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RESENÄRSCITAT
Nu är vi på hemmaplan igen efter en otrolig resa.
Vi förundrades flera gånger under resan hur allt bara
klaffade. Alla bokningar, hotell, flyg, transfers och
utflykter flöt på och 4 st från familjen Olofsson var
välkomna överallt vi anlände. Vi vill tacka Tove så
innerligt för det goda arbete hon lagt ner för att vår
resa skulle bli så fantastiskt bra. Vi är supernöjda.
Familjen Olofsson
Tack för all hjälp med bokningen, Anya! Du sydde
ihop det helt perfekt och var hela tiden väldigt
lyhörd för vad vi var ute efter. Jag kan bara hoppas
att vi ska få chansen att återvända till Söderhavet!
Cicki Gustavsson

VI ÄR RESESPECIALISTER
Därför ska du boka med en resespecialist
Vi på Söderhavsresor kan det vi gör. Vår
långa erfarenhet och goda kännedom om
våra destinationer hjälper våra kunder att få
en skräddarsydd resa för varje individ. Vi reser ofta till länderna själva och har fördelar
från goda samarbeten med flygbolag, boenden och utflyktspartners. En semesterresa
måste alltid vara lyckad, men när resan går
till andra sidan jorden är det ännu viktigare
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att allt går som det ska. Det är mer att tänka
på än man tror när man planerar en resa så
långt hemifrån. Där kommer vår erfarenhet
in som en säkerhet för dig som kund. Dessutom blir resan både bättre och betydligt
mer prisvärd i slutändan!
Kontakta oss idag för en drömupplevelse
imorgon. Välkommen till oss!
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Resan har varit helt fantastisk! Det är så mycket
upplevelser och intryck så det kommer att ta ett bra
tag att smälta allt. Allt har fungerat jättebra. Flyg,
bilar, boende och utflykter har funnits när vi kommit
fram. Helen har verkligen varit bra på att hitta
centrala hotell i storstäderna, som gör att man kan
flanera och uppleva attraktioner utan att behöva
lägga tid på förflyttningar. Tack för ett jättejobb
med alla bokningar som fungerat så bra!
Gun, Tage, Stina och Mats

Utgivare: Researrangörerna Nordic AB
Produktion: MacNeale AB
Omslagsfoto: Shutterstock
Repro/Tryck: Printall
Med förbehåll för eventuella ändringar och tryckfel

VILKEN RESA PASSAR DIG?

SKRÄDDARSYDDA RESOR

RUNDRESOR MED GUIDE

Du reser runt på egen hand efter dina önskemål med hyrbil,
husbil, tåg eller transfers.

Färdiga paketresor med svensktalande guider där du reser i grupp.
Du kan förlänga resan med ett skräddarsytt program efteråt.

BRÖLLOPSRESOR

KRYSSNINGAR

Gör er bröllopsresa till er mest oförglömliga
resa någonsin.

Upplev Söderhavet och kryssa runt på andra
sidan jorden.

GOLFRESOR

KOMBINATIONSRESOR

Spela på några av världens mest spektakulära
banor Down Under.

Addera och kombinera reseäventyret med ännu fler
exotiska platser.
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SÖDERHAVSRESOR

SKRÄDDARSYDDA
RESOR DÄR DU HÅLLER
I TAKTPINNEN!
Alla våra resor är förslag på hur du kan lägga
upp din resa och är tänkta som inspiration.
Du kan självklart ändra hur mycket du vill,
lägga till, dra ifrån och forma resan så att
den blir precis som du önskar. Vi skräddarsyr efter dina önskemål. Med vår gedigna
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kunskap, långa erfarenhet och flertalet specialavtal med flygbolag och hotell kan vi
göra kombinationer som inte är möjliga för
andra. Din drömresa är i sikte och möjligheterna är oändliga!
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VÅRA GUIDADE RUNDRESOR
- FÖR DIG SOM VILL HA DET MESTA
AV DET BÄSTA!
Även om våra resor går långt bort är det alltid nära till att bli omhändertagen. Våra
rundresor är för dig som vill åt de bästa upplevelserna och höjdpunkterna men själv inte
vill sitta bakom ratten eller läsa kartan. Du
kan luta dig tillbaka och bara njuta av alla intryck och upplevelser som serveras. Det

finns alltid en erfaren svensktalande guide
som ser till att resan är välplanerad och blir
perfekt. Dessutom reser du i trevligt sällskap med likasinnade som också drömt om
länderna Down Under. Vi har valt ut de bästa
guldkornen av destinationer, hotell, restauranger och utflyktsmål och tummar aldrig

på kvaliteten! I grundpriset ingår allt som står
i programmet och det är bara ett fåtal saker
som du behöver köpa till efter eget intresse
och behov. Här finns inga dolda kostnader
eller halvdana program, våra resor är kompletta. Din semester är vår angelägenhet!
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VÅRA UTVALDA FAVORITER

AUSTRALIEN En kontinent fylld av upplevelser (sid 10)

NYA ZEELAND Drömmen för naturentusiasten (sid 18)

FRANSKA POLYNESIEN Vårt lyxigaste resmål (sid 30)

COOKÖARNA Här finns inga krav eller måsten (sid 32)

SAMOA Det genuina Söderhavet (sid 34)

FIJI Sinnebilden av paradiset (sid 36)
8
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AUSTRALIEN, EN KONTINENT
FYLLD AV UPPLEVELSER
Australien är inte bara ett land, det är en hel kontinent
fylld av fantastiska upplevelser och intryck. Här finns allt
från vackra stränder, fascinerande natur, världsberömda
vinregioner, orörda nationalparker och intressant marint
liv till stadsliv, kultur, shopping, nöjen och sportevenemang. Detta är resmålet för stora äventyr, sol och bad,
vänliga människor och trevliga miljöer.
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Det finns få platser i världen som lämnar ett så starkt
och bestående intryck som Australien gör. I Down Under
som Australien kallas finns alltid något nytt att upptäcka. Det kan ta flera resor att göra sig en bild av denna
enorma kontinent. Kom och upplev en del av allt som
detta land har att erbjuda. G’day mate!

FIONA, resespecialist

AUSTRALIEN
I MITT HJÄRTA
I Australien finns en stor del av mitt hjärta.
Genom åren har jag haft möjligheten att
besöka alla Australiens delstater och territorier. Jag har gjort utflykter, kryssningar
och äventyrsresor, vandringar i bushen,
snorklat och paddlat. Jag har badat i sällskap av krokodiler, övernattat under bar
himmel, bott på lyxhotell och unika öar på
Stora barriärrevet. Australien är verkligen
en fantastisk kontinent med hur mycket
som helst att uppleva. Men det är Australiens Outback som har påverkat mig allra
mest.
Det är svårt att översätta ”Outback” men du
förstår när du kommit dit. Verklig Outback
finns nog bara i Australien. Föreställ dig klarblå himmel, vidöppet landskap, runt omkring
dig röd jord, unikt djurliv och färgstarka personligheter.
Min senaste resa till the Outback var med ett
gäng glada vänner för att fira en 50-års dag.
Målet var William Creek, ca 80 mil norr om
Adelaide och en riktigt unik outbackpub mitt i
den röda öknen längs Oodnadatta Track. Vi
reste första delen med buss och passade på

att äta lunch med lokala delikatesser och
provade viner i vindistriktet Clare Valley.
Från den lilla staden Hawker, med 341 invånare, flög vi ett litet plan över Flinders Ranges
nationalpark, över Wilpena Pound, en enorm
naturlig amfiteater omgärdad av berg och
över Australiens största sjö, Lake Eyre. Landskapet är bedårande vackert med sin unika
flora.
Vi landade i William Creek med en population
om 11 personer och en hund, och checkade
in på vårt boende innan det var dags för en
iskall öl i puben med efterföljande middag.
De informella måltiderna är rikliga och typiska för Australiens Outback. Efter ett par glas
i den vänliga atmosfären pratar alla med varandra. Samtalen handlar om allt ifrån lokal
politik till brist på regn och berättelser om det
dagliga livet i Outbacken. Utanför puben, i
den varma vinternatten, fascinerades vi
länge av den fantastiska stjärnhimlen.
Dagen därpå klev vi ombord på det lilla flygplanet och flög över The Painted Hills och
Anna Creek Station, en boskapsranch som är

större än Belgien! The Painted Hills är ett
unikt område som plötsligt dyker upp i det
platta ökenlandskapet. Experterna tror att
det har uppstått under 50 miljoner års klimatförändringar. Området är mycket känsligt
och enda sättet att komma hit är med flyg. Vi
kände oss mycket priviligierade att ha fått
uppleva denna magnifika plats.
Vi flög tillbaka till William Creek och tog farväl av värdparet och våra piloter. Våra nyblivna vänner fick hjälp att damma av sin jeep
innan de fortsatte sin resa mot Coober Pedy.
Vi tog en sista titt in i puben och lämnade
våra visitkort bland tusentals andra som var
fasttejpade på väggarna. Jag måste erkänna
att det var lite svårt att lämna denna lilla pub
med så stor karaktär mitt i ingenstans, men
även vi måste resa tillbaka till civilisationen
och verkligheten.
William Creek beskrivs som ”in the middle of
nowhere, on the way to somewhere”. Och det
är just den känslan som gör Australiens Outback så speciell och som för evigt har en
plats i mitt hjärta.
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R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

AUSTRALIENS HÖJDPUNKTER 18 DAGAR
Den här resan, som baseras på tidigare resenärers samlade höjdpunkter, startar i
Sydney, en ikonisk stad med alla sina vikar
och stränder kring Sydney Harbour. Efter
några händelserika dagar i Sydney reser ni
vidare till den välkomnande staden Melbourne. Här finns ett livligt folkliv, teatrar
och utmärkta restauranger. Gör en dagstur
utmed Great Ocean Road eller ta en tur för
att se koalor, kängurur, emuer och sällsynta
fågelarter i sin naturliga omgivning.

Resan fortsätter till Adelaide som ligger vackert belägen vid River Torrens. Tack vare ett
gynnsamt klimat råder här särskilt goda förhållanden för vinodling. Åk ut till de böljande
kullarna och vackra dalarna runt Barossa Valley – en fröjd för både öga och gom! Det är
dags att lämna städerna och resa till Red Center, till vildmarken eller Outback som australiensarna själva säger. Förutom enastående
natur finns också ursprungsbefolkningens,
aboriginernas, fascinerande kultur och histo-

ria ständigt närvarande. När solen stiger över
horisonten i den becksvarta natten i Uluru
exploderar himlen i ett brandgult sken. En
upplevelse ni aldrig glömmer! Resan avslutas
i tropiska Queensland som blivit lika berömt
för den uråldriga regnskogen som för Stora
barriärrevet. I den idylliska badorten Port
Douglas har ni den bästa utgångspunkten för
att uppleva både land och hav och kan njuta
av sol och bad vid underbara Four Mile Beach.

R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

KUSTVÄGEN SYDNEY TILL ADELAIDE 21 DAGAR
Vill ni uppleva Australiens dramatiska och
natursköna kust, komma i kontakt med
landets unika djurliv och få närkontakt
med vilda kängurur, koalor och emuer i deras rätta element? Då passar detta reseförslag er allra bäst. Längs Sydney och
Adeleide finns massor av äventyr och passar lika bra med hyrbil som husbil.
På resan besöker ni ikoniska platser som
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Sydney Opera House, Great Ocean Road
med Twelve Apostles, regnskogen i Otway
National Park, nationalparken The Grampians och vindistriktet Barossa Valley. Ni
börjar resan i Sydney och kör sedan längs
den vackra kusten söderut. Här möter ni det
genuina Australien och bor på trevliga orter
längs kusten. Ni möter den vänliga lokalbefolkningen, testar lokala produkter, kaféer
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och restauranger. I Adelaideområdet finns
många trevliga vingårdar att besöka. Från
Adelaide kan ni förlänga resan till Kangaroo
Island. På en yta i storlek med Gotland lever
bland annat kängurur, vallabyer, koalor, varaner och dvärgpingviner. I havet trivs både
sjölejon och valar. Kangaroo Island är verkligendjur- och naturälskarnas paradis.

R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

TASMANIEN MED SYDNEY &
MELBOURNE 17 DAGAR
Vill ni uppleva något annorlunda på er
Australienresa ska ni åka till Tasmanien,
en perfekt kontrast och kombination med
de större städerna.
I detta förslag börjar resan i Sydney, en pulserande storstad som är underbar att flanera
till fots i. Promenera runt Operahuset, vidare
genom botaniska trädgården och njut av vyerna i hamnen och utsikten från Mrs Macquarie’s Chair.

Tasmanien skiljer sig markant från övriga
Australien. Kontrasten till storstaden blir
stor när ni landar och får uppleva lummig
regnskog, långa vita stränder, strida floder
och djupa insjöar, allt samlat på en enda ö.
Med hyrbil är det enkelt att utforska ön i
egen takt, eller så kan ni välja en välplanerad
rundtur med guide om ni inte vill köra själva.
Resan avslutas i Melbourne, Australiens
näst största stad. Det aktiva kulturlivet bju-

der på teater, opera, musikaler och konserter. Gör en guidad sightseeingtur till fots
som introduktion till stans bästa kaféer,
udda barer och små butiker. Njut av utsökt
mat från det breda utbudet av restauranger.
Spendera några dagar i natursköna Yarra
Valley som producerar några av Australiens
absolut bästa viner. Väl hemma har ni mycket att berätta om!

R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

PERTH & SYDVÄSTRA AUSTRALIEN 13 DAGAR
Visst vill ni uppleva Australiens största
delstat? Låt oss presentera Western Australia, där två världshav möts och som anses vara en av landets vackraste regioner.
Klimatet är svårslaget i Perth, en perfekt
stad för den som gillar att segla, simma, surfa och fiska. Eller för den som bara vill njuta
på några av landets bästa stränder och
vackra parker. Prova lokalbefolkningens favoritresmål, den lilla ön Rottnest Island. Här

kan ni hyra cyklar, bada, vandra runt ön eller
leta efter quokkas. Från Perth kör ni sedan
söderut till den lilla orten Busselton, tar en
promenad och njuter av salta vindar. Stanna
gärna i Rockingham och ta en båttur för att
spana efter delfiner, pingviner och sälar.
Fortsätt kustvägen genom täta skogar och
vackra utsiktsplatser. Här finns spännande
grottor, pittoreska bukter och söta små byar.
Ett självskrivet resmål är Margaret River dit

solbrända surfare, åldrande hippies, trendiga galleriägare och helt vanliga turister kommer för att ta del av vingårdarnas delikatesser, intressanta kalkstensgrottor och en kust
som gjord för surfing. Ett måste är Valley of
the Giants Treetop Walk, en promenad 40
meter över marken bland de gigantiska trädkronorna. Välj denna resa och lär känna en
unik, och för många okänd, del av Australien.
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TOVE, resespecialist

TOVES
QUEENSLAND
Det blev kärlek vid första ögonkastet när
jag besökte Queensland. Inflygningen över
tropiska Cairns var otroligt vacker med den
smaragdgröna regnskogen som breder ut
sig i kontrast till de gyllene stränderna och
det blå havet. Queensland kallas i Australien för ”the Sunshine State” och sträcker
sig så långt nordöst man kan komma i landet, genom Cape Tribulation som är en av
världens äldsta regnskogar, till den inre
röda outbacken och ända ner till Gold
Coasts långa sandstränder i söder.
Området bjuder besökaren på magiska
ögonblick och äventyr både högt ovanför
trädtopparna i regnskogen och långt ner under havsytan vid Stora barriärrevet. Här
finns flera hundra nationalparker där man
kan vandra och möta djur och fåglar i sin naturliga miljö. Man kan bo i regnskogen bland
trädtopparna, ute på en ö med koraller runt
omkring, i en storstad med pulsen utanför
dörren eller på ett mysigt strandhotell med
vågornas brus utanför. Vilken annan del av
världen kan erbjuda sådan mångfald?
Från Cairns går flera dagsturer med båt till
Stora barriärrevet som är det största revet i
världen. Med våtdräkt på och mobilkamera i
vattentätt skydd snorklar jag bland koraller
och fiskar i alla möjliga färger. Höjdpunkten
blir när en havssköldpadda sakta och graciöst glider förbi precis bredvid mig. De kunniga guiderna ombord berättar om havet och
dess invånare och vilka projekt man driver
för att bevara korallerna som är livsviktiga
ekosystem i området. På väg tillbaka mot
land njuter jag på däck av solen och de varma vindarna. En dagstur ut på revet ger absolut minnen för livet. Från havets djup tar
jag mig vidare upp i det blå med luftballong.
Morgonen gryr sakta och dimmorna dansar
över marken där luftballongen görs redo.
Jag befinner mig på höglandet och har tagit
mig till Mareeba uppför slingrande vägar,
förbi små lantliga byar som ligger utanför
turiststråken. Det är lite kyligt och kaffet
som odlas och produceras i området värmer gott. Äntligen är det dags för avfärd och
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sakta men säkert lyfter korgen från marken
och jag möts av fantastiska vyer över Atherton Tablelands samtidigt som solen går upp.
Jag ser mangoodlingar och stora fält som
kommer fram ur dimman och när vi skall landa hoppar en känguru fram och tittar nyfiket
upp mot luftballongen.
Jag lämnar Cairns och flyger söderut mot
Gold Coast för att denna gång möta den
mäktiga naturen i Lamington National Park.
Här skall jag bo på O'Reilly's Rainforest Retreat, en ekolodge som ägs och drivs av
samma familj i tredje generationen. Resan
till lodgen är ett äventyr i sig längs slingriga
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vägar och genom vildmarksområden. Det är
mörkt när jag kommer fram och en kvällstur
ut i den subtropiska regnskogen väntar innan det blir middag. Med ficklampa följer jag
guiden och plötsligt stannar vi för att se flera
vallabyer i ficklampornas sken. Vandringen
fortsätter genom den mörka regnskogen
med alla ljud från djur och insekter runt omkring. Hjärtat slår lite extra och jag är nu
framme vid den plats där lysmaskarna finns.
Med släckta ficklampor framträder en glittrande vägg och en fantastisk ljusuppvisning
av lysmaskar. En verkligt fin avslutning på
mitt äventyr i Queensland.

R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

BARRIÄRREV &
REGNSKOG 16 DAGAR
Längs kusten uppe i norra Australien ligger
tropiska Queensland. Här växer den lummiga regnskogen rakt ner i det skimrande
blå havet. Detta område passar perfekt
om ni söker mycket aktiviteter och naturupplevelser.
Cairns är huvudorten i det som en gång var
en dammig sockerrörsstad men som nu är
en livfull turistort. Här finns ett stort utbud av
restauranger, kaféer, kulturattraktioner, ett livligt nattliv och boende för alla typer av resenärer och plånböcker. Cairns är den perfekta
utgångspunkten för dagsturer ut på världens
största korallrev, Stora barriärrevet. Härifrån
kan ni ta er ut med båt för att snorkla och
dyka bland koraller och fiskar. Det finns även
dagsturer för att besöka någon av de vackra
korallöarna utanför. Efter en dag till havs är
den naturliga samlingsplatsen Cairns Esplanade, kantad av trevliga restauranger med
både australiensiskt och internationellt kök.
Cairns är omgiven av fantastisk natur och
här finns några av landets finaste nationalparker. Mest exotiskt är besöket i de små
orterna Kuranda och Atherton Tablelands
där aboriginfolket Djabugay har levt i tusentals år. Ni kan åka tåg genom regnskogen
eller med linbanan över den. Båda sätten ger
ett fantastiskt intryck av omgivningarna.

Besök små lantliga byar som ligger utanför
turiststråken, prova lokalt odlat kaffe eller
stanna vid en mangoodling innan ni kommer
fram till Daintree. Ni kommer passera områden med stora boskapsfarmer och termitstackar som är flera meter höga. Kanske
hoppar vilda kängurur över vägen och ger er
en känsla av ”the real Outback”. Väl framme
i regnskogen bor ni på lyxiga Silky Oaks Lodge och kan vandra, bada i Mossman River,
äta gott högt uppe bland trädtopparna och
bara koppla av. Ni avslutar ert äventyr i Port
Douglas med några dagars sol och bad
längs den långa gyllengula stranden Four
Mile Beach. I denna charmiga ort kan ni äta
på små, trevliga restauranger och kaféer
och shoppa längs huvudgatan Macrossan
Street. Detta är en upplevelserik resa i Australiens tropiska topp!

HÖJDPUNKTER
• Snorkla på Stora barriärrevet
• Åk linbana högt över regnskogen
• Bada i vattenfall
• Känn regnskogens dofter och tropiska värme
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PORT DOUGLAS

ADELAIDE
KANGAROO ISLAND

RUNDRESA MED GUIDE

På vår väg till Australien, efter en bekväm
flygning, kommer vi till Singapore. Här gör vi
en stadsrundtur och fascineras av den
spännande mixen mellan innovativ arkitektur
och historiska byggnader. Ett besök vid spektakulära Gardens by the Bay med de imponerande konstgjorda superträden i bästa Avatar-stil hinner vi också med.
Väl framme i Australien börjar vårt äventyr på
riktigt. Vi träffar vår svensktalande guide och
inleder med en stadsrundtur i Sydney. Här
upplever vi historiska The Rocks, besöker
Sydney Opera House och gör en lunchkryss-
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ning i världens vackraste naturhamn. I Sydney har vi också tid för egna utflykter. För den
som vill erbjuder vi en heldagstur till vackra
Blue Mountains samt möjlighet att gå på en
föreställning på Sydney Opera House.
Färden går vidare med flyg till Adelaide. Staden är en härlig mix av kolonial charm och
modern atmosfär. Efter en kortare rundtur
sätter vi kurs mot böljande Barossa Valley,
Australiens främsta vinområde. Här växer
världens äldsta vinstockar med den kända
Shiraz-druvan. Vi gör besök på trevliga vingårdar, inklusive Jacob’s Creek. Vi får lära oss
om lokala tekniker och traditioner inom vinproduktion innan vi provsmakar den färdiga
produkten. Vi får även möjlighet att smaka
andra närproducerade delikatesser. I den lilla
kuststaden Victor Harbour ser vi dvärgpingviner på Granite Island. Natursköna Kangaroo Island med sitt spännande djur- och naturliv gör ingen besviken. Här finns majestätiska sjölejon och naturens under som
Remarkable Rocks. Resan fortsätter med
flyg mot kosmopolitiska Melbourne där vi
gör en dagstur till den berömda kustvägen
Great Ocean Road med sina spektakulära
kalkstensformationer ”De tolv apostlarna”
som står som väldiga utropstecken i havet.
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SYDNEY

MELBOURNE

AUSTRALIENRESAN 19 DAGAR
Denna omfattande resa tar oss till klassiska sevärdheter liksom nya pärlor Down
Under. Vi besöker ikoner som Sydney Opera House, vinområdet Barossa Valley och
McLaren Vale utanför Adelaide, djurlivet
på Kangaroo Island och vackra kustvägen
Great Ocean Road. Vi ser kulturhuvudstaden Melbourne och avslutar resan i tropiska Queensland med avkoppling, aboriginkultur och kryssning på Stora barriärrevet.
Detta är resan för dig som vill uppleva
Australiens ”måsten” men som också vill
ha valmöjlighet att under egen tid lägga till
fler utflykter, eller bara ta det lugnt.

VICTOR HARBOR

Vi flyger till tropiska Cairns och tar oss vidare på vår resa till den idylliska badorten Port
Douglas, mycket vackert beläget mellan tropisk regnskog och glittrande hav. Vi kryssar
på Stora barriärrevet och snorklar bland koraller och exotiska fiskar i regnbågens alla
färger. Under vistelsen i Port Douglas finns
tid att fylla med vad du vill. Kanske går du på
Sunday Market eller följer med på en utflykt?
Resan avslutas med den idylliska konstnärsbyn Kuranda dit vi anländer med anrikt tåg.
Med linbana glider vi sedan över regnskogens trädtoppar ner mot Cairns och slås av
vykortsvacker panoramautsikt över regnskog och turkost hav. Detta Australienäventyr kommer ni alltid minnas!

HÖJDPUNKTER
• Upplev djur- och naturliv på Kangaroo Island
• Snorkla bland koraller och tropiska fiskar på 		
Stora barriärrevet
• Prova vin i Barossa Valley
• Lunchkryssning i Sydneys vackra hamn

JODI, resespecialist

EN DAG
RUNT
SYDNEY
HARBOUR
Kanske är det de gömda vikarna, glittret
från det klarblå vattnet, de mytomspunna
skogarna och ljudet från en av världens
mest fantastiska städer. Varje gång jag är
på en båt i Sydney Harbour förtrollas jag
av denna magiska plats.
Vi går ombord i Cockle Bay, mer känt som
Darling Harbour. För hundratals år sedan var
detta aboriginernas plats för att fiska skaldjur. Idag ligger här fisk- och skaldjursrestauranger med stadens skyline som fond. Vi tar
oss förbi Barangaroo Reserve till Sydney Harbours heliga graal - Sydney Harbour Bridge.
Bara från vattnet greppar man den hisnande
brons storlek och hela struktur. Den spänner
över 500 meter över hamnen och breder ut
sig 134 meter över vattenytan. Det är alltid
svärmar av turistbåtar, fritidsbåtar och färjor
kring bron. Precis som vid min första passage under bron blir jag betagen.
Operahuset är juvelen i hamnens krona. När
man närmar sig från vattnet blir konturen av
segel, som strukturen tagit inspiration av,
tydligare. Vändningarna och illusionen av rörelse går inte att se från land. Fasaden glittrar, bara kakelmakarna i Höganäs vet hemligheten bakom dess lyster. Jag flyttade till
Sydney som en överväldigad landsortstjej.
När jag arbetade som guide på turistbåtarna
blev jag fascinerad av både hamnens skönhet och legenderna om hennes unika och
färgstarka historia.
Vi fortsätter förbi flera av Sydneys ikoner.
Berättelserna far genom mitt huvud. Bänken
Mrs Macquarie’s Chair i botaniska trädgården, döpt efter en hemlängtande fru till en
tidig guvernör. Ön Fort Dennison, där fångarnas skelett lämnades hängande i fyra år
som en varning till nyanlända om grymheten
i deras nya hemstad. De palatsliknande husen, värda mångmiljonbelopp, tittar fram.
Här bor filmstjärnor och Australiens elit.

Vi stänger av motorn och hissar segel. På
helgerna är det mängder av segelbåtar som
delar vattnet med motorbåtar. Den årliga
höjdpunkten är havskappseglingen Sydney
Hobart. När Sydney Harbour fylls med segelbåtar värda mångmiljonbelopp hissar fritidsseglarna sina färgglada flaggspel. Där borta
dyker The Heads upp, öppningen mot Stilla
havet. De båda uddarna står som stora lejonstatyer vid hamnens gap. Inloppet är smalt.
Vattnet blir gropigt där Stilla havet släpps in.
Vi slår och seglar till Middle Harbour, mot
min favoritplats i Sydney. Vi seglar förbi grottor och hemliga stränder som bara lokalinvånarna känner till. Här finns inga färjor, här regerar segelbåtar och små motorbåtar.

Bantry Bay är en dold pärla, omgiven av vidsträckta Garigal National Park. Här lever koalor och kängurur. Viken är tyst, med undantag för skriken från de svarta cockatoofåglarna ovanför oss. För aboriginerna var ljudet en varning om ett förestående oväder.
Det är dags att återvända till Cockle Bay.
Hemresan tar oss förbi fler vackra hamnstränder. Jag håller utkik efter delfiner, valar,
pingviner och sälar. Grönskan kring Sydney
Harbour är enorm, det känns nästan osannolikt att detta är Australiens största stad.
Solen går ned bakom Operahuset och Harbour Bridge och ger himlen en sista färgglad
nyans. Vilket perfekt avslut på dagen!
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Nya Zeeland erbjuder en otrolig mängd upplevelser och
ett spektakulärt landskap. Här finns höga berg, majestätiska fjordar, grönskande betesmarker, termiska regioner, semitropiska öar och fiskrika vattendrag. För natur- och äventyrsentusiasten är detta rena paradiset!
Atmosfären är avslappnad och gästvänligheten utbredd

och överallt finns någonting att uppleva och upptäcka.
På senare år har Nya Zeeland även hamnat på den internationella vinscenen med gott om framstående vinområden som Marlborough och Hawke´s Bay. Maorikulturen bjuder på spännande inslag med sina traditionella
seder och bruk.

NYA ZEELAND, DRÖMMEN FÖR
NATURENTUSIASTEN
Sydön domineras av höga bergsområden och djupa
fjordar. Lantgårdar, jordbruk och boskapsfarmer avlöser varandra. Övernatta här och kom lite närmre inpå
vardagslivet. Natursköna nationalparker erbjuder spännande vandringar. Områden med floder och kustlandskap bäddar för fantastiska kanotfärder, forsränning
och fiske. På Nordön finns områden med termal verksamhet där marken puttrar och pyser. Här finns vackra
stränder, bergsområden och stora skogar med natursköna vandrings- och cykelleder. Surfstränderna ligger
tätt och i storstaden Auckland tar man sig enkelt runt
18
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för att uppleva staden och Sky Tower, Nya Zeelands
högsta byggnad. Nya Zeeland upptäcker ni bäst på
egen hand och kan köra med husbil dit näsan pekar eller hyrbil med en förutbestämd rutt och förbokade hotell. För dig som vill resa i grupp finns också vår rundresa med svensktalande guide, Nya Zeelandsresan. Till
Nya Zeeland kan ni resa under hela året. Tack vare läget
i Stilla havet har Nya Zeeland ett tempererat klimat.
Somrarna blir varma med mycket solsken. Vintrarna är
milda och snö är sällsynt utom bland bergen. Här finns
allt ni kan drömma om!

HELÉN, resespecialist

HELÉNS
PÄRLOR PÅ
NYA ZEELAND
Titta, där simmar en rocka! Jag stirrar ner
i det grunda vattnet och ser rörelser. En
graciös sandbrun rocka simmar iväg nära
botten. Plötsligt ser vi som sitter i båten
flera rockor, de som sekunderna före legat
helt osynliga mot sandbotten. Båten kör
vidare in i nästa bukt och den grönskande
vegetationen på stränderna avspeglar sig i
det klara vattnet. Runt omkring höjer sig
sluttningar och klippor upp ur vattnet, i natur som har hyst urinvånarna, maorierna
genom hundratals år. Jag befinner mig på
Nya Zeeland och njuter av fridfullheten
längst upp i Northland.
Jag kör vidare på den slingrande vägen som
följer kusten med små vackra inbjudande
stränder och samhällen med fiskebåtar,
några affärer, en pub och mysiga trähus utsmyckade med snickarglädje och träterrasser. Jag sätter mig på en av pubarna och
dricker mitt eftermiddagste i lugn och ro.
Det är söndag och farmers market är öppet
i Kerikeri. Här köper jag nyskördade grönsaker, nykokt sylt och några maorisouvenirer.
En lokal kändis uppträder.
Västkusten är lång med havet som slår mot
den långa stranden. Den avslutas med ett
näs där Ninety mile beach sträcker sig lång
och flack. Längst upp i toppen finns fyren
Cape Reinga som är Nya Zeelands nordligaste punkt och en viktig plats i maorikulturen. Här möts Tasmanska havet och Stilla
havet och det känns verkligen som en kraftfull plats. På vägen mot Bay of Islands stannar jag i pittoreska Manganui för att äta Nya
Zeelands bästa fish and chips. Fiskaffären
är enkel och ligger ute på en pir. Min lunch är
inslagen i grovt brunt papper. Det doftar
gott, jag river upp pappret och smuttar på
mitt glas med lokalt Sauvignon Blanc och
tar en tugga. Det smakar underbart.

Gräset är grönare än någon annanstans,
fåren hoppar lite högre, ostronen och musslorna smakar lite bättre. I alla fall på den lilla
restaurangen Mussel Inn, där maten är himmelsk! Efter måltiden tar jag mig upp till fyren vid Pillar Point och blickar norrut mot
sandbanken Cape Farewell Spit i dess fulla
längd. Jag vänder mig om och där breder
västkusten ut sig med sina långa vilda stränder, sanddyner och gröna kullar. Härifrån ser
man ofta både valar och delfiner.

Gömd bakom Takaka Hills, över snirkliga
vägar och vackra vyer ligger en annan av
mina nyazeeländska pärlor, Golden Bay.

Jag reser vidare till Waitomos grottor. Vi firas ner i hålet, det är mörkt och sikten är
obefintlig. När jag når marken får jag en

ljuskägla av vår guide. Iförda våtdräkt, hjälm
med pannlampa och gummistövlar tar vi
oss vidare, nu med pannlamporna tända.
Vackra stalagmiter och andra formationer
bildar ett mystiskt och mäktigt landskap här
nere under marken. Vi klättrar och kryper
fram, ibland i iskallt vatten och ibland genom trånga passager. Plötsligt tornar sig en
hög med gummidäck upp. Vi tar varsin ring
och hoppar i den kalla underjordiska floden
och låter strömmen föra oss framåt. Guiden
ber oss att släcka pannlamporna och titta
upp. Miljoner små lysmaskar lyser upp taket,
det ser ut som en fantastisk stjärnhimmel.
Det var både oväntat och oförglömligt.
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Upptäck Nya Zeeland med GO Rentals

Därför ska du välja GO Rentals:
√ Nya zeeländskt uthyrningsbolag med enkla villkor
√ Trygg försäkring med allt inkluderat från början
√ Stort utbud av hyrbilar att välja mellan
√ Bilen du bokar är bilen du kör
√ Konkurrenskraftiga priser och inga dolda avgifter
√ Obegränsat antal kilometer
√ 24-timmars AA Roadservice
√ Utmärkelse för mest nöjda kunder

Specialrabatter med Söderhavsresor, uppge kod GONORTH.

R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

NYA ZEELAND RUNT 18 DAGAR
Upplev Nya Zeelands magnifika och omväxlande natur på denna resa som kombinerar både Syd- och Nordön.
Ni inleder resan med en av världens vackraste
tågresor över Sydalperna. Med hyrbil kör ni
söderut mot glaciärlandskapet i Franz Josef.
Ni fortsätter till Queenstown som ligger
vackert intill sjön Wakatipu och bergen. Passa
på att följa med på en guidad bussresa till
Milford Sound, en heldag som bjuder på fan-

tastiska naturscenerier. Resan fortsätter
norrut genom alplandskap och vid foten av
Nya Zeelands högsta berg Mount Cook kan
ni vandra eller åka helikopter över bergstopparna. På norra Sydön i Blenheim ligger vingårdarna tätt och givetvis ska ni passa på att
delta i en vinprovning. Efter en betagande
färjeöverfart över Cooksundet och Marlborough Sounds anländer ni till huvudstaden
Wellington, vackert belägen i en havsvik. Vägen mot Taupo går via Nordöns västkust och

Tongariro National Park, ett av Nya Zeelands
tre världsarv. Lake Taupo är ett eldorado för
sportfiske. Här finns även golfbanor om man
vill passa på att testa svingen. I Rotorua kan
ni utforska de geotermiska områdena, se
kiwifåglar och gå på maorisk festmiddag.
Prova gärna på att bada i någon av de hälsobringande varma källorna om ni har tid över.
Resan avslutas i Auckland, en stad med
många intressanta platser och landmärken.

R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

NYA ZEELAND FRÅN NORD TILL SYD 17 DAGAR
Upplev några av Nya Zeelands vackraste
vyer och landets spännande historia på
denna två veckors bilresa. Resan tar er till
olika typer av landskap från de norra delarnas subtropiska natur till södra Nya Zeelands bördiga slättlandskap.
Ni börjar resan med några trevliga dagar i
Auckland innan ni med hyrbil kör norrut till
Bay of Islands. Härifrån kan ni göra härliga

dagsturer ut i den vackra skärgården. Ni fortsätter söderut mot Waitomos spännande
lysmaskgrottor med stalaktiter och stalagmiter. Rotorua är känt för två saker – maorikulturen och den termiska aktiviteten med
pysande källor och bubblande gejsrar. Passa
på att ta ett behagligt bad i en av de varma
mineralpoolerna. Dessa anses ha många välgörande egenskaper. Resan fortsätter mot
huvudstaden Wellington, en stad med ett

rikt kulturliv. Ta del av det genom att besöka
landets nationalmuseum Te Papa med utställningar om maorierna. Ta färjan över till
Sydön och vindistrikten kring Blenheim och
prova viner i vackra miljöer. I Kaikoura åker
ni ut på valsafari - en fantastisk upplevelse!
Sist på resan besöker ni Christchurch, här
finns gott om promenadstråk och ett trevligt
pub- och kaféliv.
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ETT SÄTT ATT LEVA,
ETT SÄTT ATT RESA
Att köra på egen hand i husbil dit näsan pekar
är ett perfekt sätt att uppleva det spännande och vackra Down Under. Fördelen med
husbil är att ni bara behöver packa upp en
gång och kan därefter låta nyfikenheten och
era intressen bestämma rutten och tempot.
Ni är fria att leta er bort från huvudvägarna
och köra till folktomma stränder, lummiga
nationalparker och små okända byar.
Gör längre stopp om ni hittar något guldkorn
längs vägen, res vidare när ni känner för det.
En resa med husbil kännetecknas av frihet

22

och passar för de par, vänner och barnfamiljer där man sätter naturen och varandra i
centrum under semestern. Här finns oändligt mycket fantastisk natur som bara väntar
på att utforskas och gott om bra campingplatser när man vill ligga still. Att campa är
ett utmärkt och prisvänligt sätt att träffa
lokalbefolkningen. Det är lätt att bli överväldigad av det vänliga bemötandet från de
”Aussies” och ”Kiwis” ni träffar längs vägen.
Med husbil kan ni resa i egen takt och själva
ändra rutten när andan faller på. För många
är detta höjden av frihet!
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R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

PÅ NORDÖN MED HUSBIL 17 DAGAR
Utforska Nordön på denna resa som startar
med några nätter på hotell i Auckland. Åk
upp i Sky Tower, flanera längs strandpromenaden eller ta en båttur till närbelägna
Waiheke Island med sina vackra olivlundar
och vingårdar.
Nya Zeeland är ett idealiskt land för husbilssemester eftersom det finns gott om campingplatser, föredömligt välordnade med all
önskvärd service, ofta med både pool, butik

och gym. Med husbil reser ni norrut till Bay
of Islands – Nya Zeelands vagga och centrum för båtutfärder till den vackra skärgården. På vägen kan ni besöka nationalparken
Waipoua där de väldiga kauriträden växer.
Här ägnar ni dagarna åt att simma med delfiner, lära er om maoriernas spännande historia eller åka till Cape Reinga, Nordöns
nordligaste udde. I Waitomo söder om Auckland kan ni besöka fascinerande lysmaskgrottor. Kanske ger ni er på nervkittlande

rafting i grottorna. Besök Polynesian Spa i
Rotorua för ett välgörande bad i en av de
varma mineralpoolerna. Dessa anses vara
både vitaliserande och föryngrande! Passa
på att se kiwifågeln eller åka luge nerför
Mount Ngongotaha, ett spännande äventyr
uppskattat av både barn och vuxna! Avsluta
er resa i Coromandels vilda och orörda natur
med skog och vackra vandringar innan ni tar
er tillbaka till Auckland igen.

R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

SYDNEY TILL MELBOURNE I HUSBIL 13 DAGAR
Husbil är det optimala sättet att se och
uppleva Australien. Vägarna är breda och
trafikrytmen lugn och behaglig.
Husbilen är lätt att köra både på motorvägar
och på mindre vägar. Kuststräckan mellan
Sydney och Melbourne bjuder på en av landets mest dramatiska och natursköna upplevelser. Vägen kantas av vacker natur och

tillsynes ändlöst hav. Se solen gå upp över
horisonten och ta ett morgondopp för att se
sälar och delfiner leka. Njut av havets läckerheter på de många trevliga fisk- och skaldjursrestaurangerna. Stanna till i små samhällen och möt lokalbefolkningen. Landskapet skiftar ständigt karaktär, från lugna laguner, böljande landskap, vita sandstränder till
orörd vildmark och våtlandskap.

Vid Lakes Entrance kan ni vika av och köra
inlandsvägen via historiska Walhalla som under gulderan på 1800-talet var en av Australiens rikaste städer, nu med bara 20 invånare.
Här är landskapet mer kuperat och lummigt.
När ni närmar er Melbourne ligger vingårdarna tätare och tätare, stanna gärna till för en
vinprovning!
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AUCKLAND
CAMBRIDGE

ROTORUA

NAPIER

BLENHEIM

WELLINGTON
KAIKOURA

FRANZ JOSEF

RUNDRESA MED GUIDE

WANAKA

CHRISTCHURCH

QUEENSTOWN

NYA ZEELANDSRESAN 21 DAGAR
Följ med på en magisk rundresa i grupp till
Nya Zeeland, ett av världens mest spännande länder med fantastiska naturupplevelser! Med på resan är vår svensktalande
guide som är mycket omtyckt av tidigare
resenärer och kunnig i landets historia,
kultur, flora och fauna.
På denna omfattande resa besöker vi Sydöns magnifika natur med turkosa alpsjöar,
djupa fjordar och glaciärer och möter det
marina livet ombord på en valsafari. På
Nordön upplever vi den variationsrika naturen med subtropiska regnskogar, sandstränder, böljande kullar, vulkaner och pysande
gejsrar. Resan bjuder även på intressanta
städer, smakupplevelser från det nyazeeländska köket och en inblick i den fascinerande maorikulturen.
Resan börjar med stopp i Singapore med sin
kosmopolitiska atmosfär. Vi upplever den
koloniala stadskärnan, Chinatown och Little
India och naturligtvis - den spännande maten och de vackra färgerna. Ett besök på
ljus- och ljudshowen över Gardens by the
Bay’s futuristiska supertrees är en av Singapores höjdpunkter.
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På Nya Zeeland landar vi i Queenstown på
Sydön där vi hänförs av det idylliska läget
intill sjön Wakatipu och de omgivande
bergskedjorna. Denna pärla är känd för sitt
stora utbud av aktiviteter och äventyr. Vi gör
en fjordkryssning i vackra Milford Sound
med forsande vattenfall och vertikala bergsväggar. I den forna guldgrävarstaden Arrowtown känner vi historiens vingslag och bor
vid glaciärområdet Franz Josef. Vi passerar
de nyzeeländska alperna som bjuder på vykortslika panoramavyer över snöklädda
bergstoppar och djupa dalar. I Christchurch
besöker vi den botaniska trädgården. Här
har vi tid att botanisera bland stadens sevärdheter på egen hand. Kanske faller valet
på en båttur med stakbåt på floden Avon?
Havet utanför Kaikoura är känt för sitt marina liv och för olika arter av val och kaskelott.
Här passar vi på att göra en spännande
valsafari med båt.
På Nordön skiftar naturen, men är fortfarande lika betagande. Nu möts vi av lummigare
vegetation, böljande landskap med vingårdar och runt Rotorua puttrar och pyser de
geotermiska varma källorna. En natt på resan delas gruppen upp i mindre sällskap för
boende på homestay eller lantgård. Det är
ett unikt tillfälle att uppleva landsbygden
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och kanske träffa nya vänner i det värdpar vi
övernattar hos. Under resan bekantar vi oss
även med urinvånarnas intressanta maorikultur som avslutas med en festkväll med
traditionell mat och uppträdande. Nya Zeeland är en erkänd vinnation med områden
som Marlborough och Hawkes Bay och vi
gör naturligtvis flera besök på vingårdar för
vinprovning.
Under resan genom landet ”det långa vita
molnet” som maorierna kallar Nya Zeeland
gör vi också nedslag i flera av landets intressanta städer som huvudstaden Wellington,
Auckland och art deco-staden Napier. Välkommen att följa med på en innehållsrik
resa i ett behagligt tempo, fullmatad med
spektakulära vyer och upplevelser!

HÖJDPUNKTER
• Njut av vacker natur på fjordkryssning i 		
Milford Sound
• Valsafari i Kaikoura
• Upptäck nya favoriter på vinprovning i 		
Marlborough

R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

KRYSSNING I NYA ZEELAND
& AUSTRALIEN 21 DAGAR
Vem har inte drömt om en lyxkryssning?
Och att få göra den i Stilla havet till råga på
allt. Följ med välrenommerade Celebrity
Cruises på en verkligt annorlunda upplevelse i Nya Zeeland och Australien. Att kryssa
är ett bekvämt resesätt. Varje morgon vaknar ni på en ny intressant plats, utan att behöva packa om resväskan. Detta förslag
startar med två nätter i Auckland, en av Nya
Zeelands vackra metropoler. Staden bär
med rätta epitet "City of Sails" som syftar
på alla båtar i Aucklands gigantiska hamn.

nom avtal med urinvånarna. Wellington, Nya
Zeelands vackra huvudstad, med många intressanta sevärdheter hinner ni också med. I
Akaroas många havsvikar kan ni se dvärgpingviner och delfiner. Dusky Sound på västkusten är den största av tre fjordar ni besöker
och mycket komplex med sin branta bergssida och hundratals vattenfall. Nästa fjord är
världsberömda Milford Sound med sin karakteristiska bergsformation. Även Doubtful Sound, med sitt ovanliga vatten i två starkt avgränsade skikt, blir ett särskilt minne för livet.

Ni fortsätter på det marina temat när ni går
ombord på kryssningsfartyget och bekantar
er med alla faciliteter. Att lära känna ett
kryssningsfartyg är som att lära känna en ny
stad. Det finns hur mycket som helst att se
och göra. Flera barer, restauranger, kaféer,
lounger, kasinon, teaterscener, pooler, spa,
solterrasser och butiker. Och massor med
aktiviteter och underhållning som erbjuds för
den som vill ha en aktiv semester. Vill ni hellre ta det lugnt kan ni ta en drink på er balkong
och njuta av vyerna.

Efter två dagar på öppet hav över Tasmanska
havet når ni Australien. Ni anländer till Sydney, vida omtalad för sin skönhet med den
stora hamnen och sina världsberömda byggnadsverk som Harbour Bridge och Sydney
Opera House. Stanna i Sydney tre dagar för
att hinna med att uppleva metropolen på
bästa sätt innan det är dags att lämna Australien för denna gång. Men bli inte förvånade om ni snart längtar tillbaka!

Nu väntar några fantastiska dagar med massor av upplevelser. Ni besöker bland annat
Bay of Islands med stränder som anses vara
bland de bästa i världen med sin vita sand
och sitt kristallklara vatten. Här finns också
Waitangi National Reserve, känt för att vara
den nuvarande nationens födelseplats ge-

HÖJDPUNKTER
• Att varje morgon vakna upp på en ny intressant plats
• Den höga nivån på servicen och maten
• Nya Zeelands dramatiska fjordar
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R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

I SAGAN OM RINGENS FOTSPÅR 19 DAGAR
Med den fantastiska natur som Nya Zeeland har att erbjuda är det inte svårt att
förstå varför landet valdes som inspelningsplats för filmatiseringen av J.R.R.
Tolkiens trilogi Sagan om ringen. Inspelningsplatserna för filmerna lockar ett
stort antal turister varje år. Om ni är beundrare av böckerna eller filmerna så är en
resa till Nya Zeeland en upplevelse för livet. Men även om ni inte är entusiaster,
kommer ni garanterat bli fascinerade av
detta sagolika reseförslag.
Ni reser med hyrbil från norr till söder och
kombinerar Nya Zeelands bästa sevärdheter
med flera inspelningsplatser där filmerna om
Sagan om ringen spelades in. Er resa börjar i
Auckland och första stopp är Matamata där
hobbit-miljöerna filmades. Ett besök på bonden Alexanders ägor får er att häpna över
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detaljrikedomen i den lilla byn där Bilbo, Frodo och hans vänner bodde. Inget har inget
lämnats åt slumpen. I Tongariro National
Park som är ett världsnaturarv med tre vulkaner, tillbringade filmteamet en månad. Ruapehu blev Mount Doom, Mordor och Emyn
Muil. Ni besöker Tawhai Falls som är Henneth
Annûn i filmerna och fortsätter genom grönskande jordbrukslandskap och når slutligen
Wellington. Vid Weta Workshop finns en intressant ”bakom kulisserna”-utställning.
Väl på Sydön kör ni mot Nelson genom
vackra landskap. Här finns flera inspelningsplatser från filmerna. I Christchurch gör ni
en tur tillsammans med en lokal guide och
besöker Mount Potts som omvandlades till
Edoras, där Rohanfolket bor. Från Christchurch fortsätter ni mot aktivitetshuvudstaden Queenstown. Här får ni besöka flera
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vackra inspelningsplatser under en tur i terrängbil. Kanske väljer ni också en helikoptertur, som en introduktion till Midgård. Från
luften ser ni Queenstown, bergskedjan the
Remarkables, Closeburn och Arrowtown. Ni
passerar även Misty Mountains, Dimrill Dale,
utmynningen av floden Silverlode och skogen där Lurtz utkämpade sin sista strid. Välkommen in i denna fantastiska fantasi!

HÖJDPUNKTER
• Förundras av magiska ”The Shire”
• Besök Weta Workshop i Wellington där filmens 		
rekvisita tillverkats
• Upplev vackra filmmiljöer som Vattnadal,
Henneth Annûn och Edoras

R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

AKTIV I NYA ZEELAND,
VILA I SÖDERHAVET 17 DAGAR
Denna resa är för er som vill ha en fartfylld
semester. Häng med och kickstarta er resa
i aktiviteternas mekka, Queenstown. De
kommande dagarna är fyllda med den ena
aktiviteten mer adrenalinfylld än den andra.
På förmiddagen susar ni fram med zipline
mellan trädtopparna för att spendera eftermiddagen ombord på en motorbåt som i
höghastighet åker längs trånga kanaler vid
lodräta bergsväggar. En lugn och behaglig
cykeltur längsmed strandkanten vid Lake
Wakatipu får avsluta dagen. Med bil tar ni er
till nästa äventyr, cykling i Clyde som ligger
ca en timmes bilfärd från Queenstown. Vyerna som möter er här är helt unika så glöm
inte GoPron! Ni fortsätter sedan mot Ashburton där ni bor på lantgård och lär känna
äkta Kiwis. Nästa stopp blir Kaikoura där ni
åker ut på fantastisk valsafari. Från Picton
tar ni postbåten till Punga Cove, härifrån kan
ni vandra en del av Queen Charlotte Trek eller paddla bland de många vikarna. Väl i Wellington på Nordön kan ni upptäcka flera platser där filmerna om Sagan om ringen spelades in. Resan fortsätter norrut till Tongariro National Park och den kända vandringsleden Tongariro crossing.

I Rotorua slänger ni er nerför forsarna tillsammans med andra rafting-entusiaster. Er
äventyrsresa avslutas i Auckland där ni följer med på en cykeltur genom stadens okända delar och seglar i hamnen med en America’s Cup-båt.
Efter dagar fulla av aktiviteter flyger ni mot
tropiska Cooköarna i Söderhavet. Här väntar
lugna dagar på stranden och ljumma kvällar
med middag i facklornas sken. Spendera
dagarna med att upptäcka detta paradis,
både ovan och under ytan. Gå en promenad
i strandkanten, låna en kajak och paddla i lagunen eller cykla runt ön. För att avsluta resan på lugnast möjliga sätt spenderar ni de
sista dagarna på Aitutaki, Cooköarnas turkosa lagun.

HÖJDPUNKTER
• Känn adrenalinet pumpa ur kroppen
• Aktiva dagar i vackra miljöer
• Lugnet i Söderhavet
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DRÖMMEN OM SÖDERHAVET
Vi har alla drömmen om Söderhavet inom oss. Men låt
det inte stanna vid en dröm. Låt Söderhavets tropiska
växtlighet och vackra öar förföra dig. Låt musiken och
sången, de vackra människorna, de fascinerande danserna och den värmande solen ta plats i ditt hjärta. Lev
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i nuet bland snäckskal i pärlemor och sand mellan tårna, prova nygrillad fisk och färskpressade juicer. Låt
doften av frangipani fylla dina sinnen och lev för dagen.
Strosa runt på lokala marknader och på orörda stränder. Låt Söderhavet förtrolla dig.

EMMA, resespecialist

BORA BORA – FYLLD
AV FÄRG OCH FLÄRD
På den korta promenaden från propellerplanets dörr till terminalen hinner jag känna
den behagliga värmen och doften av vanilj.
I terminalen, som bara delvis har väggar,
möts jag av ukulelemusik i sann söderhavsanda och får genast en lei-krans runt halsen. De vackra vita tiareblommorna doftar
fantastiskt! Jag reser vidare med båt i den
turkosa lagunen mot mitt hotell, på vägen
passerar vi de läckra bryggorna med overwater bungalows ute i lagunen. Snart ska
jag bada från min alldeles egen.
På väg mot middagen får jag stanna för att
ta bort sand från mina flipflops och vifta
bort någon enstaka mygga, något annat
finns inte att klaga på. Solnedgången är magisk, vindarna är ljumma och det serveras
pilgrimsmusslor och färsk fångad fisk med
papayasås till middag. Kokosnötsglassen till
dessert är en perfekt avslutning på kvällen!
Jag somnar till vågornas kluckande under

min bungalow med ett leende på läpparna.
Imorgon väntar snorkling bland koraller,
rockor och hajar!
Guiden på turen är verkligen en upplevelse i
sig i sitt minimala höftskynke, stora halsband med hajtänder och snäckor och fjädrar
i håret. Han tar oss till de finaste snorklingsplatserna och pekar ut olika koraller och fiskar. På väg mot nästa snorklingsstopp stannar vi till mitt i lagunen – vi är omgivna av
rockor och revhajar. Med snorkel och mask
simmar vi runt bland nyfikna rockor som
graciöst sveper förbi, revhajarna håller sig
på avstånd vilket känns skönt, även om de är
helt ofarliga. När jag senare tittar på bilderna
från undervattenskameran gör de inte verkligheten rättvisa, alla vackra färger gör sig
helt enkelt bäst där under ytan. Nästa stopp
vi gör är på en obebodd ö där någon varit
och förberett inför vår ankomst. Ute i vattnet
står bord uppdukade med drinkar och tropisk

frukt. Vi tar för oss och sätter oss i vattnet
och det är så man måste nypa sig i armen
– kan detta vara på riktigt? Finns detta paradis i verkligheten?
När drinken är uppdrucken serveras tropiska
läckerheter som grillad fisk, sötpotatis, färsk
papaya och ananas på tallrikar flätade av
palmblad. Drycken är givetvis en kokosnöt
med sugrör i. Vi får sedan se hur det går till
när man öppnar en kokosnöt på söderhavsvis. Här behövs ingen hammare och spik…
På mitt hotell finns en vacker lagunformad
pool som skänker härlig svalka efter en hel
dag ute på havet, i den riktiga lagunen är det
några grader varmare. Det är en sann njutning att äta en långsam frukost nästa morgon, blicka ut över det turkosa vattnet och
fundera på om jag ska välja en solsäng vid
poolen, en på den vita stranden eller kanske
hängmattan som står ute i vattnet…
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FRANSKA POLYNESIEN,
VÅRT LYXIGASTE RESMÅL
Drömmer ni om kristallklart vatten i turkosa
laguner och vita stränder som kantas av
vajande kokospalmer? Att varje morgon
vakna upp till doften av hav, vanilj och tiareblommor? Då är Franska Polynesien destinationen för er! Med legendariska namn
som Bora Bora, Tikehau och Moorea ligger
dessa vackra öar mitt ute i havet i ett område som är större än Europa. Det finns båtar
mellan vissa öar men de flesta flyger man
mellan.
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Livet både över och under vattenytan har
mycket att erbjuda sina besökare. En tur
med terrängbil in i den tropiska grönskan tar
er till outforskade platser och bjuder på
spännande upplevelser. Kom ut i byarna och
upplev traditionell polynesisk dans där kvinnornas höfter rör sig snabbare än ni trodde
var möjligt. I det rika undervattenslivet fascineras ni av vackra koraller och fiskar i alla
möjliga färger och former. Här simmar lugna revhajar och graciösa rockor sida vid
sida. Vandra hand i hand i solnedgången
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medan palmerna sakta vajar i vinden och
solen värmer huden. Här finns allt från lyxiga
resorts där overwater bungalows sträcker
sig ut i lagunen till små, personliga pensionat
som drivs av lokala familjer. Här finns både
vulkanöar och atoller så kombinera gärna de
olika ö-typerna. Det tropiska klimatet och
den avslappnade miljön gör detta till ett paradis! Franska Polynesien är ett romantiskt
resmål som passar både för er som åker på
bröllopsresa och för er som alltid drömt om
Villervalle i Söderhavet.

R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

LYX PÅ BORA BORA 14 DAGAR
Detta är resan för er som vill njuta av lyx
och komfort på er drömresa. Flyget är uppgraderat till Premium Economy Class mellan London och Los Angeles så när ni kommer fram till den tropiska värmen är ni redo
att börja njuta direkt. Första stoppet på resan är den lummigt gröna ön Moorea där
vaniljdoften ligger i slöjor över ön.
Med flyget från Tahiti får ni en vacker vy över
Moorea från ovan. Här bor ni på lyxigt resort

och kan njuta av gourmetmat, sköna massager och vackra stränder. Efter ett par underbara dagar fortsätter ni er resa mot legendariska Bora Bora. Inflygningen över Bora Bora
bjuder på den klassiska vyn med overwater
bungalows i lagunen som skiftar från ljusaste ljusblå till mörkaste indigo. Kontrasten
mot den lummiga grönskan på berget Mount
Otemanu gör vykortet av paradiset komplett.
På er egna ö kan ni njuta av lata dagar på
stranden och göra båtutflykter i den turkosa

lagunen. Vill ni besöka huvudön så är den
bara en kort båttur bort. Följ med på en
snorklingstur i lagunen och lär er mer om
sköldpaddornas liv under ytan, avsluta dagen med en skön massage på hotellets spa.
Ta med er en drink till stranden och avsluta
kvällen tillsammans i solnedgången. Det här
är en plats där ni kan njuta av det bästa som
Bora Bora har att erbjuda. En resa för de sanna livsnjutarna!

R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

SÖDERHAVSDRÖMMAR I FRANSKA
POLYNESIEN 16 DAGAR
På den här resan upplever ni underbara
Franska Polynesien i lite mer avskalad form.
Ni bor på små personliga pensionat och får
möjlighet att komma nära lokalbefolkningen.
Under resan besöker ni vulkanöarna Moorea
och Bora Bora och avslutar på den vackra
atollen Rangiroa, en av Söderhavets största

atoller. Moorea är den gröna, lummiga ön
med flertalet vanilj- och ananasodlingar.
Härifrån kan man åka färja till Papeete över
dagen om man vill känna på ett litet högre
tempo än lugnet på Moorea. Legendariska
Bora Bora är sinnebilden av paradiset för
många med sin turkosa lagun. Här finns ett

stort utbud av olika aktiviteter och upplevelser. Ni avslutar resan på atollen Rangiroa. De
små öarna som bildar atollen ligger som ett
pärlband runt lagunen där det marina livet
erbjuder fantastisk snorkling och dykning.
Här njuter ni av total avkoppling i lugn och ro!
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COOKÖARNA, HÄR FINNS INGA
KRAV ELLER MÅSTEN
Cooköarna är platsen för er som föredrar
ljumma vindar, tropisk natur och vackra
sandstränder med kristallklart vatten. Ta dagen som den kommer och njut av den avslappnade stämningen och välkomnande
gästvänlighet som råder.
Cooköarna består av femton öar där Rarotonga, Aitutaki och Aitu är de mest kända.
Rarotonga är Cooköarnas största ö med
vackra stränder runt om hela ön. Alla stränder är allmänna så det är bara att hitta er
egen favorit. Här är ingen byggnad högre än
kokospalmernas vajande palmblad och boendet består till största delen av mysiga hotell och bungalows. Oavsett var ni väljer att
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bo har ni tillgång till härliga sandstränder. På
Rarotonga kan ni göra så mycket eller så lite
som ni vill. Aktiviteterna kretsar främst kring
sol, bad och fantastisk snorkling, men det
finns även mycket annat att göra för den
som vill vandra, cykla, följa med på djuphavsfiske eller besöka marknaden. Ett tips
är att besöka en av Cooköarnas många kyrkor en söndag. Alla kvinnor bär hatt och
sjunger av hela sitt hjärta.
På Aitutaki är tempot om möjligt ännu lugnare. Med rasslande palmer i den ljumma
brisen är detta så nära paradiset man kan
komma. Aitutaki är en av Söderhavets vackraste atoller med en fantastisk lagun som

SODERHAVSRESOR.SE • 042-14 04 35 • 08-31 68 60 • info@soderhavsresor.se

skiftar i alla tänkbara nyanser av blått. Följ
med på en lagunkryssning och snorkla eller
leta snäckor. Ta ett dopp i det glasklara vattnet och njut av den solvarma sanden på
denna förtrollade plats.
Till Atiu åker ni för att uppleva det genuina
ö-livet, den fantastiska naturen med grottor
av korall och det unika fågellivet. Ön har som
mest endast några turister åt gången, ofta
är ni de enda besökarna. Att resa till Atiu är
att göra en resa bakåt i tiden och uppleva
Cooköarnas kanske bäst bevarade hemlighet. Kia Orana!

R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

COOKÖARNAS GYLLENE
STRÄNDER 16 DAGAR
Välkommen till underbara Cooköarna! På
den här resan kombineras de båda paradisöarna Rarotonga och Aitutaki. Söker ni
avkoppling, vackra sandstränder och vänlig lokalbefolkning har ni hittat rätt! Här
handlar allt om att ta vara på dagen och
leva i nuet.
Denna resa är för er som bara vill koppla av
och ta det lugnt i fantastisk miljö. Rarotonga
är Cooköarnas största ö och här är det aldrig
långt till nästa upplevelse. Ni kan hyra cykel
eller moped och ta er runt ön, snorkla i den
turkosa lagunen eller vandra upp på det gröna berget och njuta av fantastisk utsikt. Vill
ni träffa lokalbefolkningen så är lokalbussen
varmt att rekommendera. Missa inte att besöka någon av de många kyrkorna en söndag och höra körsången lyfta kyrktaket. Har

ni tur kanske ni blir hembjudna till någon av
kyrkobesökarna efteråt. En kort flygtur bort
ligger lagunen Aitutaki, här förverkligas
drömmarna om paradiset! Lagunens alla blå
nyanser är hänförande vackra och i ständig
förändring. Åk ut på lagunen och snorkla
bland tropiska fiskar och ät en härlig lunch
på en obebodd ö – ett minne för livet!

HÖJDPUNKTER
• Härliga dagar på vackra lummiga Rarotonga
• Hyr en cykel och hitta en egen strand
• Följ med på lagunkryssning på Aitutaki
• Se soluppgången från Muri Beach
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SAMOA, DET GENUINA SÖDERHAVET
Mitt ute i Stilla havet ligger Samoas orörda
öar. Vackra vulkanöar omgivna av korallrev
och kristallklart blått hav. Naturen är generös
och dramatisk med vilda vattenfall, fascinerande badbara vattenhål, tropisk regnskog och
inbjudande vita sandstränder. Undervattensvärlden är en spännande upplevelse med
havssköldpaddor, muränor och fiskar i alla
tänkbara färger och former. För sportfiskaren
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är detta ett eldorado. Andra populära vattenaktiviteter är surfing och dykning. Tycker ni
om att vandra finns det flera nationalparker
med vandringsleder att besöka. Hur ni föredrar att utforska öarna är helt upp till er. Med
hyrbil, i guidad grupp, på cykel eller med lokalbuss som är en attraktion i sig själv! Är alla
sittplatser ombord upptagna sätter ni er i
närmsta lediga knä! Geografiskt och kulturellt
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anses denna lilla nation vara Polynesiens
hjärta och det är en varm och gästvänlig atmosfär som möter er. Till Samoa reser ni inte
bara för de soldränkta stränderna, den imponerande naturen och den rika kulturen utan
även för den speciella känslan av att få möta
den kommande dagen först av alla i världen.
Välkommen till Samoa!

ANNETTE, resespecialist

NÄRVARANDE
I SAMOA
Talofa! Efter en mjuk landning med det
imponerande blå havet på ena sidan planet
och en generös grönska på den andra sidan
öppnas alla sinnen till fullo.
Otåligheten att få upptäcka dessa orörda
pärlor mitt i Stilla havet pockar på. Jag möts
direkt av en förtrollande doft av blommor
som sveper förbi. Vid passkontrollen välkomnas vi av ett tremannaband som spelar
ukulele och sjunger så jag blir rent förbluffad. Det är så genuint och så fint. Värmen
sprider sig i kroppen för att sedan aldrig riktigt lämna mig under hela min vistelse på
Samoa. En känsla av att faktiskt komma till
ro och kunna vara sådär närvarande som är
så svårt annars mitt i vardagen. Kanske
mycket beroende på att tiden på Samoa
tycks gå så mycket långsammare – världen
liksom saktar in. En svårslagen lyx! Liksom
den genuina gästfriheten, de smittande
skratten och människornas naturliga värdighet. Alla faktorer som på något underligt vis
fastnar hos mig.
Samoas öarna är vulkanöar omfamnade av
rev. Innanför dessa väntar femtio nyanser av
turkost vatten med koraller och fiskar. Stränderna är kantade av palmer som skänker
skön skugga. Samoa får mig att tänka på
Edens lustgård med lummig vegetation, inbjudande vattenfall och färgglad blomsterprakt. Och det är inte bara naturens skönhet
som bär färg. Husen är ofta målade i pastellfärger och bussarna av äldre modell rullar
fram likt färgglada karameller. Det går inte
att komma ifrån, man blir bara så glad när
man ser dem puttra förbi!
Samoa är också ett land som stått emot
mycket av västerländsk påverkan då man
fortfarande lever efter en urgammal kultur,
Fa’a Samoa. Ett strikt ömsesidigt givande
och självklarhet i att man som familjemedlem delar med sig av det man har till resten
av familjen. Det gäller stort som smått. En
vacker tanke. På Samoa bor många familjer
fortfarande i traditionella hus med tak men
utan fasta väggar, open fales. Detta som ett

led i att man inte vill dölja någonting för varandra. Visst finns det också fina hotell men
vill man så kan man prova på att bo i just en
open fale för en natt eller två. Tänk att få ligga vid strandkanten och låta sig vaggas till
söms av vågornas brus. Närmare ett Robinsonliv på en söderhavsö kan man knappt
komma! När jag själv ligger där och blickar
ut över stjärnhimlen tänker jag på Skattkam-

maröns författare Robert Lewis Stevenson
som förälskade sig så pass mycket i landet
att han valde att flytta hit. Inte så konstigt.
Jag tänker att det här måste väl ändå vara
så nära ett tropiskt paradis man kan komma. En plats där tiden nästan står still. Lyxigt
i all sin enkelhet. Så fint, så oförstört, så absolut underbart!
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FIJI, SINNEBILDEN AV PARADISET
Mitt i Stilla havets koboltblå böljor spridda över tusentals
mil av hav ligger Fiji med sina 330 magiskt vackra öar.
Här erbjuds allt från femstjärniga lyxresorter, till enklare
strandbungalows. Till de olika öarna tar ni er enkelt med
båt eller med flyg. Vill ni ha boendet med er under tiden
ni upptäcker Fijis övärld är en kryssning det ultimata sättet att resa. Fiji erbjuder utan tvekan sinnebilden av paradiset med orörda finkorniga stränder och vajande palmer. Oavsett vilken ö ni väljer är vattnet lika klart och
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känslan när ni snorklar omkring i det turkosskiftande
vattnet oslagbar. En annan anledning till att många älskar Fiji är den charm och naturliga värme som finns hos
fijianerna. Vart ni än kommer möts ni av ett vänligt leende och den traditionellt fijianska hälsningen ”Bula”! Befolkningens avspända förhållningssätt till livet är inspirerande och får er snart att vilja koppla på ”Fiji time” där
vardagens alla måsten släpper taget – ett perfekt resmål för både familjer, par och soloresenärer.

R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

SOL & BAD PÅ FIJI 12 DAGAR
Som på ett pärlband utanför huvudön ligger
ett 20-tal soldränkta öar i två olika ögrupper. Öar som omges av ett turkost hav, vita
sandstränder och är som gjorda för en avkopplande semester i bekväm barfotastil.
På en del av öarna finns det endast ett hotell
och en eller flera fijianska byar att besöka.
Oavsett vilken ö ni väljer är vattnet lika klart
och känslan av att simma i det ljumma vattnet femstjärnig. Här erbjuds allt från enklare

bungalows till lyxresorter och vad ni än väljer så möter ni vänliga och charmiga fijianer
som sprider varma leenden. Till de olika öarna tar ni er med båt, flyg eller helikopter.
Vid ankomst till gästvänliga Fiji bor ni åtta
nätter i Yasawas underbara skärgård. Här
njuter ni av fantastiska tropiska omgivningar, mat tillagad med kärlek och drinkar i solnedgången. Dagarna kantas av sol, varma
sandstränder och ett turkost hav att svalka

er i som bjuder på snorkling och dykning i
världsklass.

HÖJDPUNKTER
• Vita sandstränder och turkosblått hav
• Snorkling vid orörda korallrev
• Leende fijianska invånare

R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

FIJIS NATUR, ÄVENTYR & MYTER 15 DAGAR
På denna spännande resa får ni uppleva Fijis
paradisstränder, jungfruliga natur och exotiska myter. Upptäck Nadi med omnejd och
ta det lugnt under ett parasoll på stranden.
Ni kör på egen hand runt Fijis största ö, Viti
Levu. Vid Rakiraki bor ni på ett underbart hotell intill stranden med orörda korallrev precis
utanför. Mest känt är detta område sin snorkling och dykning. Resan fortsätter söderut
genom inlandet på vägar som snirklar sig

mellan berg och dalar. Glada barn står ofta
och vinkar längs med vägen på den levande
landsbygden. En övernattning på ett mycket
enkelt ”home- stay” i en mindre by på står på
programmet innan ni fortsätter till sydkusten
och Pacific Harbour. Här är vandring, forsränning, ridning och hajdykning bara några av de
aktiviteter som finns att välja bland. Resan
avslutas med ett par nätter på en exotiskt
resort i ögruppen Mamanucas. Här kan ni
ostört njuta av solens varma strålar och det

gnistrande turkosa vattnet. En barfotavistelse när det är som allra bäst.

HÖJDPUNKTER
• Snorkling bland vackra koraller vid Rakiraki
• Se Fijis landsbygd och delta i kavaceremoni
• Njut av turkost hav och vita stränder
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VI HAR
BRÖLLOPSRESAN
ANDRA BARA KAN
DRÖMMA OM!
Er första resa som man och hustru ska vara något alldeles speciellt. Vi guidar er rätt bland de underbara öarna
i Söderhavet så att ni får just er drömresa. I Söderhavet
njuter ni av den tropiska miljön där ni kan plocka mango
och avokado direkt från träden, där ni kan hitta er egen
strand för dagen och där ni ta del av den rika kulturen.
Vi erbjuder boende i allt från en egen bungalow direkt
på stranden till lyxhotell med alla tänkbara faciliteter.
Här kan ni hitta just ert paradis. I våra bröllopsresor har
vi utgått från romantiska boenden för att ni ska få det
så härligt som möjligt. Med vår specialistkunskap om
de olika destinationerna, hotellen och stränderna så
guidar vi er rätt så att ni får just den bröllopsresa ni
drömmer om. Låt er bröllopsresa bli ett oförglömligt
minne – precis som det ska vara!
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R ES EFÖRS L AG PÅ T U M A N H A ND

BRÖLLOPSRESA TILL MOOREA,
BORA BORA & TIKEHAU 16 DAGAR
Vajande palmblad, ändlösa vita sandstränder och massor av romantik – finns
det något bättre sätt att starta ert liv tillsammans som gifta?
Franska Polynesien är som gjort för en bröllopsresa. Här kan ni koppla av i en hängmatta, åka på snorklingstur i lagunen och simma bland koraller, ofarliga revhajar och
rockor eller njuta av en skön massage på
stranden. Vill ni bo riktigt lyxigt kan ni uppgradera ert boende till en overwater bungalow där ni kan spana på de tropiska fiskarna

i lagunen genom glasgolvet och bada från er
egen brygga. Få promenader är så härliga
som de ut längs bryggorna på väg till er
egen overwater bungalow. Resan tar er till
tre olika öar, gröna Moorea, legendariska
Bora Bora och atollen Tikehau, alla med sin
egen karaktär och charm. Moorea bjuder på
avslappnad romantik med dofter från vaniljodlingarna och närhet till pulsen i Papeete,
en kort båtresa bort. Vackra Bora Bora förför er med sina solnedgångar och magiska
lagun. Här kan ni åka helikopter över ön och
njuta av fantastiska vyer. På Tikehau får ni

uppleva den turkosa lagunen som kantas av
rosa korallstränder. Här ligger fokus på total
avkoppling i unik Söderhavsmiljö. Den här
resan glömmer ni aldrig!

HÖJDPUNKTER
• Bröllopsresa till Söderhavet är få förunnat
• Bo på en atoll, en unik upplevelse
• Romantiska solnedgångar i hängmattan
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R ES EFÖRS L AG PÅ T U M A N H A ND

BRÖLLOPSRESA FIJI 14 DAGAR
Låt er bröllopsresa bli ett minne för livet!
Detta är resan för er som vill resa på egen
hand och bo praktfullt med bästa tänkbara
service.
Här erbjuds upplevelser på lyxiga resorts
där ni bor på både huvudön Viti Levu och ute
i den vackra skärgården. Till skärgården tar
ni er enkelt med båt eller med helikopter. Fiji
för tankarna till paradiset med sina orörda
finkorniga sandstränder och vajande palmer. Det som ger en extra guldkant på upplevelsen är den genuina charm och värme
som fijianerna delar med sig av. Var ni än
kommer möts ni av ett vänligt leende och
den traditionella fijianska hälsningen ”Bula!”
Huvudön på Fiji bjuder på många och varierande upplevelser. Här kan ni åka upp i bergen, besöka en by och delta i en traditionell
kava-ceremoni, vill ni koppla av vid hotellets
pool så finns alla möjligheter till det. Efter
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några härliga dagar reser ni vidare ut till den
vackra skärgården. Vill ni lyxa till det ännu
mer tar ni helikopter ut till er ö, annars erbjuder båtresan dit på ljumma vindar och
vackra vyer. Väl ute på er ö njuter ni av värmen, dofterna och underbar mat lagad med
lokal touch och värme. Spendera dagarna
med att snorkla direkt från stranden, gå
långsamma promenader i vattenbrynet och
samla snäckor eller ta en siesta tillsammans
i en hängmatta. Detta är Söderhavet i ett kokosnötskal!

HÖJDPUNKTER
• Upplev paradisets orörda finkorniga stränder
och vajande palmer
• Möt de välkomnande fijianerna och deras kultur
• Upplev prisvärd lyx i paradiset

R ES EFÖRS L AG PÅ T U M A N H A ND

VIGSEL PÅ COOKÖARNA 16 DAGAR
Vad mer kan man önska sig än en vacker
strand kantad av palmer, solnedgång och
sin älskade vid sin sida? Cooköarna är den
perfekta platsen för att säga ”I do”. Här är
livet okomplicerat, likaså pappersarbetet
inför vigseln. Ni är själva med och utformar
er vigsel så att den blir precis som ni själva
vill ha det. Barfota i sanden med en enkel
bukett, bara ni och vigselförrättaren, eller i
full bröllopsklädsel med stringband och en
lokal kör – ni bestämmer.
Så fort ni landar på huvudön Rarotonga infinner sig lugnet i den tropiska atmosfären.
Här finns inget buller eller trafikljus utan endast vajande palmer, vänliga människor och
en och annan höna på vägen. Tillsammans

med er bröllopskoordinator planerar ni de
sista detaljerna inför bröllopet och hinner
givetvis också koppla av på stranden för att
få litet fin färg innan bröllopet. Alla stränder
är allmänna så det är bara att hitta er egen
favorit. Vill ni hyra bil, moped eller cykel så
finns möjlighet till det, det finns även bussar
som går runt ön om ni vill komma nära lokalbefolkningen.
Många väljer att ha sin vigsel på stranden i
solnedgången just för bildernas skull. Varje
solnedgång på Cooköarna är unik. Efter vigsel och bröllopsnatt är det dags att resa på
bröllopsresa! Ni tar inrikesflyget till den turkosa lagunen Aitutaki, som hämtad ur en dröm.
Håll koll ut genom flygplansfönstret då ni fly-

ger in över lagunen – vackrare vy får man leta
efter. Här rår ni bara om varandra och njuter
av livet som nygifta. Aitutaki bjuder på vackra
stränder, en fantastisk lagun och många öde
öar. När det blivit dags att lämna paradiset
och flyga hemåt igen reser ni som nygifta!

HÖJDPUNKTER
• Vigsel i paradiset
• Sand mellan tårna och brudbukett i handen
• Bröllopsresa till romantisk lagun
• Kom hem som äkta makar
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KRYSSA I SÖDERHAVET
Att kryssa är ett bekvämt och avkopplande sätt att uppleva nya destinationer. Till fördelarna hör att ni hinner
se och upptäcka mycket på en och samma resa. Att ni
bara behöver packa upp en gång på resan och transporten mellan spännande destinationer oftast sker kvällsoch nattetid är något många uppskattar.
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Det finns nästan alltid restauranger som håller öppet,
många olika aktiviteter ombord att roa sig med eller vilsamma platser att ta det lugnt på. Ute på däck står solstolar och poolen som bidrar till den sköna semesterkänslan. Med havet som fond, himlen och en frisk
sjöbris i luften är det lätt att koppla bort vardagen!

R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

KRYSSNING I FIJIS SKÄRGÅRD 15 DAGAR
En kryssning i Söderhavet låter som en
dröm för många! Här har ni möjlighet att
göra en underbar kryssning på ett mindre
fartyg bland några av Fijis många öar.
Under kryssningen kommer ni att uppleva
sol och bad på vita stränder, fantastisk snork-

ling, besök i fijianska byar och mycket mer.
Från fartyget har ni hänförande vyer över Fijis
skärgård och kan njuta av solnedgången från
däck. Resan börjar med några dagar på huvudön där ni får uppleva den fijianska kulturen och landskapet. Under kryssningen nju-

ter ni i den vackra övärlden innan ni avslutar
resan med några lata dagar på ett strandresort i ögruppen Mamanucas. Här kan ni
koppla av med sand mellan tårna och smälta
alla nya intryck med en paraplydrink i handen.

R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

KRYSSNING I FRANSKA POLYNESIEN 13 DAGAR
Låt ett av Söderhavets mest exklusiva rederier ta er på kryssning genom Söderhavets öar. Ombord på Paul Gauguin Cruises
kommer alla era kryssningsdrömmar att
besannas.
Känslan av lyx och exklusivitet är påtaglig.
Varje måltid ombord är en kulinarisk upplevelse där kockarna omsorgsfullt tillagat den
ena läckerheten efter den andra med varsam hand. Till varje rätt serveras utsökta vi-

ner. Paradisöarna passerar utanför ert hyttfönster i behaglig takt när fartyget glider
genom det turkosa vattnet. Fartyget är designat för att kunna komma nära de vackra
öarna och atollerna utan att inkräkta på den
känsliga miljön. Luftiga hytter och sviter, flertalet med egen balkong, ett stort utbud av
vattensporter, spa och gym gör att upplevelsen ombord blir till en fantastisk resa. Givetvis finns en pool ombord för svalkande dopp

och ett härligt däck där ni kan avnjuta cocktails i solnedgången. Besättningens varma
omtanke och höga servicekänsla gör att alla
ombord trivs. Atmosfären är informell och
andas avslappnad lyx. Hur låter det med
strandhugg på en egen ö vid Taha’a eller att
lägga till vid er privata strand på Bora Bora.
Här kan ni njuta av en polynesisk festmåltid,
underbar snorkling och härlig avkoppling.
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SIN GA PO

RE
SAMOA

HON
G KO
NG

RUNDRESA MED GUIDE

FIJI

SÖDERHAVSRESAN 20 DAGAR
Låt drömmen om vajande palmer och öde
stränder i Söderhavet gå i uppfyllelse. På
denna resa kombinerar vi ö-paradisen Fiji
och Samoa med de kontrastrika asiatiska
pärlorna Hongkong och Singapore.
Vi börjar resan i Hongkong, en spännande
stad som välkomnar oss med sin ikoniska
skyline, sitt legendariska kök och blomstrande färgrika traditioner. Hongkong är en modern stad där kulturerna från det traditionella
öst och det moderna väst smälter samman.
Vi gör en dagstur med besök vid Victoria
Peak. Härifrån har vi en härlig panoramautsikt över stadens liv och lummiga skärgårdsöar. Vi besöker även Stanley Market och
Aberdeen Fish Village där vi passar på att
åka traditionella båtar, sampan. Med flyg
fortsätter vi till Söderhavet och exotiska Fiji.
De första dagarna njuter vi fullt ut ombord på
en kryssning genom Fijis vackra skärgård.
Dagtid gör vi strandhugg och utforskar öar
med orörd natur. Vi möter lokalbefolkningen
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som visar oss sitt hantverk och introducerar
oss i sin melanesiska kultur. Efter avslutad
kryssning reser vi på en intressant bussresa
och får se mer av Fijis största ö Viti Levu. I
Fijis huvudstad Suva besöker vi Fiji Museum
som tar oss på en historisk resa. I Rakiraki
bor vi i bungalows på ett strandhotell där vi
kan snorkla och koppla av. Passa på att prova en fijiansk spabehandling!
Vårt Söderhavsäventyr tar oss vidare mot
Samoa. Landet går under benämningen ”Polynesiens vagga” och syftar till landets starka
traditioner och kultur. Naturen bjuder på vykortsvackra stränder med böjda palmer, pudersand och kristallklart turkost vatten. Här
får vi veta mer om hur det är att leva i ett
samhälle och vi välkomnas av byns maitai. Vi
besöker den lokala marknaden och simmar
i den magiska naturpoolen To Sua Ocean
Trench. Dagarna på Samoa kommer inte likna något annat. Resan avslutas i spännande
Singapore där det alltid händer någonting
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nytt. Staden är en fusion av modern asiatisk
arkitektur och koloniala byggnader från den
brittiska epoken. Vi gör en klassisk rundtur
där vi ser sevärdheter som Singapore Merlion Park med den nationella ikonen The Merlion, Little Indias färgstarka kvarter och Chinatown med sina traditionella hus. Vi besöker
även ett buddisttempel och den botaniska
trädgården känd för sin vackra orkidéträdgård. När mörkret faller åker vi till Gardens By
the Bay, för en spektakulär ljus- och ljudföreställning över futuristiska Supertrees. Detta
är resan ni aldrig kommer glömma!

HÖJDPUNKTER
• Tre nätters kryssning på Fiji
• Fiafia night på Samoa
• Kontrasterna mellan öarna och metropolerna

VAD KLAPPAR
DITT HJÄRTA FÖR?
Klappar hjärtat lite extra för mountain biking, lantbruk eller kanske vackra trädgårdar? Vi har möjlighet
att skräddarsy er resa efter just era specialintressen och önskemål. Med erfarenhet från resor med
specialintressen som till exempel fågelskådning, cykling, musikevenemang och naturfenomen kan
vi arrangera just er personliga resa. Inga önskemål eller drömmar är för stora!

KULINARISKA AUSTRALIEN

NYA ZEELANDS VINOMRÅDEN

THE GHAN, AUSTRALIEN

TRANZALPINE, NYA ZEELAND

Ge er ut på en matresa.

Upplev den legendariska tågresan genom Red Centre.

Välrenommerade och erkända.

Världens vackraste tågresa.
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Singapore

STOPOVER, ETT SPÄNNANDE
STOPP PÅ VÄGEN
Att resa till våra destinationer innebär att
resa så långt bort man kan komma. Då kan
det vara skönt att göra ett eller flera stopovers på vägen. Ett stopp i Singapore på
ett par dagar med härlig sightseeing och
shopping är ett bra alternativ, eller varför
inte några dagars avkoppling på en strand
innan äventyret Down Under börjar. Flertalet
storstäder som till exempel Los Angeles,
Hongkong, Tokyo, Dubai och Bangkok är
möjliga att göra stopp i om ni vill uppleva
storstadspuls. Vill ni hellre stanna till i något
tropiskt badparadis är det också möjligt,
Hawaii, Bali eller varför inte på Cooköarna
eller Fiji.

Singapore
En av de mest besökta städerna på väg mot
Down Under är Singapore, denna vackra och
moderna storstad. I Singapore finns mat
från alla världens hörn samt vacker arkitektur, kultur och spännande historia. Här lever
olika religioner sida vid sida och invånarna
deltar ofta i högtider från varandras kulturer.
Upplev den koloniala stadskärnan med mytomspunna Raffles Hotel eller strosa omkring i Chinatown eller Little India och njut av
den spännande maten och de vackra färgerna. En av Singapores stora attraktioner är
parken Gardens by the Bay, hit strömmar
besökare kväll efter kväll för att se en spektakulär musik- och ljusshow vid stora konst-

Dubai - mellanösterns svar på Miami
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gjorda Supertrees. Och glöm inte att avsluta
kvällen i Long Bar på Raffles Hotel med en
Singapore Sling!
Hongkong
Hongkong, en av österns pärlor och mega
städer är en fascinerande vacker och modern stad där kulturerna från det traditionella öst och det moderna väst förenas. En tur i
en traditionell sampan-båt bjuder på vackra
vyer över Hongkongs skyline. Det är shopping som är nyckelordet för Hongkong men
staden har även mycket annat intressant att
ta del av som spännande arkitektur, kultur
och en brokig historia.

Bangkok - en stad fylld av kontraster

Tokyo
Tokyo är kontrasternas stad med en fascinerande blandning av gamla traditioner, avantgardemode och modern kultur och forntida
tempel. Detta är även överraskningarnas
stad. Från stillsamma smågator där tiden till
synes nästan stått still kommer ni vid nästa
vägkorsning mötas av högt tempo, ett myller av människor och modern arkitektur. Varje stadsdel är en stad i sig och präglas av
olika miljöer och sevärdheter. Missa inte det
kejserliga Imperial Palace. I Ginza finns exklusiva varuhus, märkesbutiker och chica
gallerior. I Roppongi ligger nöjeskvarteren
med teatrar, restauranger, barer och klubbar.
Lite söderut finns trendiga Shibuya.
Kalifornien
Ett naturligt stopover på väg till Söderhavet
är Kalifornien och Los Angeles – så varför
inte passa på att uppleva även denna del av
världen på er resa till andra sidan jorden?
Los Angeles är perfekt för både längre och
kortare stopp. Under ett stopp på två-tre dagar hinner ni promenera längs Santa Monica
Pier, hyra bil och köra runt bland de lyxiga
husen i Beverly Hills och Bel Air samt besöka Universal Studios eller shoppa på Rodeo
Drive. Har ni mer tid så finns möjlighet att
köra den vackra Highway 1 längs kusten
mot San Francisco eller varför inte göra en
riktig roadtrip och köra in mot Death Valley
via Yosemite National Park och Fabulous
Las Vegas!

Hawaii – Vackra stränder och häftiga vulkaner

Hongkong

Tokyo

Kalifornien

Bali - Kuperad terräng och intensiv grönska
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KOMBINATIONSRESOR MED
FLERA LÄNDER
Vill ni uppleva riktigt mycket på er resa
Down Under så går det alldeles utmärkt att
addera och kombinera reseäventyret med
ännu fler exotiska platser. Kanske vill ni
avsluta i Söderhavet på vägen hem? Eller
stanna till redan på utresan i Asien eller
USA? Inga problem. Er drömresa är i sikte
och möjligheterna är oändliga. Låt fantasin vara er vägvisare!
Fiji, Hongkong & Sydney
Ta med familjen på en oförglömlig resa med
spännande möten och nya kulturer. Ni startar ert äventyr med några dagar i pulserande
Hongkong. Här finns mycket att se och uppleva på en liten yta, shoppa på en lokal marknad, se Hongkongs skyline från toppen av
Victoria Peak och följ med på en båttur i en
traditionell sampan-båt.
Nästa stopp är Australien och Sydney. Här
finns det ikoniska operahuset men också
mycket mer att uppleva! Ta färjan ut till Manly
eller Bondi Beach och kolla på surfarna,
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strosa runt i någon av de vackra parkerna
eller följ med på en kryssning i hamnen och
se den vackra staden från vattnet. Missa
inte att besöka någon av de mysiga restaurangerna i The Rocks.
Ta sikte mot tropiska Fiji och spendera dagarna bland vajande palmer och gyllene
sandstränder. Träffa den vänliga lokalbefolkningen där alla hälsar på varandra med
ett glatt ”Bula”. På Fiji finns fantastisk snorkling så på med mask och snorkel och upptäck tropiska korallrev och fiskar. Samla
snäckor på stranden och unna er en skön
massage i palmernas skugga, detta är den
perfekta avslutningen på en resa full av upplevelser!
Singapore, Nya Zeeland & Cooköarna
Denna kombinationsresa tar er till tre helt
olika platser i världen. Spännande Singapore, natursköna Nya Zeeland och exotiska
Cooköarna. Singapore är en komplett destination som erbjuder sina besökare shop-
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ping, sevärdheter och underbar mat. Strosa
runt i Gardens by the Bay, se de imponerande jätteträden tändas upp på kvällen och åk
tuktuk bland de vackra husen i de gamla malajkvarteren. Ni fortsätter er resa mot Nya
Zeelands största stad, Auckland. Härifrån
gör ni utflykter till närliggande Waiheke Island och provar både vin, olivolja och honung. I Rotorua upplever ni de termiska källorna och givetvis får ni inte missa att doppa
er i dessa lerpölar! När ni lämnar Nya Zeeland styr ni kosan till exotiska Cooköarna.
Här möts ni av den tropiska värmen och den
vänliga befolkningen. På Cooköarna bor
man alltid nära stranden och hyr ni en cykel
eller moped kan ni hitta er egen strand för
dagen. Cooköarna är ett tropiskt paradis
med underbar miljö, intressant kultur och
mycket söderhavskänsla. Som den perfekta
avslutningen på er resa besöker ni lagunen
Aitutaki. Väl hemma igen har ni varit jorden
runt och med otroliga minnen i bagaget.

R ES EFÖRS L AG PÅ EGEN H A ND

JORDEN RUNT 21 DAGAR
Skandinavien - San Fransisco – Honolulu – Auckland – Sydney
– Cairns – Singapore – Skandinavien
En resa jorden runt är för många en dröm,
men som absolut inte behöver stanna där.
Med dagens samarbeten mellan olika
flygbolag är det enklare och bekvämare än
någonsin att uppfylla din dröm. Oavsett
om det är en smekmånad, långsemester
eller den välförtjänta drömresan så kan vi
som specialister sätta ihop fördelaktiga
biljetter jorden runt till just din personliga
upplevelsresa. Möjligheterna är näst intill
oändliga.
Ett förslag är att börja resan med några
spännande dagar i San Francisco. Gör ett
besök på den omtalade fängelseön Alcatraz, se världskända Golden Gate Bridge
och upplev vindistriktet Napa Valley med
vingårdar längs vackra kaliforniska småvägar. Fortsätt vidare till Hawaii och Honolulu och bo på kända Waikiki Beach. Att hyra
bil är det bästa sättet att ta sig runt ön och
utforska den vackra naturen. Kanske besöker ni sevärdheterna vid Pearl Harbour eller
försöker bemästra vågorna under en surflektion?

Nästa stopp på resan är Auckland, Nya Zeelands största stad. Ta en färja ut till Waiheke
Island för vinprovning eller följ med på en
guidad busstur med stopp i Hobbiton och
vid lysmaskgrottorna vid Waitomo. Hoppa
av bussen i Rotorua, känd för sin geotermiska aktivitet med bubblande gejsrar och svavelhaltiga källor och ta ett välgörande dopp.
Resan fortsätter till Australien och Sydney
som lockar med fantastiska stränder, operahuset och en avslappnad atmosfär. Gör så
mycket eller så lite som ni själva önskar. Det
är lätt att ta sig runt till sevärdheter med
buss och färjor. Flyget tar er vidare till tropiska Cairns vid världsarvslistade Stora barriärrevet. Här väntar avkopplande dagar med sol
och bad. Avsluta sedan resan med ett stopp
i Singapore, en modern asiatisk storstad där
det finns något för alla. Bra shopping, intressant kultur och vacker och spännande arkitektur. En resa börjar med ett enda steg och
att resa jorden runt är så mycket mer än en
resa – det är en sann upplevelse!
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