
Dag 1 Avresa     
Avresa under förmiddagen från Skandinavien med Singapore Airlines. 

Dag 2   Singapore - Stadsrundtur   
Ankomst till Singapore på morgonen. Vi åker direkt på en stadsrundtur. Vi be-
söker ett hinduiskt tempel, China Town och Little India. Britterna tilldelade folk-
grupperna olika stadsdelar. I botaniska trädgården ser vi en vacker orkidépark. 
Efter stadsrundturen finns det möjlighet att besöka det anrika kolonialhotellet 
Raffles. Eftermiddagen är ledig för egna upptäckter. 
Hotell:  Park Regis Singapore 
Måltider: Lunch

Dag 3 Christchurch / Singapore    
Dagen är ledig för egna aktiviteter i Singapore. Vi bor inom gångavstånd till 
Clarke Quay, där det finns gott om affärer och många trevliga uteserveringar vid 
floden. På kvällen flyger vi vidare mot Nya Zeeland och Christchurch. 
Hotell: Nattflyg 
Måltider: Frukost 

Dag 4 Christchurch          
Vi landar i Christchurch på förmiddag. På väg mot hotellet gör vi en kortare 
stadsrundtur med bussen. Det kan vara lätt att tro att vi är i England när vi pro-
menerar runt i staden. Den engelska arkitekturen och traditionerna lever fortfa-
rande kvar sedan nybyggarna kom hit på mitten av 1800-talet. Staden är även är 
känd som ”trädgårdsstaden” och Christchurchs botaniska trädgård är en underbar 
plats att besöka. 
Hotell: Distinction Christchurch Hotel
Måltider: 
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Fantastiska Nya Zeeland
På denna resa får vi uppleva det bästa av Nya Zeelands natur. Landskapet växlar från subtropiskt på Nordön till gla-
ciärer, berg och fjordar på Sydön. Vi åker på många utflykter då vi hoppas få skåda både valar, delfiner och en mängd 
andra djur så som olika fåglar och pingviner. Med tåg korsar vi Sydöns dramatiska landskap och fortsätter fram till de 
kända glaciärerna Franz Josef och Fox Galcier. Vi bekantar oss också med maoriernas kultur på denna resa. Vi stannar 
i Singapore på utresan där vi gör en stadsrundtur. 

Avresa: 
28 oktober 2021 
15 januari 2022

Antal dagar: 
17

Höjdpunkter:
Tranzalpin tåg,  Besök på 
fårfarm, Queenstown, Fiordland, 
Te Anau, Dunedin med 
albatrosser, Maorikulturen 
i Rotorua och delfinsafari i 
Auckland

RESFAKTA



Dag 5 Tranzalpintåg      
I Christchurch stiger vi på Tranzalpintåget som under fem timmar oss rakt över 
sydön genom ett fullständigt hänförande och dramatiskt landskap fram till Grey-
mouth. Ombord på tåget finns en trevlig cafeteria med lokala drycker och snacks. 
Tåget är försett med panoramafönster och en av vagnarna har även öppna föns-
ter för bästa möjliga upplevelse. När vi kommer fram till Greymouth äter vi en 
god lunch tillsammans innan vi åker vidare till byn Franz Josef. Byn är belägen 
vid glaciären med samma namn. I Franz Josef är det bara ett hundratal personer 
som är permenet bofasta men under semestern kan byn ta emot upp till 2000 
besökare per dag. 
Hotell: Scenic Hotel Franz Josef 
Måltider: Frukost, lunch

Dag 6 Flodsafari i Jetboat - Queenstown    
Efter frukost åker vi vidare och passerar den kända glaciären, Fox Glacier. Resan 
går längs med kristallblåa glaciärsjöar i ett vackert alplandskap. När vi anländer 
till Haast beger vi oss ut på flodsafari i Jetboats. Den lokala båtföraren delar med 
sig av sin kunskap om denna glaciärdal och den tempererade regnskogen som 
trivs i dalen. Vi äter en god lunch innan vi kliver på bussen igen. På eftermid-
dagen anländer vi till alpstaden Queenstown mest känd som en äventyrsstad. 
Staden är belägen bredvid den vackra sjön Lake Wakatipu och omringas av höga 
berg. 
Extra utflykt: Helikoptertur över glaciärerna
Hotell: Novotel Queenstown Lakeside
Måltider: Frukost, lunch

Dag 7 Arrowtown     
Vi utforskar Queenstown och dess omgivningar. Vi besöker den gamla guldgrä-
varstaden Arrowtown där lycksökare under kärva förhållanden vaskade guld på 
1860-talet. Huvudgatan har inte ändrats sedan dess. Vi besöker the Lakes District 
Museum och får en inblick i historien om Nya Zeelands södra landskap. En ny 
nisch bland farmarna här är vinodling. På vingården, där vi äter en välsmakande 
lunch, lär vi oss hemligheten bakom de prisbelönta vinerna framställda i dal-
gångarna mellan snöklädda berg.
Hotell: Novotel Queenstown Lakeside
Måltider: Frukost, lunch

Dag 8 Queenstown - Besök på fårfarm    
Ledig dag för egna strövtåg, utflykter eller shopping. 
Extra utflykt: Besök på fårfam.
Hotell: Novotel Queenstown Lakeside
Måltider: Frukost 

Dag 9 Queenstown - Milford Sound    
Vi lämnar Queenstown och beger oss mot Fiordland Nationalpark. Vi åker genom 
ett vackert bergslandskap längs glaciärsjöar och vattenfall till Milford Sound. Där 
kliver vi ombord på fartyget som tar oss ut i fjorden. På sluttningarna växer tem-
pererad regnskog, i ravinerna ligger glaciärerna från vintern kvar och på top-
parna är det fortfarande snö. Har vi tur kommer en delfinflock och slår följe med 
båten Vi äter en picknick lunch under kryssningen. Efter båtturen åker vi vidare 
till Te Anau. Vi stannar längs vägen och gör vandringar. I bokskogen brukar kean 
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titta nyfiket fram, det är den enda alpina papegojan i världen.
Extra utflykt: Lysmaskgrotta 
Hotell: Distinction Luxmore Hotel 
Måltider: Frukost, lunch

Dag 10 Te Anau - Dunedin    
Vi lämnar Te Anau och beger oss mot Dunedin. Landskapet som vi beskådar 
mellan Te Anau och Dunedin är typiskt för Nya Zeelands Sydö, frodig bokskog, 
öppna jordbruksmarker och vackra dalar. Dunedin grundades av skottar på 
1800-talet och det är därför som staden påminner om Edinburgh. Än idag lever 
den skotska dialekten och traditioner kvar i staden. På kvällen gör vi en ölprov-
ning och äter en trevlig middag på Speights Brewery Restaurant.
Hotell: Scenic Hotel Southern Cross
Måltider: Frukost, middag

Dag 11 Dunedin - Albatrosser      
På morgonen åker vi på en stadsrundtur i Dunedin innan vi gör en båtutflykt från 
Wellers Rock ut till Taiaroa Head. Här finns ett överflöd av marint liv och med lite tur 
kan vi få se den väldiga kungsalbatrossen, som har ett vingspann på över tre meter. 
Här häckar många andra fågelarter som sjöfågel, pingviner och en mängd vadare. Vi 
följer även med på en guidad tur där vi får höra historien om kungsalbatrossen. 
Hotell: Scenic Hotel Southern Cross
Måltider: Frukost, lunch

Dag 12   Dunedin - Rotorua     
På förmiddagen flyger vi till Rotorua med ett byte på vägen. I Rotorua är den 
vulkaniska aktiviteten hög och det ryker och puttrar överallt. Det vilar en lätt 
lukt av svavel över hela staden. Rotorua är maorifolkets kulturcentrum. På kväl-
len besöker vi Te Puia Thermanl Valley där vi ser landes nationella ikon, den 
flygoförmögna Kiwifågeln. För bara några år resan fanns det flera miljoner kiwi-
fåglar i landet men antalet är nu nere i runt 100 000 vilket gör att fågeln är starkt  
utrotningshotad. Medan vi promenerar i den planterade buskaget lär vi oss hur 
arbetet kring att skydda fågeln fungerar. Vi lär oss även om Maorifolkets konst-
verk och hantverk. Senare på kvällen upplever vi maorikulturen, lär oss mer om 
deras konstverk och hantverk samt bjuds på en dansuppvisning. Vi avnjuter även 
en traditionell hangimiddag här innan det blir dags att åka till vårt hotell. 
Hotell: Novotel Rotorua Lakeside
Måltider: Frukost, middag

Dag 13  Rotorua - Lake Rotomahana       
Redwood är känt för att vara det största trädet i världen. På morgonen tar vi en 
promenad längs hängbroar 10-20 m upp i träden. Vi får ett fint fågelperspektiv 
över skogen med inhemska växter så som silverfern som är Nya Zeelands natio-
nalträd. Vi åker vidare till Waimangu Thermal Valley där Frying Pan Lake ligger. 
Detta är en av världens största heta källor. Vi går en promenad i området tillsam-
mans med vår guide och njuter av naturen med små bubblande gejsrar. Vi åker 
därefter på en båttur Lake Rotomahana.  och njuter av den storslagna naturen. 
Hotell: Novotel Rotorua Lakeside
Måltider: Frukost
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Dag 14 Auckland - Stadsrundtur      
Vi åker vidare till Auckland, Nya Zeelands  största stad och enligt många - den 
vackraste! Precis som i Sydney hittar vi även här en Harbour Bridge och ett Sky 
Tower. På eftermiddagen åker vi på en stadsrundtur. Vi tar oss till byn Parnell och 
Auckland Domain, som är en underbar park. Vi fortsätter till Queens Street och 
vidare till Bastion Point. Där får vi vackra vyer över staden och dess omgivning.

Hotell: Sky City Hotel Auckland 
Måltider: Frukost

Dag 15   Auckland - Val- och delfinsafari     
Ledig för egna aktiviteter. 
Extra utflykt: Val- och delfinsafari

Hotell: Sky City Hotel Auckland 
Måltider: Frukost, middag 

Dag 16 Hemresa                 
Ni har en stor del av dagen fritt för att på egen hand göra den sista shoppingen eller 
vad som önskas i Auckland. På den sena eftermiddagen blir ni hämtade på hotellet 
för transfer till flygplatsen och hemresa. Det finns flera olika möjlighet att förlänga 
resan. Ni kan stanna på Nya Zeeland och fortsätta utforska landet på egen hand. 
Flyga till Söderhavet för att uppleva någon av dess tropiska öar. Ett annat alternativ 
är att flyg till Australien. Kontakta Thabela Travel med ditt önskemål så hjälper vi 
dig!   

Hotell: Nattflyg
Måltider: Frukost

Dag 17 Hemkomst                
Vi landar i Skandinavien med många fina minnen i bagaget. 
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Extra utflykter 
Det finns flera trevliga extra utflykter med engelsktalande guide att lägga till 
under resan. Utflykterna bokas hos Thabela Travel i mån av platstillgång vid 
bokningstillfället. 

Franz Josef - Helikopter över glaciärerna
Följ med på en fantastisk upplevelse och flyg helikopter över de mäktiga glaciä-
rerna. Vi ser de kända glaciärerna Franz Josef och Fox glacier från ovan och får en 
fantastisk vy över lanskapet. Glaciärerna nås endast genom helikopter och vi lan-
dar på en av dem för att njuta av omgivningen och andas in den friska alpina luften.
Pris: ca 2 950 kr per person 

Te Anau -  Lysmaskgrotta 
Vi åker båt över Lake Te Anau till grottorna som har gett sjön och staden dess 
namn. De är bara tillgängliga med båt och omfattar ett grottsystem på 200 meter. 
Lysmasken är en svampmyggas larv som har lysande organ. De väver klibbiga 
trådar och fångar med hjälp av dem insekter som attraheras av ljuset. Vi åker 
stakbåt in till det innersta rummet och i mörkret ser taket med tusentals lysmas-
kar ut som en stjärnhimmel. Turen tar ca 2,5 timmar.
Pris: ca 750 kr per person

Queenstown - Besök en fåfarm
På Nya Zeeland finns det dubbelt så många får som människor, så det hör till att 
besöka en fårfarm. Vi åker båt över sjön för att prova på att valla får och lära oss 
hur man klipper får. 
Pris 590 kr

Auckland - Val- och delfinsafari
Vi åker ut på Haurakigolfen som är en av de bästa platserna i världen att få möjlig-
heten att se valar och delfiner på. Parken är oerhört artrikt, 25 av de 37 marina dägg-
djur som finns på södra halvklotet har skådats i dessa farvatten. Under dagen får vi 
utmärkt guidning av experterna ombord. 
Pris: 1 250 kr
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Prisuppgifter

Fantastiska Nya Zeeland 

I priset ingår:
• Flyg från Köpenhamn-Nya Zeeland tur och retur. Stockholm och Göteborg mot tillägg. 
• Rum på hotell med god stanndard. 
• Måltider, transporter, flygresor, inträden och utflykter enligt resebeskrivning.
• Svensktalande guide.
• På vissa platser lokala specialistguider.
• Bagageservice och dricks till bärare där denna service erbjuds.
• Dricks till guider och chaufförer samt vi gemensamma måltider.
• Alla flygbolagens skatter, passageraravgifter och bränsletillägg. Dessa är för närvarande cirka 1 400 kr. Vi förbehåller oss 

rätten att justera priset om flygbolagen ändrar dessa avgifter. Exakt pris fastställs på biljetteringsdagen ca 30 dagar innan 
avresa.  

I priset ingår ej:
• Dryck till måltider. 
• Extra utflykter. 
• Visum till Nya Zeeland (ETA). Ansökan görs online innan avresa mot en kostnad på 12 NZD. 
• Turistavgift för Nya Zeeland, betalas i samband med ansökan om ETA och kostar 32NZD.

Tillägg:
• Flyg från Stockholm eller Göteborg från 1 990 kr extra per person 

Klimatkompensera din resa. De flesta väljer 150 kr eller 250 kr. Det går även att 
välja ett högre belopp. 

Avbeställningsskydd måste tecknas vid bokningstillfället.  Vi erbjuder ERV avbe-
ställningsskydd som kostar 6 procent av försäkrat belopp.

Reseförsäkring kan tecknas samtidigt som resan. Vi erbjuder ERV Reseförsäkring 
PLUS med tillval Bagageskydd som är ett komplement till reseskyddet i hemförsäk-
ringen. Pris för 17 dagar är 712 kr per person.

För svenska medborgare krävs visum till Nya Zeeland. Uppehållstillstånd till Singa-
pore erhålles på plats.

Vänligen, ta del av Thabela Travels resevillkor innan du bokar resan.
Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet, vilket innebär att 
våra resenärer aldrig kan bli strandsatta.

Avresa Hemkomst Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

28 oktober 2021 13 november 2021 17 59 950 kr 71 950 kr
15 januari 2022 31 januari 2022 17 59 950 kr 71 950 kr



Dag 1 Ankomst till Fiji        
Vi landar på Fiji på eftermiddagen och åker direkt till resortet. Vi erbjuder i den-
na broschyr två resort med olika standard/pris som ligger inom gångavstånd 
från varandra. Båda ligger på Natadola Beach som anses vara en av världens 
bästa stränder. Det är 45 min transfer hit från flygplatsen. Har ni annat önskemål 
om boende så bokar vi gärna det istället.
Hotell: Intercontinental Fiji Golf Resort & Spa  eller Yatule Resort & Spa
Måltider: Frukost 

Dag 2-4 Lediga dagar i paradiset      
Några dagar att njuta av Natadola Beach med kluckande vågor och vita sand-
stränder. Skulle ni tröttna på strandlivet så finns många utflykter och aktiviteter 
att välja mellan. Fijis regnskog är perfekt för vandring och behöver du en vilo-
paus mitt i det gröna finns det vattenfall för att svalka sig. Den rika naturen är 
hem åt otaliga djur, bland annat färggranna papegojor och kungsfiskare. Se vår 
utflyktslista på sidan 4.
Hotell: Intercontinental Fiji Golf Resort & Spa  eller Yatule Resort & Spa
Måltider: Frukost 

Dag 5 Flyg Fiji - Auckland        
Vid lunchtid transfer till flygplatsen för flyg till Nya Zeeland.

Hotell: Sky City Hotel Auckland 
Måltider: Frukost

Dag 6 Hemresa        
Transfer till flygplatsen.
Måltider: Frukost

www.thabelatravel.com - E-post: info@thabelatravel.com
Telefon: 08 - 544 000 08  - Adress: Centralvägen 32, 183 57  Täby

Tilläggsresa Fiji
Förläng resan med ett besök till Söderhavets hjärta. Fiji består av 333 tropiska öar med kritvita stränder, färgrika korall-
rev och en rogivande atmosfär där de lutande palmerna möter den molnfria himmeln. Utforska orörd regnskog, simma 
bland tropiska fiskar och sjunk ner i den varma sanden på de avskilda stränderna med en uppfriskande kall dryck. Här 
finns även en fängslande historia som är präglad av olika kulturer, uråldriga ritualer och ceremonier med mycket sång 
och dans. Vi välkomnas med musik och sång när vi landar på Nadi flygplats. Bula!
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Intercontinental Fiji Golf Resort & Spa 5*
Resortet har fem restauranger och två barer, ett fitnesscenter som är öppet dygnet runt, ett lugnt och harmoniskt spa, en 18-
håls golfbana, tre utomhuspooler varav en bara för vuxna. De moderna sviterna är rymliga (63 kvm). I vårt pris ingår rum som 
ligger i den tropiska trädgården, med möjlighet att uppgradera till havsutsikt. Signaturen för resortet är badkaren i Cleopatra-
stil för två och dagssängarna som är placerade på din balkong eller terrass. Resortet ligger 45 minuter från Nadi International 
Airport.

Intercontinental Fiji Resort 
Intercontinental Fiji Golf Resort & Spa erbjuder modern lyx och ligger på Natadola Beach, som utsetts till en av världens 
bästa stränder, med fantastisk utsikt över Natadolabukten. Stranden skyddas av ett rev som skapat en djupblå lagun bred-
vid hotellet.  Resortet är inbäddat i en stor park med lummig, tropisk grönska. Arkitekturen är inspirerade av Fijis traditio-
nella byar. Resortets golfbana har 18 hål och 15 av dem erbjuder fantastisk utsikt över det kristallblå havet och korallrevet 
utanför.
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Yatule Beach Resort  4*
Rummen har utsikt över antingen den vackra poolen eller stranden och har en egen balkong. I vårt pris ingår rum som lig-
ger nära stranden, men har poolutsikt. Du kan äta middag på resortets restaurang Na Ua, som har ett urval av utsökta rätter 
och fantastisk utsikt över Natadola Bay. Koppla av i poolen eller simma upp till poolbaren. Njut av en spabehandling på Spa 
Vishala med stort utbud av behandlingar. För den aktive finns det flera icke-motoriserade sportaktiviteter att välja mellan, som 
till exempel kanotpaddling eller snorkling. Resortet ligger 2 minuters körtid från Natadola Bay Championship Golf Course.

Yatule Beach Resort 
Upptäck ett tropiskt strandparadis på Fijis huvudö Viti Levu. Yatule Resort & Spa omges av den orörda vita sanden på 
Natadola Beach och erbjuder en oförglömlig upplevelse vid en av världens mest spektakulära kustlinjer. Njut av den lokala 
atmosfären kombinerad med modern tropisk arkitektur som smälter in harmoniskt i den naturliga miljön. På resortet finns 
ett fridfullt spa med olika behandlingar och det finns flera fritidsaktiviteter att boka. Den lokala gästfriheten med vackra 
fijianska leenden kommer bidra till att du känner dig extra välkommen!
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Utflykter 
Det finns flera trevliga extra utflykter med engelsktalande guide att lägga till 
under resan. Utflykterna bokas hos Thabela Travel i mån av platstillgång. 

Sigatoka flodsafari 
Följ med på en spännande flodsafari från Sigatoka Town. Ni färdas på floden till 
en värdby och kommer där få uppleva en sevusevu som är en traditionell fijiansk 
kava-ceremoni och får smaka på kava (en traditionell dryck som ligger i ett ge-
mensam stort fat) och träffa byns hövding och de äldste. Byguiden leder er sedan 
på en rundtur runt byn där ni kan ställa frågor om livet i byn. Detta följs av lunch 
och underhållning. Återfärden genom floden med jetboat inkluderar några his-
nande manövrar. Pris: 1 760 kr per person

Tivua Island dagskryssning
Följ med på ett kryssningsäventyr till Tivua Island. Ö-äventyret börjar när du stiger 
ombord på det magnifika vita, höga segelskeppet, Ra Marama. Bedårande Tivua 
Island är omgiven av vita sandstränder och har ett fantastiskt över 2 km2 stort färg-
starkt korallrev där du får en guidad snorklingstur. Ön är en liten juvel tillhörande 
Mamanuca-öarna. Här kommer du att få uppleva traditionell fijiansk kultur. Du har 
möjlighet att följa med på en medicinsk naturvandring, lära dig att väva kokos-
fibrer, delta i en traditionell kava-ceremoni och njuta av en utsökt grillbuffé-lunch.
Pris: 1 180 kr per person

Upptäck Nadi - halvdag        
Dagen börjar med att utforska Garden of the Sleeping Giant, som är en trädgård 
specialiserad på Fijis unika växtliv och känd för sin orkidé samling som består 
av över 2000 olika sorters orkidéer och tropiska växter. Trädgårdens magnifika 
skönhet överträffar det mesta. Härifrån besöker vi den charmiga huvudbyn Vi-
seisei, som är den legendariska ankomstplatsen för de första fijianerna. Efter att 
ha vandrat runt i kustbyn fortsätter turen till Nadi, som är den 3e största orten 
på Fiji, och en sprakande stad med färg och historia. Här besöker vi det största 
och äldsta hinduiska templet i södra Stilla havet. Templet ser nästan overkligt 
ut med sina pastellfärgade torn och buddhastatyer. Vi avrundar med att besöka 
Nadi Market där vi möts av alla vänliga leenden som Fiji är känt för.

Fiji Zipline
En äventyrsdag med färd på 5 km Zipline-banor, omgivna av den tropiska djung-
eln, otroliga grottor, raviner och bergstoppar, för att inte nämna den oslagbara 
havsutsikten. Dessa 16 Zipline-banor är de högsta, snabbaste och längsta i Fiji. 
På denna upptäcktsfärd kommer du att uppleva tre olika ekosystem. Banan är 
designad så att Zipline-plattformarna har en unik utsikt. På toppen av berget får 
du en 360 graders vy varav 270 grader består av det turkosa havet.

Testa Fijis termiska lerbad        
Njut av de berömda Sabeto källorna och lerbaden! De geotermiska källorna är ett 
naturligt fenomen, uppvärmda av en underjordisk vulkanisk källa. Här finns en 
mängd naturliga pooler som sägs lugna kroppen och rengöra huden. Att smörja 
in sig i lera och sedan torka i solen anses vara  en hälsosam hudbehandling. Passa 
även på att få en avslappnande massage i byn.
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Intercontinental Fiji Resort 5*

Fiji tilläggsresa

I priset ingår:
• Transfer flygplats - hotell t/r i Auckland och på Fiji.
• Boende 4 nätter inklusive frukost på Intercontinental Fiji Golf Resort & Spa  eller Yatule Resort & Spa.
• Boende 1 natt inklusive frukost på Sky City Hotel Auckland eller liknande i Auckland.
• Engelsktalande lokalguider.

I priset ingår ej:
• Flyg Auckland-Nadi t/r. Räkna med ca 5 500 kr. Boka tidigt för att få bra pris. 
• Dricks till guider, chaufförer och bärare.
• Utflykter. 
• Dryck till måltider. 

Det kan även tillkomma en kostnad för att ändra returen på era flygbiljetter 
från Auckland till Skandinavien. Pris är beroende av platstillgång. 

Fiji kräver inget visum för svenska medborgare som befinner sig i Fiji mindre 
än fyra månader.

Vänligen, ta del av Thabela Travels resevillkor innan du bokar resan.
Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet, vilket 
innebär att våra resenärer aldrig kan bli strandsatta.

Avresa Hemkomst Antal nätter Del i dubbelrum Enkelrum

12 november 2021 17 november 2021 5 8 750 kr 15 850kr
31 januari 2022 5 februari 2022 5 8 750 kr 15 850kr

Avresa Hemkomst Antal nätter Del i dubbelrum Enkelrum

12 november 2021 17 november 2021 5 6 950 kr 12 450 kr
31 januari 2022 5 februari 2022 5 6 950 kr 12 450 kr

Garden view Room ingår i pris ovan. Tillägg för uppgraderingar på Intercontinental Fiji Resort 

Yatule Beach Resort 4*

Rumskategori Antal nätter Del i dubbelrum Enkelrum

Pool View Room 4 1 590 kr 3 225 kr
Lagoon View King Room 4 3 490 kr 6 980 kr
Beachfront View King Room 4 7 300 kr 14 450 kr

Rumskategori Antal nätter Del i dubbelrum Enkelrum

Beachfront Bure 4 1 300 kr 2 500 kr

Pool View Bure ingår i pris ovan. Tillägg för uppgradering på Yatule Beach Resort 

Prisuppgifter


