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Öde kritvita stränder, turkosblå laguner, vajande palmer och halmklädda bungalows – för många 

är detta drömmen om en Bröllopsresa.

Australienresor och Fijiresor är specialist på resor till Australien och Söderhavet. Våra 

resekonsulter har rest mycket i detta område, och vi vill gärna dela med oss av vår kunskap och 

erfarenhet till dig – oavsett om det är ditt första besök eller om du varit här flera gånger tidigare.

I vår Bröllopskatalog har vi tagit med de bästa resorterna på de vackra öarna i Tahiti, Fiji, 

Cooköarna, Nya Kaledonien och Australien. Alla dessa destinationer lämpar sig perfekt för en 

romantisk bröllopsresa!

Reseförslag

På sidorna 4 – 7 har vi tagit fram fyra fantastiska reseförslag med resorter av hög standard och 

som speciellt riktar sig mot par. Ni behöver inte vara nygifta och på bröllopsresa för att resa. 

Det kan ju vara så att ni ska fira ett jubileum, en jämn födelsedag eller något annat speciellt.

Priserna på reseförslagen är från priser och kan ändras under året på grund av säsonger, 

flygbiljetter, valuta och andra orsaker. När du kontaktar oss ger vi dig priset som gäller för den 

aktuella reseperioden.

Besök, ring eller skicka e-post till oss!

Vi tycker det är trevligt att få besök på kontoret på Vasagatan 15-17 i Stockholm. Med då många av 

våra kunder bor på andra platser i Sverige, talar vi givetvis gärna med dig på telefon och e-post också.

Om du vill att vi förbereder oss lite innan vi kontaktar dig, kan du fylla i frågeformuläret som 

finns på www.australienresor.se eller www.fijiresor.se. Du kan också skicka e-post till oss på 

info@australienresor.se eller info@fijiresor.se

Bröllopsresekatalog från 
Australienresor och Fijiresor!
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Nya Kaledonien

Australien

LYXALTERNATIV

Det stora och varierade utbudet av resorter i 

Söderhavet och Australien har under de senare 

åren tillfört nya lyxalternataiv. Att välja rätt resort 

är mer viktigt än någonsin då arkitektur, inredning, 

faciliteter, storlek och service ger mycket olika 

anläggningar. Tre mycket olika alternativ av 

lyxresorter har utvecklat sig och vi kallar dem: 

Elegant, Modern och Barefoot. 

RESORT TRANSFERS

Områdets resorter nås på olika sätt. Från 

sjöfl ygplan till motorbåtar, helikopter till segelbåt, 

och bilar till inrikesfl yg; själva transfern kan vara en 

upplevelse i sig själv.

RESORT FACILITETER

ELEGANT – Storlaget och med rymliga 

rum som är snyggt möblerade och med 

marmor och granit utsmyckade badrum. 

Gäster brukar klä upp sig vid måltider 

som intas i imponerande restauranger.

Stora lobby och pool områden som ofta 

har en central plats på anläggningen 

Transport till resorten är med sjöfl ygplan, 

inrikesfl yg eller helikopter

Förekomst av vilda djur  

på resorten

Resort som erbjuder kvällsnöjen

Resorten har over-water  

villas/bungalows

Resorten har fokus på naturvård

MODERN – Smakfulla och trendiga 

ställen att bo på, dessa resorter har rum 

med trendig design och elegant inredning

Transport till resorten är med motorbåt 

eller lyxigt fartyg

BAREFOOT – Mindre boutique resorter 

som har miljö fokus och är mer intima 

anläggningar med en avslappad och 

ledig atmosfär

Resort Guide
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TAHITI

Moorea

Bora Bora

Tahiti är för många drömmen om en romantisk bröllopsresa. I detta reseförslag har vi inkluderat en rundresa på 

de vackra öarna Tahiti, Moorea och Bora Bora.

Resan startar i Stockholm, men det är även möjligt med anslutning från andra städer i Sverige efter avtal. Från 

London fl yger ni via Los Angeles till Papeete på Tahiti, där ni blir mötta på fl ygplatsen med blomsterkransar. Ni körs 

i bil från fl ygplatsen till Hotel Manava Suite Resort Tahiti. Här kommer ni att bo i 2 nätter och det är precis lagom 

för att lära känna Papeete, den största staden i Tahiti.

Efter vistelsen på ön Tahiti fortsätter ni med fl yg, ca 10 minuter, till Moorea. Här bor ni på Hotel Moorea Pearl 

Resort, som är ett fi nt hotell byggt i traditionell Polynesisk stil. Ni bor 4 nätter i en Garden Pool Bungalow. Moorea 

är otroligt vackert med höga berg, frodiga ananasodlingar, små byar och vackra stränder.

Från Moorea fortsätter ni med fl yg till Bora Bora som är känd som Polynesiens pärla. Flygturen tar ca 50 minuter 

och därefter fortsätter ni med båt till Hotel Bora Bora Pearl Resort. Bora Bora är ett tropiskt paradis med gröna 

palmer, kritvita stränder och kristallklart turkosblått vatten. Här bor ni 6 nätter i en Overwater Bungalow. En perfekt 

plats för att utforska den vackra lagunen. Resan hem från Bora Bora går via Papeete, Los Angeles och London.

Pris per person när två reser tillsammans: från 44 225 kr

PRISET INKLUDERAR

 Alla fl ygtransporter i ekonomiklass enl.  

 program

 Flygskatter och bränsletillägg

 2 nätter i Lagoon Studie Suite på   

 Hotel Manava Suite Resort Tahiti

 4 nätter i Garden Pool Bungalow på Hotel  

 Moorea Pearl Resort

 6 nätter i Overwater Bungalow på Hotel  

 Bora Bora Pearl Resort

 Transfer till/från fl ygplatserna i privat bil

Vänligen notera att det tillkommer en lokal skatt 

på 150 Polynesiska Franc (ca 15 kronor) per natt 

som betalas lokalt direkt till hotellen.

Resan kan utvidgas. Stopp i Los Angeles är 

också möjligt. Kontakta oss för ytterligare 

information.
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Bora Bora Pearl Resort

Bröllopsresa till Tahiti
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Suva

Beqa

Sigatoka

VITI LEVU

Yasawa

Islands

Mamanuca 

Islands

Vatulele

Nadi

Rakiraki

PRISET INKLUDERAR

 Alla fl ygtransporter i ekonomiklass enl.  

 program

 Flygskatter och bränsletillägg

 Helikoptertransfer Nadi Airport   

 – Vomo Island Resort

 5 nätter i Hillside Villa på Vomo Island   

 Resort inkl helpension

 Honeymoon Bonus: En fl aska    

 mousserande vin 

 7 nätter i Beachfront Bure på Navutu   

 Stars inkl frukost

 Honeymoon Bonus: En fl aska champagne  

 vid ankomst, champagnefrukost i sängen  

 den första morgonen, 2 massage   

 behandlingar, romansisk    

 hummer- och champagnemiddag

 Färjetransport med Yasawa Flyer i   

 Captains lounge

 1 natt i Superior Ocean View Room på  

 Sofi tel Fiji Resort & Spa

 Transfer till/från fl ygplatserna i privat bil

Resan kan utökas. Stopp i Hong Kong, Australien 

och Nya Zeeland är möjligt. Kontakta oss för mer 

information.

BRÖLLOP PÅ VOMO ISLAND RESORT

Drömmer du om bröllop på en kritvit strand i 

Söderhavet? Vi kan arrangera en vigsel på 

romantiska Vomo Island på Fiji. Pris från kr 16 730. 

Kontakta oss för mer information.

I detta reseförslag har vi inkluderat två av de mest romantiska resorterna på Fiji.

Resan startar i Stockholm, men det är möjligt att ansluta från andra städer i Sverige efter avtal. Från London 

flyger ni via Hong Kong till Fiji, där ni blir mötta på flygplatsen. Från flygplatsen fortsätter ni i helikopter till Vomo 

Island Resort. Helikopterturen tar ca 15 minuter och är ett fantastiskt sätt att inleda vistelsen på. Vomo Island 

Resort i Mamanuca ögruppen är ett luxuöst paradis med vita sandstränder. Här bor ni i 5 nätter i en Hillside Villa. 

Efter vistelsen på Vomo Island Resort fortsätter resan med färja till Navutu Stars Resort. Båtresan, som tar dig 

mellan Yasawa öarna, är mycket vacker och tar ca 3 timmar.

Navutu Stars Resort ligger på ön Yageta i Yasawa ögruppen. Det är en liten pärla med endast 9 Bures (bungalow). 

Resorten har ett omfattande aktivitetsutbud allt från besök i en lokal liten by till diverse vattenaktiviteter. Ni bor 

här i 7 nätter i en Beachfront Bure.

Efter vistelsen på Navutu Start Resort är det färja tillbaka till Denerau Harbour på huvudön Viti Levu. Båtresan 

tar ca 4 timmar och ni är framme ca kl 18. Ni bor en natt på Sofitel Fiji Resort & Spa innan ni återvänder hem 

via Hong Kong och London.

Pris per person när två reser tillsammans: från 49 790 kr

02 Bröllopsresa till Fiji
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RAROTONGA

AITUTAKI

Manuae

Mitiaro

Atiu

Takutea

Mangaia

Mauke

I detta reseförslag har vi inkluderat några av de bästa resorterna på Rarotonga och Aitutaki, som ger dig extra 

komfort i idylliska omgivningar.

Resan startar i Stockholm, men det är även möjligt att ansluta från andra städer i Sverige efter avtal. Från London fl yger 

ni via Los Angeles till Rarotonga, där ni blir hämtade på fl ygplatsen och körda till Little Polynesian. Litte Polynesian är 

ett lyxig boutique hotell vid en vacker kritvit strand, och här kommer ni att bo i 5 nätter i en overbeach are.

Inkluderat i priset är en guidad halvdagsutfl ykt i en 4WD på Rarotonga, som tar er med in i skogarna och upp till 

några vackra utsiktsplatser. Efter vistelsen på Little Polynesian transport tillbaka till fl ygplatsen och en 50 minuters 

fl ygtur till Aitutaki.

Här blir ni hämtade på fl ygplatsen och transporterade till Pacifi c Resort Aitutaki, den lyxigaste resorten på 

Cooköarna och en av de bästa i hela Söderhavet. På rummet väntar en fl aska vin och blommor. Ni bor här i 7 

nätter i en beachfront bungalow.

Inkluderat i priset är en Honeymoon Cruise runt i den stora och vackra lagunen på Aitutaki. Det blir ett minne för 

livet och en privat picknick lunch med champagne, snorkelutrustning m.m. är ingår.

Efter vistelsen på Aitutaki återvänder ni till Rarotonga för hemresan. Ni fl yger från Cooköarna via Los Angeles och 

London tillbaka till Stockholm med SAS och Air New Zealand.

Pris per person när två reser tillsammans: från 47 970 kr

PRISET INKLUDERAR

 Alla fl ygtransporter i ekonomiklass enl.  

 program

 Flygskatter och bränsletillägg

 5 nätter i Overbeach Are på Little Polynesian  

 på Rarotonga inkl frukost

 7 nätter i Beachfront Bungalow på Pacifi c  

 Resort Aitutaki inkl frukost

 Honeymoon bonus: Gratis uppgradering på  

 Pacifi c Resort om ledig kapacitet fi nns

 Raro Safari 4WD Inland Tour

 Honeymoon Cruise

 Transport till/från fl ygplatserna

Resan kan utvidgas. Stopp i Los Angeles, Nya 

Zeeland och Hong Kong är möjligt. Kontakta oss 

för mer information.

BRÖLLOP PÅ ONE FOOT ISLAND

Drömmer du om ett bröllop på en kritvit strand 

i Söderhavet? Vi kan arrangera en vigsel på 

fantastiska One Foot Island på Aitutaki. Pris från 

10 500 kr. Kontakta oss för mer information.

03Bröllopsresa till Cooköarna
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Angsana Resort & Spa, Palm Cove

qualia, Hamilton Island
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PRISET INKLUDERAR

 Alla fl ygtransporter i ekonomiklass enl.  

 program

 Flygskatter och bränsletillägg

 5 nätter i 1-Bedroom Beachfront Suite på  

 Angsana Resort & Spa, Palm Cove

 5 nätter i Leeward Pavilion på qualia,   

 Hamilton Island inkl. qualia Gourmet

 (frukost, middag och icke alkoholhaltiga  

 drycker), samt Golfbil under vistelsen

 3 nätter i Opera View Room på   

 Four Seasons Hotel, Sydney

 All transfer t/r mellan fl ygplatser och hotell 

Resan kan utvidgas. Det är möjligt att kombinera 

resan med Fiji, Nya Zeeland eller Hong Kong. 

Kontakta oss för ytterligare information.

I detta reseförslag har vi inkluderat tre av de mest populära destinationerna i Australien. Palm Cove i North 

Queensland, Hamilton Island i Whitsunday Islands och Sydney.

Resan startar i Stockholm, men det är möjligt att ansluta från andra städer i Sverige efter avtal. Från London 

flyger ni via Hong Kong till Cairns, där ni blir hämtade på flygplatsen och körda till Palm Cove och Angsana 

Resort & Spa. En förstklassig resort med ett av de bästa lägena i Palm Cove, precis vid stranden. Den lilla staden 

Palm Cove ligger 20 minuter norr om Cairns och har kanske de finaste stränderna i hela norra Queensland. 

Vi rekommenderar alla som besöker detta område i Australien att göra en utflykt till Stora Barriärrevet och en 

utflykt till regnskogen. Ni bor 5 nätter på Angsana Resort & Spa i en 1-Bedroom Beachfront Suite.

Efter vistelsen i Palm Cove transfer tillbaka till fl ygplatsen i Cairns och fl yg till Hamilton Island och Qualia. Qualia är 

den nyaste resorten på Hamilton Island och är verkligen lyx av högsta klass. Atmosfären är avslappnad, servicen 

och maten som serveras från resortens två restauranger är av bästa kvalitet. För de aktiva fi nns ett stort utbud av 

vattensportaktiviteter. Vi rekommenderar en utfl ykt till Whitehaven Beach som är en av världens fi naste stränder. 

Ni bor 5 nätter på Qualia i en Leeward Pavilion.

Från Hamilton Island fl yger ni till Sydney och avslutar resan med 3 nätter på Four Seasons Hotel. Ni blir mötta på fl ygplatsen 

och transporterade till hotellet. Four Seasons är ett 5-stjärnigt hotell och har ett av de bästa lägena i Sydney, nämligen i 

Harbour Rocks. Ni bor i ett Opera View Room. Sydney är en fantastisk stad med vacker belägenhet. Vi rekommenderar 

en utfl ykt med båt i hamnområdet och en kväll i på Sydney Opera House. Resan hem går via Hong Kong och London.

Pris per person när två reser tillsammans: från 48 675 kr

Bröllopsresa Australien
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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

Tahiti består av 120 öar som är utspridda över ett område på nästan 2,5 miljoner kvadratkilometer i 

den östra delen av Söderhavet. Här på denna underbara exotiska destination blandas det bästa av två 

kulturer, polynesisk värme och fransk elegans, i ett vackert landskap som smälter hjärtat på världens 

stora romantiker. Tahiti har ett stort utbud av underbara resorter, outforskade öar, äventyrssporter, 

naturupplevelser och de berömda svarta pärlorna.
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BORA BORA HUAHINE TAHA’A MOOREA

Romantiker från hela världen gör 

anspråk på denna ö där förtrolighet 

blandas med en härlig lyx i vackra 

omgivningar. Den slottsliknande 

Mount Otemanu genomborrar 

himlen, frodiga tropiska bergssidor 

är fulla av blommande hibiskus, och 

med småöar som omger lagunen. 

Glänsande vita sanstränder möter 

smaragdfärgat vatten där det myllrar 

av färgrika fi skar som levandegör 

korallrevet, som även är hem för 

stora vänliga rockor. Overwater 

bungalows och halmklädda 

tak kännetecknar den sagolika 

Tahitiska atmosfären.

Huahine består av Huahine Nui 

(stora) och Huahine-Iti(lilla) och 

de är sammanlänkade av ett 

smalt näs och omgärdat av ett 

beskyddande korallrev med ett 

rikt marint liv. Öarna är draperade 

i en frodig tropisk fl ora och har 

ett spektakulärt landskap. Här 

fi nns även en vattenmelon och 

cantaloupe industri. En landsväg 

slingrar sig genom regnskogen 

och passerar små byar med 

färgr ika hus t i l l  den antika 

Maeva Village där arkeologiska 

utgrävningar ger en bra inblick i 

hur livet var här för 1000 år sedan.

Kallas även för “vaniljöarna” då den 

värdefulla orkidén som växer här 

ger ifrån sig en doft av vanilj som 

sprider sig till de små byarna och 

till landskapet vid kusten. Taha’a 

är inte så moderniserat men 

är ändå ett förtjusande paradis 

och är en urgammal vulkanö i en 

smaragdfärgad lagun som omges 

av små öar och har härliga vita 

sandstränder. Besökare upptäcker 

att ön är en juvel med orörd natur 

och med pittoreska omgivningar 

med arkeologiska områden. En 

autentisk ö upplevelse.

Moorea är en underbar och vacker 

tropisk ö med så spektakulära 

utsikter, att de en gång var 

reserverade för endast gudarna. 

Bara 10 minuter med fl yg från 

huvudön Tahiti och besökarna blir 

som förstelnade när de får syn på de 

vackra Cook’s och Oponohu Bay, 

de kristalliknande lagunerna som 

är omgivna av vulkaniska berg med 

vattenfall och ormbunksbeklädda 

bergväggar. De vita och svarta 

stränderna gör Moorea unik ibland 

Sällskapsöarna.
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Hilton Hotel Tahiti

Hilton Hotel Tahiti har det mesta man kan önska sig när det 

gäller ett luxuöst tropiskt paradis. Platsen är välsignad med 

en strålande utsikt över den turkosa lagunen och har exotiska 

rum och sviter i en blandning av utsökt tahitisk stil med en 

avslappnad fransk elegans.

Hotellet ligger endast 4.8 km från den internationella fl ygplatsen 

på Tahiti, Faa´a och endast minuter från huvudstaden Papeete´s 

attraktioner och kulturella mångfald. Här får man det bästa av 

Söderhavet. Hotellet är en bra utgångspunkt för att utforska 

öns berg, dalar, vackra forsar och för besök på andra platser i 

denna ögrupp i Franska Polynesien.

Efter en dag ute på vattnet eller med shopping i stadens färgrika 

centrum, kan man glida ner i Infi nity poolen, njuta av en spa 

behandling eller koppla av med en drink gjord av färska frukter.

Specialarrangemang planeras noggrant av professionella 

anställda som ser till att allt blir lyckat. Fokus på romantiska 

detaljer till bröllop och kärleksceremonier gör att du får med 

dig minnen från Tahiti som räcker hela livet. Hilton Hotels 

sofi stikerade huvudrestaurang är byggd över lagunen och 

specialiserar sig på ett exotiskt kök med fi sk och skaldjur 

och goda viner. Baren Quinn’s kommer till liv med traditionell 

polynesisk musik.
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InterContinental Tahiti Resort & Spa

Frukosten levereras med en blomsterutsmyckad kanot till 

bungalowerna som står på pålar över vattnet och som har en 

härlig utsikt över lagunen, revet och havet. På den exklusiva 

terrassen kan man koppla av i solen och senare njuta av 

solnedgången. Matning av fiskar och rockor i hotellets 

Lagoonarium är något som sker dagligen och som gäster kan 

delta i.

Resorten har en egen bar som man kan simma till, och som är 

ett trevligt sätt att avsluta en dag fylld av aktiviteter på.

Lagunen och bergen på Moorea utgör kulisser i den traditionella 

polynesiska showen under middagen. Det är gruppen “Les 

Grands ballets de Tahiti” som står för underhållningen.

I ett undanskymt område hittar man Lotus Restaurant, där delar 

är över vattnet. Den är känd för sin goda gourmetmat och för 

degustation menyn, en avsmakningsmeny som restaurangens 

Chef satt ihop. Allt detta med goda viner, stämningsfyllt 

pianospel och ett förförande läge i lagunen gör detta till den 

mest romantiska platsen på ön.

Intercontinental Spa fungerar som en förbindelselänk mellan 

öns kultur och seder och gästerna genom specialbehandlingar. 

Behovet av avkoppling, vila och förnyelse uppfylls i ett 

komfortabelt rum, en paviljong med utsikt över bukten eller en 

avlägsen bungalow. 
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Manava Suite Resort Tahiti

Den tahitiske arkitekten och designern Bruno Hervochon har 

designat denna förstaklassiga resort i Papeete som sammanför 

det autentiskt polynesiska med det moderna vad gäller lyx.

Branta berg där topparna ligger inbäddade i moln, djupa 

grönklädda dalar, vackra växter och exotiska stränder med 

svart sand väntar på ”Kärleksön”, tillsammans med otaliga 

safari- och vandringsmöjligheter och ett aktivitetsutbud som 

kan konkurrera med en telefonkatalog i storlek.

Det legendariska havet som omger Tahiti och Manava Suite 

Resort har skapat en lekplats för aktiviteter som att vara nära 

delfi ner, surfi ng, kroppssurfi ng, vattenskoter, dykning och båttur 

i solnedgången. En 18-håls golfbana är också något som lockar. 

Manava Suite Resort Tahtii ligger på den nordvästra delen av 

ön, i området Punaauia, som endast ligger 5 minuter från Faa’a 

International Airport och tio minuter från stadens centrum. Det 

fi nns 121 rum med allt från Superior rum till Duplex sviter och 

lägenheter. Manava är ett bra alternativ för affärsresenärer som 

ska stanna en vecka och till resande som vill göra ett stopp 

innan de reser vidare till någon av de andra öarna.
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Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa

En förtrollande plats i Söderhavet som ligger mellan två bukter 

på den hjärtformade ön Moorea. Resorten består av bungalows 

och har en bakgrund av gröna berg och omfamnas av en 40 

hektar stor kristallklar lagun. 

En vacker interiör skapar en avslappad polynesisk upplevelse 

med en panoramautsikt från de bungalows som fi nns över 

vattnet, på stranden och i trädgården. De bungalows som står 

över vattnet har ett fönster i golvet så att man kan se de färgrika 

fi skarna, som man kan komma i närmare kontakt med genom att 

gå direkt ut i lagunen från sin bungalow.

Det fi nns många sätt att uppleva lagunen på, både över och 

under vattnet. Segling eller kanotturer i solnedgången, fi ske, 

djuphavsfiske, vattenskidor, vattenskoter eller parasegling. 

Pröva en Aquascope-tur som är ett spännande ekologiskt 

ubåtsäventyr där man tar sig fram mellan delfi ner, rockor och 

där man kan få mata hajar – en oförglömlig upplevelse.

Upptäck essensen av Moorea på Mandara Spa genom healing 

traditioner från ön där man använder exotiska lokala ingredienser 

och behandlingar. 

Njut av utsökt gourmetmat, inspirerad från asiatisk och franskt 

kök, och fi na viner. Moorea Lagoon Resort och Spa kan erbjuda 

exotiska lokaler för speciella tillfällen, temafester och polynesiska 

bröllop. Kreativa medarbetare tar hand om planeringen inför 

styrelsemöten och internationella konferenser med innovativa 

avbrott som skattjakt under vattnet, jeep rally, strand olympiad 

och fyrverkeri.
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InterContinental Moorea Resort & Spa

Ett stort eller litet polynesiskt bröllop, en intim ceremoni för 

att förnya löften eller bara en önskan om en romantisk stund. 

Intercontinental Moorea specialiserar sig på autentiska, gamla 

och respekterade seder med dräkter, musik, dans och blommor 

och som har utförts av en tohua (präst) i många generationer.

Det är svårt att föreställa sig en mer romantisk omgivning där 

den förtrollade atmosfären innehåller middag med levande 

ljus, traditionella tahitiska gåvor och överraskningar, drinkar 

serverade på den privata verandan i månsken, eller en båttur där 

man har en romantisk picknick på en av småöarna i närheten 

och där man kan tillbringa eftermiddagen med sol och bad. För 

en verklig extraordinär upplevelse hoppa i och ha bröllopet eller 

förnyelsen av löftena under vattnet.

I hjärtat av resortens tropiska trädgård har Hélène Spa© skapat 

en magisk mix av förfädernas polynesiska traditioner och fransk 

savoir-faire. 

Delar av Moorea Resort lagunen är hem för fyra delfi ner som 

kommer från Hawaii och några är pensionerade från den 

amerikanska marinen. De sköts av ett team bestående av 

veterinärer och professorer, och gästerna kan mata dem, simma 

och leka med dem i små grupper. Ett rehabiliteringscenter för 

havssköldpaddor fi nns här och är en del av ett större bevarande 

program för dessa vackra djur i Franska Polynesien.

De berömda svarta pärlorna från Tahiti och produkter gjorda av 

skickliga lokala hantverkare och konstnärer fi nns på resorten, 

på ön och på den dagliga hantverksmarknaden.
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Moorea Pearl Resort & Spa

Moorea Pearl Resort kan erbjuda förälskade de mest inbjudande 

och romantiska för att säkra minnen för livet. ”Romantic 

Rendezvous” är allt från utsökta privata middagar i bungalowen 

till unika polynesiska bröllopsceremonier.

Detta traditionella hotell i polynesisk stil erbjuder sviter och 

bungalows som ligger vackert vid en stor, grund lagun, med 

bergssidor som är täckta av vackra växter och med vattenfall 

som en vacker bakgrund. Små byar med pastellfärgade hus och 

vackra hibiskus- och paradisfåglar utsmyckar ön. 

Chef Pascal Bionz drömkreationer har skapat ett paradis för 

livsnjutare med utsökta gastronomiska upplevelser bestående 

av en variation av polynesiska smaker.

Lär dig göra blomsterkransar, laga traditionell mat och dansa 

lokala Tahiti danser vid bassängkanten.

För att upptäcka och uppleva Moorea kan man bland annat 

snorkla, dyka, åka på jeep safari, göra helikopterturer, paddla 

kanot där man kan mata både hajar och rockor, rida, vandra i 

bergen, djuphavsfi ska eller följa med på delfi n – och valturer. 

Resorten försöker att ge sina gäster en autentisk Polynesisk 

upplevelse och kan erbjuda helande spa behandlingar och 

traditionellt utförda tatueringar av en Polynesisk tatueringsartist 

som använder moderna instrument och lägger stor vikt vid hygien.
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Legends Resort Moorea

Öns naturliga skönhet är legendarisk, men resortens namn är en 

hyllning till byns äldre och att myterna och legenderna härifrån, 

hålls levande och förs vidare till nya generationer.

För att ytterligare hedra det historiska är denna resort byggd 

i harmoni med öns natur och man har endast använt material 

av trä och sten som passar in med denna mytomspunna 

destinations färger och skimmer. 

Resorten ligger på ett 17 tunnland stort område och har en 

fantastisk utsikt över det kristallklara och otroligt blå vattnet 

i lagunen, det majestätiska Stillahavet och frodiga tropiska 

landskap. Det erbjuder helt enkelt gäster en känsla av stillhet, 

frihet och förtrolighet.

Varje villa omges av trädgård och har stor veranda med jacuzzi, 

solsängar och ett poolhus för att i totalt ostördhet kunna njuta 

av Mooreas skönhet och det fina vädret. Detta är ett kärlekens 

paradis.

Legends Resort har en privat strand på en moto, liten ö, som 

endast är tillgänglig för gäster via en 10 minuter båtresa. Perfekt 

för sol och bad, en tupplur, att läsa eller leka. 
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InterContinental Thalasso Resort & Spa

Intercontinental Thalasso Resort har ett vackert läge mellan 

”två hjärtan” på Motu Piti Aau, en korallö på barriärrevet.Platsen 

är förutbestämd för romantik.

Det magiska Blue Lagoon Chapel är en himmelsk plats för en 

bröllopsceremoni eller förnyande av löften. En gångväg över 

lagunen, med ett golv av glas, leder bruden till den väntande 

brudgummen.

Thalasso Deep Ocean Spa är resortens mittpunkt och den 

första platsen på södra halvklotet som använder havsvatten från 

djupet till att förnya kroppens mineraler och återställa balansen. 

Gäster kan också välja mellan en mångfald av kulturella och mer 

sportsliga aktiviteter som miniubåt, turkiskt bad, helikoptertur, 

haj och rocka matning, kajakturer, snorkling, demonstrationer 

av hantverkstekniker och att titta på stjärnor.

Gourmetmat som serveras i en polynesisk atmosfär hittar man 

på Le Reef, och The Sands har en mer avslappad atmosfär. 

Bubbles Bar är en trendig lounge vid poolen.

Vid strandvillorna kan du koppla av under palmerna på de kritvita 

stränderna medan du tittar ut över havet eller Otemanu berget. 

Alla bungalows som ligger över vattnet har en stor skuggig terrass 

och med direkt tillträde till lagunen. Bord med glasbotten gör det 

möjligt att på nära håll titta på livet under vattnet.
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Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa

Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa

Vid ankomsten med båt till denna kuperade ö med vackra 

laguner hälsas alla gäster, både semesterfi rare och bröllopspar, 

från hela världen välkomna med ukulele musik.

Mellan det kristallklara vattnet och den oändligt blå himlen, 

ligger Hilton Bora Bora Nui Resort och Spa bungalows idylliskt 

i en liten vik med vita sandstränder och en mäktig bergssida.

Tillåt dig att upptäcka världen utanför din villa och det 

beroendeframkallande tahitiska lugnet, då en mängd aktiviteter 

väntar. Utforska den azurblå lagunen med snorkel eller under 

en båttur i katamaran där ett strandhugg med picknick görs på 

resortens privta ö, Moto Tapu.

Välj en over-water suite och upptäck det rika och spektakulära 

marina livet i South Pacifi c Ocean när det fl yter förbi glasfönstret 

i golvet. Koppla av i den vackra poolen med fantastisk utsikt 

över lagunen eller svalka dig med en lokal cocktail i den trevliga 

Ta Le Le Beach Bar.

Njut av utsikten av Mt Otemanu vulkanen och öarna Tahaa och 

Raiatea från backkrönet av Nui Spa och smaka det utsökta 

lokala köket i Iriatai Panoramic Restaurant.

Många anser att Bora Bora är den vackraste ön i världen, men 

den är otvivelaktigt en av de mest romantiska.

Kärlek vid första ögonkastet är vanligt när man ser lagunen vid 

Bora Bora Pearl Beach Resort.

Par på bröllopsresa och romantiska resenärer från hela världen 

älskar denna ö. Mount Otemanu tronar majestätiskt, frodiga 

tropiska stigar och dalar där hibiskus blommar, och palmklädda 

motuer (små öar) som omger lagunen som en vacker kedja. 

Perfekt vita stränder och en smaragdgrön lagun där fi skar i alla 

möjliga färger simmar runt bland korallerna.

Resorten ligger på ön Motu Tevairoa, 10 minuter med båt från 

fl ygplatsen, och erbjuder bungalows på pålar över vattnet, sviter 

vid stranden samt i trädgården och poolen. Från terrassen har 

man vacker utsikt ut mot det berget Otemanu.

Föreställ dig att mata fi skar från vardagsrummet. Bordskivan på 

glasbordet i vardagsrummet i bungalows på pålar över vattnet, 

kan skjutas undan så att man kan mata fi skarna i lagunen under. 

Det fi nns även sängbord av glas som gör att man kan följa med 

vad som händer under vattnet från sovrummet.

I samarbete med en marinbiolog har man skapat 30 konstgjorda 

rev under de bungalows som står på pålar. Detta uppbyggda 

korallrev är en del av ett globalt miljöprogram som leds av 

teamet på resorten för att skydda miljön och öka förståelsen 

hos de internationella gästerna.
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The St Regis Bora Bora Resort

Med sitt storslagna kök och tidlösa Tahitiska traditioner, är 

St Regis ett paradis för avkoppling och njutning och är den 

ultimata platsen för romantik och avskildhet.

Njut av en 80 minuters Signature St Regis Polynesian Massage, 

en Champagne Sunset Cruise eller en middag med levande ljus 

på Spa däck till Resortens privata Lagoonarium.

Over water och oceanfront villas fi nns i kategorierna Premier 

till Royal, alla byggda i traditionell stil av exotiskt timmer och 

marmor, och med privata terrasser och balkonger.

En barnklubb, Kids Creativity Club, tar hand om och roar 

St Regis Bora Boras yngsta gäster.

St Regis Bora Bora Resort erbjuder aktiviteter som vattenskoter, 

jeep safari, haj & rocka matning, segling, dykning, vandringar 

och båtturer i solnedgången.

Det praktfulla Miri Miri Spa ligger på en egen liten ö och här blir 

du bortskämd med Tahitiska och andra lokala behandlingar i ett 

av de sju underbara behandlingsrummen som fi nns här.

För att säkerställa en minnesrik upplevelse erbjuder St Regis 

Butler service i alla resort villas.

TAHITI 19



Le Maitai Polynesia, Bora Bora

Området som Captain Cook efter sin upptäckt kallade “Pearl of 

the Pacifi c”, erbjuder ett traditionellt landskap med ö draperad 

i tropisk vegetation, en vulkantopp som reser sig ur havet, 

spektakulära solnedgångar, praktfulla stränder och bländande 

laguner med koraller, tropiska fi skar, delfi ner, sköldpaddor och 

annant intressant marint liv.

Hotellet ligger vid berget Le Matai Polynesia på den södra 

delen av Bora Bora, och erbjuder boende med Garden och 

Ocean View eller Beach och Over-Water Bungalows, alla med 

luftkonditionering. Detta charmerande hotell med halmtäckta 

tak på Beach och Overwater bungalows ligger på gångavstånd 

från det berömda Matira Point. Här fi nns en sällsynt kombination 

av traditionell Polynesisk konst inklusive snäckor, pärlemor och 

behandlat trä i en autentisk polynesisk atmosfär. En polynesisk 

kväll arrangeras varje vecka med en utsökt skaldjursbuffé och 

med traditionell show med musik och dans.

Sängarna är blomsterdekorerade vid gästerna ankomst och ett 

glasbord fungerar som ett akvarium där man får en inblick i det 

marina livet.

Upplev skönheten ovanför och under vattnet i lagunen på ett 

snorkel och dykäventyr i Coral Gardens och mata rockor och 

hajar – en inspirerande och kul upplevelse.

Vistelsen på Le Matain är prisvärd och erbjuder mycket för 

pengarna. På tahitiska betyder matai “Allt är underbart”! 
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Four Seasons Resort Bora Bora

Vid Bora Bora lagunen, där man har utsikt mot den spektakulära 

Mount Otemanu, kan man dagdrömma om att man är skeppsbruten 

och måste vara här länge. 

På denna magiska ö som är omges av små korallöar och en 

kristallklart turkos lagun, är det lätt att komma i romantisk stämning.

Ge varandra bröllopslöften på en kritvit strand, på en liten ö, 

ombord på en båt eller i ett polynesiskt bröllopskapell.

Exotiska bungalows på pålar i vattnet och villor vid den privata 

strandkanten skapar en avslappad atmosfär. För att få fram 

känslan av Polynesien fi nns vacker unik konst, privata pooler, 

djupa badkar och dörrar som kan öppnas på vid gavel ut till 

panoramautsikten över lagunen.

Ta in doften av sandelträ och frangipani på en tur längs bron på 

väg till en obeskrivbar spa behandling. Här specialiserar de sig på 

naturliga behandlingar och fransk-polynesiska ritualer.

Restaurangen med härlig utsikt och kreativa kulinariska 

upplevelser, ofta inom fi sk- och skaldjursvärlden och tillsammans 

med de fi naste vinerna lägger grunden för lite romantik.

Four Season kan erbjuda en utomhusterrass och en utomhus 

paviljong som både ligger på bildsköna stränder och är perfekta 

för exklusiva arrangemang.

Vattenaktiviteter fi nns för både nybörjare och erfarna. Dykning, 

segling och matning av hajar och rockor är några av möjligheterna. 

4WD safariturer tar dig med till platser där utsikten är så vacker att 

man blir mållös. 
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Te Taha’a Island Resort & Spa

Le Taha’a Island Resort & Spa är känd för att vara en av de mest 

exklusiva resorterna i Tahiti. Det ligger på ön “Uporu” ofta kallad 

Taha’a, är ett litet paradis 230 km väster om ön Tahiti och är en 

del av Sällskapsöarna.

Taha’a, med en fyllig doft av vanilj i luften, erbjuder dig att 

få en glimt av Tahitiernas traditionella och fridfulla liv. Den 

blomsterformade öns enkla skönhet förstärks av bergens mjuka 

former och omges av små öar med fi na sandstränder. I frodiga 

dalar odlar de lokala bönderna vattenmelon, vanilj och kopra.

Den värdefulla vaniljorkidén växer i skuggan av Taha’as 

regnskog. Denna underbara blomma förvandlas sedan till en 

frukt som torkas och efter att den kärleksfullt gnuggats lämnar 

den ifrån sig en fantastisk lakris doftande parfym.

Resorten består av 48 Over Water Suites och 12 Beach Villas 

med privat veranda och tropisk trädgård, det fi nns privat 

swimmingpool vid beach villas, rymlig lounge och terrass, privat 

soldäck i direkt anslutning till lagunen från over water bungalows.

Resortens Manea Spa är byggd i naturmaterial i polynesisk stil 

för att smälta in i omgivningarna och ligger vackert i skuggan av 

kokospalmer mellan en liten sjö och lagunen.
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Te Tiare Huahine Beach Resort

Undangömd i en liten bukt på ön Huahine, ligger den luxuösa 

och exklusiva Te Tiare Beach Resort. Hit tar du dig endast med 

båt, en resa som, i sig själv, ger dig en inblick i Polynesiskt liv.

För att få den ultimata upplevelsen är Premier Deep Overwater 

bungalow eller Shallow Overwater bungalow att rekommendera, 

båda med separat dusch och jacuzzi. Men även de vackra 

beachfront bungalows som ligger vid den lugna vita stranden 

kantade av palmer eller Garden bungalows i den frodiga tropiska 

trädgården är utmärkta alternativ.

Stora ansträngningar har gjorts för att bevara öns arkeologiska 

fynd. En utfl ykt kan göras till det som fi nns kvar av förhistoriska 

byar, med spår av en civilisation som fanns för 1000 år sedan.

Te Tiare Beach Resort serverar en dignande Tahitisk buffé 

med Polynesiska delikatesser. Lokala musiker sjunger och 

spelar medan männen dansar den exotiska “tumare” dansen 

och kvinnorna framför en traditionell “aparima”, där händerna 

berättar en historia.

Utfl ykter på ön, picknickar, båtturer i solnedgången, snorkling i 

några av de vackraste lagunerna i världen, surfi ng, ridning och 

djuphavsfi ske är med att göra detta till en oförglömlig upplevelse.
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Tikehau Pearl Beach Resort

Tikehau med sina vackra ovala stränder och rosa sand, trollbinder 

med sin naturliga skönhet, en utsökt Polynesisk pärla.

Beläget på avlägsna stränder omgiven av palmer, ligger Tikehau 

Pearl Beach Resort med sina traditionella Polynesiska Beach 

och Over Water Bungalows, alla med glasfönster golv som ramar 

in det sagolika vattnet som fl yter förbi.

Det var den stora mängden tropiska fi skar i detta området som 

gjorde att den internationellt kända marinforskaren Jacques-

Yves Cousteau förklarade Tikehau den rikaste atollen på jorden – 

också utsedd till “the Robinson Crusoe Island” av en rad småöar. 

Denna underbara ö är också hem för många fåglar och kallas av 

lokalbefolkningen “Bird’s Island”.

Tikehau Pearl kan erbjuda allt från barfota luncher på stranden 

till eleganta middagar med europeiskt och polynesiskt kök, i en 

blandning av informell elegans och polynesisk gästfrihet.

Baren och restaurangen, som fi nns vid poolen, är en utmärkt 

plats att studera natthimlen från – en stjärnskådares dröm. Vid 

fullmåne refl exteras ljus vackert i den grunda lagunen.

Det fi nns möjlighet att göra många utfl ykter och aktiviteter från 

resorten.

Resorterns Manea Spa fokuserar på den polynesiska 

massagekulturen och använder 100% naturliga produkter 

inspirerade av traditionella naturläkemedel och resurser.
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Hanakee Pearl Lodge

Keikahanui Pearl Lodges

The Hiva Oa Hanakee Pearl Lodge ligger vänd mot Mount 

Temetiu och har en otrolig utsikt över Traitors, Bay, Bordelais 

kanalen, den lilla ön Hanakkee och i horisonten ser man vulkanön 

Tahuate. Från restaurangen har man en 200° panorama utsikt 

över det praktfulla området och Marquesas skönhet kan 

upplevas från baren och terrassen. Utomhusterrassen har en 

pool med vacker utsikt och här kan man äta frukost i det fria 

och middag i månsken. Det fi nns 14 bungalows som alla har 

luftkonditionering, takfl äkt, minibar kylskåp, te och kaffe kokare, 

telefon och terrass. 

Det arrangeras många aktiviteter och utfl ykter där du kan ta 

del av den lokala kulturen och samhället. Besök den kände 

konstnären Paul Gauguins grav eller bara njut av den vackra ön 

och gästfriheten.

Med utsikt över Traitors Bay, Bordelais kanalen, den lilla 

ön Hanakee och, i horisonten, vulkanön Tahuata, är det inte 

konstigt att Hiva Oa har inspirerat artister och författare från 

hela världen.

Denna rustika lodge ligger på gångavstånd från Taiohae, som 

är huvudort på Nuku Hiva. Arkitekturen passar perfekt in i 

omgivningarna med utsmyckningar och dekorationer gjorda av 

lokala hantverkare.

Alla 20 bungalows med utsikt över bukten, har luftkonditionering, 

takfl äkt, minibar, kylskåp, te och kaffe kokare, telefon och 

terrass. Besök den kände konstnären Paul Gauguin och den 

belgiske sångaren Jacques Brel gravar på Calvary kyrkogården. 

Koppla av vid poolen och njut av en god middag på restaurangen 

efter en dag med många aktiviteter. Transfers är med 4WD eller 

helikopter. 

Det spektakulära och tropiska landskapet med fantastiska 

utsiktspunkter gör området perfekt för vandringar, promenader 

och cykelturer. Det arrangerar många utflykter inklusive 

kulturella och arkeologiska turer, 4WD utfl ykter, båtturer, ridning 

och dykning. Denna resort är en perfekt bas för att utforska 

denna fascinerande destination.

The Nuku Hiva Keikahanui Pearl Lodge har utsikt över bukten 

och byn Taiohae. Stranden som har svart sand ligger endast 50 

steg nedanför.
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Kadavu

Sigatoka
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Taveuni
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Islands

Mamanuca 

Islands

Vatulele

Nadi

Rakiraki

Fiji

Av de 322 öar som utgör Fiji, så har Mamanuca och Yasawa Islands, norr om Fiji’s största ö Viti Levu, varit 

bakgrundsmiljö i storfi lmer som Tom Hanks’ Castaway Island och många andra.

Yasawa Islands representerar det verkliga Fiji, där lokalbefolkningen delar med sig av sitt avslappnade 

levnadssätt med gästerna. Från enkel inkvartering till 6-stjärninga resorter, ingenting är omöjligt när det 

arrangeras av de vänligaste människorna i Söderhavet. 
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NADI & OMGIVNINGAR YASAWA ISLANDS MAMANUCA GROUP NORTHERN ISLANDS

Det är i Nadi som Fiji upplevelsen 

börjar. Alla internationella flyg 

landar och avgår härifrån, och det 

är också här som transporterna 

ut till öarna utgår ifrån. Här fi nns 

ett stort antal hotell som tar hand 

om alla resenärer. Butiker och 

marknader med mycket folk – 

där det är ett måste att pruta, 

attraktioner som Denarau Marina 

och Lautoka Warf. Hoppa ombord 

på ett segelfartyg och få tiden att 

gå i väntan på fl yget.  

Sex huvudöar och ett dussintal 

mindre småöar utgör den 

vulkaniska ögruppen Yasawa, 

som bildar en kedja utanför Viti 

Levu nordvästra kust. I den 

romantiska f i lmen ”Den blå 

lagunen” från 1980, som gjorde 

Brooke Shields berömd, fi lmades 

här. Den oförstörda naturen som 

gjorde fi lmen så pittoresk fi nns 

kvar – kristallklart vatten, vackra 

vita sandstränder och dramatiska 

monoliter omgivna av blå laguner. 

Denna fantastiska samling av 32 

mindre öar är de mest populära 

hos turisterna. Vädret är det bästa 

i Fiji – solsken året om, ett lugnt 

hav och en mild bris. Välj mellan 24 

resorter, varav 18 är på obebodda 

öar. Dykningen är i världsklass, 

och varje resort har sin egen 

dykinstruktör som guidar gästerna 

genom djupa och grunda dyk.  

Vanaua Levu och Taveuni samt 

en del småöar bildar Northern 

Islands. Resorterna på Vanua Levu 

i sydöst är kända för sin ekoturism, 

har självhushåll,är utan faciliteter 

och närbelägna restauranger. 

Dykningen på Rainbow Reef anses 

vara ibland de bästa i världen för 

soft corals, och nationalparkerna 

och naturreservaten trollbinder 

naturälskare. För dig som vill ha 

det lugnt och stilla. 
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Tokoriki Island Resort, Fiji

Tokoriki Island Resort ligger på en avlägsen ö, i norra delen 

av Mamanuca Islands i Fiji, endast 35 km från Nadi. Denna 

boutique resort är en reträtt för par som vill ha lyx utan att 

betala för mycket. Tokoriki utstrålar fi jiansk gästfrihet och är en 

avslappnad blandning av modern stil och fi jiansk design.

Alla Bures och Villas omges av frodig tropisk trädgård och är 

placerade med utsikt över stranden, vilket ger gäster första 

parkett vid de romantiska solnedgångarna i Söderhavet. 

Alla Bures och Villas är fristående och har luftkonditionering, 

extrastora sängar, utomhus (och inomhus) duschar, och en fi n 

sandstrand endast meter från den privata verandan. I Sunset 

Pool Villas kombineras den vackra utsikten med en egen ostörd 

liten pool och hytt, för en extra semester lyx. 

Upptäck hur vackert korallrevet är genom att snorkla direkt från 

stranden eller dyk tillsammans med Tokoriki’s professionella 

PADI Gold Star 5 Palm Dive Team. Upplev den fi jianska kulturen 

vid ett besök i byn, koppla av med en spa behandling, njut av en 

picknick på din egen privata ö eller av solen vid infi nity poolen. 

Tokoriki Island Resort kommer att ge dig en autentisk upplevelse 

av Fiji. Den vänliga och tillmötesgående personalen är dina 

värdar och deras genuina gästfrihet är mer än minnesvärd.

Hos Tokoriki Island Resort anländer du som en gäst men lämnar 

som en vän! 
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Sonaisali Island Resort

Sonaisali Island Resort är den perfekta destinationen för par, 

familjer och vänner då man kan göra så mycket eller så lite man vill.

Sonaisali ligger 300 m från huvudön Viti Levu och endast 

25 minuter med bil från Nadi International Airport. Resorten 

har vunnit många pris och var den första resorten på en ö i 

Fiji att bli Green Globe certifi erad. Det fi nns båttransfer till ön 

hela dygnet runt. Hotellet består av 123 luftkonditionerade rum 

i kategorierna Beachfront Hotel Room, Oceanview Bures and 

Beachfront Spa Bures.

Resorten kan skryta med 2 restauranger i världsklass med stor 

variation av gourmet måltider att välja mellan, plus ett urval av 

barer med en imponerade vinkällare.

Faciliteterna inkluderar en stor lagunformad pool med bar 

man kan simma till, ett Frangipani Spa center samt ett stort 

varierat utbud av aktiviteter så det fi nns något för alla. Här 

finns katamaransegling, dyk- och snorkelturer, ridning, 

sportfi ske, vattenskoter, paintball, barnklubb, Fijian fi rewalking 

och traditionell dansuppvisning en s.k. Meke. Sonaisali Island 

Resort specialiserar sig också på romantiska bröllop.
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Matangi Private Island Resort

Känd för sina magnifika trädhus som är perfekta för en 

bröllopsresa är denna sagolika och romantiska destination lika 

välgörande som den är charmerande.

Matangi Private Island Resort är utan tvekan en av de bättre 

platserna på Fiji att tillbringa bröllopsresan på. De specialiserar 

sig på intima ceremonier och romantiska turer, samt har utsökt 

mat och spa behandlingar som inspireras av den lokala kulturen. 

Här fi nns ett omväxlande och vackert landskap – en oas av 

vilosam skugga i regnskogen, kritvita stränder och vulkaniska 

berghällar som reser sig ur det kristallklara vattnet och ett vackert 

korallrev. Detta sagolika intima gömställe är en privatägd ö. 

Den är på 900 hektar, är hästskoformad och är en perfekt plats 

för snorkling och dykning.

Bungalowerna är byggda av lokala hantverkare och har en 

traditionell design med bambuväggar och ett tak gjorda av 

palmgrenar. Det traditionella balanseras på ett bra sätt med 

modern komfort. 

Föreställ dig en avkopplande eftermiddag vid poolen, en 

liten tupplur i en hängmatta följt av en cocktail i den vackra 

solnedgången och därefter en god middag med levande ljus 

under stjärnhimlen. 
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Royal Davui Island, Beqa Lagoon

Royal Davui Island reser sig ur den kristallklara lagunen Beqa, 

och ligger 40 minuter med helikopter från Denaru på huvudön 

Vitu Levu. Royal Davui omdefi nierar avslappad lyx och erbjuder 

16 utsökta vales (som är det fi jianska ordet för ”hem”) som är 

designade för par. Alla med luftkonditionering och med privata 

och ostörda terrasser, liten pool och utsikt över kritvita stränder 

och ett safi rfärgat hav. Badrummen är rymliga, eleganta och har 

jacuzzi och dusch med ett tak som kan öppnas.

Menyerna på denna vackra plats förnyas dagligen, och man 

använder färska lokala råvaror och allt är tillpassat ett tropiskt 

klimat. Fisk- och skaldjur har en viktig roll i det fi jianska köket 

och fi sk på menyn varje dag. Måltider är inkluderat i priset.

Prisbelönta Pure Fiji badrum faciliteter fyller villorna med 

en tropisk doft, och varje villas privata jacuzzi spa inbjuder 

till avkoppling. Snorkla eller dyk för att uppleva det vackra 

korallrevet, eller åk lite längre ut för att fi ska och katamaransegla. 
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Navutu Stars Resort, Fiji

Koppla av på en intim och avsides belägen ö i Yasawa området, 

som anses vara en av de vackraste och mest stillsamma 

platserna på jorden. Navutu Stars erbjuder en barfota lyx i ett 

fantastaiskt paradis, med ekologiska värderingar. Resorten 

ligger på en ekologiskt balanserad ö med vita stränder, 

dramatiska monoliter, kristallklara laguner och ett rikt marint liv.

Koppla av i en av de nio rymliga och trevliga bures (bungalows) 

som alla är byggda i traditionell fi jiansk stil och design och med 

en modern komfort.

Resorten kan erbjuda en speciell gourmet och spa upplevelse. 

Den organiska Spa anläggningen erbjuder behandlingar där man 

använder lokala ingredienser som aloe vera och kokosfl ingor 

blandat med mer modern kosmetiska från godkända organiska 

gårdar i Söderhavet. Smaker från det Italienska köket och 

länderna runt Stilla havet serveras i dagligen och man använder 

nyfångad fi sk och fantastiska råvaror från Navutu’s egen 

organiska trädgård.
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Yasawa Island Resort & Spa

Detta romantiska Utopia har smält hjärtan över hela världen 

i filmsuccén med Brooke Shields och Christopthe Atkins 

där de var i Yasawas dramatiska Blue Lagoon grottor, med 

sina gömda kammare som sammankopplas med havet via 

undervattenpassager.

Detta är en av de mest avsides belägna och mest omtyckta 

öarna på Fiji, med endast 18 lyxbungalower som ligger endast 

ett par steg från stranden och som har en vacker havsutsikt. 

Här på resorten är allt inkluderat och det är en perfekt plats för 

många fl er kärlekshistorier. Säg ”ja” på den vackra stranden, vid 

en tropisk solnedgång eller under stjärnhimlen. Bjud in kören från 

den närbelägna byn, välj traditionella tropiska dekorationer eller 

beställ en hedersvakt av fi jianska krigare. På en avlägsen strand 

ligger Honeymoon Bure Lomalagi, med sin egen infi nity pool med 

utsikt över havet.

Yasawa Island Resort och Spa omges av 11 folktomma stränder, 

som alla passar utmärkt för en privat picknick. Gå ombord på en 

båt utrustad med en picknick korg. 

Med hövdingens tillstånd kan man besöka byn som ligger 

i närheten och där skolbarnen välkomnar med sång. På 

resorten kan gäster njuta av en lovo (festmåltid), en kvälls meke 

(dansceremoni), eller den vackra klangen av fi jianska stämmor 

när den lokala kören kommer på besök. 

Följ med på djuphavsfi ske ombord på en modern båt som tar dig 

med ut i detta sportfi skarnas paradis.
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Likuliku Lagoon Resort & Spa

Likuliku betyder lugnt vatten – och det är i de lugna vattnen i Fiji’s 

Mamanuca arkipelagen som bryggorna i den vackra Likuliku 

lagunen leder till Fiji’s första och enda over-water bungalows.

Lagunen har varit en gammal säker hamn för kanoterna 

som användes under stamkrigen. För att hedra historien har 

resortens byggts som en gammal by, i hjärtat av byn fi nns 

huvudbyggnaden i form av ett fijianskt kanothus. Här finns 

Likuliu’s restaurang, där gäster kan njuta av en god måltid. 

Menyerna ändras dagligen och har fokus på fi sk och skaldjur 

samt tropisk frukt. Här fi nns även en bar och konferensrum. 

 

Inget besök i Fiji är komplett utan en dykupplevelse. 

Dykspecialister följer med gäster till några av de bästa 

platserna i världen. Snorkeläventyr kan upplevas endast några 

steg från stranden och over-water villorna. Koppla av vid den 

spektakulära infi nity poolen eller vandra och se fantastiska 

utsikter av Mamanuca Islands. Besök den lokala byn, vindsurfa 

eller följ med på djuphavsfi ske.
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Vomo Island Resort

Om du någon gång drömt om en ö, ett paradis så perfekt och 

privat att de enda fotavtryck du ser i sanden är dina egna, 

fundera inte mer.

Fiji’s Vomo Island ligger endast 15 minuter med fl yg från Nadi 

eller 90 minuter med båt. Vomo Island Resort är ett paradis 

inbäddat i vackra Mamanuca och Yasawa gruppen av öar.

Här fi nns en informell och avslappad atmosfär och ett omfattande 

aktivitetsutbud. Välj mellan en av de 28 luxuösa villorna, som 

ligger vid stranden mellan palmerna och frangipani träden eller 

längst in vid bergssluttningen.

För att du ska få plats för din familj finns en Royal Villa som 

har 3 sovrum och har egen pool, eller om ni är upp till åtta 

vuxna – en Villa med 4 sovrum, egen pool och egen butler, 

champagne vid ankomst och kanapéer varje kväll. Vomo, där á 

la carte måltider ingår, är kända för sitt internationella kök och 

då speciellt sina fisk- och skaldjursrätter.

Härliga stränder ger dig en möjlighet att varva ner i ditt eget 

tempo! Då ön är omgiven av ett färgrikt rev är det en perfekt 

plats för dykning och snorkling. När det är dags att återvända 

hem - lämnar du ön drömmande om att återvända.
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Vatulele Island Resort

Vatulele anses vara en av de mest exklusiva öarna i världen, 

omgiven av vita stränder ett kristallklart vatten. De 19 villorna 

eller bures är omtänksamt placerade på öns sydkust och ramas 

in av de två Premium Villas; The Point och Vale Vigi.

Designen av alla bures är inf luerad av Santa Fe möter 

Söderhavet. Idén är att säkerställa att varje Bure har en känsla 

av barfota lyx, där man kan fria och pigga upp sinnet. De är alla 

rymliga och privata, och man tar sig enkelt till både havet och 

den vita sandstranden.

Alla Bures har extrastora sängar, luftkonditionering, minibar, 

vinbar, dvd spelare med platt skärm, ljudsystem, Ipod 

laddningsstationer, hängmattor och en utomhus dusch.

Vatuleles kristallklara vatten inbjuder till alla typer av vattensport 

aktiviteter. För de som är ännu mer aktiva fi nns en tennisbana. 

Guiderna tar dig med på vandringar i djungeln, där du får lära 

dig om naturen. Picknickar på undangömda stränder borta från 

resorten kan arrangeras.

Vatulele Island Resort är en upplevelse mellan 5-stjärnor och 

paradiset! 
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InterContinental Fiji Golf Resort & Spa

Upplev en autentisk fi jiansk atmosfär på en härlig strand med 

palmer och ett spännande rev som inbjuder till snorkling. 

Intercontinental ligger på den vackra Natadola Beach på 

huvudön Viti Levu, perfekt placerad med en utsikt som tar 

andan ur dig.

Sviterna vid lagunen och stranden har en terrass som inbjuder 

till avkoppling, antingen i solstolen eller i det privata Kleopatra 

badkaret medan solen sänker sig ner över Natadola bukten.

Hotellets Spa erbjuder utsökta behandlingar och är en oas. De 

kombinerar teknik och kunskaper från öst och väst för att få 

kroppen och sinnet i balans. Natadola Bay Championship Golf 

Course ligger vid sidan av hotellet.

Säg ”ja” i det fantastiska kapellet med glasväggar där den 

omkringliggande naturen spelar en vacker roll i ceremonin och 

gör det hela till något extra speciellt och magiskt. I en miljö med 

doftande frangipaniträdgårdar och en utsikt som är magisk 

blå, tas alla önskemål om hand av arrangemangsspecialisterna 

på resorten. 

Resorten ger den bästa servicen i sina restauranger. Allt som 

serveras består av färska råvaror med internationella smaker. 

Det fi nns också två barer för avkoppling och trevnad.
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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

Cooköarna

Med 15 öar utspridda över ett nästan 1,5 miljoner kvadratkilometer stort område av blått hav, erbjuder 

många av dem en paradisliknande vila för utarbetade affärsmän eller semestrar tillsammans med hela 

familjen. Här fi nns den kända polynesiska gästfriheten och ett tropiskt paradis som många besökare får 

uppleva i sin längtan efter avkoppling, stil och vänlighet. 
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AITUTAKI RAROTONGA

Den storslagna Aitutaki Lagoon, känd som en 

av de vackraste lagunerna i världen, ligger mitt 

i Söderhavet omgiven av korallrev och små öar. 

Besök platsen där TV programmet ”Survivor Cook 

Islands” spelades in på denna underbara atoll. Men 

den största upplevelsen för semesterfi rare är att 

dyka bland koraller och ett marint liv i världsklass, 

och sedan strosa tillbaka till ett 5-stjärnigt lyxhotell 

eller en hydda på stranden.

Rarotonga är den största och mest befolkade av 

Cooköarna. Här fi nns landets parlamentsbyggnader, 

den internationella fl ygplatsen och vita sandstränder 

med palmer så långt ögat kan se. Snorkla, dyk, 

cykla, vandra eller rid på dagen och dansa på 

natten, se en show eller ät en festmåltid på en 

av de fi na restaurangerna. Ett besök i kyrkan på 

söndagen är ett måste, där den vackra sången 

höjer stämningen inför en ny äventyrlig dag.
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Pacific Resort, Rarotonga

Sydöst om Rarotonga, längs med kusten vid Muri stranden, 

ligger Pacifi c Resort & Spa i vackra och lugna omgivningar. Här 

fi nns tropiska trädgårdar, majestätiska berg och en otroligt blå 

lagun. Detta boutique hotell är byggt så att de passar in i naturen 

och kan med sina 64 rum, erbjuda en paus från den stressiga 

vardagen med sin mix av komfort och traditionell gästfrihet. Det 

är en plats för lata dagar och lyxiga kvällar.

Kom ihåg att den viktigaste formen av rekreation är att koppla 

av och det kan ni göra med bad, solbad, vindsurfi ng, segling, 

kajakpaddlinig runt ön och omkringliggande småöar eller lära er 

mer om den inhemska kulturen genom små kurser.

De kulinariska upplevelserna varierar från romantiskas barfota 

måltider på stranden till mer formella middagar och kulturella 

festmåltider.

Säg “ja” på det polynesiska sättet. Bruden eskorteras till sin 

plats ombord på en traditionell Cook Island vaka, som är 

utsmyckad med blommor. När hon närmar sig land, höjer en 

krigare en parau till sina läppar och ljudet av en klar ton talar om 

för brudgummen och gästerna att hon anlänt. Enkelt elegant 

till sofi stikerade traditionella ceremonier och förnyelser av löften 

kan arrangeras av resorten.
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Te Vakaroa Villas, Rarotonga

Te Vakaroa Villas ligger vackert på Muri Beach och har en 

fantastisk utsikt över Muri Lagoon och havet bortom revet.

De sex villorna är modernt designade och byggda så att de 

passar in i naturen. Skjutdörrar från golv till tak öppnas ut mot 

en stor veranda med utsikt över hotellets pool och jacuzzi -en 

perfekt plats att koppla av och njuta av en tropisk cocktail.

En kort promenad längs med stranden tar dig till några av öns 

mer kända restauranger. På Te Vakaroa kan du välja mellan att 

låta andra skämma bort dig eller ta hand om dig själv – alla villor 

har ett vackert fullt utrustat kök.

Muri Lagoon är ett paradis för snorkling, kajakpaddling, 

drakfl ygning och simning. Kajaker och snorkelutrustning fi nns 

att låna när du lämnar din lyxiga villa för att upptäcka allt det 

lagunen har att erbjuda.
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Sea Change Villas, Rarotonga

Semester är ibland att förfl ytta sig från den riktiga världen till en 

ostörd plats där man får vara ifred och till omgivningar som är 

bra för själen.

Föreställ dig ett varmt kristallklart vatten som skvalpar in över 

den vita korallstranden som omger verandorna på de lyxiga 

beachfront villorna. Eller de lika lyxiga villorna med utsikt över 

lagunen och som är placerade bland fruktträd och trädgårdar 

mot den tropiska lagunen med ett akvarium fullt av fi sk.

Poolen som fi nns i varje villa är omgiven av en stor veranda och 

den tropiska trädgården säkrar total avskildhet när du kopplar 

av i de lugna omgivningarna.

Al l t man kan tänka sig av bekvämligheter f inns i de 

vackert designade villorna, inklusive kök, extrastora sängar, 

luftkonditionering och rymliga badrum. Gäster har även tillgång 

till kajaker,cyklar och snorkelutrustning, samt satelit-tv, IPOD/

MPD-laddningsstationer och trådlöst internet.

Sea Change är vila och avkoppling i vackra omgivningar i ett 

härligt söderhavsparadis.

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

Islands Tourism Awards”
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Little Polynesian, Rarotonga

Med endast 10 bungalows (Ares) som står på pelare i vattnet 

och fyra Pia Tiare bungalows (i trädgården), kan endast några 

privilegerade få njuta av allt det som Little Polynesian har att 

erbjuda.

I mer än 30 år har Little Polynesian tagit emot internationella 

gäster som önskar en riktig Söderhavsupplevelse. Så snart 

man kommer till sin bungalow lägger man märke till det 

ovanligt höga taket, som nästan är ett bortglömt varumärke för 

traditionell Cook Island arkitektur.

Resorten, som ligger vid en vacker vit sandstrand och är skymd 

av palmernas bladverk och en frodig tropisk grönska, är byggd 

i traditionell stil och i harmoni med naturen.

Alla bungalows har en egen privat veranda med en dagbädd 

och utsikt över Titikavekas vita sandstrand. Från de stora 

sköna sängarna inomhus har man också fi n utsikt mot lagunen. 

Utomhusduschen och spa badet lockar till romantiska bad 

under stjärnhimlen.

Spektakulära solnedgångar och skymningar gör bröllopen 

mycket romantiska. Om en formell vigsel önskas kan givetvis 

ett kyrkbröllop arrangeras.

Endast vuxna tas emot som gäster, vilket garanterar ostördhet 

och som gör detta till en idealisk plats för en smekmånad. 
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Muri Beach Club Hotel

Muri Beach Club Hotel är en magisk plats för par och omdefi nierar 

Söderhavs romantik på en exotisk vit sandstrand, med vatten 

från lagunen som skalpar runt dina fötter, och solnedgången 

över bergen, ditt hotell är bara meter bort. Ge era löften på 

stranden eller i det svala luftkonditionerade sällskapsrummet 

med utsikt över lagunen.

Muri Beach Clulb Hotel är en boutique resort för vuxna, perfekt 

för par på en romantisk resa. Resorten har ett avundsvärt läge 

på den bästa delen av stranden mot den berömda Muri Lagoon 

på huvudön Rarotonga. Alla beachfront rum har en fantastisk 

utsikt över lagunen och alla småöar (motu’s).

Resorten erbjuder faciliteter i världsklass, allt för att skämma 

bort gästerna, och inkluderar en Fine Dining Restaurant för 

frukost, lunch och middag och som specialiserar sig på det 

lokala köket.

Boutique vad gäller stil och service, på Muri Beach Club Hotel 

får du uppleva den sanna rytmen av Rarotonga... i en elegant 

miljö. Muri Beach Club Hotel är stolta över att kunna hålla sitt 

löfte, bara för dig. 
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Royale Takitumu, Rarotonga

De första fotsteg du ser i sanden kan vara dina egna. Rarotongas 

fi naste strand är fl era kilometer lång och består av vacker vit 

sand. Palmer och inte höga hotell, ramar in det azurblå vattnet i 

Titikaveka Lagunen. Några få, lyckliga gäster får uppleva denna 

skönhet på Royale Taitumu Villas som är Rarotongas mest 

ansedda resort. Takitumu ligger mitt ibland välskötta gräsmattor 

och tropiska trädgårdar, med utsikt mot den kristallklara 

lagunen. Ett korallrev gör vattnet till en tillfl yktsort för myriader 

av tropisk fi sk och är ett paradis för snorklare.

Royale Takitumu Villas har ett gott anseende för sin 

personliga service – inget är för mycket besvär. Resorten har 

tio rymliga och vackra villor med ett sovrum där söderhavs 

arkitektur blandas med modern komfort. Taken är täckta av 

kokospalmblad och det är högt i tak för att hålla det svalt 

inomhus. Luftkonditionering, telefon, rymligt allrum, stora sov- 

och badrum med spa bad och bidé, samt kök och veranda, 

gör din villa till ett välfungerande hem.

Romantiska Takitumu är perfekt för bröllop då det ligger på 

den tysta södra sidan av Rarotonga, som är huvudön på 

Cooköarna. En engagerad värdinna med ansvar för bröllop, 

ser till att er speciella dag blir just detta.
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Aitutaki Lagoon Resort & Spa

Aitutaki Lagoon Resort & Spa är den enda resorten på 

Cooköarna med Overwater Bungalows och en egen privat ö.

Resortens 37 bungalows har utsikt över en av världens 

vackraste laguner. De har alla en polynesisk design med de 

typiska halmtaken. Deluxe beachfront bungalows är rymliga 

och luftiga och ligger endast några steg från vattenbrynet. Med 

boken i handen kan gäster sjunka ner i hängmattan, mellan två 

palmer ett steg eller två från verandan.

Resortens Garden Bungalows är placerade mellan 

kokosnötspalmer och tropiskt bladverk, och med en kort 

promenad till stranden. Island Night är ett fantasiskt tillfälle att få 

uppleva den inhemska kulturen med sång, trummor och dans.

Resorten ger dig en härlig känsla av Cooköarna. En måltid 

på Flying Boat Beach Bar & Grill är en höjdpunkt med sitt 

typiska sandgolv och med utsikt över den fantastiska Aitutaki 

Lagoon. Innovativa menyer med lokalt producerade råvaror. 

Buffé middagar såväl som a la carte kan avnjutas på Bounty 

Restaurant, där även fantastiska temakvällar hålls.

Tänk att rymma till detta förtrollande paradis för ett traditionellt 

strandbröllop som är noggrant planerat och med alla de 

dekorationen som hör till en ceremoni på Cooköarna.
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Pacific Resort, Aitutaki

Pacifi c Resort Aitutaki är en semesterdröm för alla sinnen. I ett 

tempo som är bra för själen, en otroligt vacker natur, ett kök 

som retar smaklökarna och ett förstklassigt boende har gett 

resorten ett gott renommé.

Utmärkelsen “World’s Leading Boutique Island Resort” har 

delats ut till Pacific Resort Aitutaki vid två tillfällen, 2008 & 

2009. Pacifi c Resort Aitutaki är en riktig pärla i Söderhavet, 

med endast 27 lyxiga bungalows, sviter och villor, alla med 

panoramautsikt över havet.

Villorna är vackert byggda och är rustikt möblerande. Beachfront 

villorna är rymliga och i två våningar, byggda på svart vulkanisk 

sten med en utomhus trappa som leder ner till stranden.

Resorten kan arrangera bröllop i olika miljöer, allt från vigsel i 

den tropiska trädgården med en damm full av vattenliljor, på 

den vita sandstranden, eller i byns vackra kalkstens kyrka med 

lokal historia och tradition. Vad man än väljer ger det magiska 

minnen.

Upptäck Aitutaki! Vandra till öns högsta punkt, delta i dagliga 

kulturella aktiviteter, paddla kajak eller snorkla vid otroliga rev. 

Följ med på en guidad tur i lagunen eller runt ön, dyk eller följ 

med och djuphavsfiska efter marlin, tonfisk och wahoo.
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Nya Kaledonien

Förutom den självklara glädjen att få semestra på en vit sandstrand, snorkla eller segla i kristallklart 

vatten och koppla av på en Söderhavsö, kan Nya Kaledonien även erbjuda en smak och en känsla av 

Europa – Söderhavets Frankrike, i allt från mat till vin, mode till språk. Endast 1,700 km från Nya Zeeland 

och 2,5 timmar från Auckland.
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Le Meridien Ile des Pins

L’Escapade Island Resort 

Ile des Pins ligger på den sydligaste delen av Nya Kaledonien 

och kallas ofta för “Jewel of the Pacifi c”. 

Resorten består av 29 Melanesien inspirerade bungalow-sviter 

med en stor utomhus terrass, vardagsrum och ett stort sovrum. 

Ytterligare 10 deluxe rum har utsikt över poolen och stranden 

från balkongen.

Välj mellan olika vattensporter, naturpromenader och cykelturer 

eller koppla av vid poolen eller stranden. Resortens atmosfär 

bidrar till total avkoppling. Ibland aktiviteter kan nämnas: 

kanotpaddling, dykning, naturpromenader och vandringar, 

cykelturer, guidade turer på ön, bordtennis, biljard, segling, 

snorkling, trampbåtar och simning.

Le Meridien Ils des Pins ligger i ett 4.5 hektar stort grönt 

skogsområde, endast 20 minuter med flyg från Noumea och 

20 minuter i bil från öns flygplats. 

Storslagen frukost, nyfångad fisk och skaldjur, tropiska 

förfriskningar eller cocktails i solnedgången, lätta luncher vid 

stranden och romantiska middagar fi nns på menyn i resortens 

restaurang och bar.

I det glittrande klara vattnet i en av världens största 

korallrevslaguner kan par glädja sig över att bröllopsresan precis 

har börjat. Minnen från den vackra traditionella ceremonin går 

i harmoni med den tropiska solen, det glittrande havet och de 

svalkande passadvindarna.

Bröllopsresan utvecklar sig på den lyxiga l’Escapade Island 

Resort. På franska betyder Escapade ”äventyr”, på engelska 

betyder det ”en vågad eller äventyrslysten handling”, ofta 

av romantisk natur. För unga romantiker betyder det en 

deluxe bungalow över vattnet med luftkonditionering, stora 

panoramafönster med utsikt över lagunen, en privat balkong 

vänd mot solnedgången, och sin egen trappa ned i lagunen.

En mängd fantastiska äventyr väntar par som är på 

bröllopsresa. Jetski i omöjliga hastigheter över den lugna 

lagunen, snorkla och simma bland en djungel av strålande 

levande koraller och stim av glittrande tropiska fiskar, paddla 

kajak, och pröva vindsurfing. Låt kropp och själ vila i den 

uppfriskande simbassängen med en bar man kan simma bort 

till, gör ett besök i spa anläggningen, och njut av utsökt mat på 

gourmetrestaurangen Ouen Toro med sin enastående meny 

och utbud av fina viner.

Den lilla lagunön och korallrevet runt är ett speciellt naturreservat 

endast 25 minuter från Noumea centrum ombord på resortens båt.
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Australiens Öar

Från öde öar med ett sällsynt fågel- och marint liv och gamla stenformationer, till tropiska och korallöar 

– är bara en del av det fantastiska som fi nns här i Australien som är världens största ö, men minsta 

kontinent. Australiens öar är som ett smörgåsbord och erbjuder allt från sandstränder till regnskog och 

orörda vildmarksområden till glädje för alla från äventyrare till lugna semesterfi rare. Och kom ihåg den 

mycket goda maten! 

AUSTRALIEN50



KANGAROO ISLAND GREAT BARRIER REEF LORD HOWE ISLAND SYDNEY

Om vild orörd natur, sjölejon som 

värmer sig i solen och den bästa 

gourmet maten som en ”Aussie” 

ö har att erbjuda, låter lockande 

så är den 155 km långa Kangaroo 

Island något för dig. Ön är belägen 

utanför South Australias kust, en 

kort resa med båt- eller fl yg från 

Adelaide tar dig till denna fredade 

plats för vilda djur. 

Revet – som består av hundratals 

härliga tropiska öar kända för sina 

gyllene stränder – är ett av de sju 

naturunderverken i världen. Det 

sällsynta marina livet med över 

3000 individuella revsystem och 

det största marina revet i världen 

lockar hit besökare året runt. Inte 

undra på det – denna internationellt 

berömda attraktion ger alla – från 

miljövårdare och naturälskare till 

storögda besökare, den ultimata 

upplevelsen.

Denna världsarvslistade ö är en 

liten värld med det bästa naturen 

har att erbjuda. Ön är endast 11 

kvadratkilometer lång och två 

kilometer bred med en tropisk 

lagun i världsklass, vackra stränder, 

kristallklart vatten och skog som 

täcker två tredjedelar av ön. Lägg 

till fantastiska restauranger ihop 

med ostördhet, och Lord Howe 

är destinationen för sofi stikerade 

resenärer.

Sydney har en av de största och 

vackraste hamnarna i världen. 

Två sevärdheter som lätt känns 

igen, och som ofta avbildar 

Australien och inte bara Sydney, 

är Sydney Harbour Bridge och 

det världsberömda arkitektoniska 

underverket – Sydney Opera 

House. Restauranger, shopping 

och nattliv är lika varierat och 

intressant som alla världens 

nationer. Sydney är ett måste på 

en romantisk semester i Australien.

AUSTRALIEN 51



Lizard Island, Stora Barriärrevet

Lizard Island har den diskreta och opretentiösa lyxen som 

är typisk för Australien, och tillsammans med den oslagbara 

vackra naturen är detta en mycket speciell plats.

Något av det som är speciellt med Lizard Island är närheten till 

en av de bästa platserna för dykning på hela Stora Barriärrevet, 

the Cod Hole. Här kan dykare komma ansikte mot ansikte med 

den massiva men nyfi kna Potato Cod (en typ av havsabborre). 

Gå direkt ut i vattnet från stranden och snorkla och upplev 

det vackra korallrevet, fi sk i regnbågens alla färger och stora 

musslor. Ribbon Reef, som ligger vid Lizard Island, är känt för 

att vara en av världens bästa platser för djuphavsfiske.

På land kan ni göra upptäcktsfärder till vackra avsides belägna 

stränder, antingen till fots eller med båt – glöm inte att ta med 

gourmetpicknickkorgen. Restaurangen Osprey har en ledig 

och intim atmosfär med utsikt över stranden och havet. Menyn 

förändras dagligen och använder färska råvaror och det alla 

bästa av lokala produkter.

Här finns allt från rum med vacker utsikt, till den praktfulla 

”Pavilion” som ligger högt över havet på Sunset Ridge. Här 

kombineras total avskildhet med spektakulär panorama utsikt 

från en stor terrass, en egen liten pool och solsängar. Lizard 

Island tar endast emot gäster som är över 12 år.
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Hayman

Din Hayman upplevelse startar innan du kommer hit till ön och 

stannar kvar i minnet långt efter det att du lämnat ön. Färjan från 

Great Barrier Reef Airport till Hayman, som tar en timme, tar er 

genom den vackra Whitsunday Island Passage och är en utmärkt 

inledning på din vistelse på Hayman.

Familjer uppskattar Hayman för den vänliga atmosfären, 

vattensporter och ett aktivitetsprogram som kan tävla med ett 

scoutläger. Här fi nns vattensporter, racketsporter, dykning, 

snorkelsafaris, havskajak, vattenskidor, hyra av jollar, fi sketurer, 

luncher på privata stränder, barnklubb, personliga tränare, pilates 

och tennis bara för att nämna några få.

Belägen vid det magnifi ka Stora Barriärrevet och den sydliga 

palmklädda kusten på Hayman, ligger resorten omgiven av en 

härlig strand och en frodig tropisk trädgård.

På andra sidan stranden, fi nns ett 800 m sandområde som omges 

av ett korallrev med fantastiska korallformationer och ett rikt marint 

liv. Det fi nns vita kakaduor, färglada papegojor, kookaburror, 

hägrar och kolonier av den utrotningshotade klippvallabyn och 

som är del av ett pågående uppfödningsprogram.

Hayman erbjuder ett elegant boende och har 212 vackra rum, 

sviter, takvåningar och en strandvilla fördelade på olika kategorier, 

alla med egen terrass eller balkong.

Varför inte rymma iväg till Hayman? Och sen komma tillbak hit 

varje bröllopsdag för att förnya löftena, koppla av och spendera 

tid tillsammans.
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Hamilton Island

Med ett perfekt läge bland de 74 öarna i Whitsundays vid Stora 

Barriärrevet, kan Hamilton Island erbjuda en upplevelse ni inte 

får på andra platser. Vädret är underbart och havet azurblått 

och här fi nns härliga stränder, ett korallrev av världsklass, 

fascinerande fl ora och fauna, god mat och fi na viner samt ett 

mycket stort aktivitetsutbud.

Det vackra kapellet eller barfota på stranden? Vilket man än 

väljer är Hamilton Island är en utmärkt plats för bröllop och med 

engagerade bröllopssamordnare som noggrant och minutiöst 

sköter de praktiska arrangemangen, kan ni fokusera på varandra.

Dagliga utfl ykter till Stora Barriärrevet, restauranger, pooler, 

butiker och boutiquer, 20 km vandlingsleder och ett behagligt 

klimat året om gör Hamilton Island till den perfekta semesterorten.

Hamilton Island Golf Club har en fantastisk utsikt,är designad av 

den kände golfaren Peter Thomson Perrett och håller hög klass. 

Golfbanan på närbelägna Dent Island är den enda banan på en ö 

i Australien som håller mästerskapsstandard.

Hamilton Island har de bästa förutsättningarna för alla typer av 

företagsevenemang, inklusive konferenser, produktlanseringar, 

utställningar och incentives. Med ett vackert läge, konferensfaciliteter 

för 10 till 1000 personer och en dedikerad personal som har 

hand om alla arrangemang, är Hamilton en utmärkt konferens 

destination.

Det fi nns hotell i kategorierna 3-5 stjärnor.
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qualia, Stora Barriärrevet

Vackra qualia, byggd i distinkt australiensisk stil, ligger helt för 

sig själv på norra delen av Hamilton Island omgiven av Stora 

Barriärrevet.

En personlig service ges till de som bor i de 60 paviljongerna, 

alla har fantastisk utsikt och några med privat liten pool. qualia 

tar endast emot gäster över 16 år.

Ett lyxigt utbud av olika spa behandlingar förgyller vistelsen här.

För dig som anser att golf är mer en “avkoppling” än en tävling 

rekommenderar vi en runda på Hamilton Island Golf Club, på 

närbelägna Dent Island, som är den enda mästerskapsbanan 

på en ö i Australien.

Lite mer äventyrslysten? Följ med på en tur och prova att dyka 

eller snorkla, testa alla typer av vattensporter, eller varför inte 

hyra en yacht och upptäcka Whitsundays, en picknick vid 

Whitehaven Beach eller göra en helikoptertur. 

qualia har två pooler, ett fi tness center, bibliotek, privat matsal, två 

barer och restauranger som serverar utsökta måltider. Alternativt 

kan du dra dig tillbaka till rummet och beställa rumsservice, eller 

besöka andra restauranger på ön i en egen golfbil.

För ett verkligt intimt bröllop eller företagsevenemang fi nns 

möjlighet att hyra hela resorten.
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Dunk Island, Stora Barriärrevet

Välkommen till Dunk Island, Australiens mest spektakulära 

och omtyckta semesterö med regnskog, vackra palmer vid 

stränderna, exklusivt boende och ändlösa äventyr. Aboriginerna 

kallade ön “Coonanglebah”, “fridfull ö med överfl öd”, ett besök 

och vi tror du vill kalla ön paradiset. Det som gör Dunk Island 

så speciell är att du kan forma din vistelse till det du vill att den 

ska vara, från ett romantiskt gömställe, ett stort familjeäventyr 

eller en plats där du i lugn och ro kan umgås med dina vänner.

Dunk Island har ett stort utbud av aktiviteter, allt från att rida på 

stranden, regnskogspromenader, utfl ykter med katamaran, golf 

eller besök på öns bondgård. För familjer, fi nns en barnklubb 

som aktiverar barnen (3-12 år), så att föräldrarna kan njuta av 

lite tid tillsammans. För kärlekspar kan romantiska picknickar 

arrangeras eller så kan dagen avslutas med en cocktail i den 

vackra solnedgången. Det fi nns tre kategorier av boende,alla 

med trevligt inredda rum och med utsikt över stranden eller 

trädgården.
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Southern Ocean Lodge, Kangaroo Island

Southern Ocean Lodge är Australiens första riktigt exklusiva 

lodge. Designad så att den passar in i den orörda naturen 

på Kangaroo Island sydvästra kust och med imponerande 

utsikt över hav, stränder och vildmarken, erbjuder denna 

berömda lodge i världsklass en unik blandning av natur och 

lyx. Den stora lobbyn fungerar som center för aktiviteter; gäster 

planerar sin dag här, njuter av en middag i restaurangen, eller 

en avkopplande drink i baren som endast har viner från South 

Australia. 21 ekologiska lyx sviter med måttbeställda möbler, 

frikostiga sovrum, nedsänkt lounge, badrum med glasvägg och 

en utomhusterass med vacker utsikt mot Southern Ocean. Lokalt 

tillverkade och designade möbler, återanvänt timmer, kalkstens 

väggar och sandblästrade golv är med att bekräfta fi losofi n och 

känslan om en hållbar miljö. Guidade utfl ykter ger gästerna 

en möjlighet att uppleva landskapet och det rika djurlilvet på 

Australiens eget Galapagos; vandra omkring ibland sjölejon eller 

möt en känguru på nära håll, med en kanapé i handen. Southern 

Spa, som ligger avskilt, har som sin specialitet behandlingar, 

med inhemska växter, för avkoppling och föryngring. Allt är 

inkluderat, förnamns service och en personlig sammansatt 

resplan är med till att ge gäster den ultimata upplevelsen på 

Kangaroo Island. Priset inkluderar gourmet frukost, lätt lunch, 

4-rätters middag, alla drycker (tillägg för sommelierens lista), 

fl ygplats transfers och guidade turer och upplevelser.
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Capella Lodge, Lord Howe Island

Capella Lodge ligger på den avsides belägna södra delen av 

världsarvslistade Lord Howe Island och är det främsta boutique 

hotellet på ön. Med sin spektakulära och vackra utsikt mot 

havet, lagunen och bergen är Capella mycket omtyckt av gäster 

som vill ha en elegant och sofi stikerad tillfl yktsort. Endast 9 

sviter i en modern strandstil och i kombination med en personlig 

service och ett utmärkt kök är med till att göra detta till en 

unik och exklusive Lord Howe upplevelse. Ta del av de många 

aktiviteterna, från avkopplande behandlingar på Capella Spa 

till att upptäcka öns berömda berg Gower & Lidgbird och att 

snorkla i världens sydligaste korallrev.

Priset inkluderar: Gourmet frukost, drink & tilltugg i solnedgången 

och 3-rätters middag med utvalda viner, icke-alkoholhaltiga 

drycker och transfers på ön.
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Bedarra, Stora Barriärrevet

Med endast 32 gäster är Bedarra enligt många Australiens mest 

exklusiva resort, ett fantastiskt tropiskt paradis utanför Cairns kust.

De 16 villorna är byggda i australiensisk stil och ligger avskilda 

och gömda i regnskogen, och med stillhet och ostördhet som 

nyckelord. Smit iväg till en gömd vik med en gourmet picknick 

korg eller följ en vandringsled och upptäck den ofördärvade 

regnskogens alla skatter som inte så många känner till. 

Terapeutiska spa behandlingar är allt man kan önska sig. Börja 

och avsluta dagen med läckra måltider. Vad säg om Smokey 

Bay ostron med miso och wakame följt av halstrad fi sk med en 

god sås. Eller längtar du efter något speciellt – fråga bara. 

Det fi nns två paviljonger som ligger undangömt en bit från 

resortens huvudområde, och som har utsikt över Wedgerock 

Bay. Allt boende har hög standard, är lyxigt och med det 

senaste vad gäller underhållnings teknologi. 

Att knyta banden i denna exotiska och lugna miljö blir ett minne 

för livet. Låt gästerna njuta av en egen designad cocktail, när 

löftena ges på en avsides belägen strand, med en efterföljande 

fem-stjärnig festmåltid under stjärnorna. För dem som 

uppskattar naturlig vacker design är Bedarra det bästa valet.
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Wilson Island, Stora Barriärrevet

Var skeppsbruten i stil på en isolerad ö på det underbara Stora 

Barriärrevet.

Wilson Island, med underbar vit sand och som är hemvist 

för sällsynta sköldpaddor och fåglar är en del av Stora 

Barriärrevet och är även omgiven av det. Gå från stranden in 

i ett kalejdoskop av marint liv med koraller och fiskar. Wilson 

är förtjusande i sin enkelhet. Njut av frånvaron av glamour 

och välkomna det okomplicerade livet på ön tillsammans med 

endast 12 övriga gäster.

Det fi nns otaliga hotell och resorter på Stora Barriärrevet, men 

ingen som Wilson Island. Här fi nns bekväma designerinspirerade 

tält, med utsikt mot revet och havet. Wilson har rätt storlek för 

att man ska kunna “hyra en ö” under en helg eller längre tid. 

Man kan också koppla av i The Longhouse, ett rymligt komplex 

med öppna sidor, restaurang och lounge faciliteter, där du som 

gäst kopplar av med en drink mot slutet av dagen.

Wilson Island ligger precis norr om Stenbockens vändkrets, 

cirka 72 kilometer nordöst utanför kusten vid Gladstone och 15 

kilometer från närliggande Heron Island. Gladstone fl ygplats har 

förbindelser med alla större flygplatser i Australien.
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Heron Island

Brampton Island, Whitsunday Islands

Heron Island ligger på en bädd av koraller i det världsberömda 

Stora Barriärrevet. Det är ett av naturens mästerverk, ett 

äventyrsland på en korallö som finns med på UNESCOS 

världsarvslista.

En av öns höjdpunkter är att se små sköldpaddor kläckas, eller 

att se alla fåglar som gjort detta till sitt hem. Valar kommer ofta 

på besök och kan ses regelbundet. Det klara vattnet runt ön är 

hem för blomstrande koraller och ett varierat och färgsprakande 

marint liv. Det är ett paradis för dykare, snorklare och besökare 

som vill friska upp gammal kunskap och lära något nytt på 

guidade turer.

Det är även ett naturligt val för de som tycker om att utforska 

och koppla av på stranden, eller njuta av en intim picknick för 

två långt borta från allt och alla. Heron Island har en mycket 

avslappad atmosfär.

Enkla och eleganta rum, 109 totalt, har utsikt över trädgårdar, 

stränder eller revet och är byggda så att gästerna får en paus 

från stressen i vardagen. Det fi nns varken tv eller telefon i 

rummen.

Till Heron Island kommer du med båt eller en oslagbar 

helikoptertur från Queenslands kust.

 

För par som söker en romantisk tillfl ykt är Voyages Brampton 

Island Resort den ideala platasen för avskildhet och romantisk 

uppmärksamhet.

Denna stora och vackra ö, som är en nationalpark, är omgiven 

av gyllende stränder, korallrev och har många vandrings- och 

joggingleder med spektakulär utsikt. Här fi nns ensliga stränder 

som är perfekta för en picknick. Små paket kan diskret lämnas 

och bevaras i hotellets recepion för en romantisk överraskning.

Boendet på Brampton Island består av 108 rum från Beachfront 

rooms med en fantastisk utsikt över Whitsunday Islands, till 

Palm Rooms som ligger i den vackra tropiska trädgården.

Brampton Island har 12 mycket vackra stränder vid basen av 

Whitsunday Island passagen, och sju av dem är lätta att nå till 

fots via nationalparken. Precis utanför kusten kan du uppleva 

det vackra korallrevet med ett otroligt marint liv eller gör en 

snorkeltur eller en tur där du matar fi skar, eller en guidad vandring 

i regnskogen. Belöna de energiska ansträngningarna med en 

uppiggande ansikts-eller kroppsmassage i The Sea Spa.

Njut av delikata måltider – det fi nns allt från en informell stil vid 

lättare snacks, till eleganta intima middagar för par, alla tillagade 

av fräscha och fi na råvaror.
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Angsana Palm Cove

Angsana Resort & Spa, har ett bra läge i lugna och trevliga Palm 

Cove, och är det enda 5-stjärniga hotellet i området. Från din svit 

är det endast några få steg till palmerna och den härliga stranden.

I restaurangen Far Horizons kan du njuta av långa luncher, en 

cocktail i solnedgången eller av en god middag. Det är den 

enda restaurangen i Palm Cove som ligger vid vattnet och på 

menyn fi nns ett modernt australiensiskt kök, med de bästa 

lokala råvarorna. Vinlistan är omfattande och är den absolut 

bästa i denna del av landet, med bl.a. boutique viner från hela 

världen inklusive 30 per glas.

För ett totalt välbefi nnande fi nns inget bättre sätt att skämma 

bort sig själv än med kroppsbehandlingar, massage och 

ansiktsbehandlingar. På det internationell erkända Angsana 

Spa använder man sig endast av naturliga ingredienser som 

inhemska blommor, frukter, örter, kryddor, växter och en äldre 

form av aromaterapi, vilket kombinerar det bästa av öst och väst 

för trötta kroppar, sinnen och själar.

Koppla av, upptäck och njut... en Angsana upplevelse ger dig 

fi na minnen för livet.
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Thala Beach Lodge

Familjeägda Thala Beach Lodge är en 5-stjärnig ekologisk 

resort söder om Port Douglas. Resorten ligger högt på en 

udde med en fantastisk utsikt över den orörda kusten, och är 

en utmärkt plats att utforska Stora Barriärrevet och Daintree 

Rainforest från.

Deluxe bungalows byggda av timmer och som står på pålar 

bland trädkronorna ger en magisk känsla av samhörighet 

med naturen. Alla bungalows har utsikt mot havet eller de 

trädbeklädda bergen. Koppla av på verandan och se fåglar, 

fjärilar, pungråttor och flygpungekorrar.

Restaurangen har otrolig panorama utsikt ut över havet och 

den omkringliggande skogen längs med kusten. Njut av den 

goda maten,servicen, den vackra utsikten och det rika fågellivet 

i trädtopparna.

Det arrangeras guidade rundvisningar på området och även 

en kokosnöt odyssé, trädplantering, naturpromenader & 

fågelskådning och kvällsturer för att titta på stjärnorna.

Gångstigar slingar sig genom regnskogen och skogsmarkerna 

– som är hemvist för fåglar, växter & djur – som tar dig till privata 

ständer. Du kan tillbringa många timmar med att upptäcka 

gömda vikar och vattenhål och bekanta dig med den inhemska 

fl oran & faunan.

Överallt på Thala Beach Lodge fi nns stora förtjusande områden 

för avkoppling och där du bara kan njuta.
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Four Seasons Hotel Sydney

Four Season Hotel Sydney röstas konstant fram till att vara ett 

av världens bästa hotell, och nu senast har man tagit plats på 

den högt värderade US Travel + Leisure’s World’s Best Hotels 

Top 500 lista för 2009.

Det lokala Sydney företaget, Joseph Pang Design Consultants 

gick i spetsen för den AUD 16 miljoner stora renoveringen 

av hotellrummen i en palett av blekgröna och bronsfärgade 

toner. Möbleringen är en blandning av modern och klassisk 

stil. Den eleganta nya inredningen utstrålar en luxuös “hemma 

borta från hemmet” känsla men med en oöverträffbar utsikt av 

Sydney Harbour.

Gästrummen är elegant dekorerade i en varm och sofi stikerad 

ton av blekgrönt och brons, som framhäver de mörka 

ebenholtsfärgade möblerna. Badrummen i alla rum och sviter 

är överdådigt dekorerade med italiensk marmor och kalksten.

Med nyrenoverade rum och Four Seasons legendariska 

service får du en härlig stadsupplevelse. Koppla av med en 

femstjärnig upplevelse i Sydney, med ett fantastiskt läge i the 

Rocks och med vykortsutsikt över hamnen. 
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Namn

Vänligen kontrollera att alla namn som framgår av 
resplanen stämmer överens med passet. Detta är 
mycket viktigt i förhållande till fl ygbiljetter och eventuella 
visum. Ta omedelbart kontakt med din resekonsult vid 
eventuella stavfel eller felaktiga namn. Vänligen notera 
att det i många fall inte är möjligt att ändra namn på 
fl ygbiljetten eller att en ändring medför stora kostnader 
för resenären.

Australienresor/Fijiresor är inte ansvarig för eventuella 
oöverensstämmelser.

Handpenning

Vid beställning av resa krävs en handpenning på 10 % 
av ordervärdet eller minimum 2 000 kronor per person. 
Observera att vid specialpriser måste oftast hela 
fl ygpriset betalas vid bokningstillfället. Handpenningen 
ska vara betalad senast 7 dagar efter det att 
beställningen är gjord.

Restbeloppet

Restbeloppet ska normalt betalas senast 6 veckor 
före avresa. Vid beställning av resa mindre än 6 veckor 
före avresa förfaller hela resans belopp till betalning 
omedelbart efter bekräftelse av beställningen. Om 
restbeloppet inte betalas 6 veckor före avresa upphävs 
avtalet och handpenningen förloras.

Skatter, kurser och avgifter

Valuta, oljepriset och andra faktorer påverkar de skatter 
och avgifter som läggs på biljettpriset, och dessa kan 
ändras ända fram till dess att biljetten utfärdas. För att 
undvika en höjning av priset kan man välja att betala för 
biljetten/landarrangemang vid bokningstillfället. I annat 
fall ska alla eventuella prishöjningar från fl ygbolagen 
som tillkommer efter bokningstillfället inkrävas från 
resenären innan avresa. 

Biljett och resplan

8-10 dagar innan avresa får du biljetter, resplan, m.m. 
Vouchers för hotell och liknande skickas antingen 
ut med biljetterna eller väntar på er i receptionen 
på ert första övernattningsställe i Australien eller 
Nya Zeeland. På Fiji, Cook Islands och Tahiti möter 
vår samarbetspartner dig på flygplatsen och du får 
alla vouchers samt en genomgång av resplanen. 
Resenären är själv ansvarig för att kontrollera att 
orderbekräftelsen och färdhandlingarna motsvarar 
det som beställts. Det är mycket viktigt att namnet är 
korrekt stavat och stämmer överens med det som står 
i biljetterna. Om namnet är felstavat kan du bli avvisad 
vid incheckningen till flyget.

Avgifter

För vissa arrangemang krävs en reservationsavgift, om 
så är fallet upplyses du om detta när du får offerten.

Ändring

För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären 
före avresan tas en ändringsavgift ut på 500 kr/per 
produkt. Vid ändringar av till exempel destinationer 
eller namn till kommer en avgift på 1500 kronor per 
ändring. Utöver detta kan avgifter från våra leverantörer 
tillkomma.

Reservation för ändringar

Uppgifter i bokningsbekräftelse, katalog, prislista, offert 
och broschyr kan ändras fram till 20 dagar före avresa. 
Om fl ygbolagen ändrar sina priser kan Australienresor/
Fijiresor föra över kostnaderna för detta till kunden. 
Australienresor/Fijiresor tar heller inte ansvar för 
ändringar i fl ygbolagens regler.

Avbeställning

Om inte annat framgår av orderbekräftelsen gäller 
följande regler (för vissa fl ygbiljetter och arrangemang 
gäller andra regler):

 1) Vid avbeställning mer än 30 dagar före avresa  
  påförs en expeditionsavgift på 20 % eller minst 
  3 000 kronor per person plus eventuella avgifter 
  från våra leverantörer.

 2)  Vid avbeställning 29 dagar och fram till 14 
  dagar före avresa påförs en expeditionsavgift på 
  20 % plus eventuella avgifter från våra leverantörer.

 3) Vid avbeställning 13 dagar och fram till 8 
  dagar före avresa påförs en expeditionsavgift på   
  50 % plus eventuella avgifter från våra leverantörer.

 4) Vid avbeställning mindre än 7 dagar före 
  avresan kan hela beloppet för resan avkrävas

Vi råder våra kunder att teckna en 
avbeställningsförsäkring som täcker utgifter vid akut 
sjukdom eller dödsfall i familjen. Avbeställningsskyddet 
måste betalas tillsammans med handpenningen.

Australienresor/Fijiresor erbjuder förmånliga 
reseförsäkringar för sina kunder.

Vid eventuell avbokning av hotell och andra 
arrangemang under resans gång tar Australienresor/
Fijiresor ut en expeditionskostnad på 500kr/produkt 
utöver eventuella avgifter från våra leverantörer. 

Inställd resa

Resan kan inställas på grund av omständigheter som 
Australienresor/Fijiresor eller dess leverantörer inte 
kan förutse eller har någon kontroll över. Skulle så ske 
återbetalas hela resans pris, men kunden kan inte ställa 
ytterligare krav på ersättning.

Pass, visum och reseförsäkring

Resenären är själv ansvarig för att ta med pass och 
visum på resan. Passet måste vara giltigt under hela 
resan, men vi råder våra kunder att ha pass som är 
giltiga minst 6 månader efter hemkomst. Vissa länder i 
Asien kräver att passet är giltigt i minst 6 månader efter 
avresa från det aktuella landet.

Det krävs visum till Australien. Australienresor/Fijiresor 
ordnar 3 månaders turistvisum till sina kunder. 

Nya Zeeland och Söderhavsöarna kräver inte visum från 
svenska medborgare, 3 månaders turistvisum ges vid 
ankomsten. Vid inresa till Australien och Nya Zeeland 
krävs giltig returbiljett.

För resor med transfer eller stopp i USA krävs 
elektroniskt läsbara pass och ett godkänt inresetillstånd 
eller visum. Detta betyder att alla svenskar som reser 
visumfritt till USA måste ansöka om inresetillstånd. 
Det gör man genom att registrera sig på https://esta.
cbp.dhs.gov/esta, senast 72 timmar innan avresa. 
Registreringen är giltig i två år och man kan resa fram 
och tillbaka så många gånger som man vill.

Vänligen kontrollera om rutten går via USA, då det 
inte alltid framgår av resplanen. Kom ihåg giltigt pass 
och reseförsäkringsbevis med kontaktinformation och 
försäkringsnummer. Vi rekommenderar att ni tar en 
kopia av passet och tar med på resan om ni skulle 
förlora passet. Det är en god idé att läsa igenom 
villkoren i din reseförsäkring. Ta kontakt med oss om 
du behöver en reseförsäkring. Vi samarbetar med 
Europeiska Reseförsäkringar.

Internationellt körkort

Internationellt körkort är obligatoriskt för Australien 
och Nya Zeeland och kan beställas hos motormännen. 
www.motormannen.se

Brister som framkommer under resan

Om kunder hävdar att det fi nns grund för klagomål eller 
kan påvisa brister under resan, ska klagomål riktas till 
leverantör på plats (till exempel hotellet), så att felet 
kan avhjälpas eller problemet lösas. Skulle problemet/
bristen inte lösas måste detta påpekas skriftligt för 
Australienresor/Fijiresor. Dessutom ska kunden ta med 
sig en underskrift från leverantören på att problemet/
bristen är påtalad, för att Australienresor/Fijiresor ska 
kunna ta upp problemet med leverantören i efterhand.

Skulle en tvist uppstå mellan resenären och 
Australienresor/Fijiresor och ärendet går vidare till 
Allmänna Reklamationsnämnden (telefon 08-783 17 00) 
följer Australienresor naturligtvis nämndens beslut.

Resegaranti

I enlighet med resegarantilagen har Australienresor/
Fijiresor som arrangör av paketresor ställt säkerhet hos 
Kammarkollegiet. Resegarantin gäller inte vid köp av 
enbart fl ygbiljett.

Förbehåll

Samtliga priser som anges i kataloger, prislistor, 
webbsidor och andra publikationer är cirkapriser som 
kan ändras utan förvarning. Vi reserverar oss också 
mot tryckfel. Vid ändringar i valuta, oljepris eller andra 
faktorer som Australienresor/Fijiresor inte råder över, 
kan dessa prisändringar belastas kunden.

Baggage

För resor via Asien är det tillåtet att ha med sig 20 
kg incheckat baggage och ett handbaggage som får 
väga 7 kg. För resor via USA är det tillåtet med ett 
handbaggage och 2 st incheckade baggage. Maxvikt är 
2x32 kg eller 2x23 kg beroende på fl ygbolag. Kom ihåg 
att märka baggaget tydligt med namn och adress.

Vaccinationer

För information om vaccinationer kontakta din 
läkarare eller gå in på www.vaccindirekt.se för aktuell 
information.

Medicin

Receptfri medicin kan tas med utan intyg. Om du tar 
med dig större mängder receptbelagd medicin ska du 
ta med dig ett intyg på engelska från läkaren som säger 
varför du behöver ha den med dig.

Kreditkort eller kontanter

Det mest utbredda betalningsmedlet är kreditkort. 
Resecheckar används sällan nuförtiden. Kontakta din 
bank för mer information.

Inreseformulär

På fl ygplanet får man ett inresekort som man ska fylla i 
och lämna in innan man får komma in i landet.

Lokala fl ygplatsavgifter

Vid internationell avresa från Cook Islands betalas en 
fl ygplatsavgift på NZD 30. Från Nya Zeeland betalas 
NZD 25 och från Bangkok, Thailand betalas THB 500.

Tullbestämmelser

Till Australien får man inte lov att föra in någon 
form av matvaror eller konserver. Djur, levande eller 
uppstoppade, plantor, blommor, nötter och jord är 
också förbjudet att föra in i landet. De australiensiska 
myndigheterna följer dessa restriktioner väldigt nogrant 
och kan skriva ut böter på plats om man bryter mot 
reglerna. För mer information gå in på www.aqis.gov.au. 
Till Nya Zeeland gäller i stort sett samma restriktioner. 
För mer information gå in på www.customs.govt.nz. Det 
är alltid resenärens ansvar att följa gällande regler. Om 
du är osäker på något kontakta ambassaden för det 
landet som du ska resa till. 
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