene eller kun et ønske om en romantisk stund. Intercontinental 

Moorea spesialiserer seg på autentiske, gamle og respekterte 

skikker med drakter, musikk, dans og blomster som har blitt 

utført av en tohua (prest) i mange generasjoner.

Det er vanskelig å forestille seg en mer romantisk setting hvor 

den fortryllende atmosfæren innebærer middag med levende 

lys, tradisjonelle tahitianske gaver og overraskelser, drinker 

servert på den private verandaen i måneskinnet, eller en seiltur 

hvor man har en romantisk piknik på en av småøyene i nærheten 

hvor man kan tilbringe ettermiddagen med sol og bading. For en 

virkelig ekstraordinær opplevelse – hopp i det, og ha bryllupet 

eller fornyelsene av løftene under vann.

I hjertet av resortets tropiske hage har Hélène Spa© skapt en 

magisk miks av forfedrenes polynesiske tradisjoner og fransk 

savoir-faire.

Deler av Moorea Resort Lagunen er hjem til fi re delfi ner som 

kommer fra Hawaii, mens noen er pensjonert fra den amerikanske 

marinen. De blir passet på av et team bestående av veterinærer 

og professorer, og gjestene kan mate dem, svømme og leke med 

dem i små grupper. Et rehabiliteringssenter for havskilpadder på 

stedet er en del av et større bevaringsprogram for disse vakre 

dyrene i Fransk Polynesia.

Berømte Tahitianske sorte perler og produkter fra dyktige lokale 

håndverkere og kunstnere kan man fi nne på resortet, på øya, og 

på det daglige håndverksmarkedet.

InterContinental Moorea Resort & Spa
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Moorea Pearl Resort tilbyr de forelskede det mest innbydende og 

romantiske for å sikre minner for livet. ”Romantic Rendezvous” 

varierer fra utsøkte middager i bungalowen til unike polynesiske 

bryllupsseremonier. 

Dette tradisjonelle hotellet i polynesisk stil tilbyr suiter og 

bungalower som ligger vakkert til i en stor, grunn lagune, med 

fjellsider med vakre planter og fossefall som fl ott bakteppe. 

Små landsbyer med pastellfargede hus og vakre hibiskus- og 

birds-of-paradise hager dekorerer øya.

Drømmekreasjonene til Chef Pascal Bionaz har skapt et 

paradis for livsnytere med utsøkte gastronomiske opplevelser 

bestående av varierte polynesiske smaker. Bli underholdt 

ved bassengkanten med forskjelllige kurs, som hvordan lage 

blomsterkranser, lokal kokkekunst eller lokale danser fra Tahiti.

For å oppleve og oppdage vakre Moorea, så er snorkling, dykking, 

jeep safari, helikopterturer, motu pikniker, kanoturer hvor man kan 

mate både hai og rokker, ridning, fotturer i fjellet, dypvannsfi ske 

og delfi n- og hvalturer bare noe av det man kan gjøre.

Resortet prøver å gi gjestene den mest autentiske Polynesiske 

opplevelsen, og kan tilby holistiske helende sparitualer og 

tradisjonelt utførte tatoveringer. Tatoveringen utføres av en kjent 

polynesisk tatoveringsartist som bruker moderne instrumenter 

og legger stor vekt på hygiene.

Moorea Pearl Resort & Spa
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Mooreas naturlige skjønnhet er virkelig legendarisk og resortets 

navnesøster verdsetter landsbyens eldre, samt mytene og 

legendene fra øya som har blitt ført videre gjennom generasjoner.

For videre å ære historien og det autentiske så har eiendommen 

blitt bygget i harmoni med naturen her og man har brukt edle 

materialer som tre og stein som glir naturlig inn i den vakre 

naturen. Hver villa har en fl ott hage rundt seg, terrasse med 

solsenger, jacuzzi og et sitteområde. Et paradis for forelskede.

Den private oasen på nesten 70 mål har praktfull utsikt som 

strekker seg over den drømmeaktige lagunen, det majestetiske 

Stillehavet og frodige tropiske landskapet. Stedet bringer 

gjestene til en tid og sted med ro, frihet og nærhet.

Legends Resort eier en privat strand på en motu (liten holme) 

som er tilgjengelig kun for resortets gjester. Turen tar 10 minutter 

med båt, og stedet er perfekt for blant annet snorkling eller 

slappe av på stranden med en god bok.

Legends Resort Moorea
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Intercontinental Thalasso Resort har en nydelig beliggenhet 

mellom de ”to hjerter” på Motu Piti Aau, en koralløy på barriere 

revet. Stedet er skjebnebestemt for romantikk.

Stedets magiske Blue Lagoon Chapel er et himmelsk sted for 

en bryllupseremoni eller fornyelse av løfter. En gangvei over 

lagunen med gulv av glass leder bruden mot den ventende 

brudgommen.

Thalasso Deep Ocean Spa er resortets midtpunkt og det første 

stedet på den sørlige halvkule som bruker havvann fra dypet til 

å fornye kroppens mineraler og gjenopprette likevekt. Gjestene 

kan også velge blant et mangfold av kulturelle og rekreasjonelle 

aktiviteter som miniubåttur, tyrkisk bad, helikoptertur, mating 

av hai og rokker, kajakkturer, snorkling, stjernetitting og 

demonstrasjon av håndverksteknikker.

Gourmetmat servert i en polynesisk atmosfære fi nner man på 

Le Reef, mens The Sands er et mer avslappet valg. Bubbles Bar 

er en trendy lounge rett ved svømmebassenget.

Ved strandvillaene kan du slappe av under palmene på de 

kritthvite strendene mens du ser utover havet eller mot Otemanu 

fjellet. Alle bungalowene som ligger over vannet har en romslig 

skyggefull terrasse som har direkte adgang til lagunen. Bord 

med glassbunn gjør det mulig å observere på nært hold det 

uforstyrrede livet under vann.

InterContinental Thalasso Resort & Spa
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Ved ankomst på denne vakre øya med båt får alle reisende en 

hjertelig velkomst til lyden av ukulelespilling. 

Beliggende mellom krystallklart vann og blå himmel er 

bungalowene til Hilton Bora Bora Nui Resort og Spa fl ott 

plassert. De ligger i en idyllisk bukt med hvite strender og med 

en eksotisk bakgrunn bestående av en åsside i lavastein.

Forsøk deg på mer enn bare luksuslivet ved villaen og den 

avhengighetsdannende tahitianske stressfrie levemåten. Et 

vell av aktiviteter venter deg. Utforsk den asurblåe lagunen via 

snorkling eller med et cruise på en katamaran som stopper for 

en piknik på Motu Tapu, resortets private lille øyparadis.

Velg en bungalow over vannet og bli forundret over alt det 

fargerike livet i Stillehavet som glir forbi glassvinduene i gulvet. 

Slapp av i det elegante horisontbassenget med en utsikt som tar 

pusten fra deg, eller kos deg med en drink i Ta Le Le Beach Bar. 

Betrakt den vakre vulkanen Mount Otemanu og øyene Tahaa og 

Raiatea fra Nui Spa som ligger på en høyde, og nyt utsøkt mat 

fra denne stillehavsregionen på Iriatai Panoramic Restaurant.

Mange hevder at Bora Bora er den vakreste øya på jord, og det 

er hevet over enhver tvil at den er blant de mest romantiske.

Kjærlighet ved første øyekast når man ser Bora Bora Pearl 

Beach Resort sin lagune er vanlig.

Par på bryllupsreise og romantiske mennesker fra hele verden har 

lagt sin elsk på denne øya. Mount Otemanu troner majestetisk, 

frodige tropiske stier og daler hvor hibiskus blomstrer, og 

palmedekkede motuer som kranser lagunen som et vakkert 

kjede. Perfekte hvite strender og en emeraldgrønn lagune hvor 

fi sk i alle mulige farger lager ekstra liv blant korallene.

Resortet ligger på øya Motu Tevairoa, 10 minutter med båt fra 

fl yplassen, og tilbyr bungalower på påler over vannet, suiter ved 

stranden samt ved hagen og bassenget. Fra den store terrassen 

har man en flott utsikt ut mot det kjente fjellet Otemanu.

Forestill deg å mate tropisk fi sk fra stuen. Bordoverfl aten på 

glassbordet i stuen i suitene over vann kan skyves vekk så 

man kan mate fi skene i lagunen under. De har også nattbord 

av glass som gjør at man kan følge med på livet under vann fra 

soverommet. 

I samarbeid med en marinebiolog har man skapt 30 kunstige 

rev under bungalowene som står på påler. Dette oppbygde 

korallrevet er en del av et globalt miljøprogram som ledes av 

teamet på resortet for å beskytte miljøet og øke forståelsen 

blant de internasjonale gjestene.

Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa

Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa
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Med tidløse, gamle tahitianske tradisjoner og utsøkt mat, tilbyr 

St Regis Resort de mange gledene som fi nnes i et paradis, og 

er det ultimate stedet når man vil rømme litt fra hverdagen for litt 

romanse og tid for seg selv. Slapp av med en Signature St. Regis 

Polynesian Massage, et privat cruise inn i solnedgangen med 

champagne, eller middag med levende lys ved stedets private 

lagoonarium. 

Villaene ved stranden og de over vannet varierer fra Premier til 

Royal, hvor alle lett kan sees på som en egen liten øy av stillhet. 

De er innredet i tre og marmor og har privat terrasse og paviljong. 

Resortet er stolte av å kunne underholde også sine minste gjester 

med et bredt spekter av gøyale aktiviter på Kids Creativity Club.

På St. Regis Bora Bora Resort hygger gjestene seg med jetski, 

safari, mating av hai og rokker, seiling, fotturer og cocktailcruise 

i solnedgangen. Resortets praktfulle Miri Miri Spa er lokalisert på 

sin egen private øy. Her kan man bli skjemt bort med tahitianske 

og stillehavsbehandlinger i syv herlige spabehandlingsrom.

For å sikre et minneverdig opphold på resortet tilbys St. Regis 

Butler Service for alle villaene.

The St Regis Bora Bora Resort
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”Stillehavets Perle”, som Captain Cook døpte øya, har et legendarisk 

landskap med tropisk vegetasjon, en vulkan som stikker opp 

fra havet, spektakulære solnedganger, en nydelig strand og en 

glitrende lagune fylt med levende koraller, fargerike tropiske fi sker, 

delfi ner, skilpadder og annet spennende maritimt liv.

Beliggende på den sørlige spissen av Bora Bora kan Le Maitiai 

Polynesia Resort tilby rom med hage- og sjøutsikt, eller bungalower 

på stranden eller på påler ute på vannet. Alle har aircondition. 

Eiendommen er i gåavstand fra det velkjente Matira Point, og 

er et sjarmerende sted med nydelige tradisjonelle strådekte 

bungalower på stranden og over vannet. Vakre tresorter kombinert 

med elementer fra tradisjonell polynesisk kunst inkludert skjell, 

utskjært perlemor og tre skaper et autentisk polynesisk miljø. 

En polynesisk aften arrangeres hver uke med nydelig sjømat 

buffet og et tradisjonelt show med musikk og ilddans.

Blomsterpyntede senger ved ankomst og et kaffebord med 

glassplater som gjør at man får følelsen av å ha et eget akvarium 

er noen av de fl otte detaljene på resortet. Opplev naturens 

skjønnhet både over og under vann ved å ta et cruise i lagunen 

hvor man snorkler i Coral Garden og mater hai og rokker, noe 

som virkelig er en fantastisk opplevelse.

Bora Bora er blitt mer variert med Le Maitai som er et fl ott hotell 

som gir mye for pengene. På tahitiansk betyr Maitai ”veldig bra”!

Le Maitai Polynesia, Bora Bora
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Ved Bora Bora lagune, hvor man har utsikt utover mot 

spektakulære Mount Otemanu, kan man dagdrømme at man er 

skipbrudden og må være der lenge. På denne magiske øya som 

er omkranset av små koralløyer og en krystallklar turkis lagune, 

er det lett å komme i romantisk stemning.

Gi hverandre bryllupsløftene på en kritthvit strand, på en liten 

øy, om bord en båt eller i et polynesisk bryllupskapell.

Eksotiske bungalower på påler ute i vannet og villaer ved den 

private strandkanten skaper en avslappet atmosfære. For å 

fremheve følelsen av Polynesia er det fl ott unik kunst, private 

bassenger, dype badekar og dører som kan åpnes på vidt gap 

til panoramisk utsikt utover lagunen.

Ta inn luktene av sandeltre og frangipani på en tur langs broen 

på vei til en ubeskrivelig spabehandling. Her spesialiserer de 

seg på naturlige behandlinger og fransk-polynesiske ritualer. 

Restauranter med nydelig utsikt og kreative kulinariske 

opplevelser, ofte innen sjømatens verden og sammen med de 

fi neste viner, legger grunnlaget for litt romantikk.

Four Seasons kan tilby en utendørs terrasse og en utendørs 

paviljong som begge ligger på billedskjønne strender og er 

ideelle for de ekslusive arrangementene.

Vannaktiviteter er tilgjengelig for både nybegynnere og erfarne. 

Dykking, seiling og mating av haier og rokker er noen av 

mulighetene. 4WD safarier tar deg med til steder hvor utsikten 

er så vakker at man blir målløs.

Four Seasons Resort Bora Bora
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Le Taha’a Island Resort & Spa er kjent for å være et av de mest 

eksklusive resortene i Fransk Polynesia. Det ligger på Uporu 

Island, kjent som Taha’a og ”Vaniljeøya”, som er et lite paradis 

beliggende 230 km vest for Tahiti i øygruppen Selskapsøyene.

Man kjenner godt duften av vanilje på Taha’a, og her har man 

muligheten til å oppleve noe av det tradisjonelle, rolige livet 

til tahitianere. Den blomsterformede øyas enkle skjønnhet 

forsterkes av grønnkledde fjell og små motuer med glitrende 

sandstrender. I de frodige dalene dyrkes det vannmelon, vanilje 

og kopra.

De dyrebare vaniljeorkideene vokser i den fuktige skyggen i 

Taha’a’s tropiske skog. Her blir de dyrket og passet på med 

omtanke. Fra blomsten kommer det frukt som igjen tørkes og 

blir til de lett gjenkjennelige vaniljestengene.

Det eksklusive resortet har 48 bungalower over vannet og 

12 strandvillaer. Strandvillaene har eget basseng, tropisk hage, 

terrasse og de er skjermet for innsyn. Overvannsbungalowene 

har stor terrasse, solsenger og direkte tilgang til lagunen. 

Resortets Spa er velsignet med en eksepsjonell plass i skyggen 

av en kokosnøttlund beliggende mellom en liten innsjø og 

lagunen. Stedet er bygget med naturlige materialer i polynesisk 

stil for å harmonere med miljøet på øya.

Te Taha’a Island Resort & Spa
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Det luksuriøse resortet Te Tiare Beach Resort ligger nydelig 

plassert i en liten bukt på den tahitianske øya Huahine. Det 

tropiske og frodige resortet kan kun bli nådd med båt, som i 

seg selv er en smak på det polynesiske livet.

For en opplevelse av det ultimate innen luksus er Premier Deep 

Overwater Bungalow eller Shallow Overwater Bungalow ideelle. 

Vakre strandbungalower som ligger nydelig til med palmetrær 

på den hvite stranden og hagebungalower som ligger i tropiske 

paradis er fantastiske alternativer.

En veldig innsats har blitt gjort for å bevare øyas arkeologiske 

funn. En ekskursjon kan gjøres til funnene etter en forhistorisk 

landsby, som gir et innblikk i en sivilasjon som levde for over 

1000 år siden.

Te Tiare Beach Resort tilbyr en overdådig tahitiansk buffet med 

polynesiske delikatesser. Musikere fra Tahiti ledsager vakker 

synging mens mennene danser tamure og kvinnene aparima, 

som er et velkjent syn for mange.

Turer på øya, piknik, solnedgangscruise, snorkling i noen av de 

vakreste laguner som fi nnes, ridning, surfi ng og dypvannsfi ske 

er bare noe av aktivitetene som er med på å gjøre dette til et 

perfekt sted.

Te Tiare Huahine Beach Resort
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Tikehau atollen er med sine elegante rosa strender og vakre 

omgivelser virkelig et paradis. En polynesisk perle. 

Tikehau Pearl Beach Resort er beliggende på avsidesliggende 

strender omkranset av palmer. Resortet har strandbungalower 

og bungalower over vannet som har glassvindu i gulvet, så man 

kan nyte synet av det myteomspunnende tahitiske farvannet 

som glir stille forbi.

Grunnet den store mengden tropisk fisk erklærte den 

internasjonalt kjente pioneren og marineforskeren Jacques-

Yves Cousteau Tikehau til å være den rikeste atollen i verden, 

og kalles ”Robinson Crusoe Øya” av mange. Dette himmelske 

stedet er også hjem for mange fuglekolonier og blir av mange 

lokale derfor kalt ”Isle of Birds”.

Fra en barbeint lunsj til en bedre middag fra det europeiske 

og polynesiske kjøkken. Tikehau Pearl har en eksepsjonell 

blanding av formell eleganse og polynesisk gjestfrihet. Baren 

og restauranten ved bassenget har en idyllisk setting, perfekt 

for å observere den glitrende nattehimmelen med alle dens 

stjerner. Ved fullmåne er det umulig å ikke bli fortryllet av den 

myke gløden fra den jadefargede lagunen.

Mange ekskursjoner og aktiviteter fi nnes her, noe for enhver. 

Resortets spa spesialiserer seg innen den polynesiske 

massasjekunsten, og bruker kun helt naturlige produkter 

inspirert av tradisjonelle kurer og ingredienser.

Tikehau Pearl Beach Resort
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Hiva Oa Hanakee Pearl Lodge er vendt mot det majestetiske fjellet 

Temetiu og tilbyr fantastisk utsikt utover Traitors Bay, Bordelais 

kanalen, den lille øya Hanakee og i det fjerne den stupbratte 

vulkanske øya Tahuata. En enestående panoramautsikt fra 

restauranten, baren og terrassen viser hvor storslått, vilt og 

vakkert det er på Marquesasøyene. Den utvendige terrassen har 

et horisontsvømmebasseng, hvor man også kan se utover dette 

landskapet, og her kan man spise frokost i friluft og middag 

i måneskinnet. Hver av de 14 bungalowene har aircondition, 

takvifte, minibar, te og kaffe fasiliteter, telefon og terrasse.

Resortet kan organisere en rekke aktiviteter og utfl ukter som 

gjør at du kan oppleve kulturen og samfunnet på øya. Utforsk 

arkeologiske steder for å bli bedre kjent med historien i dette 

området, besøk det siste hvilestedet til den verdensberømte 

kunstneren Paul Gauguin eller bare nyt den uberørte skjønnheten 

på øya og den lokale gjestfriheten til fots eller på sykkel.

Med en sånn fl ott natur er det ikke rart at Hiva Oa har inspirert 

kunstnere og forfattere fra hele verden.

Et rustikk og vakkert Lodge som ligger i åsene i gangavstand til 

Taiohae, hovedstaden på Nuku Hiva. Arkitekturen glir perfekt inn 

i miljøet og bungalowene har utskjæringer og dekorasjoner gjort 

av dyktige, lokale håndverkere. De 20 Bayview bungalowene har 

aircondition, takvifte, minibar, te og kaffe fasiliteter, telefon og 

terrasse. Etter en dag med sightseeing kan man slappe av ved 

svømmebassenget og nyte en bedre middag på restauranten. 

Transport til lodget skjer med 4WD eller helikopter.

Et fl ott sted å nyte turgåing eller en sykkeltur i dette spektakulære 

landskapet gjennom kokosnøttlunder, fascinerende arkeologiske 

funnsteder og fantastiske utkikksposter. Med en rekke utfl ukter 

tilgjengelig, inkludert kulturelle og arkeologiske turer, 4WD 

utflukter, cruise, ridning og dykking, er dette resortet et perfekt 

utgangspunkt for å utforske dette vakre reisemålet.

Nuku Hiva Keikahanui Pearl Lodge har utsikt over bukten og 

landsbyen Taiohae og den vakre svarte sandstranden som 

ligger noen trappetrinn nedenfor.

Hanakee Pearl Lodge

Keikahanui Pearl Lodges
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Suva

Beqa

Koro

Kadavu

Sigatoka

VANUA LEVU

VITI LEVU

Labasa

Taveuni

Yasawa

Islands

Mamanuca 

Islands

Vatulele

Nadi

Rakiraki

Fiji består av over 300 vakre øyer, spredt over et enormt havområde. De to øygruppene Mamanuca og 

Yasawa, som ligger nordvest for den største øya Viti Levu, har vært stedet for fl ere store fi lminnspillinger, som 

Tom Hanks sin Castaway og Blue Lagoon med Brooke Shields.

Yasawa øyene representerer for mange det virkelige Fiji, med lokalbefolkningen som deler sin avslappede 

livsstil med gjestene. Fra enkle opplevelser til seks stjerners resort, det er ingenting som ikke kan leveres av 

de hyggeligste menneskene i Stillehavet.

Fiji
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Nadi er hvor Fij iopplevelsen 

begynner. Alle internasjonale 

f lygninger skjer via denne 

f lyplassen, som også er et 

utgangspunkt for øyhopping. 

En gruppe med varierende 

overnattingstilbud vil tilfredsstille 

de mest sparsommelig eller 

kresne reisende. Travle butikker 

og markeder der forhandlinger 

er et must, sammen med 

attraksjoner som Denarau Marina 

og Lautoka Wharf fi nner man her. 

Hopp ombord en seilbåt for å få 

tiden til å gå mellom flygninger.

Seks hovedøyer og fl ere mindre 

øyer utgjør den vulkanske Yasawa 

øygruppen, som danner en kjede 

nordvest for hovedøyen på Fiji, Viti 

Levu. Den romantiske fi lmen Blue 

Lagoon fra 80-tallet med Brooke 

Shields brukte denne øygruppen 

som innspillingslokasjon og den 

uberørte billedskjønne naturen 

i fi lmen er der enda. Krystallklart 

vann, uberørte hvite sandstrender 

og dramatiske fjellformasjoner 

omgitt av drømmeaktige blå 

laguner.

Denne slående kompakte 

samlingen av 32 mindre øyer er 

blant de mest populære blant 

turistene. Været er det beste i Fiji – 

sol året rundt og med en behagelig 

bris. Den kresne turisten kan velge 

blant 24 strandresorter, hvor 

18 av de er på ubebodde øyer. 

Dykkingen her er i verdensklasse, 

og hvert resort tilbyr sin egen 

dykkeoperatør til å lede gjestene 

gjennom dype og grunne dykk. En 

fi jiansk turistperle.

Vanua Levu og Taveuni og en 

klynge mindre øyer utgjør Northern 

Islands på Fiji. Resortene sør-øst 

på Vanua Levu er kjent for sin 

satsing og fokus på øko-turisme. 

Rainbow Reef regnes blant de 

beste dykkestedene i verden for 

myke koraller, og nasjonalparkene 

og naturreservatene trollbinder 

naturelskere. Stedet er perfekt 

for de som søker fred og ro og 

vakker natur.

NADI & SURROUNDS YASAWA ISLANDS MAMANUCA GROUP NORTHERN ISLANDS
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Tokoriki Island Resort ligger flott til på den tilbaketrukkede, 

nordligste øyen i Mamanuca øygruppen, men samtidig 

kun 35 km fra Nadi. Et boutique resort for par som ønsker å 

skjemme seg bort i et forholdsvis rimelig paradis. Tokoriki er 

selve symbolet på fi jiansk gjestfrihet og er en avslappet blanding 

av moderne stil og fi jiansk design.

Alle bureene og villaene ligger i tropiske omgivelser rett ved 

stranden, dette for å kunne gi gjestene plasser på første rad for de 

vakre solnedgangene. De har også aircondition, kingsize senger, 

dusj både ute og inne, og ikke minst den silkemyke sanden bare 

få skritt unna. Sunset Pool villaene kombinerer fl ott utsikt sammen 

med et privat svømmebasseng som går i ett med horisonten. 

Oppdag skjønnheten i korallrevene ved enten å snorkle ut fra 

stranden eller å dykke med Tokorikis profesjonelle PADI Gold 

Star 5 Palm Dive Team. Opplev fi jiansk kultur med et besøk 

i landsbyen, slapp av med en himmelsk spabehandling, nyt 

en piknik på en egen privat øy eller slapp av under solen ved 

horisontbassenget. De som jobber på resortet er vennlige og 

hjelpsomme og deres ekte gjestfrihet hjelper deg med å få en 

følelse for det autentiske Fiji.

På Tokoriki Island Resort ankommer du som gjest men reiser 

som venn.

Tokoriki Island Resort, Fiji
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Sonaisali er det perfekte tropiske stedet når man vil komme seg 

litt vekk, enten det er par, venner eller familier så har man her 

muligheten til å gjøre så mye eller så lite man selv ønsker.

Sonaisali Island Resort ligger 300 meter fra hovedøya Viti Levu 

og 25 minutter unna Nadi International Airport. Resortet har 

vunnet mange priser og var det første øyresortet på Fiji som ble 

GreenGlobe sertifi sert. Luksusresortet har 123 boliger hvor alle 

er med aircondition. Man kan da velge mellom Beachfront Hotel 

Room, Oceanview Bure og Beachfront Spa Bure.

Resortet kan glede seg over å ha to restauranter i verdensklasse 

med en stor variasjon av gourmet måltider å velge blant samt et 

imponerende vinutvalg. Fasiliteter inkluderer et stort basseng med 

en bar man svømmer bort til, Frangipani Spa senter og et stort 

utvalg av aktiviteter som katamaranseiling, dykking, snorkling, 

ridning, sportsfi ske, jetski, paintball, klubb for barna, tradisjonelle 

meke fremførelser samt kunsten å gå på glødende kull. 

Sonaisali Island Resort spesialiserer seg på romantiske bryllup 

samt det å kunne gjøre et opphold litt ekstra spesielt for par på 

bryllupsreise.

Sonaisali Island Resort
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Bemerket for sine praktfulle trehus som er perfekte for 

bryllupsreisen er denne eventyrlige og romantiske destinasjonen 

like forfriskende som den er sjarmerende.

Matangi Private Island Resort er uten tvil et av de bedre 

stedene på Fiji å tilbringe bryllupsreisen. De spesialiserer seg 

på intime seremonier og romantiske turer, samt utsøkt mat og 

spabehandlinger som er inspirert av den lokale øykulturen.

Stedet har et fengslende og vakkert landskap – skyggefulle 

steder i regnskogen, kritthvite strender, vulkanske svaberg som 

stiger opp fra det krystallklare vannet og et vakkert korallrev. 

Dette fabelaktige intime gjemmestedet er en privateid øy blant 

Fiji sine perler. Den er på ca 900 mål, er hesteskoformet og er 

det perfekte sted for snorkling og dykking. 

Matangi sine bungalower er håndlaget av Fijianske håndverkere 

og har tradisjonell design med bambusvegger og tak med 

palmegrener. De balanserer det tradisjonelle med moderne 

komfort.

Forestill deg en avslappet ettermiddag ved bassenget, en 

liten blund i hengekøya etterfulgt av en cocktail til den vakre 

solnedgangen og så en fl ott middag med levende lys under 

stjernehimmelen.

Matangi Private Island Resort
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Royal Davui Island reiser seg opp fra den krystallklare lagunen 

Beqa, og er 40 minutter med helikopter unna Fijis inngangsport 

Denerau. Royal Davui redefinerer avslappet luksus og tilbyr 

16 utsøkte vales (som er det fijianske ordet for ”hjem”) med 

aircondition. Disse er virkelig designet med par i tankene, med 

private og uforstyrrede terrasser, små steinbasseng og utsikt 

utover kritthvite strender og det safirfargede havet. Badene 

er romslige, elegante og alle har jacuzzi og dusj med tak som 

kan åpnes. 

Menyene på dette vakre stedet fornyes daglig, man bruker 

ferske lokale ingredienser og alt er tilpasset det tropiske klimaet. 

Sjømat har en viktig rolle i det fi jianske kjøkken og nydelige 

fi skeretter er på menyen hver dag. Maten er inkludert i prisen.

Snorkle eller dykk for å oppleve det fl otte korallrevet, eller dra litt 

lenger ut for fi ske og katamaranseiling.

Royal Davui Island, Beqa Lagoon
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Slapp av på en intim og tilbaketrukket øy i Yasawa gruppen. 

Denne øygruppen er rangert som en av de mest vakre og 

fredfulle stedene på jord og som ”ser akkurat ut som på bildene”. 

Navutu Stars tilbyr eleganse og komfort i en avslappet setting, 

såkalt ”barefoot luxury”. De tar kun imot 20 gjester av gangen 

i dette tropiske paradiset som også legger vekt på økologiske 

verdier. Resortet har vakre omgivelser som pristine strender, 

krystallklare laguner og et rikt maritimt liv.

Slapp av i en av de 9 bureene som er romslige, vakre og 

kombinerer tradisjonell fi jiansk arkitektur med moderne komfort 

og design.

Resortet tilbyr virkelig eksklusiv gourmet- og spaopplevelser. Det 

organiske spaet har håndlagede naturlige produkter bestående 

av lokale ingredienser som aloe vera og kokosnøttflak, 

samt moderne organisk kosmetikk. Maten har smaker fra 

stillehavsregionen samt Italia, og her brukes fersk fi sk og fl otte 

produkter fra Navutus egen organiske hage.

Navutu Stars Resort, Fiji
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Dette romantiske Utopia smeltet hjerter over hele verden i 

fi lmsuksessen med Brooke Shields og Christopher Atkins hvor 

de var i Yasawas dramatiske Blue Lagoon grotter.

Dette er en av de mer avsidesliggende og mest verdsatte øyene 

på Fiji, med kun 18 luksusbungalower som ligger få skritt unna 

stranden og har fl ott havutsikt. Dette resortet er all-inclusive og er 

det perfekte sted for kjærlighetshistorier. Si ”ja” på den nydeligste 

stranden, foran en vakker solnedgang eller under stjernehimmelen. 

Inviter koret fra landsbyen, velg tradisjonelle dekorasjoner eller 

be om fi jianske krigere. En avsidesliggende strand gjemmer 

Honeymoon Bure Lomalagi (som er det fi jianske ordet for himmel), 

denne bureen har sitt eget basseng som går i ett med horisonten.

Yasawa Island Resort og Spa har 11 uforstyrrede strender rundt 

seg som er ideelle for en piknik. Ta med en piknikkurv som 

hotellets chef har laget for anledningen.

Med tillatelse fra høvdingen kan man besøke landsbyen som 

ligger i nærheten. På resortet kan gjestene kose seg med en 

lovo (fest), en kveldsmeke (danseseremoni) eller den vakre 

gjenklangen fra fi jianske stemmer i det lokale koret når de er 

på besøk.

Dra på storhavsfi ske etter blant annet marlin og sverdfi sk. En 

topp moderne båt tar dere med ut i dette eldoradoet for fi ske.

Yasawa Island Resort & Spa
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Likuliku betyr stille vann – og det er i det rolige vannet i Fijis 

Mamanuca øygruppe at gangbroer sprer seg over den 

fantastiske Likuliku lagunen til Fijis første og eneste over vanns 

bungalower.

Lagunen var en trygg havn for krigskanoene i tidene hvor det 

var krig mellom stammene. For å hedre historien har resortet 

et modig design eksperiment hvor de forteller om en gammel 

landsby, som i hjertet har en praktfull hovedbygning bygget 

i stilen til et fi jiansk kanohus. Det er her gjestene kan nyte 

herlighetene til Likuliku sin signatur restaurant. Maten er frisk 

og kreativ og endres daglig. Det er et utstillingsvindu for det 

beste av lokale råvarer med vekt på sjømat, tropiske frukter og 

mangfoldet av kulturer som har formet det sørlige Stillehavet.

Ingen besøk på Fiji er komplett uten å oppleve skjønnheten ved 

dykking. Spesialistoperatører vil personlig føre våre gjester til 

noen av de beste dykkestedene i verden. En mylder av land 

og sjø sysler er tilgjengelig. Snorkleopplevelser er få skritt 

fra stranden og overvannsbungalowene. Slapp av ved det 

spektakulære horisontbassenget eller ta en fottur på en av 

stiene som fører deg til storslått utsikt over Mamanuca øyene. 

Besøk den lokale landsbyen, lær om lokale oldtidssteder eller få 

et adrenalinkick med brettseiling og sportsfi ske.

Likuliku Lagoon Resort & Spa
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Hvis du har drømt om et øyparadis så perfekt og privat at de 

eneste fotsporene i sanden er dine egne, da trenger du ikke 

lete lenger.

Fijis Vomo Island er kun 15 minutter med fl y eller 90 minutter med 

båt fra Nadi. Vomo Island Resort er et tilbaketrukket paradis som 

ligger fl ott til mellom øygruppene Mamanuca og Yasawa.

Dette er et sted som ikke er overfylt, og det bærer preg av elegant 

enkelhet og avslapping, samtidig som det har et mangfold av 

aktiviteter. Velg blant 28 luksuriøse villaer, beliggende enten på 

stranden mellom palme- og frangipanitrær eller litt tilbaketrukket 

i en stille åsside.

For mer plass til familien prøv 3-roms Royal villaen med 

eget basseng eller for maks 8 voksne som ønsker litt ekstra 

luksus, 4-roms boligen med eget svømmebasseng, inkludert 

her er også en egen butler, fransk champagne ved ankomst 

og kanapeer hver kveld. Vomo, hvor a-la-carte måltider er 

inkludert, er velkjent for sitt kjøkken og ferske, lokale sjømat. 

Avsidesliggende strender gir deg muligheten til å roe ned i ditt 

eget tempo, hele øya er omkranset av vakre rev som er perfekte 

for snorkling og dykking. Når øyeblikket et kommet for å dra – 

så vil du drømme om å komme tilbake.

Vomo Island Resort
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Vatulele Island Resort er regnet som et av verdens mest 

eksklusive resorts. Det ligger nydelig til omkranset av hvite 

strender og krystallklart vann. Resortet består av kun 19 

luksusbureer (hytter i tradisjonell stil med palmetak) som er 

strategisk plassert langs sørkysten av øya med en Premium 

Villa i hver ende, The Point og Vale Viqi.

Hjørnesteinen og hovedinfl uensen i designet av bureene er 

”Santa Fe møter South Pacifi c”. Ideen var å forsikre seg om 

at hver eneste bure favner om en essens av ”barbeint” luksus, 

med en enkelhet som gjør det lett å slappe helt av og roe ned. 

Bureene er romslige, verner om privatlivet og er samtidig kun 

få skritt unna havet og den hvite stranden. Alle har kingsize 

seng, aircondition, minibar, vinbar, DVD spiller med fl atskjerm 

tv, høyttalersystem, Ipod dokking system, hengekøye og 

utendørsdusj.

Det krystallklare vannet på Vatulele er som skapt for alle typer 

vannaktiviteter. Det fi nnes også en tennisbane, og guidene på 

resortet arrangerer turer i jungelen hvor man kan lære mye om 

naturen på øya. Man kan kose seg med en intim og hyggelig piknik 

på en av de tilbaketrukkede strendene hvis man ønsker det.

Vatulele Island Resort er et sted mellom 5 stjerner og himmelen!

Vatulele Island Resort
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Opplev autentisk Fijiansk atmosfære på en nydelig strand 

med palmer og det spennende revet som innbyr til snorkling. 

Intercontinental ligger på den vakre Natadola Beach, på Fiji 

sin hovedøy Viti Levu. Perfekt plassert med en utsikt som tar 

pusten fra deg. 

Suiter ved lagunen og stranden har en terrasse som er ypperlig 

å slappe av på, enten i solsengen eller i det private Kleopatra 

badekaret mens solen senker seg over Natadola bukten. 

Stedets Spa tilbyr utsøkte behandlinger og er en oase. Det 

kombinerer teknikker og kunnskap fra Asia, Østen og Vesten for 

å bringe kropp og sinn i likevekt. Natadola Bay Championship 

Golf Course ligger rett ved.

Å si ”ja” i det utsøkte kapellet med glassvegger hvor naturen 

rundt spiller en vakker rolle i seremonien gjør det hele til en 

ekstra spesiell og magisk opplevelse. I en setting med duftende 

frangipanihager og en utsikt som er magisk blå, vil ethvert 

ønske bli tatt hånd om av arrangementspesialistene på resortet.

Resortet yter den beste servicen på sine restauranter. Alt består 

av ferske ingredienser og internasjonale smaker. To barer er 

også tilstede for avslapning og hygge.

InterContinental Fiji Golf Resort & Spa
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RAROTONGA

AITUTAKI

Manuae

Mitiaro

Atiu

Takutea

Mangaia

Mauke

Palmerston

RAROTONGA

Avarua

Arorangi

Aroa
Muri

Matavera

Titikaveka

Vaimaanga

AITUTAKI

Amuri

Tautu

Vaipae
Arutanga

Ureia

Cookøyene har femten øyer spredd over et område på størrelsen av hele Vest-Europa, hvor mange tilbyr 

paradislignende omgivelser for både trette forretningsmennesker og familier på tur. Med en overfl od av den 

velkjente, avslappede polynesiske gjestfriheten, blir disse tropiske paradisene oppsøkt av stadig fl ere kresne 

reisende som søker avslapning, eleganse og ekte gjestfrihet.

Cook Islands
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Den praktfulle Aitutaki Lagunen, kjent som en av 

de vakreste øylagunene i verden, er plassert midt i 

det sørlige Stillehavet omgitt av korallrev og holmer. 

Besøk stedet hvor de fi lmet TV-programmet 

Survivor Cook Islands. Den største anstrengelsen 

for ferierende behøver kun å være å dykke blant 

koraller og et maritimt landskap i verdensklasse, for 

så å rusle tilbake til et 5-stjerners luksushotell eller 

bungalowen på stranden.

Rarotonga er øyen med fl est innbyggere av 

Cookøyene, og huser parlamentbygningene, den 

internasjonale fl yplassen og palmekledde, hvite 

strender så langt øyet kan se. Snorkle, dykke, 

sykle, vær med på fottur eller ri på dagtid og om 

natten dans, se et show eller innta et bedre måltid 

på en av de utsøkte restaurantene. Et must er en 

gudstjeneste på søndag, der den uforglemmelige 

acapella syngingen vil løfte humøret før nok en 

opplevelsesrik dag.

AITUTAKI RAROTONGA
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Pacifi c Resort ligger på nydelige Muri Beach, langsmed den 

sørøstlige kysten av Rarotonga og glir rett inn i det vakre og rolige 

området. Frodige tropiske hager, majestetiske fjell og en nesten 

uvirkelig blå lagune.

Bygget for å harmonere med naturen rundt tilbyr dette boutique 

resortet, med bare 64 rom, en pause fra hverdagens kaos med en 

moderne miks av komfort og tradisjonell gjestmildhet. Et sted hvor 

enkle, late dager glir over i luksuriøse kvelder og morsomme netter.

Husk at den mest verdsatte rekreasjonsformen her er ren 

avslapping, men man kan også fylle dagene med svømming, 

soling, vindsurfi ng, seiling, kajakkturer rundt småøyene eller delta 

på forskjellige kurs. Gjør hva du vil, når du vil, det er din ferie.

Kulinariske opplevelser varierer fra avslappende måltider ved 

stranden, romantisk middag for to på et litt avsidesliggende sted 

eller kanskje innendørs til lyden av trommer som kaller inn til en 

tradisjonell fest.

Si ”ja” på den polynesiske måten. Bruden blir geleidet om 

bord en tradisjonell vaka, dekorert med vakre blomster, og når 

hun nærmer seg land løfter en kriger en parau til leppene og 

annonserer til gjestene og brudgommen at bruden er på vei. 

Enkle og elegante til omstendige og sofi stikerte, tradisjonelle 

seremonier eller fornyelse av løfter er alle elegant koreografert 

av resortet. 

Pacific Resort, Rarotonga
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Te Vakaroa Villas er et himmelsk sted der det ligger rett på Muri 

Beach med utsikt utover Muri Lagoon og Stillehavet.

Det moderne designet til de seks villaene gjør at de glir fi nt inn 

i miljøet rundt. Komplett med skyvedører som går fra gulv til 

tak og som åpner opp mot en privat terrasse som har utsikt 

utover horisontbassenget og boblebadet. Det perfekte sted for 

å slappe av og nyte en tropisk cocktail.

Med en kort rusletur langs stranden kan man besøke fl ere av 

øyas kjente restauranter. Gjestene kan velge om de vil ha en 

ferie som inkluderer alt eller om de vil stå for maten selv, villaene 

har fl otte kjøkken.

Muri Lagoon er en stor lekegrind for vannaktiviteter som 

snorkling, dykking, kajakkturer, kiting og seiling. Fiske er også 

ideelt her. Ta en 4WD tur rundt øya, eller ta med deg en guide på 

den populære Cross Island Walk så får du vite mer om dyrelivet, 

den fl otte naturen og historiske steder.

Te Vakaroa Villas, Rarotonga
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Noen ganger handler en ferie om å fjerne seg fra hverdagens 

stress og mas, å være et sted hvor man kan pleie privatlivet og 

hvor et beroligende miljø pleier sjelen.

Forestill deg varmt krystallklart vann som ruller over hvit korallsand 

rett ved den private terrassen og villaen. Eller de tilsvarende 

luksuriøse villaene som ligger mellom tropiske frukttrær i hager 

og har utsikt utover lagunen. Lagunen i seg selv er et lite eventyr 

med et yrende liv av koraller og tropiske fi sker.

Alle villaene har eget ferskvannsbasseng og en terrasse og den 

frodige hagen gir privatliv og ro.

Enhver form for luksus er ordnet for gjestene i de vakkert 

designede og innredede villaene. Her har man kjøkken, fl ott tv, 

kingsize senger, airconditioning og romslige bad. Gjestene har 

også tilgang til kajakker, sykler og snorkleutstyr, samt satellitt tv, 

mp3spiller dokking og trådløst internett.

Sea Change handler om å hvile og slappe av i fabelaktige 

omgivelser som glir rett inn i en nesten usannsynlig vakker del 

av Stillehavet.

“Winner Best Villas and Suites 2009 – Air New Zealand Cook 

Islands Tourism Awards”

Sea Change Villas, Rarotonga
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Med kun 10 strandbungalower og 4 hagebungalower, er det bare 

noen få heldige som kan hevde å ha hatt et fl ott og berikende 

opphold på Little Polynesian.

I mer enn 30 år har Little Polynesian hatt besøk av internasjonale 

gjester som er på søken etter en rikere opplevelse av det sørlige 

Stillehavet. Når de ankommer de intime bungalowene legger man 

umiddelbart merke til hvor høyt det er under taket, et gammelt, men 

av mange glemt, varemerke for tradisjonell arkitektur på Cookøyene.

Bungalowene ligger på den nydelige hvite stranden og er litt 

tilbaketrukket mellom palmetrær og andre eksotiske vekster, 

dette er gjort bevisst for at de skal harmonere best mulig med 

den vakre naturen.

Alle luksusbungalowene har private lysthus og solsenger hvor 

man har utsikt utover den hvite sandstranden ved Titikaveka. 

Innbydende kingsize senger er også vendt mot lagunen mens 

utendørs dusj og spabadekar inviterer til romantiske stunder 

under stjernene.

Spektakulære solnedganger og skumringstimer gjør bryllup og 

fornyelser av løfter til noe paradisisk vakkert. Hvis man ønsker 

kan man også ha et kirkebryllup her.

Resortet er kun for voksne som for mange betyr at det er enda 

mer ideelt for bryllupsreiser og romantisk reisemål.

Little Polynesian, Rarotonga
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Muri Beach Club Hotel er et magisk sted for par og redefi nerer 

romantikk i Sørstillehavet. En hvit sandstrand, den innbydende 

tropiske lagunen, solen som går ned bak fjellene og hotellet kun 

meter unna. Utveksl løfter på stranden eller i mottakelsesrommet 

med aircondition og utsikt utover lagunen.

Dette er et privateid Boutique resort som kun er for voksne, 

det er perfekt for en romantisk ferie for to. Resortet har en 

misunnelsesverdig beliggenhet på stranden der det er vendt 

mot den berømte Muri Lagoon og selve Rarotonga. Rommene 

ved stranden har alle utsikt utover lagunen og motuene, så 

vakkert at det kan ta pusten fra deg.

Resortet er designet med tanke på å kunne skjemme bort 

gjestene, og har en restaurant som serverer det beste innen 

mat fra stillehavsregionen.

Boutique i stil og service; Muri Beach Club Hotel inviterer deg 

med på å oppleve den ekte Rarotongafølelsen og rytmen, gjort 

på en sofi stikert måte. De tar ære i å leve opp til sitt løfte, kun 

for deg.

Muri Beach Club Hotel
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De første fotavtrykkene du ser på stranden kan være dine egne. 

Rarotongas fl otteste strand er nydelig hvit og strekker seg 

uavbrutt i fl ere kilometer. Stranden har skyggefulle steder under 

palmene ved det asurblå vannet i Titikaveka Lagoon. Det er ikke 

mange som får oppleve slik skjønnhet som gjestene på Royale 

Takitumu Villas, Rarotongas mest prestisjefylte resort. Takitumu 

ligger midt blant velstelte plener og tropiske hager, og vender 

mot den krystallklare lagunen. Et korallrev gjør disse farvannene 

til et hjem for et mylder av tropisk fi sk og er en snorklers paradis.

Royale Takitumu Villas har et fortjent rykte for å ha svært 

personlig service – ingenting er et problem. Resortet har ti 

store, vakkert innredede, villaer med ett soverom. ”South Sea” 

stilen blander seg med moderne bekvemmeligheter. Tak kledde 

med palmeblader og stor takhøyde sikrer et kjølig interiør til 

alle tider. Airconditioning, telefon, romslig stue, store senger og 

nydelig bad, samt kjøkken og veranda sørger for at villaen er 

blant de beste som fi nnes.

Takitumu er beliggende på den rolige sørsiden av Rarotonga, 

Cookøyenes hovedøy. Stedet er romantisk og perfekt for 

bryllup og har faktisk en dedikert bryllupsvertinne for å sikre at 

din spesielle dag blir nettopp det, spesiell.

Royale Takitumu, Rarotonga
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Aitutaki Lagoon Resort & Spa er det eneste resortet på 

Cookøyene som har bungalower over vannet og sin egen 

private øy.

De 37 bungalowene over vannet har utsikt til en av verdens 

peneste laguner og er bygget i tradisjonell polynesisk stil. 

Deluxe Beachfront bungalowene er lokalisert på stranden, 

er romslige og kun få skritt fra vannkanten. Gjestene kan 

her slappe av med en god bok i den private hengekøyen 

som er hengt opp mellom to palmetrær. Beliggende blant en 

kokosnøttlund og annen tropisk flora er Garden bungalowene 

bare en kort spasertur fra stranden.

 

Resortet gir deg en smak av Cookøyene. Et av høydepunktene 

er å spise på Flying Boat Beach Bar & Grill som har gulv dekket 

med sand og utsikt over Aitutaki lagunen. Stedet har innovative 

menyer med mange lokale spesialiteter. Valget mellom buffé og 

á la carte har du på Bounty Restaurant, som også har noen 

fantastiske temakvelder.

Island Night er en fl ott mulighet til å se på egenhånd den 

fantastiske kulturen som er på Cookøyene, med synging og 

dansing, alt til lyden av lokale trommer.

Forestill deg å reise til dette fortryllede paradis for et tradisjonelt 

strandbryllup, et bryllup som er nøye planlagt med alle de 

spesielle detaljene som inngår i en seremoni på Cookøyene.

Aitutaki Lagoon Resort & Spa
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Pacifi c Resort Aitutaki er et himmelsk reisemål for sansene. Et 

tempo som gleder sjelen, ekstraordinært landskap, mat som 

virkelig gleder smaksløkene og utsøkte boliger, alt dette har 

vært med på å gjøre resortet til det det er i dag.

Et resort som av mange regnes som det mest eksklusive på 

Cookøyene. Resortet har kun 27 luksuriøse bungalower, 

suiter og villaer, alle med en panoramisk utsikt. Det ble kåret 

til “World’s Leading Boutique Island Resort” av World Travel 

Awards i 2008 og 2009.

Villaene er vakkert dekorert og forskjellige naturmaterialer har 

blitt brukt. Beachfront villaene er på to nivåer og ligger på fl ott, 

sort vulkansk stein med egen privat trapp ned til stranden.

Resortet ser på bryllupsseremonier som veldig viktig og legger 

mye arbeid i å planlegge og gjennomføre disse. Her kan man 

ha det ultimate bryllup i en tropisk hage med vannliljedam og 

dramatiske vulkanske steinformasjoner, på den kritthvite Rapae 

stranden eller i Village Limestone kirken som er arkitektonisk 

vakker og full av tradisjon og lokal historie. Magiske minner.

Ta en fottur til øyas høyeste punkt, bli med på en av de daglige 

kulturelle aktivitetene, rusle rundt og ta inn alle inntrykkene, ta 

en kajakktur, snorkle blant fantastiske rev, bli med på en guidet 

tur eller øycruise. Dykking og dypvannsfi ske er også spennende 

aktiviteter.

Pacific Resort, Aitutaki
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På New Caledonia har man de åpenbare gledene av å feriere på en hvit sandstrand, snorkle eller seile 

i krystallklart vann og slappe av på en stillehavsøy. Men her får man også smaken og romantikken fra 

Europa – Stillehavets Frankrike, fra mat til vin, og mote til språk. Kun 1700 km fra New Zealand, kun 

2,5 timer fra Auckland.

New Caledonia
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Ile des Pins blir ofte referert til som “Jewel of the Pacifi c”, der det 

ligger på sørspissen av New-Caledonia.

Resortet består av 29 bungalowsuiter inspirert av melanesisk 

arkitektur med en stor utendørs terrasse, stue og store soverom. 

Ytterligere 10 Deluxe Guestrooms har utsikt mot bassenget og 

stranden fra en privat balkong.

Her har man masse muligheter som sykkeltur, vannsportsaktiviteter, 

utriggerkanotur, dykking, varierende fotturer, utforsking av 

øya med guide, piknik, petanque, bordtennis, biljard, seiling, 

katamaran, padling, snorkling eller padlebåter. Hvis man ønsker 

kan man også bare slappe av ved bassenget eller på stranden. 

Atmosfæren på resortet bidrar til total avslapning. 

Le Meridien Ile des Pins ligger innenfor 4,5 hektar med frodige, 

grønne skoger, en 20 minutters fl ytur fra Noumea og en 20 minutters 

kjøretur fra øyas fl yplass.

Overdådige frokoster, fersk fisk og sjømat, tropiske 

forfriskninger eller cocktail i solnedgangen, uformelle lunsjer 

på stranden og romantiske middager er alle muligheter her ved 

restauranten og baren.

I det glitrende klare vannet i en av verdens største korallrev 

laguner kan par glede seg over at bryllupsreisen nettopp 

har begynt. Minnene fra den vakre tradisjonelle seremonien 

harmonerer med den tropiske solen, det glitrende havet og de 

kjølende passatvindene. 

Bryllupsreisen utfolder seg innenfor det luksuriøse l’Escapade 

Island Resort. På fransk betyr Escapade ”eventyr” på engelsk 

betyr det “en dristig eller eventyrlysten handling”, ofte 

av en romantisk natur. For unge romantikere betyr det en 

deluxe bungalow over vannet med aircondition, med store 

panoramavinduer som ser utover lagunen, en privat balkong 

vendt mot solnedgangen, og sin egen trapp ned i lagunen.

Et vell av fantastiske eventyr venter par på bryllupsreise. Jetski 

i umulige hastigheter over den rolige lagunen, svøm blant en 

jungel av strålende levende koraller og fl okker av glitrende 

tropiske fi sker, dra på kajakktur, og prøv kite-surfi ng. Lad opp 

kropp og sjel i det forfriskende svømmebassenget med bar man 

kan svømme bort til, ta en tur på spaet, og nyt utsøkt mat på 

gourmetrestaurant Ouen Toro med sin enestående meny og 

valg av fi ne viner.

Den lille laguneøya og korallrevene rundt er et spesielt 

naturreservat kun 25 minutter fra sentrum av Noumea ombord 

resortets båt.

Le Meridien Ile des Pins

L’Escapade Island Resort 
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Vill natur og sjeldent fugle-og sjøliv, gamle steinformasjoner og tropiske korallrev og øyer – Dette er bare 

noen av herlighetene på de små paradisene som kranser verdens største øy, men minste kontinent, 

Australia. Fra sandstrender til regnskog til utemmede områder, Australias øyer tilbyr stor variasjon for 

både eventyreren og den avslappede turisten. La oss heller ikke glemme den ypperlige maten!

Australia
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Hvis utemmet vilt terreng, sjøløver 

som koser seg i solen og noe 

av den beste gourmetmaten en 

australsk øy har å tilby, høres 

fristende ut, så er den 155 kilometer 

lange Kangaroo Island noe for 

deg. Den ligger utenfor kysten av 

staten South Australia, og en rask 

båttur eller fl ytur fra Adelaide får 

deg til dette fl otte tilholdsstedet 

for fl ere spennende dyrearter. 

Her fi nner man også fl ere fl otte 

nasjonalparker. 

Barriererevet – som består av 

hundrevis av fantastiske tropiske 

øyer som er verdenskjente for sine 

vakre strender – er en av de syv 

naturlige underverkene i verden. 

Med sjeldent maritimt liv på tvers 

av mer enn 3000 individuelle rev, 

trekker det største marinerevet i 

verden besøkende hele året. Alt 

fra miljøvernere, naturelskere til 

storøyde besøkende kommer 

hit. Denne internasjonalt kjente 

attraksjonen tilbyr verdens ultimate 

rev erfaring.

På verdensarvlisten og et 

mikrokosmos av det beste naturen 

har å tilby. Lord Howe Island er kun 

på ca 15 kvadratkilometer, men har 

en førsteklasses tropisk lagune, 

storslåtte strender, krystallklart 

vann og skoger som dekker 

to tredjedeler av øya. Ta med 

fantastiske restauranter kombinert 

med privatliv og en kjærkommen 

mangel på blinkende resorter, så 

har man essensen av øya. Lord 

Howe er målet for den sofi stikerte 

reisende.

Sydney har en av de største og 

vakreste havner i verden. To 

lett gjenkjennelige landemerker, 

som ofte skildrer Australia 

i stedet for bare Sydney, er 

Sydney Harbour Bridge og det 

verdensberømte arkitektoniske 

underet – Operahuset i Sydney. 

Restaurantene, shoppingen 

og nattelivet er like variert og 

interessant som det finnes 

nasjoner i verden. Sydney er et 

must for begynnelsen på eller 

høydepunktet i en romantisk ferie 

i Stillehavet.

KANGAROO ISLAND GREAT BARRIER REEF LORD HOWE ISLAND SYDNEY
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Lizard Island har den type diskré og upretensiøse luksusen som 

er typisk for Australia, sammen med den uslåelig vakre naturen 

blir dette et veldig spesielt sted.

Noe av det mest særegne med stedet er nærheten til et av de 

beste stedene langs hele Great Barrier Reef å dykke, the Cod 

Hole. Her kan dykkere komme ansikt til ansikt med den massive 

men samtidig nysgjerrige Potato Cod. Gå rett ut fra stranden for 

å snorkle og opplev vakre korallrev, fi sk i psykedeliske farger og 

store muslinger. Ribbon Reef som ligger like ved Lizard Island er 

berømt for å ha noe av verdens beste havfi ske.

På land kan man dra på oppdagelsesferd etter tilbaketrukkede 

vakre strender, enten til fots eller med båt – ikke glem å ta med 

gourmetpiknikkurven. Restauranten Osprey har en avslappet 

og intim setting med utsikt utover stranden og havet. Menyen 

forandres daglig og innehar ferske råvarer og det beste av lokale 

produkter.

Her fi nnes alt fra rom med fl ott utsikt, til den praktfulle ”Pavilion” 

som er plassert høyt over korallhavet på Sunset Ridge. 

Paviljongen kombinerer absolutt tilbaketrukkethet med en 

eksepsjonell utsikt fra en stor terrasse, en egen plunge pool og 

solsenger. Lizard Island er kun for personer over 12 år. 

Lizard Island
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Haymanopplevelsen begynner før ankomst og varer lenge etter 

avreise. Den mest perfekte måten å ankomme Hayman på er 

å ta den kun en time lange luksusreisen fra Great Barrier Reef 

fl yplass til Hayman. Denne turen tar deg gjennom det vakre 

Whitsunday området.

Familier elsker Hayman grunnet den hyggelige atmosfæren og alt av 

aktiviteter som tilbys. Vannaktiviteter, tennis, squash, dykking, snorkel 

safarier, havkajakkturer, vannski, fi ske, lunsj på private strender, 

barneklubb, personlige trenere og pilates, bare for å nevne noe.

Resortet er beliggende i det fl otte Great Barrier Reef området, 

på den sørlige delen av Hayman mellom en vakker strand og 

tropiske hager.

Bortenfor stranden er det et rikt korallrev som innehar et utrolig 

rikt og fl ott maritimt liv. Hvite kakaduer, papegøyer, kokaburraer, 

hegrer og kolonier av den utrydningstruede Proserpine rock 

wallabyen bor også på øya.

Hayman er et elegant resort med 212 vakre rom, suiter, 

penthouseleiligheter og en strandvilla. Alle har egne terrasser 

eller balkonger.

Hvorfor ikke reise fra alt og ha bryllupet deres på Hayman? Eller 

feire bryllupsdagen deres her, blant vakre omgivelser.

Hayman
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Hamilton Island er perfekt plassert på Great Barrier Reef, blant 

de 74 Whitsunday øyene. Stedet tilbyr en karismatisk opplevelse 

ulikt noe annet med strålende vær, asurfargede vann, glitrende 

strender, korallrev i verdensklasse, fascinerende fl ora og fauna, 

utsøkt mat, kvalitetsviner samt et stort utvalg av aktiviteter.

Hamilton Island er et ideelt sted for bryllup, enten om man 

velger det nydelige kapellet eller å være barbeint på stranden. 

Dedikerte bryllupskoordinatorer hjelper til og ordner det meste, 

så paret kan konsentrere seg om hverandre.

Daglige turer ut på barriererevet, restauranter, svømmebasseng, 

butikker, fotturer i bushen og gode temperaturer året rundt – 

Hamilton Island er et terapeutisk sted. 

Den fl otte utsikten og designen som er gjort av mestergolferen 

Peter Thomson Perrett løfter Hamilton Island Golf Club til en 

helt ny klasse. Der den ligger på naboøya Dent Island er den 

den eneste mesterskapsgolfbanen i Australia på en øy.

Hamilton Island tilbyr den perfekte setting for alle slags typer av 

bedriftsarrangement inkludert konferanser, produktlanseringer 

og utstillinger. Med den spektakulære beliggenheten, 

kongressfasiliteter til alt fra 10 til 1000 mennesker og et team 

av profesjonelle arrangører, så er Hamilton den ultimate 

konferansedestinasjonen.

Det er et variert hotelltilbud på øya som går fra 3 til 5 stjerners.

Hamilton Island
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qualia er et uttrykk for hvordan noe føles og oppleves, og dette 

stedet har alt som trengs for en fl ott opplevelse! Dette er et sted i 

verdensklasse som ligger i et rolig område helt nord på Hamilton 

Island, og omkranset av det enestående Great Barrier Reef.

Personlig og intuitiv service gis til 60 individuelle utsøkte 

paviljonger som alle har enestående utsikt. Noen har også 

private kulper. qualia er kun for personer over 16 år.

Et luksuriøst utvalg av spabehandlinger gjør at man virkelig 

kan skjemme seg bort. For den lidenskapelige golfspilleren så 

fi nner man på naboøya Hamilton Island Golf Club, som er en 

mesterskapsbane.

De mer eventyrlystne kan prøve seg på dykking eller snorkling, 

alle mulige slags vannsportsaktiviteter, eller hvorfor ikke chartre 

en yacht og utforsk The Whitsundays, ha piknik på fl otte 

Whitehaven Beach, eller se alt i fugleperspektiv ved å ta en 

helikoptertur.

qualia har to basseng, et treningssenter, bibliotek, to barer og 

restauranter med den deiligste maten. Hvis man ønsker kan 

man også spise middagen i paviljongen. Ved hjelp av sin egen 

golfbil kan man også utforske andre restauranter på øya.

Ønsker man et personlig, spesielt og intimt bryllup eller et 

bedriftsarrangement, kan man be om å ha resortet helt for 

seg selv.

qualia, Great Barrier Reef
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Gammel regnskog, praktfull tropisk øy og rett ved Great Barrier 

Reef. Man skjønner hvorfor aboriginerne kalte Dunk – ”the island 

of peace and plenty” – Coonanaglebah.

Fra naturen som er verdenskjent for sin skjønnhet til den livlige 

væremåten så er Dunk et ferieparadis for kropp og sjel. En 

romantisk destinasjon, eventyrfylte familiefeiringer eller en enkel 

ferie med gode venner.

For en myk start ta en tur i regnskogen og nyt utsikten fra toppen 

av Mt Kootaloo, snorkle ved Muggy Muggy Beach, nyt en avslappet 

lunsj ved bassenget eller hvorfor ikke overgi seg selv til en opplevelse 

en ikke kommer til å glemme ved Dunks luksuriøse spa. Dette vakre 

spaet ligger avsondret til og er designet for å fremme avslapping.

For litt mer fart er mulighetene mange; daglige turer ut til revet, 

dykking, fiske, vannski, jetski, kajakking, riding på stranden, 

tandemhopping, golf, tennis, bueskyting og mountainbiking. 

Når det er tid for litt mat så la appetitten lede veien blant 

spektakulære buffeer, internasjonale retter, moderne kafeer 

og barer.

Alle rommene er fl ott dekorert og det fi nnes tre forskjellig typer 

rom. Alle har utsikt mot enten stranden eller hagen.

Dunk Island
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Det luksuriøse Southern Ocean Lodge ble designet med den 

unike naturen i tankene. Det svever nesten på toppen av en 

klippe i et dramatisk landskap langs kyststripen. Det er som 

om stedet nærmest forlanger en fl ott utsikt utover det mektige 

Sørishavet, de hvite strendene samt det fl otte landskapet på 

Kangaroo Island, som ofte kalles Australias Galapagos.

Dette anerkjente stedet viser frem naturen og det rike dyrelivet 

på en fl ott måte. De har en livsnytende kultur som blir fremhevet 

av fersk sjømat, unike lokale råvarer og de kritikerroste 

vinprodusentene fra South Australia. 

De 21 deluxe eco chic suitene har elegante møbler, nedsenket 

stue, glassvegger og terrasse, alt for å kunne få mest ut av utsikten 

og naturen. Designelementer som sandblåste kalksteinsgulv og 

resirkulerte gumtreevegger, moderne skreddersydd innredning 

og kunstverk bestilt fra lokale Kangaroo Island håndverkere 

fremmer en reell følelse av plass og utfyller en fi losofi  om 

økologisk bærekraft.

Det tilbaketrukkede Southern Spa tilbyr spesielle behandlinger 

med Kangaroo Island plantestoffer for avslapping og 

foryngelse. All-inclusive rater inkluderer gourmet frokost, 

lunsj, 4-retters middag, alle drikkevarer (Cellarmasters liste 

er ekstra), transport fra flyplassen og eksepsjonelle guidede 

opplevelser og erfaringer. Dette er en opplevelse som er selve 

essensen av Australia.

Southern Ocean Lodge
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En “Treasure Island” med nydelige kontraster. Dramatiske 

vulkanske topper, frodige skoger, vakre strender og rolig laguner. 

Stikkende opp av Tasmanhavet bare 700 km nordøst for Sydney, 

den lille, forbløffende vakre Lord Howe Island er bare 11km lang 

og 2,8 km på bredeste. For å bevare Lord Howe sitt dyrebare 

naturmiljø er det bare 280 personer som er privilegert til å kalle 

det hjem og det er kun plass til 20 gjester hos Capella Lodge. 

Lenge anerkjent for sin uberørte naturarv, rundt 75% av øya er 

nasjonalpark og har vært på Verdensarvlista siden 1982 grunnet 

det sjeldne dyre- og plantelivet.

Capella Lodge ligger på en høyde over Lord Howe Island 

sin spektakulære Lover’s Bay, og har alle kjennetegnene til 

overdådig og luksuriøs levemåte. 9 intime og moderne suiter 

med strandhusfølelese og vinduer fra gulv til tak. Tregulv, 

maritime bygningsdetaljer og tilpassede møbler lager lys og 

sofi stikert strandatmosfære. 

Det lille Capella Spa skjemmer bort kropp og sjel. Menyen 

med foryngende og avslappende behandlinger omfatter noe 

for alle og enhver. 

Capellas innovative menyer forandres daglig og innbefatter fersk 

fi sk fra øya, husets hjemmelagde pasta, økologisk grønnsaker fra 

øya, ferske hjemmebakte brød og Lodge-kjernet iskrem. Capella 

Lodge leverer en unik og eksklusiv Lord Howe erfaring med en 

kombinasjon av uberørt naturlig skjønnhet og avslappet luksus.

Capella Lodge
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Med kun 32 gjester på en gang er Bedarra trolig et av Australias 

mest eksklusive feriesteder, et nydelig tropisk paradis som 

ligger utenfor Cairns.

De 16 arkitektonisk utsøkte og australsk inspirerte villaene er 

omkranset av regnskogen, ro og privatliv er viktig. Ta turen 

med båt til en skjult bukt med en gourmetkurv komplett med 

champagne eller rusle rundt i turløyper og oppdag skattene 

som fi nnes i uberørt kystregnskog. For mange er terapeutiske 

spabehandlinger et mer ønsket tempo. Start og avslutt dagen 

med den beste maten. Forestill deg Smokey Bay østers med 

miso og wakame etterfulgt av stekt nyfanget fi sk og safran 

vanilje beurre blanc. Er det noe du har lyst på – bare spør.

Litt unna det største resortområdet er det to Pavilions. De 

er tilbaketrukket og har utsikt over Wedgerock Bay. Alle 

oppholdsrom er romslige, luksuriøse, og oppkoblet med den 

nyeste underholdningsteknologien.

Å gifte seg i de eksotiske og vakre omgivelsene her på dette 

luksuriøse resortet er absolutt et minne for livet. Design deres 

egen signatur cocktail som gjestene kan nyte mens løftene blir 

utvekslet på en fortryllende strand, etterfulgt av en fantastisk 

femstjerners middagsfest under stjernene. For de som setter 

pris på naturen og vakker design, er Bedarra stedet.

Bedarra
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Vær skipbrudden med stil på en uforstyrret øy ved det vakre 

Great Barrier Reef.

Poetisk vakre strender og hjemmet til sjeldne skilpadder og 

fugler. Wilson Island er både en del av Great Barrier Reef, og 

omgitt av det. Fra stranden er det bare å ta et skritt utover så er 

man i et kaleidoskop av maritimt liv med koraller og fi sk. Wilson 

er estetisk vakker i sin rene enkelhet. Det handler om å nyte 

mangelen på glitter og pynt, og glede seg over de ukompliserte 

gledene ved øylivet, som man deler med kun 12 andre.

Det er en rekke Great Barrier Reef hoteller og feriesteder, men 

ingen er som Wilson Island. Wilson Island tilbyr overnatting i 

komfortable, designerinspirerte telt med rev og hav utsikt. Denne 

øya er den perfekte størrelsen for å ”leie en øy” for en helg, eller 

lenger... Gjestene kan også slappe av på The Longhouse, et 

romslig, åpent bygg med spisestue og salong, hvor gjestene 

kan nyte en drink på slutten av dagen.

Wilson Island ligger omtrent 72 kilometer nordøst utenfor 

kysten av Gladstone som igjen ligger kun en times fl ytur nord 

for Brisbane.

Wilson Island
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Heron Island ligger på en seng av korall i verdensberømte Great 

Barrier Reef. Det er et av naturens mesterverk, et eventyrland 

som ligger på en koralløy som er på UNESCOs verdensarvliste.

Det å kunne observere skilpadder som klekkes er et av 

høydepunktene her, sammen med alle de forskjellige fuglene 

som har gjort dette til sitt hjem. Hvaler kommer ofte på besøk 

og kan sees regelmessig. Det klare vannet rundt øya er hjemmet 

til blomstrende koraller og en varierende og fargesprakende 

maritim verden. Det er et mekka for dykkere, snorklere og 

besøkende som ønsker å friske opp gammel kunnskap samt 

lære noe nytt på guidede turer.

Det er også et naturlig valg for de som liker å utforske og slappe 

av på stranden, eller nyte en intim piknik for to langt unna alt og 

alle. Heron Island har en veldig avslappet atmosfære.

Enkle og elegante rom, 109 totalt, har utsikt utover hager, 

strender eller rev og er konstruert for at gjestene virkelig får en 

pause fra en stressende hverdag, det er for eksempel hverken 

tv eller telefon på rommene.

Man kommer seg til Heron Island med båt eller en uslåelig 

helikoptertur fra kysten av Queensland.

Brampton Island er det perfekte sted for den spesielle ferien. 

Stedet er som laget for romantikk.

Denne store og vakre øya er også en nasjonal park. Den er 

omkranset av vakre strender, korallrev og fl ere løyper for fotturer 

og joggeturer som har nydelig utsikt. Ensomme strender er det 

perfekte sted for en rolig piknik. En diskret levering kan arrangeres 

med stedets concierge for en romantisk overraskelse.

Brampton Island har kun 108 rom som varierer fra beliggenhet 

ved stranden med spektakulær utsikt utover Whitsunday øyene, 

til Palm Rooms som er i fl otte og frodige tropiske hager.

Brampton har 12 fl otte strender hvor 7 av de er lett tilgjengelige 

til fots via nasjonalparken. Her kan gjestene dykke og snorkle, 

samtidig som de utforsker de fl otte revene, som har et yrende 

liv. Guidede turer i regnskogen er også verdt å få med seg. 

Etter en slik tur passer det kanskje ekstra godt med en enkel 

massasje, ansiktsbehandling eller full kroppsbehandling på The 

Sea Spa.

Nyt en rekke forskjellige kulinariske opplevelser. Enten du velger 

en avslappet snack eller en elegant romantisk middag for to, får 

du nydelig mat som lages av de ferskeste og beste ingredienser.

Heron Island

Brampton Island, Whitsunday Islands
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Luksus venter i rolige Palm Cove. Angsana Resort & Spa er 

det eneste 5-stjerners resortet i området som har hele fasaden 

vendt mot stranden. Fra suiten er det bare noen trinn og du er 

under palmene på den gylne sanden.

Far Horizons Restaurant ordner lange lunsjer, cocktails 

i solnedgangen eller en avslappet middag. Den eneste 

restauranten i Palm Cove som er rett på stranden, menyen 

heller mot det moderne australske kjøkken og har de beste 

lokale råvarene. Vinkartet er omfattende og uovertruffent i dette 

området med eksklusive viner fra hele verden.

 

Det er ingen bedre måte å skjemme seg bort på enn med et 

besøk på Angsana Spa, med kroppsbehandlinger, massasje og 

ansiktsbehandlinger som føles himmelsk. De bruker naturlige 

ingredienser som lokale blomster, frukter, urter, krydder, planter 

og den gamle kunsten aromaterapi. Prisbelønte og internasjonalt 

anerkjente Angsana Spa kombinerer det beste av øst og vest 

for å pleie kropp og sjel.

Bli, slapp av, utforsk, nyt... Angsana opplevelsen handler om å 

skape verdifulle minner fra spesielle tider.

Angsana Palm Cove
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Familieeide Thala Beach Lodge, et femstjerners Eco Resort sør 

for Port Douglas, ligger spektakulært til med fantastisk utsikt 

utover uberørt kystlinje, og har perfekt beliggenheten for å 

utforske Great Barrier Reef og Daintree Rainforest. 

Deluxe tømmerbungalower er bygget på stylter, og 

beliggenheten i skogkanten gir et magisk og lite påtrengende 

forhold til naturen rundt. Alle bungalowene har utsikt enten 

mot havet eller skogkledde fjell. Tid brukt på å slappe av på 

terrassen blir alltid godt belønnet med observasjoner av fugler, 

sommerfugler, possums eller sugar gliders. 

Utsikten fra restauranten er panoramisk, her kan man nyte 

alt fra vakre Great Barrier Reef til skogene i området som er 

på Verdensarvlisten. Gjester spiser til lyden av fuglekvitter fra 

tretoppene i nærheten mens de nyter god mat med vennlig 

femstjerners service. 

Inkluderte guidede turer omfatter en unik kokosnøttferd, 

stjernekikking, planting av trær og turer i naturen. 

Stier slynger seg gjennom regnskogen, skogsområder og 

sandstrender som er tilholdssted for ekstraordinære fugler, 

planter og dyr. Morsomme stunder tilbringes med å utforske og 

oppdage lokal fl ora og fauna, bortgjemte viker og kulper. 

På det over 500 mål store området til Thala Beach Lodge, 

befi nner gjestene seg i et fortryllende og avslappende miljø. 

Thala Beach Lodge

AUSTRALIA 63



Four Seasons Hotel i Sydney blir stadig vekk kåret til et av 

verdens beste hoteller. Nå senest fi kk byens fremste hotell en 

fortjent plass på anerkjente US Travel + Leisure’s World’s Best 

Hotels Top 500 list for 2009.

Det lokale Sydney fi rmaet Joseph Pang Design Consultants stod 

i spissen for den enorme ansiktsløftningen av gjesterommene. 

Vevde tekstiler og veggdekorasjoner i en vekslende palett av 

celadongrønn og bronsetoner. Møblene er en eklektisk blanding 

av moderne og klassisk. Det vakre nye interiøret utstråler et 

luksuriøst ”home away from home” med fordelen av å ha en 

utsikt over Sydney Harbour i verdensklasse.

Rommene er elegant innredet i varme fargetoner som 

komplimenterer møblene i mørkt treverk. Badene i rommene 

og suitene er herskapelig dekorert med italiensk marmor 

og kalkstein. Hotellets Premier Rooms, som er hjørnerom 

med valgmulighet når det gjelder utsikt mot Harbour Bridge, 

Operahuset og utsikt over Sydney Skyline, er elegant innredet i 

en moderne stil med en varm og sofi stikert fargepalett.

Med nyoppussede rom og suiter og Four Season sin 

legendariske service, venter en unik storby opplevelse. En 

ypperlig beliggenhet i The Rocks området – med postkortutsikt 

utover havnen – nyt denne makeløse opplevelsen.

Four Seasons Hotel Sydney
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Navn ifølge pass

Vennligst kontroller at alle navn som fremgår 
av reiseplanen stemmer overens med passet. 
Dette er svært viktig i forhold til fl ybilletter og 
eventuelle visum. Ta kontakt umiddelbart med din 
reisekonsulent ved eventuelle uoverensstemmelser. 
Vennligst bemerk at det i mange tilfelle ikke er 
mulig å endre navn på fl ybilletten. Australiareiser/
Fijireiser er ikke ansvarlig for eventuelle 
uoverensstemmelser. 

Depositum

Ved bestilling blir det innkrevd et depositum på 
20% av ordren eller minimum kr. 3.000 per person 
med mindre annet er avtalt. Vennligst bemerk 
at enkelte billetter må betales umiddelbart etter 
bestilling. Depositum betales ved bruk av tilsendte 
betalingsinformasjon.

Restbeløpet

Restbeløpet forfaller normalt til betaling 6 uker 
før avreise med mindre annet er opplyst. Ved 
bestilling av reise mindre enn 6 uker før avreise 
forfaller hele reisens beløp til betaling umiddelbart 
etter utsendelse av betalingsinformasjon og 
ordrebekreftelse. Overholdes ikke fristen for 
betaling av restbeløpet bortfaller avtalen og 
kunden mister sitt depositum.

Skatter og Avgifter

Valuta, oljepris og andre forhold påvirker de skatter 
og avgifter som legges på billetten og dette kan 
endres helt frem til billetten utstedes. Man kan 
sikre seg mot økning i skattene ved å betale for 
billetten umiddelbart ved bestilling. Hvis ikke 
må alle eventuelle økninger som kommer etter 
bestilling innkreves fra kunden før avreise, på 
vegne av fl yselskapet.

Billett og reiseplan

Senest 8 dager før avreise mottar du billetter, 
reiseplan m.m. Vouchere for landarrangementer 
(hoteller m.m.) sendes enten ut sammen med 
billettene eller ligger klar i resepsjonen på ditt første 
overnattingssted i Australia eller New Zealand. På 
Fiji, Cook Islands, og Tahiti vil vår leverandør møte 
deg på fl yplassen og du vil få overrakt vouchere 
på landarrangementer (hoteller m.m.) samt få en 
gjennomgang av reisen. Den reisende har selv 
ansvar for å kontrollere at ordrebekreftelse og 
reisedokumenter samsvarer med det som er bestilt. 

Det er svært viktig at navnet er korrekt stavet på 
billetten og stemmer overens med passet. Dersom 
navnet ikke er korrekt stavet, kan du bli avvist ved 
innsjekk til fl yet.

Gebyrer

I spesielle tilfeller kan det innkreves 
reservasjonsgebyr. Dette vil i så tilfelle opplyses 
om sammen med tilbudet.

Endringer

Dersom det er mulig å foreta navneendring eller 
annen endring, blir det beregnet et gebyr på kr 
500 per person per endring i tillegg til gebyrer som 
tilkommer fra leverandørene.

Avbestilling

Følgende regler gjelder ved avbestilling:

1) Ved avbestilling mer enn 24 timer før avreise 
 blir det beregnet et ekspedisjonsgebyr på kr. 
 3.000 per person eller innbetalt 
 depositum pluss eventuelle gebyr fra 
 våre samarbeidspartnere (Bemerk at enkelte  
 fl ybilletter og arrangementer ikke er    
 refunderbare).

2)  Ved avbestilling mindre enn 24 timer før   
 avreisen kan totalbeløpet for reisen kreves   
 betalt.

Det anbefales at reisende har 
avbestillingsforsikring som dekker disse utgiftene 
ved egen sykdom, akutt sykdom eller død i 
nærmeste familie. Australiareiser tilbyr gunstige 
forsikringer til sine reisende gjennom Europeiske 
Reiseforsikring.

Pass, visum og reiseforsikring

Reisende er selv ansvarlig for å ha pass og visum i 
orden på reisen. Passet må minimum være gyldig 
6 måneder etter utreise fra det aktuelle landet. Det 
kreves visum til Australia.

Australiareiser/Fijireiser ordner med 3 måneder 
turistvisum til sine reisende. New Zealand og 
Stillehavsøyene krever ikke visum fra norske 
statsborgere. 3 måneders oppholdstillatelse gis 
ved grensen. Ved innreise til Australia og New 
Zealand kreves det gyldig returbillett.

Fra 12. januar 2009 må alle som skal reise til USA 
uten visum, registrere seg elektronisk på forhånd. 
Dette betyr at alle nordmenn som reiser visumfritt 
til USA med elektronisk pass, må fylle ut skjemaet 

på https://esta.cbp.dhs.gov/esta senest tre dager 
før avreise. Registreringen er gyldig i to år, og man 
kan reise fram og tilbake så mange ganger man vil. 

Vennligst sjekk om reiseruten går via USA, da det 
ikke alltid fremkommer på reiseplanen.

Husk gyldig pass og reiseforsikringsbevis med 
kontakt informasjon og polisenummer. Vi anbefaler 
at ta kopi av pass og medbringe på reisen i tilfelle 
man skulle miste passet. Det er en god ide at 
gjøre seg kjent med vilkårene i din reiseforsikring. 
Ta kontakt om du trenger reiseforsikring. Vi 
samarbeider med Europeiske Reiseforsikring.

Mangler som påvises under reisen

Dersom kunder mener det er grunn til klage eller 
kan påvise mangler under reisen, skal klage 
rettes til leverandøren på stedet (for eksempel 
hotellet), slik at mangelen kan utbedres eller 
problemet løses. Dersom problemet/mangelen 
ikke blir løst må dette påpekes skriftlig og man 
må få underskrift på dette av leverandøren, slik at 
Australiareiser/Fijireiser kan ta opp problemet med 
leverandøren i etterkant.

Lov om pakkereiser

Australiareiser/Fijireiser sine reisevilkår bygger 
på Lov om pakkereiser for reiser som faller 
innenfor defi nisjonen i Lov om pakkereiser. 
Pakkereiselovens bestemmelser gjelder ikke for 
bedriftskunder. 

Forbehold

Samtlige priser som angis i kataloger, prislister, 
websider og andre publikasjoner er cirka og fra 
priser som kan endres uten varsel. Ved endring 
i valuta, oljepriser eller andre forhold som 
Australiareiser/Fijireiser ikke har innfl ytelse over, 
kan disse økningene belastes kunden.

Bagasje

For reiser via Østen er det tillatt å ha med 20kg 
innsjekket bagasje og 1 stk håndbagasje eller 
7kg. For reiser via USA er det tillatt med 1 stk 
håndbagasje og 2 stk innsjekket bagasje. Max vekt 
er 2 x 32kg eller 2 x 23kg avhengig av fl yselskap. 
Husk at merk bagasje tydelig med navn og 
adresse.

Vaksinasjoner

For informasjon om vaksinasjoner kontakt din lege 
eller se www.landsider.no for aktuell informasjon.

Medisin

Reseptfri medisin kan fritt tas med. Hvis du tar 
med større mengder reseptbelagt medisin, bør du 
få med en engelskspråklig erklæring om bruk av 
medisin fra lege.

Kreditkort eller kontanter

Det mest utbredte betalingsmiddel er kreditkort. 
Reisesjekker brukes omtrent ikke lenger. Kontakt 
banken hvis du ønsker fl ere opplysninger.

Innreiseskjema

På fl yet får man utlevert et innreiseskjema som skal 
fylles ut. Dette skjema innleveres i tollen.

Lokale fl yplassavgifter

Ved internasjonal avreise fra Cook Island betales 
en fl yplassavgift på NZD30. Fra New Zealand 
betales NZD 25 og fra Bangkok, Thailand betales 
THB 500. 

Internasjonal førerkort

Skal man kjøre bil så anbefaler vi å anskaffe seg et 
internasjonalt førerkort. Dette fås hos NAF. Se evt. 
www.naf.no 

Tollbestemmelser

Til Australia er det ikke lov å innføre noen form 
for matvarer heller ikke hermetikk. Dyr, Levende 
eller utstoppet. Planter, blomster, nøtter og jord. 
De australske myndigheter håndhever disse 
restriksjoner svært kraftig og kan skrive bøter på 
stedet. For mer informasjon www.aqis.gov.au Til 
New Zealand er det omtrent samme retningslinjer. 
For mer informasjon www.customs.govt.nz Det er 
alltid den reisendes ansvar at gjeldende regler blir 
overholdt. Er du i tvil kontakt det gjeldende lands 
ambassade.
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