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Denne brochure er lavet som inspiration – en 

smagsprøve på de utallige spændende rund-

rejser, vi kan tilbyde på eventyrlige øer rundt om i 

verden. Nogle rundrejser er med faste afgange og 

engelsktalende guide – andre er individuelt sam-

mensat, og kan ændres efter jeres behov. 

Om I vil med bus, tog, på cykel, i egen bil eller til fods; 

sove under stjernerne på et luksushotel eller den åbne 

himmel; slappe af eller være aktive – vi hjælper med 

at sammensætte jeres drømmerejse. 

På vores hjemmeside finder I vores store udvalg af 

omfattende brochurer, som I gratis kan downloade.

Bemærk, at flybilletter IKKE er inkluderet i priserne. I 

dag ændrer priserne på flybilletter sig næsten dagligt 

– kampagner med priser helt i bund kommer og går, 

afgifter stiger og sæsoner ændres. Mange rejsende 

har også deres egne præferencer, f.eks. indenfor en 

bestemt flyalliance pga. bonuspoint. Andre vil ”bare 

have det billigste” og atter andre vil gerne flyve lidt 

mere komfortabelt. Der er mange faktorer, der spiller 

ind… Vi lytter til jeres ønsker og kommer med det 

bedste oplæg på lige netop jeres rejse. 

Ring eller skriv til os for inspiration, vejledning eller 

spørgsmål. Vi glæder os til at høre fra jer! 

Eventyrlige øer
Velkommen 
til Hannibals verden

Fredensgade 36B

8000 Aarhus C

Telefon 70 270 370

www.jesperhannibal.dk

info@jesperhannibal.dk

UDGIVER:
JESPER HANNIBAL
FREDENSGADE 36B
8000 AARHUS C
Telefon 70 270 370
www.jesperhannibal.dk

Rejs med Hannibal - eksperter i eventyr for både 

livsnydere og opdagelsesrejsende. Vi udfordrer, 

udforsker og lader os begejstre af hele verden. 

Fra Galapagos til Kilimanjaro, og fra bushcamps 

til luksushoteller.

På vores hjemmeside: www.jesperhannibal.dk 

finder I et stort udvalg af brochurer, som I gratis 

kan downloade.

Ring eller skriv til os og få inspiration, vejledning 

og svar på alle jeres spørgsmål.
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Seychellerne består af en øgruppe i det Indiske Ocean ud for Tanzanias 

kyst. Hovedstaden Victoria ligger på øen Mahé.

Seychellerne

SEYCHELLERNE

EVENTYRLIGE ØER

Mahé & Praslin
Som smaragdgrønne juveler ligger 115 paradisiske øer, omgivet af koralrev og tur-
kisblåt vand, spredt ud over et areal på 1.400.000 km2 i Det Indiske Ocean. Dette 
fascinerende ørige hedder Seychellerne. Alene navnet smager eksotisk og er for 
mange ensbetydende med kridhvide sandstrande, svajende kokospalmer, trop-
efisk i alle farver og afskygninger, luksuriøse hoteller og små hyggelig bungalows 
- drømmen om »Bountyland«. Og Seychellerne lever op til forventningerne og vil 
sikkert også overraske de fleste med et par andre oplevelser. 

Denne tur kombinerer de to største øer, og der er tid til både oplevelser og afslap-
ning - besøg f.eks. hovedstanden Victoria og dens markeder, samt nationalparkerne 
Morne Seychellois på Mahé og Vallé de Mai på Praslin, kendt for de særprægede 
kokosnødder og desuden et World Heritage Site.

FRA DAG TIL DAG
Dag  1.  Ankomst Mahé og transfer til jeres hotel
  2-5.  Mahé, Romance Bungalows ved Beau Vallon-stranden
  6.  Transfer til færgen og overfart til Praslin. Transfer til jeres hotel
  7-12.  Praslin, Village du Pecheur på Cote d’Or-stranden
  13.  Transfer til lufthavnen
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 7.090,-

Forkæl jer selv med fantastisk udsigt over havet og 
Cote d’Or-stranden på Village du Pecheur. 
Tillæg for Ocean View-værelse fra kr. 2.485,- pr. person.

◗ ankomst transfer fra Mahé lufthavn
◗ transfers hotel - færgehavn vv, Mahé og Praslin
◗ afrejse transfer til Praslin Lufthavn
◗ færgebillet til Cat Cocos, Mahé - Praslin
◗ fem nætter på Romance Bungalows, standardværelse
◗ syv nætter på Village du Pecheur, standardværelse 
◗ fem x morgenmad på Romance Bungalows
◗ syv x morgenmad på Village du Pecheur

Mahé, Praslin & La Digue
Næsten halvdelen af Seychellernes landmasse, som kun udgør 455 km2, er udlagt 
til naturreservater og næsten ligeså meget til marineparker. Der blive gjort et stort 
stykke arbejde for at begrænse og kontrollere udviklingen i turismen, så den på 
intet tidspunkt kommer i konflikt med den sårbare natur og de unikke økosystemer. 

Netop derfor kan Seychellerne byde sine gæster på krystalklart vand, uberørte 
skove, farverige koralrev, eksotiske øer med eksklusive resorts og smukke afsides-
liggende strande. 

Kombinér oplevelserne på Mahé og Praslin med den fantstiske bounty-ø La Di-
gue, hvor livet går sin stilfærdige gang og de karakteristiske granitklipper når ned 
til det krystalklare vand på de kridhvide sandstrande.

FRA DAG TIL DAG
Dag  1.  Ankomst Mahé og transfer til jeres hotel
  2-4.  Mahé, Romance Bungalows ved Beau Vallon-stranden
  5.  Transfer til færgen og overfart til Praslin. Transfer til jeres hotel
  6-9.  Praslin, Village du Pecheur på Cote d’Or-stranden
  10.  Transfer til færgen og overfart til La Digue. Transfer til jeres hotel
  11-12.  La Digue, Pension Michel
  13.  Transfer til færgehavn, overfart til Praslino og transfer til lufthavn
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 8.045,-

Forkæl jer selv med fantastisk udsigt over havet og 
Cote d’Or-stranden på Village du Pecheur. 
Tillæg for Ocean View-værelse fra kr. 2.070,- pr. person.

◗ ankomst transfer fra Mahé lufthavn
◗ transfers hotel - færgehavn vv, Mahé og Praslin
◗ transfers færgehavn - hotel t/r på La Digue
◗ afrejse transfer til Praslin Lufthavn
◗ færgebillet til Cat Cocos, Mahé - Praslin
◗ færgebillet til Inter Island Ferry, Praslin - La Digue
◗ fire nætter på Romance Bungalows, standardværelse
◗ fem nætter på Village du Pecheur, standardværelse 
◗ tre nætter på Pension Michel, standardværelse 
◗ fire x morgenmad på Romance Bungalows
◗ fem x morgenmad på Village du Pecheur
◗ tre x morgenmad og tre x middag på Pension Michel
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Mauritius med 3, 4 eller 5 stjerner
Mauritius er et paradis for alle, der drømmer om hvide sandstrande, lyden af pal-
mesus, vandsportsaktiviteter i alle afskygninger og ikke mindst luksus og service i 
topklasse. Men Mauritius er ikke kun sand og vand. Det centrale plateau, der grad-
vist hæver sig fra nordkysten for brat at falde ved sydkysten, er omkranset af dire 
bjergkæder. Bjergene er ikke overvældende - det højeste er 828 m - men mange 
har dramatiske og smukke formationer. Den megen nedbør på plateauet har skabt 
flere floder og vandfald, og giver næring til en smuk og frodig vegetation.

Port Louis er Mauritius’ tropiske hovedstad, og den er bestemt et besøg værd. Det 
er en by med smukke minder fra kolonitiden, smalle alléer med små faldefærdige 
huse, ujævne gader med kaotisk trafik, moderne indkøbscentre, farverige marke-
der med alt fra kunsthåndværk og souvenirs til krydderier og urtemedicin, samt 
den hyggelige havnefront der minder lidt om Cape Town’s berømte Victoria & Al-
fred Waterfront. Øens ”turist-mekka” er Grand Baie, der ligger på nordkysten. Her 
ligger mange hoteller og der findes et stort udbud af restauranter, barer, butikker 
og aktivitetsmuligheder. 

FRA DAG TIL DAG
Dag  1.  Ankomst Mauritius og transfer til Paul & Virginie
  2-7.  Dagene er til fri disposition på Mauritius
  8.  Transfer til lufthavnen

Syv nætter på Paul & Virginie, 3*
Pris pr. person i delt Comfort-værelse fra kr. 3.015,-
Tilkøb ”All-Add-Inn”-pakken fra kr. 995,- pr. person

Dag  1.  Ankomst Mauritius og transfer til Le Canonnier
  2-10.  Dagene er til fri disposition på Mauritius
  11.  Transfer til lufthavnen

10 nætter på Le Canonnier,4*
Pris pr. person i delt Standard Garden Room fra kr. 6.740,-
Tilkøb ”All-Inclusive” fra kr. 1.720,- pr. person

Dag  1.  Ankomst Mauritius og transfer til Beau Rivage
  2-9.  Dagene er til fri disposition på Mauritius
  10.  Transfer til lufthavnen

Ni nætter på Beau Rivage, 5*
Pris pr. person i delt Junior Suite fra kr. 11.235,-
Tilkøb ”All-Inclusive Infinity”-pakken fra kr. 4.170,- pr. person

◗ transfer lufthavn - hotel t/r
◗ syv, ni eller 10 overnatninger på valgte hotel
◗ halvpension.

Mauritius for familien
Hvad enten man er det unge par der ønsker alenetid og romantik; børnefamilien 
der kræver fleksibilitet og plads; eller stressede karrierfolk der trænger til luksus og 
velvære - så har Mauritius hotellet, lejligheden eller villaen der passer. 

Er hele familien med kan det være en fordel at booke en lejlighed eller villa - og 
de findes også i alle prisklasser og kategorier.

FRA DAG TIL DAG
Dag  1.  Ankomst Mauritius og transfer til La Mariposa
  2-8.  Dagene er til fri disposition på Mauritius
  9.  Transfer til lufthavnen

Otte nætter på La Mariposa, 3*
Pris for lejlighed med plads til 5 personer, i alt fra kr. 9.340,-
Ophold er uden forplejning.

Dag  1.  Ankomst Mauritius og transfer til Mascareignet Private Pool Villas
  2-8.  Dagene er til fri disposition på Mauritius
  9.  Transfer til lufthavnen

Otte nætter på Mascareignet, 4*
Pris for Pool villa med plads til 4 personer, i alt fra kr. 18.145,-
Ophold er inkl. morgenmad (continental).

Dag  1.  Ankomst Mauritius og transfer til Heritage Villas
  2-8.  Dagene er til fri disposition på Mauritius
  9.  Transfer til lufthavnen

Otte nætter på Heritage Villas, 5*
Pris for Pool villa med plads til 4 personer, i alt fra kr. 35.470,-
Pris for Pool villa med plads til 6 personer, i alt fra kr. 43.680,-
Pris for Pool villa med plads til 8 personer, i alt fra kr. 52.590,-

Alt dette får I med på Heritage Villas: daglig rengøring, a la carte morgenmad på 
Chateau de Bel Ombre, brug af golfbil til/fra villaen (ikke på golfbanen), gratis green 
fees på Golf du Chateau, rabat på green fees på Paradise Golf Course og Tamarina 
Golf Course, 20 procent rabat på måltider i  restauranterne  på Heritage Awali og 
Heritage Le Telfair, adgang til den nye C Beach Club samt til faciliteterne på Heritage 
Awali og Heritage Le Telfair (f.eks. spa, fitnesscenter, vandsportsaktiviteter m.m.)

◗ privat transfer lufthavn - villa/lejlighed t/r
◗ otte overnatninger i valgte villa/lejlighed
◗ otte x morgenmad på Mascareignet og Heritage Villas

MAURITIUS

EVENTYRLIGE ØER

Mauritius var det femte land i verden efter Storbritanien til udgive fri-

mærker. Det skete i 1847.

Mauritius
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Rundt omkring Bourbon
Kort lille rundrejse på otte dage. Turen tager udgangspunkt i 2* hoteller, hvor der 
kan gives åbne vouchers, så man kan booke som man kommer frem. Vi kan også 
være behjælpelige med fra starten at booke alle hoteller og dermed fordele rund-
rejsens nætter, så den passer til de forskellige udflugter. Denne tur går hele øen 
rundt, så man på en uge når at besøge øens højdepunkter. Turen kan forlænges 
med en badeferie på La Reunion eller Mauritius. Nedenstående rundrejse kan også 
laves med gæstehuse af samme niveau som hoteller, men så skal turen bookes på 
forhånd, da disse er så små, at man ikke får plads, medmindre der bookes på for-
hånd. Ønskes der flere nætter hvert sted eller bedre hoteller er dette intet problem.

FRA DAG TIL DAG
Dag   1.   Ankomst La Reunion. Billeje og kørsel til Saint Gilles les Bains
  2.  Hotel Fougeres i Le Tévelave
  3.  Hotel Vieux Cep i Cilaos
  4.  Fridag i Cilaos
  5.  Hotel La Baril i St-Philippe
  6.  Hotel L’ Ecrin i La Paine des Cafres
  7.  Hotel Le Relais des Cimes i Hellbourg-Salazie.
  8.  Aflevering af billeje i lufthavnen.
Pris pr. person i delt dobbeltværelse på 2* hoteller fra kr. 4.430,-

◗ Meet & Greet ved ankomst til La Reunion lufthavn
◗ syv dages billeje, kategori A med ubegrænset km
◗ en nat på Les Filaos, Saint-Gilles les Bains m/morgenmad
◗ syv vouchers til overnatninger m/ morgenmad
◗ assistance under opholdet af vores lokale partner

LA REUNION

EVENTYRLIGE ØER

Bjerge og Strande på La Reunion
Kombiner La Reunions bjerge og strande på denne rundrejse samt badeferie. Start 
med en kort rundrejse på 5 dage. Turen tager udgangspunkt i 2* hoteller på rund-
rejsen og det 3* hotel La Nautile til de sidste fem dages badeferie. Denne tur går 
hele øen rundt, så man på de fem dage når at besøge øens højdepunkter i mere 
end en forstand. St Denis byder på palæer med rødder tilbage til Frankrig, tilsat 
lidt kreolerstil, som ligger mellem kineserbutikker, hinduistiske templer og små 
forretninger. Cirque de Salazie er den største og grønneste af de tre cirque med 
forrevne kippesider udsmykket med hundredvis af vandfald. Plain des Sables er 
det tætteste man kommer på et månelandskab mens Cirque de Cilaos er centrum 
for aktiv ferie på La Reunion.

FRA DAG TIL DAG
Dag 1.  Ankomst La Reunion. Billeje og kørsel til St-Denis
  2.  Salazie
  3.  Plains de Cafre; PLains des Sables og Belcombe
  4.  Cirque de Cilaos
  5-10.  St-Gilles
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 5.475,- 

◗ Meet & Greet ved ankomst til La Reunion lufthavn
◗ fem dages billeje, kategori A med ubegrænset km
◗ fire nætter på to-stjernet hoteller på hoteller i bjergene m/morgenmad
◗ fem nætter på Hotel Le Nautile, St-Gilles m/ morgenmad
◗ transfer til lufthavnen på dag 10
◗ assistance under opholdet af vores lokale partner

La Réunion blev opdaget af portugisere i 1513. Øen var på det tids-

punkt ubeboet og blev først kolonialiseret af Frankrig i 1642 

under navnet Île Bourbon.

La Réunion
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Madagaskars Højdepunkter
Madagaskar - et navn der sætter drømmene igang hos de fleste. Denne enestående 
ø, der ligger i Det Indiske Ocean, er verdens fjerde største ø og hjem for 5 procent 
af verdens plante- og dyrearter, hvoraf 80 procent er unikke for Madagaskar. Lemu-
ren er et af de dyr, der uafladeligt hænger sammen med Madagaskar, og på denne 
rundrejse er der rig mulighed for at opleve disse finurlige væsner i nationalparkerne 
Andasibe, Ranomafana og Isalo. Men I skal også opleve folkloren; de enestående 
naturscenerier med rismarker, frodige regnskove og dramatiske klippelandskaber; 
og selvfølgelig også både små og større landsbyer, hvor den smilende og nysger-
rige befolkning byder velkommen. 

Turen starter I hovedstaden Antananarivo (i folkemunde Tana) går gennem den 
frodige centrale del af øen og ender i det tørre syd - en tur, hvor man får oplevet de 
nogle af landets største attraktioner, de forskellige skiftende landskaber og stiftet 
bekendtskab med flere forskellige stammesamfund. 

FRA DAG TIL DAG
Dag 1.  Ankomst Tana og videre til Andasibe Nationalpark
  2.  Morgentur i Special Reserve of Andasibe. Besøg i Andasibe landsby
  3.  Via Ambatolampy til Antsirabe, grundlagt af nordmænd i 1856
 4.  Via Ambositra, kendt for træskærerarbejde, til Ranomafana
 5.  Ranomafana Nationalpark
 6.  Ambalavao, vinsmagning og besøg på papirværksted. Isalo
 7.  Isalo Nationalpark, hiking
  8.  Via Tuléar til Ifaty
  9.  Ifaty - afslapning ved stranden, besøg i landsbyen...
 10.  Fly til Tana - eftermiddagen fri
 11.  Transfer til lufthavnen

Rundrejse med 2-3* hoteller
Afrejsedatoer 2013: 
5. april, 3. maj, 31. maj, 5. juli, 2. august, 6. september, 4. oktober og 
1. november
Pris pr. person i delt telt/dobbeltværelse fra kr. 9.790.-
Min. 4 personer/max. 10

Rundrejse med 3-4* hoteller
Afrejsedatoer 2013: 
19. april, 19. maj, 21. juni, 19. juli, 23. august, 20. september, 
18. oktober og 22. november
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 12.790.-

◗ gruppe rundrejse som beskrevet med engelsktalende chauffør
◗ lokale specialist guider på turene i nationalparkerne
◗ 10 overnatninger på valgte hotelkategori
◗ 10 x morgemad 
◗ parkskatter

Ø-hopping i Madagaskar
Tag på ”ø-hopping” blandt nogle af Madagaskars skønne øer udfor nordvestkysten. 
Her finder man uberørte sandstrande, enestående snorkling og dykning, og små 
lokale fiskersamfund hvor livet går sin stille gang.

Turen går til Nosy Sakatia (orkidé-øen), et sandt tropisk paradis uden veje og biler. 
Her kommer man rundt til fods, så man rigtig kan nyde den tropiske flora. Øen er 
desuden omringet af spektakulære koralrev. 

Efter tre dage på Sakatia går turen til ”hovedøen” Nosy Be. Her skal I på dagsture 
til Nosy Komba (lemur-øen), en lille vulkan-ø hvor man kan komme tæt på halv-
tamme sorte lemurer, og Nosy Tanikely (”Little Land Island”), der er et beskyttet 
marinereservat med fantastiske snorkel- og dykkermuligheder. I skal også besøge 
Lokobe Nature Reserve, der er den sidste lavlands-regnskov på øen. Der er kun ad-
gang til reservatet ad vandvejen, og udover at nyde floraen og stilheden, kan man 
være heldig at møde den sorte lemur og den smukke Nosy Be-panter kamæleon.

FRA DAG TIL DAG
Dag 1.  Ankomst Nosy Be. Taxi til Chanty Beach og båd til Nosy Sakatia
  2.  Guidet gåtur på øen
  3.  Sejltur i pirogue med strandpicninc
  4.  Transport til Nosy Be
  5.  Dagsture til øerne Nosy Komba og Nosy Tanikeley
  6.  Udflugt til Lokobe Nature Reserve
  7.  Dagen til fri disposition
  8.  Transfer til lufthavnen
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 7.765.- 

◗ lufthavnstransfers på Nosy Be
◗ transport mellem øerne
◗ tre nætter på Sakatia Lodge, Ocean Bungalow
◗ fire nætter på Vanila Hotel & Spa, Ocean View-værelse
◗ udflugter som beskrevet
◗ syv x morgenmad
◗ seks x frokost (inkl. to picnicfrokoster)
◗ syv x middag

MADAGASKAR

EVENTYRLIGE ØER

Kontakt med europæerne begyndte i 1500-tallet, da den portugisiske 

kaptajn Diego Dias fik øje på øen efter hans skib var kommet bort fra 

en flåde, der var på vej mod Indien.

Madagaskar
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Maldiverne for livsnydere
Et lille stykke af Paradis! Disse fantastiske øer ligger spredt ud over et stort område i 
Det Indiske Ocean, sydvest for Indien. Man når øerne med enten en båd eller vand-
fly fra hovedøen Male, hvor Maldivernes internationale lufthavn ligger. Maldiverne 
består af cirka 1200 øer, hvoraf kun de 250 er beboet. Kendetegnende for disse øer 
er, med undtagelse af Male, at der kun er ét resort på hver ø. Blandt disse resorts 
finder man nogle af verdens bedste ”hideaways” med fokus på luksus og bæredygtig 
turisme. Og med en overflod af smukke koraler og eksotiske fisk byder Maldiverne 
på snorkling og dykning i verdensklasse for både nybegynder og øvede. Maldiverne 
er indbegrebet af luksus, ro og velvære - langt væk fra hverdagens stress og jag!

FRA DAG TIL DAG
Syv nætter på Kuredu Island Resort, 3*
Dag 1.  Ankomst Malé og transfer med vandfly til Kuredu Island Resort
  2-7.  Dagene er til fri disposition
  8.  Vandfly tilbage til Malé
Pris pr. person i delt Garden Bungalow m/halvpension 
fra kr. 5.100,-
Opgradering til Beach Bungalow fra kr. 580,- pr. person

Opgradering til Water Villa kr. 7.485,- pr. person

7 nætter på Filitheyo, 4*
Dag 1.  Ankomst Mauritius og transfer med vandfly til Filitheyo
  2-7.  Dagene er til fri disposition
  8.  Vandfly tilbage til Malé
Pris pr. person i delt Superior Villa m/halvpension fra kr. 7.450,-
Opgradering til Deluxe Villa fra kr. 1.345,- pr. person

Opgradering til Water Villa fra kr. 5.685,- pr. person

Tilkøb ”All Includsive” for kr. 4.530,- pr. person

7 nætter på Baros Maldives, 5*
Dag 1.  Ankomst Malé og transfer med speedbåd til Baros Maldives
  2-7.  Dagene er til fri disposition
  8.  Speedbåd og bil tilbage til Malé
Pris pr. person i delt Deluxe Villa m/morgenmad fra kr. 12.100,-
Opgradering til Beach Villa fra kr. 3.885,- pr. person

Opgradering til Water Villa fra kr. 7.125,- pr. person

◗ kombiner jeres rejse til Maldiverne med et stop i Dubai! 
◗ transfers med fly eller båd til valgte resort
◗ syv overnatninger på valgte resort
◗ måltider som nævnt

MALDIVERNE

EVENTYRLIGE ØER

For at gøre opmærksom på udsigten til at måske at ende under 

havets overflade i år 2100 holdt Maldivernes regering møde i 2009 i 

havet. ”Klædt i sorte dykkerdragter og masker dykkede præsident Mo-

hamed Nasheed, 11 ministre, vicepræsidenten og regeringssekretæ-

ren 3,8 meter ned under vandet, hvor de holdt mødet ved borde i det 

krystalklare vand.”

Maldiverne
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THAILANDS ØER

EVENTYRLIGE ØER

Ø-hopping i Thailand
Tag med på en fantastisk 16 dages rejse, der bringer jer til det sydlige Thailand. I 
besøger nogle af de smukkeste øer med de bedste strande: Koh Samui & Koh Phan-
gan. Her er der mulighed for at udforske frodige bjerge, smukke vandfald, eksotiske 
bugter eller at slappe af ved stranden. Turen slutter med et ophold på den lille ø 
Koh Tao, der er kendt for suveræn snorkling og dykning. Her er det blandt muligt 
at møde revhajer, klovnefisk og mange andre spændende fisk.

FRA DAG TIL DAG
Dag 1.  Ankomst Koh Samui og transfer til jeres hotel
  2-7.  Koh Samui: dagene er til fri disposition  
  8.  Transport til Koh Phangan
  9-12.  Koh Phangan: dagene er til fri disposition
  13.  Transport til Koh Tao
  14-15.  Koh Tao: dagene er til fri disposition
  16.  Transport til Koh Samui lufthavn
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 6.710,-

◗ transfer til og fra Koh Samui lufthavn
◗ al transport mellem øerne
◗ syv nætter på Baan Chaweng, Koh Samui m/morgenmad
◗ fem nætter på Santhiya, Koh Phangan m/morgenmad
◗ tre nætter på Sensi Paradise, Koh Tao m/morgenmad
◗ 15 x morgenmad

Koh Chang & Koh Kood
Tæt på grænsen til Cambodja ligger øen Koh Chang, der betyder Elefantøen. Den 
har fået sit navn, fordi den set fra luften har form som et elefanthoved. Øen, der er 
Thailands tredje største, er udlagt som nationalpark og meget atypisk idet mere 
end 75 procent af øen er dækket af tæt regnskov. Dyrelivet er rigt og øen en af de 
mindst spolerede nationalparker i Sydøstasien. Ud over det afslappede strandliv 
er der to hovedaktiviteter på Koh Chang: Naturvandring og dykker-/snorkelture. 
Kombiner Koh Chang med et ophold på den smukke, langt mindre ø Koh Kood og 
oplev noget af det sidste ægte Thailand.

FRA DAG TIL DAG
Dag 1.  Ankomst Koh Chang og transfer til jeres hotel
  2.  Koh Chang Safari udflugt inkl. frokost
  3-4.  Koh Chang: dagene er til fri disposition
  5.  Koh Chang udflugt: Det ukendte Koh Chang
  6-8.  Koh Chang: dagene er til fri dispostion
  9.  Transport til Koh Kood
  10-12.  Koh Kood: dagene er til fri disposition
  13.  Transfer til lufthavnen
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 4.865,-

◗ transfer til og fra øerne fra Trat på fastlandet
◗ al transport mellem øerne
◗ otte nætter på Kacha Resort, Koh Chang m/morgenmad
◗ fire nætter på Away Koh Kood Resort, Koh Kood m/morgenmad
◗ to udflugter på Koh Chang
◗ 12 x morgenmad & 1 x frokost

Under kong Ramkamhaengs styre 1283-1317 blev riget befæstet, det 

thailandske skriftsprog blev indført, og theravada-buddhismen blev 

statsreligion.

Thailand
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Langkawi
Gemt af vejen ud for den nordvestlige del af Malaysia-halvøen ligger Langkawi-øerne. 
Afhængig af tidevandet er der mellem 99 og 104 øer. Kun fire af øerne er beboede, 
og af dem er de tre kun tyndt befolket. Flertallet af de 30.000 indbyggere bor på 
den 30 x 20 km lange hovedø. Langkawi-øerne er blandt Malaysias populæreste 
og mest elskede øer. Vandet er klart og tillokkende (dog ikke altid under monsu-
nen) og langt de fleste resorts er opført i smagfuld harmoni med omgivelserne. 
Langkawi danner rammerne om en ideel badeferie med mulighed for både afslap-
ning og mange aktiviteter.

FRA DAG TIL DAG
Dag 1.  Ankomst til Langkawi og transfer til jeres hotel
  2.  Langkawi: dagen er til fri disposition
  3.  Langkawi: dagstur til Payar Island Marine Park
  4.  Lnagkawi: dagen er til fri disposition
  5.  Langkawi: Sunset Dinner Cruise
  6.  Langkawi: dagen er til fri disposition
  7.  Langkawi: Mangrove Cruise
  8-10.  Langkawi: dagene er til fri disposition  
  11.  Transfer til lufthavnen

Standard hotel: Mutiara Burau Bay, 3*
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 5.460,-

Standard hotel: Berjaya Langkawi Beach & Spa Resort, 3*
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 6.880,-

Førsteklasses hotel: Sheraton Langkawi, 4*
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 8.789,-

Førsteklasses hotel: Meritus Pelangi Beach & Spa Resort, 4*
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 10.360,-

Kombiner opholdet på Langkawi med en rundrejse i Malaysia eller besøg me-
tropolerne Kuala Lumpur eller Singapore.

◗ transfer til og fra Langkawi lufthavn
◗ 10 nætter på valgte hoteller, Langkawi m/morgenmad
◗ ovennævnte udflugter m/lokal engelsktalende guide
◗ 10 x morgenmad

Pangkor Laut
Pangkor-øerne ligger i det vestlige Malaysia, en kort sejltur ud fra fastlandsbyen 
Lumut. De fortryllende øer med gyldne strande, krystalklart vand og friske briser 
er blandt Malaysias bedste øer. Øerne bebos hovedsageligt af lokale fiskere og de 
to hovedøer Pulau Pangkor og Pangkor Laut er begge lettilgængelige og giver 
muligheder for mange spændende aktiviteter såsom dykning, snorkling, wind-
surfing, fiskning og at gå på opdagelse i junglen. Øerne har bevaret deres charme 
og er perfekte til dem, der ønsker luksuriøse omgivelser til meget favorable priser.

FRA DAG TIL DAG
Dag 1.  Ankomst til Pankor Laut og transfer til jeres hotel
  2.  Halvdagsudflugt på Pangkor Laut
  3-10.  Pangkor Laut: dagene er til fri disposition
  11.  Transfer til lufthavnen

Første klasses hotel: Pangkor Island Beach Resort, 3*
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 4.980,-

Luksus hotel: Pangkor Laut Resort, 4*
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 11.280,-

Kombiner opholdet på Pangkor Island med et besøg i Cameron Highlands, en 
rundrejse i Malaysia eller besøg i metropolerne Kuala Lumpur eller Singapore.

◗ transfer til og fra Kuala Lumpur lufthavn
◗ halvdagsudflugt m/engelsktalende guide
◗ 10 nætter på valgte hoteller, Pangkor Laut m/morgenmad
◗ 10 x morgenmad

MALAYSIAS ØER

EVENTYRLIGE ØER

Langkawi-øerne udgør en del af den malaysiske delstat Kedah, men 

ligger nær kysten til Thailand.

Langkawi- og Pangkor Laut  
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BORNEO

EVENTYRLIGE ØER

Hen hvor peberet gror
Sarawak er tre gange så stor som Danmark og den største af de malaysiske stater. 
Her findes uspoleret jungle med et fantastisk dyreliv, brusende vandfald og floder, 
spektakulære huler og spændende folkeslag. Den enorme gæstfrihed er nedarvet 
i kulturen og uanset om I befinder jer i Sarawaks hovedstad Kuching eller i Iban-
stammens langhuse, bliver I mødt med åbne arme. En af turens største oplevelser 
er besøget på orangutang centeret. Turen slutter på Damai Beach. hvor et smukt 
og frodigt landskab venter med dejlige hvide sandstrande.

FRA DAG TIL DAG
Dag 1.  Ankomst Kuching og transfer til jeres hotel 
  2.  Kuching:  halvdags-byrundtur
  3.  Transport til Bako National Park
  4.  Udflugt Bako National Park. Transport til Kuching
  5.  Orangutang center & Iban-stammens langhus
  6.  Iban-stammens langhus og udflugter
  7.  Lemanak River langhus. Transport til Damai Beach
  8.  Damai Beach: dagen er til fri disposition
  9.  Sejltur til Satang Island
  10.  Mangrove cruise m/besøg hos en fiskerlandsby
  11-12.  Damai Beach: dagene er til fri disposition
  13.  Transport til Kuching lufthavn
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 7.820- 

Forlæng eventuelt jeres rejse med flere dage ved stranden eller besøg den spæn-
dende storby Singapore.

Sejlturen til Satang Island kan ikke gennemføres i monsun-sæsonen. I denne pe-
riode arrangerer vi en udflugt til Sarawak Kultur Center.

◗ alle transfers til og fra Kuching lufthavn
◗ 13 dages rundrejse som beskrevet
◗ udflugter m/ lokal engelsktalende guide
◗ tre nætter på Merdeka Palace, Kuching m/morgenmad
◗ en nat i Bako Nationalp Park m/helpension
◗ to nætter i Ibans-stammens langhus m/helpension
◗ seks nætter på Damai Beach Reort, Damai Beach m/morgenmad
◗ 10 x morgenmad, fem x frokost og tre x aftensmad

Den store Sabah rundrejse
Den malaysiske delstat Sabah kaldes også ”Det hellige bjergs land”. Her er smukke 
strande, krystalklart vand med farvestrålende koraller og fisk. Eksotiske øer, kæmpe 
grotter og majestætiske bjerge. For de natur interesserede er her en af verdens 
største regnskove med en usædvanlig rig og varieret flora, mere end 1.000 arter 
orkideer og den berømte Rafflesia, den største blomst i verden. Her lever de be-
rømte orangutanger, gibbonaber, løveaber, vildsvin og rådyr. Alt sammen krydret 
med charme og atmosfære nok til at overvælde selv den mest erfarne rejsende.

FRA DAG TIL DAG
DAG 1: Ankomst Kota Kinabalu og transfer til jeres hotel 
DAG 2: Sejltur til Gaya Island, vandretur samt Manukan Island
DAG 3: Kota Kinabalu: dagen er til fri disposition
DAG 4: Udflugt til Kinabalu Park ved foden af Mt. Kinabalu
DAG 5: Udflugt Poring; Kipungut vandfaldet. Transport til Kota Kinabalu
DAG 6: Sandakan: sejltur til Selingan Island
DAG 7: Sepilok Rehabilitation Center; orangutanger & Sukau regnskov
DAG 8: Sukau regnskov & Sukau Village. Sejltur på Kinbatangan floden
DAG 9: Transport til Sandakan: kort byrundtur. Videre til Kota Kinabalu
DAG 10: Transport til Kota Kinabalu lufthavn
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 8.620,- 

I har mulighed for at forlænge rundrejsen med flere dage ved stranden eller besøge 
den spændende storby Singapore.

◗ transfer til og fra Borneos lufthavne
◗ 10 dages rundrejse som beskrevet
◗ udflugter m/lokal engelsktalende guide
◗ fem nætter på Hyatt Regency, Kota Kinabalu m/morgenmad
◗ en nat på Celyn Resort, Poring m/helpension
◗ en nat på Selingan Island Resort, Selingan Island m/helpension
◗ to nætter på Sukau Rainforest Lodge; Sukaú  m/helpension
◗ otte x morgenmad, syv x frokost og fire x aftensmad

Borneo er omgivet af Det Sydkinesiske Hav mod nord og nordvest, 

Suluhavet mod nordøst, Celebeshavet og Makassarstrædet mod øst, 

Javahavet mod syd og Karimatastrædet mod sydvest.

Borneo
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BALI, LOMBOK & GILI  

EVENTYRLIGE ØER

Bali Classic
Temaet for denne oplevelsesrige rundrejse er Balis spændende kultur og smukke 
natur. Dagsprogrammet er varieret og byder f.eks. på besøg hos den lokale be-
folkning i landsbyerne for bl.a. at opleve traditionelle danse og kunsthåndværk; 
oplevelser i den smukke særprægede natur; besøg i nogle af øens flotte templer 
samt en underholdende og spænd-ingsfyldt raftingtur ned af Ayung floden. Na-
turligvis bliver der også
rig mulighed for ren afslapning på de skønne sandstrande. 
Kort sagt – en god blanding af oplevelser og afslapning.
 
FRA DAG TIL DAG
Dag 1.  Ankomst Bali og transfer til jeres hotel
  2.  Sanur/Tanjung Benoa: traditionel Kecak danse-opvisning
  3.  Sanur/Tanjung Benoa: dagen er til fri disposition
  4.   Ubud via håndværksbyer, Moder Templet & Den Flydende Pavilion
  5.  Ubud: dagen er til fri disposition
  6.  Ubud: Rafting på Ayung floden m/frokost
  7.  Ubud: dagen er til fri disposition
  8.  Candidasa via Elefantgrotten, Gianyar, Goh Lawah templet
  9.  Candidasa: dagen er til fri disposition
  10.  Lovina via templerne Kehen & Penulisan og byen Kintamani
  11.  Lovina: dagen er til fri disposition
  12.  Sanur/Tanjung Benoa via Gitgit-vandfaldet & Ulu Danu templet
  13-14.  Sanur/Tanjung Benoa: dagen er til fri disposition
  15.  Transfer til lufthavnen

Bo på standard hoteller
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 6.325,-
Hoteller: Parigata Resort Sanur,  Pertiwi Resort,   Rama Candidasa, 

Aditya Beach Resort.

Bo på førsteklasses hoteller
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 8.690,-
Hoteller: Segara Village Sanur,, Nite  Ananda Cottage,  Puri Bagus Candidasa, 

Puri Bagus Lovina.

◗ transfer til og fra lufthavnen
◗ 15 dages rundrejse som beskrevet m/udflugter & entréer
◗ udflugter m/ lokal engelsktalende guide
◗ seks nætter på valgte hotel, Sydkysten m/morgenmad
◗ fire nætter på valgte hotel, Ubud m/morgenmad
◗ to nætter på  valgte hotel, Candidasa m/morgenmad
◗ to nætter på valgte hotel, Lovina m/morgenmad
◗ 14 x morgenmad & 1 x frokost

Bali, Lombok & Gili
På denne rundrejse skal I opleve tre forskellige ø-samfund på én og samme rejse. På 
Bali skal I blandt andet besøge Goa Lawah, hvor I finder et af øens helligste temp-
ler, ligesom I også skal på en sjov og spænd-ingsfyldt raftingtur på Ayung floden. 
Ellers er tiden på turen i høj grad jeres egen, idet dagsprogrammet er meget frit 
og giver rig mulighed for at slappe af, nyde de dejlige strande og opleve øerne i 
jeres eget tempo.

FRA DAG TIL DAG
Dag 1.  Ankomst Bali og transfer til jeres hotel i Candidasa
  2-3.  Dagene er til fri disposition
  4.  Ubud via Elefantgrotten, Giayar væverier & Goa Lawah templet
  5.  Ubud: Rafting på Ayung floden m/frokost
  6.  Ubud: dagen er til fri disposition
  7.  Transport med båd til Lombok og jeres hotel
  8-10.  Lombok: dagene er til fri disposition
  11.  Transport med båd til Gili Trawangan og jeres hotel
  12-13.  Gili Trawangan: dagene er til fri disposition
  14.  Transport med båd til Lombok. Fly til Bali
  15.  Lufthavnstransport i
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 9.405,-

◗ transfer til og fra alle lufthavne
◗ 15 dages rundrejse som beskrevet m/udflugter & entréer
◗ indenrigsfly Lombok - Bali
◗ udflugter m/ lokal engelsktalende guide
◗ tre nætter på REspati Beach Candidasa, Candidasa m/morgenmad
◗ tre nætter på Pertiwi Resort, Ubud m/morgenmad
◗ fire nætter på  Sengigi Beach, Lombok m/morgenmad
◗ fire nætter på Vila Ombak, Gili Trawangan m/morgenmad
◗ 14 x morgenmad & 1 x frokost

Bali har en af de mest varierede og udviklingsrige kulturer for optræ-

dener i verden. Bl.a. er balinesisk slagtøjsmusik, kendt som gamelan 

højt udviklet. Balinesiske kunstnere opfører ofte stykker, der skildrer 

historier fra Hinduismen, som f.eks. Ramayana, markant farvet af bali-

nesisk indflydelse.

Bali, Lombok & Gili
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FRANSK POLYNESIEN

EVENTYRLIGE ØER

Fransk Polynesiens perler
Fransk Polynesien er et sandt paradis, som består af 5 ø-grupper; Society ø-gruppen 
med de eksotiske og romantiske øer Tahiti, Moorea, Huahine og Bora Bora. Tuamoto 
ø-gruppen består af fortryllende øer og atoller, hvoraf Rangiroa er den største. På 
disse øer vil I opleve ægte bounty strande med kridhvidt sand og krystalklart hav, 
som gemmer på en fortryllende verden under havoverfladen. En perfekt destina-
tion for snorkling og dykning, og hele året rundt kan man opleve hajer, delfiner, 
Napoleons fisk, skildpadder, rokker og barracudaer ved de smukke koraller. Øerne 
gemmer på fantastiske oplevelser fra trekking i Tahitis bjerge og frodige dale til 
afslapning ved de eksotiske atoller med kokospalmer. Fransk Polynesien er  i sand-
hed en fantastisk destination!

FRA DAG TIL DAG
Dag 1.  Ankomst Tahiti og transfer til jeres hotel
  2.  Tahiti: Papeete byrundtur & Tahiti ø-rundtur
  3.  Flytransfer til Moorea
  4.  Moorea: ø-rundtur i 4x4
  5-6.  Moorea: dagene er til fri disposition
  7.  Flytransfer til Huahine
  8.  Huahine: ø-rundtur i 4x4
  9-10.  Huahine: dagene er til fri disposition
  11.  Flytransfer til Bora Bora
  12.  Bora Bora: snorkle-udflugt
  13-14.  Bora Bora: dagene er til fri disposition
  15.  Afrejse fra Bora Bora tilbage til Tahiti
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 14.360.-

◗ transfer til og fra alle øernes lufthavne
◗ indenrigsfly mellem øerne
◗ velkomst modtagelse på Tahiti
◗ fire udflugter m/ lokal engelsktalende guide
◗ to nætter på Hotel InterContinental Resort Tahiti
◗ fire nætter på Hotel InterContinental Resort Moorea
◗ fire nætter på Hotel Maitai Huahine
◗ fire nætter på Hotel Maitai Bora Bora
◗ 14 x morgenmad

Fantastiske Fransk Polynesien
Tahiti er den største polynesiske ø med bjerge op til 2.241 m., frodige dale, rivende 
floder samt ægte bounty strande og krystalklart hav. 

Moorea kaldes den magiske ø og har en af Stillehavets smukkeste laguner. Bjer-
gene fremviser de utrolig smukke vandfald og frodige bjergsider, som en tropisk 
have hvor ananasen gror. Huahine er omgivet af koraller, smukke strande, frodig 
vegetation samt traditionelle templer. Rangiroa er en atol, som Jasques Costeau 
kaldte for en af verdens fineste, grundet dets koralrev, formidable dykning, turkise 
lagune og bounty strande. Bora Bora er en af verdens mest romantiske øer, som 
Kaptajn Cook kaldte for Stillehavets Perle. Den frodige og grønne ø omkranses af 
turkisblåt hav og safirfarvede laguner. 

FRA DAG TIL DAG
Dag  1.  Ankomst Tahiti og transfer til jeres hotel
  2.  Tahiti: Papeete byrundtur & Tahiti ø-rundtur
  3.  Flytransfer til Moorea
  4-6.  Moorea: dagene er til fri disposition
  7.  Flytransfer til Huahine
  8-10.  Huahine: dagene er til fri disposition
  11.  Flytransfer til Bora Bora
  12.  Bora Bora: ø-rundtur i 4x4
  13-14.  Bora Bora: dagene er til fri disposition
  15.  Flytransfer til Rangiroa
  16.  Rangiroa: snorkling ved Tiputa passet
  17-18.  Rangiroa: dagene er til fri disposition
  19.  Afrejse Rangiroa tilbage til Tahiti
Pris pr. person i delt dobbelværelse fra kr. 18.180.-

◗ transfer til og fra alle øernes lufthavne
◗ velkomst modtagelse på Tahiti
◗ tre udflugter m/ lokal engelsktalende guide
◗ to nætter på Airport Motel Tahiti
◗ fire nætter på Pension Fare Vaihere Moorea
◗ fire nætter på Hotel Relais Mahena Huahine
◗ fire nætter på Hotel Matira Bora Bora
◗ fire nætter på Pension Raira Lagoon Rangiroa
◗ 18 x morgenmad

Fransk Polynesien er bl.a. kendt for den franske maler Paul Gauguin 

som opholdt sig på Tahiti og Marquesa-øerne i perioderne 1891–1893 

og 1895–1903.

Fransk Polynesien
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Hawaii Classic
Aloha! Turen rundt på de fire af Hawaiis største øer kan ske på to måder; enten med 
kyndige lokale guider eller på egen hånd. På den guidede tur er der rig mulighed 
for at få et godt indblik i forskellen mellem Hawaii-øerne, mens man på kør-selv-
turen har friheden til at følge sit eget tempo.I begynder turen med et par overnat-
ninger ved den berømte Waikiki-strand på Honolulu. Turen fortsætter til Kauai, 
den mindst besøgte ø, hvor atmosfæren er noget mere tilbagelænet. På Big Island 
skal hovedattraktionen, det store aktive vulkanområde, opleves. På den smukke ø, 
Maui, kan man opleve variationen med ananasplantager, frodigt landskab, forrevne 
klipper og gyldne strande.

FRA DAG TIL DAG
Dag  1.  Ankomst Honolulu og transfer til jeres hotel 
  2.  Oahu: Afhentning af bil
  3.  Oahu: dagen er til fri disposition
  4.  Transport til Kauai - afhentning af bil
  5.  Kauai: dagen er til fri disposition
  6.  Transport til Big Island
  7-8.  Big Island: dagen er til fri disposition
  9.  Transport til Maui 
  10.  Maui: dagen er til fri disposition
  11.  Transport til Honolulu, Oahu

Kør-selv inklusiv 11-dages billeje
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra  kr. 13.565,-

Dag  1.  Ankomst Honolulu og transfer til jeres hotel 
  2.  Oahu: dagen er til fri disposition
  3.  Oahu: byrundtur Honolulu & Pearl Harbour
  4.  Transport til Kauai: dagen er til fri disposition
  5.  Kauai: Rundtur på øen bl.a.  Waimea Canyon
  6.  Transport til Big Island
  7.  Big Island: dagen er til fri disposition
  8.  Big Island: Rundtur til vulkanerne på øen
  9.  Transport til Maui: dagen er til fri disposition
  10.  Maui: Rundtur på øen, Hana
  11.  Transport til Honolulu, Oahu

Transfer med lokal engelsktalende guide og al landtransport
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 15.195,-

◗ flytransport mellem øerne
◗ tre nætter på Miramar at Waikiki, Honolulu m/morgenmad
◗ to nætter på Aloha Beach Resort, Kauai m/morgenmad
◗ tre nætter på Royal Kona Resort, Big Island m/morgenmad
◗ to nætter på Royal Lahaina Resort, Maui m/morgenmad

HAWAII

EVENTYRLIGE ØER

Hawaii hed tidligere Sandwich-øerne, og er USAs 50. stat. Beliggende 

ca. 3.700 km. sydvest for USAs vestkyst i Stillehavet, og den sydligst 

beliggende stat i USA.

Hawaii
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Galapagos
Galapagos-øerne ligger midt i tre oceaniske strømmes sammenflod og er en ”smel-
tedigel” af maritime arter. Forskellige udviklingsprocesser har sammen med øens 
ekstreme isolering ført til udviklingen af et usædvanligt dyreliv - f.eks. leguanen, 
kæmpehavskildpadden, den vingeløse skrav, den blåfodede sule og de mange 
forskellige finkearter. 

Vi har næsten ugentligt særlige tilbudspriser på Galapagos cruises, så kontakt 
os for tilbud på Galapagos cruises. Her følger et eksempel på et af vores mange 
cruises - vejledende listepris.

FRA DAG TIL DAG - Cruise A
Dag 1.      Ankomst til Galapagos og transfer til cruise. Baltra - Black Turtle Cove
  2. Genovesa: El Barranco & Darwin Bay
  3. Santiago; Sullivan Bay - Rabida
  4. Santa Cruz: Charles Darwin Station & El Chato
  5. Santa Cruz: Dragon Hill & Bachas Beach
  6. Florena: Post Office Bay & Cormorant Point eller Devil’s Crown
  7. Española: Suarez Point & Gardner Bay
  8. San Cristobal: Interpretation Center – Afrejse Galapagos

Galaven cruise: 8-dages cruise
Pris pr. person i delt kahyt fra kr. 13.770,- 

Galapagos skatter betales lokalt og udgør pt 110 US$
Vi skræddersyr selvfølgelig også kombinationen af Galapagos cruises med rund-
rejser på faslandet Ecuador eller anden destination.

◗ transfer til og fra lufthavnen
◗ otte dages Galapagos cruise 
◗ helpension
◗ daglige udflugter med engelsktalende guide
◗ aftenbriefing og orientering ombord på cruise

Påskeøens Magi
MIdt imellem Tahiti & Chile, 3.760 km ude i Stillehavet fra Chile kyst ligger På-
skeøen,  som er den mest isolerede ø på jorden.  Påskeøen er i dag et af de mest 
unikke steder på jorden, et gigantisk friluftsmuseum med en fascinerende kultur. 
Rapanui-befolkningen er af polynesisk oprindelse er venlig og imødekommende, 
og øens landskab lige så indbydende med smukke strande, klart blåt vand, vulkan-
ske kratere, lavaformationer og arkæolog-iske områder af stor interesse. Der er ikke 
mindre end 600 af de enorme statuer, Moais, som tavst vidner om en højtudviklet 
civilisation i fortiden.

FRA DAG TIL DAG
Dag 1. Ankomst Hanga Roa og transfer til jeres hotel
  2. Anakena - Rapa Nui historie + Camino de los Moais - Ahu Tongariki
  3. Ceremoniel landsby Orongo
  4. Transport til Mataveri lufthavn på Påskeøen
Pris pr. person i delt telt/værelse fra kr. 4.090,-

Forlæng eventuelt opholdet på Påskeøen med 1-2 fridage.
Vi skræddersyr selvfølgelig også kombinationen af ophold på Påskeøen med rund-
rejser på faslandet Chile.

◗ transfer til og fra Mataveri lufthavn
◗ udflugter som beskrevet m/engelsktalende guider
◗ tre nætter på Hotel Gomero m/morgenmad
◗ en x frokost (dag to)
◗ entréer

GALAPAGOS OG PÅSKEØEN

EVENTYRLIGE ØER

Den første europæer, som besøgte Galapagos øerne i 1535, var 

biskoppen af Panama, Tomás de Berlanga, hvis skib kom ud af kurs 

under en rejse fra Panama til Peru.

Galapagos

Det er sandsynligt at det var Polynesere der befolkede øen i kanoer før 

år 1000, - måske så langt tilbage som år 500.

Påskeøen
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Trinidad & Tobago
T&T, som søster-øerne også kaldes, er synonym med livsglæde, eksotiske ryt-
mer og fantastisk natur. Her ”hænger man ud” (eller limer som øboerne 
selv kalder det) med vennerne på gadehjørner og caféer, nyder livet på stranden 
under svajende palmer og danser natten lang til lyden af den medrivende calypso, 
der kan få selv den mest danse-sky tilskuer op af stolen. Som turist er det et ”must” at 
opleve og tage del i denne livsstil – og befolkningen byder velkommen med et smil! 

Og man må endelig ikke glemme den fantastiske natur, som de to øer gemmer på. 
Der er milevidt forskel på de nordlige øer i Caribien, der er af vulkansk oprindelse, og 
Trinidad & Tobago der i tidernes morgen var en del af det sydamerikanske fastland. 
Dette afspejles tydeligt i øernes flora og fauna, der er deres sydlige nabo værdig. 

Trinidad & Tobago er et paradis for både strandløver og naturelskere, og for dem 
der bare er livsnydere! 

FRA DAG TIL DAG
Dag 1. Ankomst Port of Spain og transfer til hotellet
  2. Heldagstur til ASA Wright fuglereservat og Arima
  3. Halvdagstur til Chaguanas, besøg på indiansk museum
  4. Eftermiddagstur til Caroni Swamps
  5. Aftentur i Port of Spain med mad og musik
  6. Transfer til lufthavnen. Ankomst Tobago og transfer til hotel
  7. Dagene er til fri disposition på Tobago
  8-14. Tobago
  15. Transfer til lufthavnen
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 7.715.-

◗ lufthavnstransfers på Trinidad og Tobago
◗ fem nætter på Forty Winks Guesthouse i Port of Spain
◗ fem x morgenmad
◗ udflugter som nævnt med engelsktalende guide
◗ ni nætter på Blue Waters Inn, standardværelse
◗ ni x morgenmad

TRINIDAD & TOBAGO

EVENTYRLIGE ØER

Trinidad, Tobago & Grenada
Kombinér jeres rejse til søster-øerne T&T med Caribien’s krydderi-ø, Grenada, der 
ligger lige nord for Trinidad & Tobago. Grenada er af vulkansk oprindelse og der er 
mange muligheder for udflugter på den smukke ø, hvor man kan gå på opdagelse 
blandt vandfald, plantager, regnskove og de smukkeste sandstrande. Hovedstaden 
St. Georges er desuden én af Caribiens mest charmerende med pastelfarvede huse 
i fransk, britisk og vestindisk arkitektur. 

FRA DAG TIL DAG
Dag 1. Ankomst Tobago og transfer til hotellet
  2. Dagen til fri dispotion på Tobago
  3. Halvdagstur til Tobago Rainforest
  4-5. Tobago
  6. Transfer til lufthavnen og fly til Port of Spain. Transfer til hotellet
  7. Valg mellem tre halvdagsture
  8. Dagen er til fri disposition i Port of Spain
  9. Transfer til lufthavnen. Ankomst Grenada og transfer til hotellet
  10. Dagen er til fri disposition på Grenada 
  11. Dagstur med båd til Carriacou 
  12-14. Grenada
  15. Transfer til lufthavnen
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 8.795.-

◗ lufthavnstransfers på Tobago, Trinidad og Grenada
◗ fem nætter på Tropikist Hotel, standardværelse
◗ fem x morgenmad
◗ halvdagstur til Tobago Rainforest med engelsktalende guide
◗ tre nætter på Forty Winks Guesthouse, standardværelse
◗ tre x morgenmad
◗ valg mellem tre halvdagsture med engelsktalende guide
◗ seks nætter på Flamboyant Hotel
◗ seks x morgenmad
◗ dagstur med båd til Carriacou

Klimaet er varmt hele året med en lufttemperatur, som varierer mel-

lem 23C og 32C. Der findes to årstider; den tørre årstid mellem januar 

og maj, og regntiden mellem juni og december. Døgnet har i gennem-

snit 11 lyse timer.

Trinidad & Tobago
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Surprisingly Cuban- Det virkelige Cuba
Denne rundrejse i Cuba er for dig med spejderånd og sans for eventyr, som dog gerne 
vil nyde gavn af en smule hjælp af vores venlige, cubanske guide for at undgå alle 
fodfejlene man begår på egen hånd.

Man må være forberedt på afvigelser og uregelmæssigheder i forhold til program-
met, da der f.eks. anvendes offentlig transport en stor del af tiden. Hvis man foretræk-
ker en rejse, hvor man på forhånd kender alle detaljer, skal man nok vælge en anden 
rejseform. Er man derimod parat til at kaste sig ud i eventyret og tage tingene som 
de kommer, vil man blive rigt belønnet.

FRA DAG TIL DAG
Dag 1. Ankomst Havana og transfer til jeres hotel
  2. Havana: byrundtur og frokost 
  3. Transport til Viñales
  4. Viñales: udflugt til Viñales dalen
  5. Transport til Havanna
  6. Fy til Baracoa: byrundtur
  7. Baracoa: dagen er til fri disposition
  8. Bus til Santiago
  9. Santiago; panoramisk byrundtur
  10. Transport til Bayamo; byrundtur & aftentur til musik steder
  11. Transport til Camagüey: aftentur til lokale musik steder
  12. Transport til Trinidad; aftentur til lokale spillesteder
  13. Heldagstur i og omkring Trinidad; byrundtur & Topes de Collantes
  14. Trinidad: dagen er til fri disposition
  15. Transport til Havana via Cienfuegos m/byrundtur
  16. Transport til Havana lufthavn
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra  kr. 11.330.-

Afslut eventuelt Surprisingly Cuban rundrejsen med strandophold på Cayo Levisa 
eller all-inclusive strandophold på Jibacoa.

◗ transfer til og fra lufthavne på Cuba
◗ 16-dages rundrejse som beskrevet m/engelsktalende guider
◗ al landtransport mellem byerne
◗ fly: Havana - Baracoa
◗ otte nætter på 3* hoteller m/morgenmad
◗ syv nætter på casa particular m/morgenmad
◗ alle ovennævnte udflugter m/engelsktalende guider
◗ 3 x frokost, 3 x aftensmad

Bella Cuba - Cuba for alle sanser
På denne tur gennem Cubas smukkeste seværdigheder fører vores engelsktalende 
guide jer ind i landets indtagende, historiske verden af spansk kolonitid, revolution 
og den eksotiske cubanske sjæl.

De første tre dage opholder I jer i det gamle Havanna – Habana Vieja. I bliver sat 
ind i landets revolutionshistorie, spiser frokost med en lokal kulturpersonlighed, og 
kommer til salsaundervisning hos to berømte danseinstruktører. Dette vil komme 
jer til gavn når I senere besøger The Benny Moore Café, og dansen begynder... Se-
nere går turen til Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara og Viñales dalen, i sandhed en 
samling kulturelle og naturmæssige perler for alle sanser.

FRA DAG TIL DAG
Dag 1. Ankomst Havana og transfer til jeres hotel
  2. Byrundtur; gamle Havana, salsa-undervisning, Benny More Cafe
  3. Byrundtur; moderne Havana- Transport til Las Terrazas
  4. Heldagstur til Viñales-dalen, cigarfabrik, indiansk grotte
  5. Transport til Santa Clara; byrundtur - Transport til Trinidad: aftentur
  6. Trinidad: byrundtur + Topes de Collantes
  7. Transport til Cienfuegos; byrundtur. Transport til Havana 
  8. Transport til Havana lufthavn
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 9.970.-

Afslut eventuelt Bella Cuba rundrejsen af med strandophold på 
Cayo Levisa eller all-inclusive strandophold på Jibacoa.

◗ transfer til og fra Havana lufthavn
◗ otte-dages rundrejse som beskrevet m/engelsktalende guider
◗ al landtransport mellem byerne
◗ fem nætter på 3* hoteller m/morgenmad
◗ to nætter på casa particular/homestay m/morgenmad
◗ alle ovennævnte udflugter m/engelsktalende guider
◗ 6 x frokost & 7 x aftensmad

CUBA

EVENTYRLIGE ØER

Cubas oprindelige befolkning kom under spansk kontrol i det 

16. århundrede. Uafhængighedskampen begyndte i 1868.

Cuba
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JAMAICA

EVENTYRLIGE ØER

Familievenlige Jamaica
Jamaica opfylder jeres ferieønsker hvad enten det drejer sig om en romantisk ”get 
away”, familieferie, aktiv ferie i Blue Mountains, badeferie  i på de smukke sand-
strande og laguner, eller en historiefordybende ferie med kulturelle og historiske 
seværdigheder. Smag på Jamaicas berømte Boston Jerk kød samt specielle kaffe. 
Jamaica har noget for enhver smag! 

Ønsker I at opleve lidt af hele Jamaicas palet af oplevelser, kan I med fordel afslutte 
ferien på et all-inclusive resort ved havet. Det er også muligt at kombinere ferien 
på Jamiaca med Cuba, som er beliggende kun en halv times flyvning fra Jamaica. 
Oplev den caribiske charme og varme  med familien på Jamaica.

FRA DAG TIL DAG
Dag 1. Ankomst Montego Bay og transfer til jeres hotel
  2. Montego Bay: byrundtur 
  3. Montego Bay: udflugt til Negril området og Margaritaville
  4. Montego Bay: dagen er til fri disposition
  5. Montego Bay: Sejltur langs Monntegos Bays kystlinie
  6. Montego Bay: Udflugt til Appleton Rum destilleri & YS vandfaldet
  7. Montego Bay: Dagen er til fri disposition
  8. Transport til Ocho Rios med besøg i Falmouth
  9. Ocho Rios: udflugt til Ocho Rios området
  10. Ocho Rios: dagen er til fri disposition
  11. Ocho Rios: udflugt til Dolphin Cove 
  12-13. Ocho Rios: dagene er til fri disposition
  14. Transfer til Montego Bay lufthavn
Pris per voksen i delt dobbeltværelse fra kr. 14.730,-
Barn under 12 år fra kr. 13.410,-

◗ transfer til og fra Montego Bay lufthavn
◗ alle ovennævnte udflugter m/engelsktalende guider
◗ al landtransport mellem byerne
◗ 13 nætter på 3* hoteller i Montego Bay & Ocho Rios 
◗ 13 x morgenmad & 1 x frokost (dag seks)

Jamaicas kultur og natur
På denne tur gennem Jamaica vil I få mulighed for at opleve Jamaicas spændende 
historie, smukke landskaber, musiske verden samt afslapning ved de dejlige sand-
strande. Oplev smagen af en skøn kop kaffe fra en Blue Mountains kaffeplantage 
og sæt tænderne i et mørt stykke Boston Jerk kylling tilberedt af efterkommere 
af slaverne, de berømte Maroons. Den naturlige skønhed overvælder ved Dunn’s 
River vandfaldet på næsten 200 meter, den blå lagune, som de fleste kender fra 
filmen Cocktail samt panorama udsigten fra de frodige Blue Mountains. Historien 
er synlig i byernes bygninger, forter og havne og ovenpå alel oplevelser er der tid 
til afslapning i de eksotiske laguner og skønen sandstrande.

FRA DAG TIL DAG
Dag 1.  Ankomst Montego Bay og transfer til jeres hotel
  2. Transfer til Ocho Rios. Udflugt Bamboo-rafting
  3. Ocho Rios: udflugt til Dunn’s River Falls
  4. Transport til Port Antonio: byrundtur
  5. Transport til Kingston. Udflugt til den blå lagune & Boston Jerk 
  6. Kingston: udflugt til Bob Marley museet
  7. Udflugt til Blue Mountains & kaffeplantage. Transport til Ocho Rios
  8-13. Ocho Rios: dagene er til fri disposition
  14. Transfer til Montego Bay
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 17.972,-

◗ transfer til og fra Montego Bay lufthavn
◗ alle ovennævnte udflugter m/engelsktalende guider
◗ al landtransport mellem byerne
◗ 13 nætter på 3* hoteller i ovennævnte byer
◗ 13 x morgenmad & 1 x frokost (dag syv)

Oprindeligt var Jamaica beboet af arawakindianere, der kaldte øen for 

Xamayca, der betød ”kildernes land”. Da Christoffer Columbus i 1494 

kom til øen, erklærede han den for spansk område og gav den navnet 

Santiago.

Jamaica
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SÃO TOMÉ & PRÍNCIPE

EVENTYRLIGE ØER

São Tomé & Príncipe
Uberørt natur og øde sandstrande er kendetegnende for São Tome & Príncipé. 
Disse to øer, der udgør en af verdens mindste uafhængige stater, ligger på ækvator 
i Atlanterhavet godt 200 km fra vestafrikas kyst. Øerne bærer tydeligt præg af den 
portugisiske kolonitid og gemmer på en enestående flora og fauna, der endnu er 
forholdsvis uudforsket. Her venter frodig oprindelig regnskov, smukke strande og 
barske kyststrækninger, en fantastisk flora hvor uopdagede orkidéer stadig dukker 
frem og et unikt fugleliv med over 140 registrerede arter, hvoraf 28 er endemiske.

São Tomé byder på dramatiske landskaber, gamle kakaoplantager og tropisk 
regnskov i Obo Nationalpark - tag med de lokale fiskermænd i kano gennem man-
groveskove; på trekking og birdwatching i nationalparken; oplev de nyudklækkede 
havskildpadder og nyd de smukke sandstrande.

På Príncipe er der rig mulighed for at tage på oplevelse i regnskoven - 70 procent 
af øen er dækket af oprindelig skov, hvoraf op til 20 procent af træer, orkidéer og 
fugle siges at være endemiske. Principe er også stedet for dykkere og fiskere, og 
i perioden juli - september kan man opleve pukkelhvalerne, når deres færd mod 
varmere vande bringer dem forbi Principe. Få alle oplevelser med - kombinér de 
to øer og bo på Sao Tome & Principes bedste hoteller.

FRA DAG TIL DAG
Dag 1. Ankomst São Tomé og videre fly til Príncipe
  2. Príncipe
  3. Príncipe
  4. Eftermiddagsfly til São Tomé
  5. São Tomé
  6. São Tomé
  7. São Tomé
  8. Transfer til lufthavnen
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 12.490.-

◗ alle lufthavnstransfers på Príncipe og São Tomé
◗ indenrigsflyvninger mellem São Tomé og Príncipe
◗ tre nætter på Bom Bom Island Resort
◗ fire nætter på Omali Lodge Luxury Hotel
◗ helpension på Bom Bom Island Resort
◗ halvpension på Omali Lodge Luxury Hotel

Øerne var ubeboede før portugiserne ankom mellem 1469 og 1471. 

i løbet af disse tre år udforskede portugisiske opdagelsesrejsende 

øerne og besluttede at de ville være en god base for handel med fast-

landet.

São Tomé & Príncipe
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PALM ISLAND - DUBAI

EVENTYRLIGE ØER

The Palm Jumeirah
Ekstravagant, udfordrende - og til tider uvirkelig. Dubai er arkitekternes paradis. Et 
slaraffenland, hvor ”only the sky is the limit”. Burj Dubai, verdens højeste bygning; 
Burj al-Arab, verdens eneste 7 stjernede hotel; og ø-projekterne The Palm og The 
World, der ligger i Det Indiske Ocean udfor Jumeirah-stranden. 

Med visioner der får resten af verden til nærmest at virke smålige, har Dubai skabt 
et eksklusivt samfund baseret på luksus, turisme og samhandel. Hvad Dubai måske 
mangler på det historiske og kulturelle plan, kompenseres der for med hotel- og 
shopping-oplevelser ud over det sædvanlige. Dubai er forkælelse og underholdning! 

Jumeirah Zabeel Saray
Dette spektakulære luksusresort, der åbnede dørene i januar 2011, ligger på den 
menneskeskabte ”palmeø”, Palm Jumeirah, med fantastisk udsigt over den Arabiske 
Golf. Resortets arkitektur og indretning reflekterer det grandiose Osmannerrige, og 
allerede fra man står ved indgangen, føler man sig hensat til en anden verden. Za-
beel Saray byder sine gæster på et bredt udvalg af land- og vandsportsaktiviteter, 
et fantastisk pool område, 10 spændende restauranter og barer, butiksarkade, og 
ikke mindst det enestående spa, Talise Ottoman Spa, der er ikke mindre end 8000 
m2 stort! Resortets 405 værelser har alle havudsigt og er selvfølgelig udstyret med 
alle topmoderne faciliteter. Udover værelser og suiter, har Zabeel Saray også 38 
overdådige villaer (4-5 soveværelser) beliggende i tropiske omgivelser omkring 
en pool-lagune og med direkte adgang til stranden.

FRA DAG TIL DAG
Dag 1. Ankomst Dubai og transfer til Jumeirah Zabeel Saray
  2. Palm Jumeirah
  3. Halvdagstur i Dubai
  4-6. Palm Jumeirah
  7. Transfer til lufthavnen
Pris pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 8.720.-

Udnyt de gode tilbud i perioden fra 8. maj - 30. september 2013! 
Book senest 27. januar og få 35 procent rabat + upgrade til halvpension.
Book senest 27. maj og få 30 procent rabat + upgrade til halvpension.

Kombiner turen til Dubai med safari i Kenya eller Sydafrika - eller den ultima-
tive badeferie i Maldiverne! 

◗ transfer lufthavn - Jumeirah Zabeel Saray t/r
◗ seks nætter på Jumeirah Zabeel Saray, Deluxe Room
◗ morgenmad
◗ halvdagstur i Dubai med engelsktalende guide

The Palm Islands, eller “Palmeøerne”, er tre kunstige øer ud for kysten 

ved Dubai. De er lavet for at få mere ud af kystlinjen. Øerne lægger 

ikke mindre end 520 kilometer til Dubais badestrand.

Palm Island - Dubai
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Eksperter i eventyr


