
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
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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


