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Maldives - The Romantic Getaway

Turkode

Destinasjoner

Turen destinasjon

Reisen er levert av

34340
Male

Oversikt

Maldivene

Turen starter

Oslo - Gøteborg - Stockholm København
10 dager

Fra : NOK

Romantikken blomstrer på Maldivene, strendene venter kritthvitt mot et asurblått Indisk Hav. palmene vaier svalt over lagunen. Spa avdelingen har
ledige senger som venter, tropiske paraplydrinker og middager under en enorm stjernehimmel....alt dette er Maldivene! Kun litt over 13 timer fra
Skandinavia kan du oppleve dette lille paradiset og ﬁnne nettopp din favoritt øy blant de over 1200 øyene som utgjør Maldivene!

Reiserute
Dag 1: Avreise fra Skandinavia² med Turkish Airlines
Dag 2: Ankomst Male, og videre med sjøﬂy til Baa Atoll
Dag 3: Reethi Beach Resort - Baa Atoll
Dag 4: Reethi Beach Resort - Baa Atoll
Dag 5: Reethi Beach Resort - Baa Atoll
Dag 6: Reethi Beach Resort - Baa Atoll
Dag 7: Reethi Beach Resort - Baa Atoll

Dag 8: Reethi Beach Resort - Baa Atoll
Dag 9: Sjøﬂy tilbake til Male og videre med Turkish Airlines til Istanbul
Dag 10: Ankomst Istanbul og videre til Skandinavia²

Uovertruﬀen luksus, fantastiske hvite strender og utrolig dykkemuligheter gjør Maldivene til det m
Fabelaktige strender - Maldivene har kanskje noen av de ﬂotteste strendene i verden (men
ikke helt på høyde med vår favoritt, New Caledonia). Med mer enn 1200 øyer å velge mellom
er det vanskelig både å velge og ikke bli blasert. Her er det hvit puddersand så langt øyet kan
se og dette har da også gjort at Maldivene får over 1 million besøkende hvert eneste år.
Det ﬁnnes et hotell for alle - Hvert eneste hotell på Maldivene eier sin egen lille private øy
perle og det er over 100 slike resort øyer å velge mellom. Vi i REISEbazaar kan tilby
bomuligheter i alle klasser fra gode enklere 3-stjerners hoteller til de mest luksuriøse hoteller
an kan forestille seg.
Romantikken blomstrer - Romantikk og bryllupsreiser er "big business" i Maldivene og man
kan fortsatt ﬁnne små perler blant myldret av tilbud og trenger ikke nødvendigvis bety et
budsjett på størrelse med en årslønn. Vår favoritt er lille Makunudu Island hvor det ikke ﬁnnes
noen TV eller høy musikk, bare enkle men nydelige bungalower spredt utover stranden under
palmene. Men det er klart det mest romantiske og beste hotellene er normalt sett ikke de
billigste.
Dag 1: Avreise fra Skandinavia²
Pakken er basert på reise med Turkish Airlines fra deres destinasjoner i Skandinavia (med evt
tilslutning fra andre byer med SAS, spør oss om pris). Reisen er via Istanbul.
Dag 2: Ankomst Malè (M, AI)
Du ankommer Malè på ettermiddagen og blir her møtt av hotellets representant og transfer til sjøﬂyhavnen. Herfra ﬂyr du med Maldives Air Taxi til
Baa Atollen. Resten av ettermiddagen ledig etter innsjekk.
Overnatting Reethi Beach Resort
Dag 3 - 8: Baa Atoll & Reethi Beach Resort (AI)
Ledige dager på din lille paradis øy i havgapet og det Indiske havet som strekker seg tilsynelatende endeløst ut i horisonten. Overnatting Reethi
Beach Resort
Dette ypperlige hotellet ligger på nordøstsiden av Baa Atollen, på den lille øya Fonimagoodhoo. De ﬂotte husene ligger spredt mellom nydelige
naturlige omgivelser, omkranset av langstrakte kritthvite sandstrender. Noen av husene står på stylter ute i den klare lagunen, og gir en unik
opplevelse for de besøkende. Hotellet oser av den luksus og eleganse du forventer av en tropisk destinasjon. Gjestehusene er nydelig
designet, utsmykket med naturlige materiale og en stil typisk for Maldivene. De tilbyr en blanding av rekreasjon, luksus og fantastisk utsikt, og
gjestene er her omringet av en smittende ro. Hotellet tilbyr gjestene et variert utvalg av fasiliteter, spennende fritidsaktiviteter og fantastiske
spisemuligheter. Noe som gjør dette til den ultimate destinasjonen for avslapping og fornøyelse.
Dag 9: Avreise (F, AI)
Ditt opphold har dessverre kommet til en ende og det er retur tilbake til Malè med sjøﬂy på ettermiddagen og forbindelse med Turkish Airlines via
Istanbul til Skandinavia
Dag 10: Ankomst Skandinavia²
Du ankommer Istanbul om morgenen og videre forbindelse til Skandinavia.

Viktig Informasjon
Pakken inkluderer:

Fly Skandinavia² - Male - Skandinavia² m/Turkish Airlines
Alle ﬂyskatter
Ankomst & avreise assistanse i Male
Sjøﬂy transfer Male - Faﬀu Atoll - Male
7 netter Reethi Beach Resort, Baa Atoll
Romtype: Double or twin reethi-villa
Måltider: All Inclusive
Ikke inkludert:
Tips
Reise- og avbestillingsforsikring
Annen nyttig informasjon:
Pris: er basert på per person i delt twin/dobbelt rom i lavsesong. Alle reiser med REISEbazaar er med ruteﬂy og pris vil avhenge av ledig kapasitet på
ønsket reisedato samt sesong for hotellene benyttet i pakken og kan derfor variere. Alle tilbud gis uforpliktende på forespørsel. Stopover på reisevei er
mulig, og pakken kan selvsagt også kombineres med andre destinasjoner i regionen.
Skandinavia² - avreise fra Oslo, København, Gøteborg, Billund, Aarhus & Stockholm
Beste tid for denne destinasjonen: Deﬁnitivt den beste tiden er mellom des-feb (men dette er også den dyreste tiden). Mar & april er også en bra tid for
å besøke Maldivene (men dette er den varmeste årstiden). Unngå mai-nov hvis du er ute etter lange solfylte dager. Regn og stormer er vanlige i denne
perioden (men dette er da den billigste perioden å besøke landet).
Barn på reisen: barnepris på forespørsel. Men husk det er lite aktiviteter utover sol, bad og vannsport.
Andre Resorts og muligheter: Vi har valgt ut et av mange hoteller vi benytter på Maldivene. Andre anbefalte hoteller i kategorien 4-stjerner er bl.a
Kuredu Island Resort, Veligando Island Resort & Spa & Komandoo Island Resort.

Priser / Datoer
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en
evt. avbestilling av reisen
Tilgjengelige datoer

Pris (1 voksen)

Pris (1 barn)

Status reise

Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i 7
dager. Vi gjør oppmerksom på at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling er
mottatt.
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