
Fåtal pla
tser kvar!

Söderhavets pärlor - 25 dagar

SÖDERHAVETS
PÄRLOR

25 DAGAR

Cooköarna

Unikresa!

 23

VAD INGÅR I PRISET?
• Flyg i ekonomiklass med Singapore Airlines, Fiji Airways,  
 Air New Zealand, Air Tahiti och Air Tahiti Nui 
• Flygskatter och bränsletillägg
• Inrikesflyg på Tahiti och Cooköarna
• Stopp i Singapore på både ut- och hemresan
• Boende 21 nätter på 4-stjärniga hotell med bästa läge
• 37 måltider; 21 x frukost, 9 x lunch och 7 x middag 
 (utöver flygmåltider)
• Alla utflykter, inträden och transporter enligt programmet
• All dricks och resehandbok
• Erfaren svensk färdledare
• Prisgaranti

PRIS: ca 107 900 KR (Pris per dag 4 316 kr)
från Köpenhamn/Stockholm/Göteborg per person i delat dubbelrum
Enkelrumstillägg: 27 900 kr, se sidan 4

AVRESOR 2022: 26/10**, 9/11* 2023: 25/10
Preliminärt datum och pris 
* fåtal platser kvar  **fullbokad resa

Resans höjdpunkter
• Bybesök och kavaceremoni på Fiji
• Samoas kultur och starka traditioner
• Samoa bjuder på häftig badupplevelse i To-Sua Ocean Trench
• Maorikulturen på Nya Zeeland
• Bay of Islands vackra natur och pittoreska staden Russell
• Lummiga vykortsvackra Moorea
• Legendariska och mytomspunna Bora Bora
• Snorkling i Aitutakis turkosblåa lagun                      
• Spektakulär ”Island Night Show” med vickande höfter 

En unik rundresa som tar dig till fem olika öriken i Stilla havet. En del av världen som 
utforskats av upptäcktsresande genom århundraden. Nu är det din tur att låta dig 
förföras av ländernas skönhet, fascinerande historia och spännande kulturer. Vart du 
än kommer i Söderhavet och oavsett om du möts av ett ”Bula” eller ”Kia Orana” så 
blir du alltid varmt välkomnad av gästvänliga människor med stora breda leenden.

Möten med öarnas uråldriga kulturer

5
öriken

UPPGRADERA DIG! 

Overwater bungalow på Bora Bora
Bora Bora var först i världen med att bygga hotellrum 
på pålar i vattnet. Känslan att ta ett morgondopp från 
den egna badstegen ner i lagunen är obeskrivbar. 

Kontakta oss för mer information.

RESAN I KORTHET
Dag 1-3 Skandinavien - Singapore* - Fiji
Dag 4-7         Fiji
Dag 8-10       Samoa
Dag 11-13 Nya Zeeland, Bay of Islands
Dag 14-18   Tahiti, Moorea och Bora Bora
Dag 19-22 Cooköarna
Dag 23    Nya Zeeland, Auckland
Dag 24-25     Auckland - Singapore* - Skandinavien  
*Stopover 1 natt

XX

Auckland

Fiji

Samoa

Cooköarna
TahitiSingapore

För utförligt dag-för-dag-program: tourpacific.se
Uppgradera 
flygresan -

kontakta oss!

Fiji
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Moorea

One Foot Island

Fiji

SÖDERHAVETS ÖAR – Ute i Stilla havet, i ett område större än Europa hittar vi några av 
världens vackraste önationer. Här står gästvänliga människor, färgstark ursprungskultur, vita ständer och 
turkosblått vatten i centrum. En drömdestination fylld med härliga upplevelser!

Fiji – En tropisk skärgård  | 3 nätter 
Resan startar på ö-paradiset Fiji där vi möts av ett familjärt 
Bula-välkomnande och lokalbefolkningens vänliga leenden. 
Här väntar vita stränder, kristallklart vatten, färgstark kultur 
och snorkling i världsklass. 
    En åktur upp i bergen tar oss till trädgården Garden of the 
Sleeping Giant, känd för sin stora samling orkidéer, till södra 
halvklotets största hinduiska tempel samt ett besök till den 
färgsprakande lokala marknaden. Under vår vistelse hälsar vi 
på en traditionell fijiansk by där vi upplever den betydelsefulla 
ceremonin och skapandet av Kava, fijianernas nationaldryck. 
Ett smakprov av denna dryck är nästan ett måste!

Samoa – Som en resa tillbaka i tiden  | 3 nätter 
”Talofa Lava” – Välkommen till Somoa! Vi anländer till denna 
önation i Söderhavet som kanske har bibehållit det mesta av 
deras genuina kultur. Här styr de 3000 år gamla traditionerna 
där familj och kärlek står i centrum, samt en sann respekt för 
allt levande. 
     I huvudstaden Apia går vi i den skotske författaren Robert 
Louis Stevensons fotspår och besöker hans hem där de kända 
böckerna Skattkammarön och Dr. Jekyll and Mr. Hyde skrevs.
    På en dagstur på ön Upolu färdas vi genom byar, djup 
tropisk regnskog, kokosnötsplantager och längs den vackra 
kusten. Vi besöker också en av Samoas mest kända sevärd-

heter, det naturliga vattenhålet To Sua Ocean Trench. En av 
kvällarna bjuds det till fest med en välsmakande måltid och 
en traditionell polynesisk ”fiafia- show”.

Nya Zeeland –Maorikultur och historia  | 4 nätter
Resan fortsätter till Nya Zeelands största stad, Auckland. 
Staden gör verkligen skäl för sitt smeknamn ”the City of Sails”, 
med sin stora hamn som hyser båtar av alla dess slag, inte 
minst segelbåtar.
    En tretimmars bussfärd tar oss till området norr om Auck-
land, Bay of Islands, viken med subtropiskt klimat och ett 
vackert kuperat landskap. Vi ankommer slutligen till den lilla 
kuststaden Paihia. Här får vi inblick i maorifolkets distinkta 
kultur, språk och traditioner då en stor del av deras historia är 
anknutet till Paihia. 
   En vistelse i den pittoreska staden Russell ger oss en inblick 
i Nya Zeelands historia, vars hamn har kvar många av sina 
originalbyggnader och gatunamn sedan mitten av 1800-ta-
let. I historians spår gör vi ett stopp på den viktiga platsen, 
the Waitangi Treaty House, där maorierna och britterna 
undertecknade avtalet som garanterade maorifolkets deras 
äganderätt av sitt land och sin kultur.

Tahiti – Paradisöar | 5 nätter 
Vi stiger ombord flyget som tar oss till ön Tahiti och när vi 
landar har vi passerat datumlinjen och är där med tillbaka till 
gårdagens datum. Öarnas skönhet är storslagen med dess 
svajande palmer, vita sandstränder, turkosblåa vatten, drama-
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tiska vulkantoppar och vänliga lokalbefolkning. Detta är mångas 
sinnebild av ett genuint semesterparadis.
    Dagen efter färja över till vulkanön Mooera där vi spenderar en 
avslappnad eftermiddag. Njut av resortens alla faciliteter, ta en 
promenad på stranden eller ett dopp i klarblått vatten. Vi beger 
oss även på en händelserik och stundtals skumpig upptäcktsfärd 
där vi upplever denna ö och dess vykortsvackra vyer, kända vanilj-
och fruktplantager och lummiga natur.
     Från ett paradis till ett annat, ön som andas flärd och exklu-
sivitet, den mytomspunna ön Bora Bora. Här njuter vi av livets 
goda och öns lyxiga miljö. Snorkla i den kristallklara lagunen och 
upptäck livet under ytan, simma med ofarliga stingrockor och 
revhajar. Här skapar vi minnen för livet!

Cooköarna – Småskaligt & ljuvligt| | 4 nätter 
Här välkomnas vi av en lugn, avslappnad atmosfär och gästvän-
liga öbor. Cooköarna präglas av sin småskaliga bebyggelse, inga 
hus får vara högre än palmerna och öns hotell smälter väl in i 
den frodiga växtligheten. Första kvällen på Rarotonga, huvudön 
och den största av önations femton öar, besöker vi Te Vara Nui 
Village för en spektakulär ”Over Water Night Show” som bjuder 
på dans, musik och en smaklig polynesisk buffé.  
    En tidig morgon tar vi oss till kyrkan där vi deltar i en oförglöm-
lig upplevelse med mycket söderhavskänsla. Här sjunger de så att 
taket lyfter! 
    En av resans höjdpunkter är dagsturen till en av Söderhavets 
vackraste platser, Aitutaki där vi stiger ombord för en kryssning i 
den stora turkosblåa lagunen. Dagen bjuder på vackra stränder 
och snorkling vid flera sandöar däribland den fantastiska lilla ön 
”One Foot Island”. 

 

Varför ska du välja just 
den här rundresan?
Du får uppleva en unik och färgstark resa fylld med 
minnesvärda upplevelser. En resa med höjdpunkter som 
paradisöarna Tahiti, Fiji och Raotonga. Längtar du till 
Söderhavet, res då med Tour Pacific.

• Ett besök i traditionell fijiansk by 
• Inblick i Samoas 3000 år gamla kultur 
• Upplev historiska platser i Nya Zeeland 
• Vykortsvacka vulkanön Moorea
• Kryssning i Aitutaki med besök till ”One Foot Island”

Skynda dig att boka innan platserna tar slut!

För utförligt dag-för-dag-program: tourpacific.se

    Kontakta Tour Pacific eller din  
  resebyrå för mer information!
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Aitutaki

CooköarnaTahiti

Genuina 
Söderhavet

Spännande söderhavskultur

Unik resa – bara hos Tour Pacific




