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Pris

Fra kr. 40 900,- per person når to reiser 
sammen, Economy Class. 

Fra kr. 56 600,- per person når to reiser 
sammen, Business Class.

Prisen inkluderer

• Flyreise t/r Oslo-Phuket med Qatar Airways i 
ønsket kabinklasse.

• 7 netter på Six Senses Yao Noi i en 
Hideaway Pool Villa

• Alle måltider
• Privat transfer i bil og båt mellom flyplass 

og hotell

EKSEPSJONELLE
REISER OG OPPLEVELSER
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Avreise hele åretKoh Yao Noi, Thailand
8 dager Fra 40 900,- per person

www.privatetravellab.no

SIX SENSES YAO NOI

Phang Nga Bay i Sør-Thailand har noen av verdens mest spektakulære 
kalksteinsklipper, og det er dette som setter scenen for ditt magiske opphold 
på den tropiske øya Koh Yao Noi. Øya ligger mellom Phuket og Krabi, og det 
tar bare 45 minutter med båt fra Phuket før du ankommer Six Senses Yao. 

Six Senses Yao Noi har 56 forhøyede villaer 
bygget i moderne stil som gir dere sjenerøst 
med plass. Villaene finnes i varianter med ett og 
to soverom, med private evighetsbasseng med 
solsenger. Her har dere en egen privat sfære 
uten innsyn, med utsikt over sjøen og klippene 
i Phang Nga Bay. Oppholdet inkluderer en GEM 
(Guest Experience Maker), som skreddersyr 
oppholdet etter deres ønsker.

Fasiliteter i villaene inkluderer blant annet 
vinkjøleskap, espressomaskin, organiske 
Emperor-madrasser, romslige bad med 
badekar og regnskogdusj, Bose lydsystem, TV, 
yogamatter og minibar.

Resortet har flere restauranter og barer, med 
fokus på Thailands matkultur. The Hilltop er 
resortets mest eksklusive spisested, med en 

bærekraftig meny og spektakulær utsikt. 

The Living Room, The Dining Room & Chef’s 
Table og The Den er navnene på de andre 
spisestedene, og hvis man heller ønsker å 
tilbringe tiden i sin private villa er det også mulig 
å få måltidene servert der.

Six Senses Spa tilbyr et bredt utvalg 
individualiserte behandlinger fra profesjonelle 
terapeuter. Spafasilitetene i seg selv 
er imponerende, og inkluderer juicebar, 
treningssenter, sauna, tre avslappingsområder, 
ti behandlingsrom, meditasjonsrom, 
skjønnhetsrom og yogaklasser.

Six Senses Yao Noi tilbyr også et bredt 
utfluktsprogram. Båtturer til nærliggende øyer 
med longtailbåt eller luksusyacht, dykke- og 
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snorkleturer, Muay Thai-klasser, mountain 
biking, kulturelle utflukter og utendørs kino er 
noen av aktivitetene dere kan velge mellom.
Etter 7 netter er det tvilsomt at dere har lyst til å 
reise hjem igjen, så hva med å kombinere dette 

oppholdet med en uke på Six Senses Samui 
eller en tropisk storbyferie i Bangkok?

Pris Prisen inkluderer

Fra kr. 40 900,- per person når to reiser 
sammen, Economy Class. 

Fra kr. 56 600,- per person når to reiser 
sammen, Business Class.

• Flyreise t/r Oslo-Phuket med Qatar Airways i 
ønsket kabinklasse.

• 7 netter på Six Senses Yao Noi i en 
Hideaway Pool Villa

• Alle måltider
• Privat transfer i bil og båt mellom flyplass 

og hotell
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Vil du gjøre noe spesielt for deg selv og din kjære, eller kanskje hele 
familien? Bestill en drømmeferie til tropiske Bali, det perfekte avbrekket fra 
nordisk hverdag og klima.

Fra 31 500,- per person9 dager
Jimbaran og Ubud, Bali

NYT LIVET PÅ TROPISKE BALI

Mellom Java i øst og Lombok i vest ligger den 
tropiske paradisøya Bali. Øya er et populært 
reisemål, med en gjestfri befolkning, et gunstig 
prisnivå, nydelig mat og endeløse strender. På 
denne reisen får du oppleve noe av det beste 
Bali har å by på, i komfortable og eksotiske 
omgivelser.

Four Seasons i Jimbaran og i Ubud er to av 
våre favorittresorter på Bali. Gjestfriheten, roen 
og den unike og vennlige servicen på disse 
hotellene er i en egen klasse. Enten man søker 
noen avslappende dager i solen, en romantisk 
ferie eller et opplevelsesrikt luksusopphold så 
er det lite som kan måle seg med en ferie som 
denne.

Finn roen i Ubuds jungel
Dere tilbringer de tre første nettene i Ubud, 
som ligger ca. en times kjøring fra flyplassen 
blant irrgrønne rismarker og balinesiske 

templer. Four Seasons Resort Bali at Sayan 
er en oase, og her er det enkelt å koble av og 
finne roen. Resortet er bygget slik at det glir 
naturlig inn i vegetasjonen, noe som gir en unik 
beliggenheten i regnskogen.

Resortet har en rekke suiter og villaer i ulike 
størrelser, innredet med en kombinasjon av 
moderne og balinesisk interiør. De fleste suiter 
og villaer har egen stue, luksuriøse bad, private 
terrasse og soldekk. Enkelte har også en privat 
utendørs badekulp.

Ubud regnes som Balis kulturelle hjerte og 
vi anbefaler å oppleve området, enten det er 
fra sykkelsetet, i en raftingflåte eller til fots. 
Det er også mange aktiviteter å velge mellom 
på resortet, som yoga, balinesisk dans og 
meditasjonsklasser. Eller hva med et balinesisk 
matlagingskurs?



7 

Asia

Tlf. 23 65 44 00

Pris

• Flyreise t/r Oslo-Bali i ønsket kabinklasse.
• 3 netter på Four Seasons Resort Bali at 

Sayan (Ubud) i Duplex Suite.
• 5 netter på Four Seasons Resort Bali at 

Jimbaran Bay i en Garden Villa.
• Privat transfer fra flyplassen til Ubud, Ubud 

til Jimbaran og Jimbaran til flyplassen.

Fra kr. 31 500,- per person, Economy Class. 
Fra kr. 47 900,- per person, Business Class.

Turen kan forlenges og utvides med flere 
destinasjoner (for eksempel Australia eller 
Singapore.

Sol og strand i Jimbaran Bay
Etter avslappende dager i Ubud, går turen 
videre til kyst- og strandliv på Four Seasons 
Resort Bali at Jimbaran Bay. Her sjekker dere 
inn i en garden villa med deres eget infinity 
svømmebasseng og topp moderne fasiliteter. 
På fellesområdene finnes et svømmebasseng 
med fantastisk utsikt over havet, og selve 
resortet er et eneste tropisk hageanlegg.

Spis på en av resortets 3 restauranter, eller gå 
en tur langs Jimbaran-stranden der dere finner 
flere gode sjømatrestauranter. Aktivitetsutvalget 
tilbyr også noe for enhver smak, som 
treningssenter, meditasjons- og yogaklasser, 
matlagingskurs, kajakk og windsurfing.

Klarer dere å rive dere løs fra det behagelige 
livet på Four Seasons, så anbefaler vi på det 
sterkeste å se mer av Bali. Ta kontakt med 
resortets turistinformasjon som kan legge opp 
en dagstur etter deres ønsker.

Etter 5 netter på Four Seasons Jimbaran er 
tiden kommet for å sette kursen hjemover. Og 
for de som synes at 8 netter i paradis ikke er 
nok, så er vi selvfølgelig behjelpelige med å 
utvide oppholdet.

Prisen inkluderer
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Fra 18 900,- per person6 dager
Singapore

Singapore er den perfekte destinasjonen for en storbyferie. Med et varmt og 
tropisk klima, utsøkt mat, shopping i verdensklasse og attraksjoner nok til å 
bli underholdt i ukesvis, er det ikke rart at dette er en av Asias mest populære 
storbyer.

TROPISK STORBYFERIE I
SINGAPORE

Singapore er både et land, en by og en øy, og 
har mange kontraster. Landet er liten i størrelse, 
men har overraskende mye å by på. Historiske 
butikkfasader og gamle templer står side 
om side med ultramoderne skyskapere og 
eksperimentell arkitektur. 

Attraksjonene i Singapore står i kø for både 
store og små. Byens mest besøkte attraksjon, 
Gardens by the Bay, er et imponerende 
tropisk parkanlegg med supertrær og verdens 
største drivhus. Ta turen ut til Sentosa 
Island for en dag på stranden eller i en av de 
mange fornøyelsesparkene. Besøk eksotiske 
Chinatown eller Little India, ta en båttur på 
Singapore River, eller test utelivet i Clarke Quay. 

Singapore er kjent for et variert og velsmakende 
kjøkken, og er en drøm for matelskere. 

Valgmulighetene spenner fra utsøkte kreasjoner 
på elegante restauranter til velsmakende 
klassiske retter fra matvogner på gata. En 
uslåelig avslutning på dagen er en drink på en 
av byens trendy rooftop-barer, for eksempel på 
1-Altitude som er verdens høyeste utendørs bar 
med 360 graders utsikt over byen.

Hvis shopping er en viktig del av en storbyferie, 
har du mye godt i vente. Det er faktisk mulig at 
uttrykket “Shop till you drop” får ny betydning. 
Tettheten av kjøpesentre er formidabel, og her 
kan man glede seg over endeløse rekker med 
topp moderne shoppingsentre på Orchard Road, 
eller ta frem pruteferdighetene på noen av 
gatemarkedene. 

Mandarin Oriental Singapore
Mandarin Oriental er et ikonisk 5-stjernershotell 
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• Flyreise t/r Oslo-Singapore med Qatar 
Airways i ønsket kabinklasse.

• 5 netter på Mandarin Oriental Singapore i 
Bay View Room inkl. frokost.

• Privat transfer t/r flyplass-hotell i Singapore

Fra kr. 18 900,- per person når to reiser 
sammen, Economy Class 

Fra kr. 34 900,- per person når to reiser 
sammen, Business Class

i Marina Bay-området med kort avstand 
til byens attraksjoner. Med fantastiske 
restauranter, velværefasiliteter og komfortable 
rom er dette det ultimate stedet for en 
storbyferie. 

Hotellet har 467 rom og 59 suiter, alle med by- 
eller havneutsikt. Dette tilbudet inkluderer et 
Marina Bay View Room, med fantastisk utsikt 
over Marina Bay og Singapores skyline. 
  
Hotellet er perfekt plassert i Marina Bay, som 
er Singapores hovedområde når det kommer 
til restauranter og underholdning. Skulle man 
foretrekke å tilbringe dagen eller kvelden på 
hotellet, så har man hele fem restauranter å 

velge mellom, samt bar og lounge.

Mandarin Oriental har et bredt utvalg av 
trenings- og velværefasiliteter. Et utmerket 
spa for ansikts- og kroppsbehandlinger, eget 
fotspa med manikyr- og pedikyravdeling, private 
yogatimer, 25-meters utendørsbasseng, eget 
barnebasseng, topp moderne treningssenter og 
personlig trener er noen av tilbudene.

Pris Prisen inkluderer
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Seychellene er kjent for sine paradisiske omgivelser, vakre strender og 
turkist hav. Det er et perfekt reisemål for både bryllupsreisende og andre 
som ønsker en komfortabel ferie i fantastiske omgivelser. Dette er en reise 
du kommer til å huske i lang, lang tid.

Fra 46 900,- per person11 dager
Seychellene

DRØMMEFERIE TIL SEYCHELLENE

Seychellene består av 115 små og store øyer, 
der øyene Mahé, Praslin og La Digue danner det 
kulturelle og økonomiske knutepunktet i landet. 
De fleste av Seychellenes resorter og nesten 
hele befolkningen bor på disse 3 øyene. Landets 
hovedstad og største by heter Victoria, og ligger 
på Mahé. 

Kulturen og samfunnet karakteriseres av et 
flerkulturelt mangfold etter påvirkning fra de 
ulike folkegruppene som har bosatt seg der 
gjennom historien. Her finner man en miks av 
fransk, britisk, afrikansk, indisk og kinesisk, 
noe som gjenspeiles i lokal kunst og håndverk, 
arkitektur og ikke minst i matveien. 

Dette reiseforslaget inneholder 3 ulike 
overnattingssteder av høy kvalitet, som alle gir 
dere en smakebit av de tre hovedøyene.

Constance Ephelia Mahé Seychelles
Dere tilbringer de første 4 nettene på Constance 
Ephelia som ligger på vestkysten av Mahè, 
omtrent en times kjøretur fra flyplassen og 
omtrent 30 minutter fra øyas hovedstad 
Victoria. 

Resortet har utsikt til to fantastiske strender, 
flere bortgjemte viker og Port Launay Marine 
nasjonalpark.

Dette er et stort feriested som holder høy 
standard, både når det gjelder innkvartering, 
restauranter, barer og aktiviteter.

Resortets 285 suiter og villaer ligger fordelt på 
de 2 sidene av halvøya, noen ved den sørlige 
stranden, mens de andre ligger ved den nordlige 
stranden. Oppholdet inkluderer alle måltider på 
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Det indiske hav

Pris

Prisen inkluderer

• Catamaran-ferge fra Mahé til Praslin, Praslin 
til La Digue og La Digue til Mahé.

• 4 netter på Constance Ephelia Mahè 
Seychelles i Junior Suite inkl. frokost, lunsj 
og middag

• 3 netter på Constance Lemuria Praslin 
Seychelles i Junior Suite inkl. frokost og 
middag

• 3 netter på Le Domaine de Lòrangeraie 
Resort & Spa i Garden Villa inkl. frokost og 
middag• Flyreise t/r Oslo-Seychellene med Emirates i 

ønsket kabinklasse.
• Privat transfer i bil mellom flyplass, hotell og 

ferge på Seychellene

Fra kr. 46 900,- per person når to reiser 
sammen, Economy Class 

Fra kr. 75 900,- per person når to reiser 
sammen, Business Class

de 5 restaurantene med ulike temaer.

Her kan du nyter late dager ved stranden eller 
svømmebassenget, eller hva med et spa, 
dykking eller en runde golf?

Constance Lemuria Praslin Seychelles
Dere forflytter dere deretter videre til øya Praslin, 
der dere bor 3 netter på Constance Lemuria.

Constance Lemuria er bygget med fokus på 
design og kvalitet, med materialer som tre, 
stein, rosa granitt, marmor og palmer. Dette gir 
en moderne og varm følelse som lever opp til 
forventningene man har til et luksuriøst resort. 

Nyt elegante romslige suiter og villaer, eller 
slapp av i svømmebassenget eller på stranden. 
Unn deg god mat og spesialtilpassede 
spabehandlinger, eller utforsk noen av de 
verdensberømte dykkestedene i nærheten.

Resortet har en egen 18-hulls golfbane, faktisk 
den eneste 18-hullsbanen på Seychellene,  og 
greenfee-avgiften er inkludert i oppholdet. For 
barna er Constance Kids Club perfekt med et 

stort utvalg aktiviteter, som å utforske øya, lage 
mat, gå på skattejakt og mye mer.

Le Domaine de Lòrangeraie Resort & Spa
De siste 3 nettene tilbringes på Le Domaine de 
Lòrangeraie Resort & Spa, som ligger på øya La 
Digue. La Digue har en rekke vakre strender å 
velge mellom, inkludert stranden Anse Source 
d’Argent som regnes som en av verdens aller 
vakreste.

Le Domaine de l’Orangeraie har en intim og 
privat atmosfære. De tropiske omgivelsene 
og den lokale arkitekturen gjør dette til et 
harmonisk sted for både par og familier. 63 
villaer og et fantastisk spa ligger i hjertet av 
en frodig tropisk hage. To restauranter og to 
barer serverer et variert utvalg av lokale og 
internasjonale retter.

Resortet har et bredt utvalg av utflukter som kan 
bestilles ved ankomst. Båtturer til nærliggende 
øyer, snorkling og dykking, helikopterturer 
og besøk til lokale kunstgallerier er noen av 
valgmulighetene. Og gå for all del ikke glipp av 
La Digues vakre strender.
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Velkommen til vakre Sun Siyam Iru Fushi, i hjertet av Maldivene. Med 
kritthvite strender, 15 barer og restauranter og en sol som skinner fra skyfri 
himmel, er dette er paradis som passer like bra for familier, som par og 
venner.

Fra 38 700,- per person
Maldivene

SUN SIYAM IRU FUSHI

Sun Siyam Iru Fushi ligger på en en privat øy ca. 
45 minutters flytur fra hovedstaden Malé. Ved 
ankomst Velana International Airport blir dere 
tatt imot av en vert fra resortet, og eskortert til 
en privat lounge der dere kan slappe av med en 
velkomstdrink, snacks og massasje mens dere 
venter på transporten videre. Deretter går turen 
videre med sjøfly til Sun Siyam Iru Fushi, en 
spektakulær flytur over de mange små øyene i 
det turkisblå havet.

Dere kan bo i en overwater bungalow på stylter 
ute i sjøen, eller i en bungalow på stranden. 
Alle bungalower og villaer er romslige og 
avskjermet, og vender mot soloppgangen eller 
solnedgangen. Utendørs finner dere store 
dagsenger som man kan slappe av på, samt 
hengekøyer der dere kan nyte havbrisen. 
 

Gå barbeint langs den kritthvite, myke sanden 
og finn din egen private del av stranden eller 
unn deg selv en behandling på resortets spa. 
For de som liker å være aktive så har resortet 
et omfattende aktivitetstilbud. Dykking og de 
fleste typer vannsport tilbys, resortet har to 
tennisbaner, eller man kan bli med på en av 
utfluktene som arrangeres ut fra resortet.

Oppholdet er all inclusive, og med hele 11 
restauranter å velge mellom, bør det finnes noe 
for enhver smak. Velg mellom japansk, fransk, 
italiensk, arabisk, indisk, og flere andre kjøkken. 
I tillegg har resortet 5 barer, med blant annet 
egne cocktail-, vin- og champagnebarer.

En uke på dette resortet vil garantert få ned 
hvilepulsen. Og hvis du synes at 7 netter høres 
litt lite ut, så kan vi selvfølgelig gi deg tilbud 
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Det indiske hav

Pris

Deluxe Beach Villa
• Fra kr. 38 700,- per person i økonomiklasse 

på Emirates og Deluxe Beach Villa inkl. all 
inclusive.

• Fra kr. 59 900,- per person i Business Class 
på Emirates og Deluxe Beach Villa inkl. all 
inclusive.

Water Villa
• Fra kr. 40 900,- per person i økonomiklasse 

på Emirates og Water Villa inkl. all inclusive.
• Fra kr. 61 900,- per person i Business Class 

på Emirates og Water Villa inkl. all inclusive.

Alle priser per person når to reiser sammen.

• Flyreise t/r Oslo-Malé med Emirates i ønsket 
kabinklasse.

• Transfer flyplass-hotell t/r med sjøfly på 
Maldivene

• 7 netter på Sun Siyam Iru Fushi i Deluxe 
Beach Villa eller Water Villa

• All inclusive 

Prisen inkluderer

på et lengre opphold. Det er også mulig å 
kombinere to resorter på samme reise hvis man 
vil oppleve ulike steder.
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Ta med familien eller din bedre halvdel på en avslappende uke til Mauritius. 
Her venter myk, hvit sand, en blå himmel med perfekte skydotter og en turkis 
lagune som inviterer til lange bad.

Fra 32 900,- per person
Mauritius

CONSTANCE BELLE MARE PLAGE

Dere reiser med Emirates i ønsket kabinklasse, 
og uansett valg vil dere nyte godt av 
flyselskapets prisbelønnede service. Ved 
ankomst blir dere hentet på flyplassen og kjørt 
til resortet i en privat bil.

Constance Belle Mare Plage er et stilfullt resort, 
med en livlig og koselig atmosfære. Resortet 
ligger ved en to kilometer lang hvit sandstrand, 
i en skjermet bukt på østsiden av Mauritius. De 
renoverte rommene er møblert og designet slik 
at oppholdet skal bli mest mulig komfortabelt. 
Velg mellom Prestige Room, Junior Suite, 
Deluxe Suite eller Villa.

Oppholdet er all inclusive, og Bella Mare Plage 
har hele sju restauranter og seks trendy barer 
å velge mellom. Her finnes et bredt utvalg av 
restauranter med ulike tema og beliggenheter, 
fra vinkjeller til strand, og matutvalget er variert 
og velsmakende.

Resortet har fire svømmebasseng, 
treningssenter, spa, to 18-hulls golfbaner og 
vannsportsenter. Vil man se mer av landet 
har de i tillegg en egen turdesk som hjelper 
med å bestille utflukter og aktiviteter over hele 
Mauritius, som katamaranturer, dyphavsfiske, 
ATV-turer, kano, paraseiling, kitesurfing, 
helikopterturer, paraseiling og mye mer.

For barn mellom 4 og 11 år vil høydepunktet 
kanskje være barneklubben Constance Kids 
Club, med leker, spill, barnebasseng og 
aktiviteter som garantert fenger uansett alder.

For de som ser etter en romantisk bryllupsreise, 
eller til og med ønsker å gifte seg her, så har 
resortet egne pakker for dette. Kontakt oss for 
mer informasjon.

Og hvis 7 netter ikke er nok, så hjelper vi 
selvfølgelig til med å utvide reisen. 
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Det indiske hav

Pris

Prestige Beachfront
• Fra kr. 32 900,- per person i økonomiklasse 

med Emirates og Prestige Beachfront med 
all inclusive.

• Fra kr. 64 900,- per person i Business Class 
med Emirates og Prestige Beachfront med 
all inclusive.

Pool Villa
• Fra kr. 46 900,- per person i økonomiklasse 

med Emirates og Pool Villa med all 
inclusive.

• Fra kr. 78 900,- per person i Business 
Class med Emirates og Pool Villa med all 
inclusive.

Alle priser per person når to reiser sammen.

Prisen inkluderer

• Flyreise t/r Norge-Mauritius med Emirates i 
ønsket kabinklasse

• Privat transfer flyplass-hotell t/r på 
Mauritius

• 7 netter på Consta nce Belle Mare Plage i 
ønsket romkategori

• All inclusive under hele oppholdet
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Tilbring en avslappende uke på et av Dubais mest eksklusive og luksuriøse 
hotell. One&Only Royal Mirage Dubai har egen strandlinje, et fantastisk 
hageanlegg, et bredt aktivitetstilbud og 16 restauranter, barer og lounger.

Fra 25 900,- per person
Dubai

ONE&ONLY ROYAL MIRAGE

One&Only Royal Mirage Dubai er et av de beste 
og mest stilfulle hotellene i Dubai, og en hyllest 
til arabisk arkitektur og gjestfrihet. Hotellet 
er spredt over et enormt område omgitt av 
frodige grøntområder, fontener, intrikat arabisk 
arkitektur, ni restauranter og en kilometer lang 
privat strandlinje. Restaurantene serverer mat i 
verdensklasse, og du kan spise deg hele veien 
fra Middelhavet, til Marokko, India og Midtøsten.

Her er det ingen trengsel og One&Only Royal 
Mirage er det perfekte stedet å tilbringe en uke 
hvis du vil slappe av og ha en skikkelig ferie.

Hotellet er inndelt i tre områder, som alle har 
ulike rom, temaer og restauranter: The Palace, 
Arabian Court og Residence & Spa.

The Palace gjenspeiler den arabiske magien, 
med en spektakulær beliggenhet på Jumeirah 
Beach. Dette er et luksuriøst resort med 

personlig service, store hager og flere 
svømmebasseng. Resortet har 221 rom og 
suiter og en privat strand, og en rekke aktiviteter 
som vannsportsenter, tennisbaner, golf putting 
green og barneklubb.

Arabian Court er bygget i orientalsk stil 
med symmetrisk arkitektur, i et landskap av 
fontener, gangveier og frodige hager. Alle 
de 160 rommene og 10 suitene vender mot 
havet, og har egen balkong eller terrasse. De 
tre restaurantene tar dere med på en reise fra 
fortid til nåtid gjennom det asiatiske og arabiske 
kjøkken.

Residence & Spa, som er medlem av «The 
Leading Hotels of the World», er et intimt 
fristed for de som vil slappe av i komfortable 
omgivelser av ypperste klasse. Resortets 20 
rom og 20 suiter er alle romslige og innredet 
med de fineste detaljer. Alle vender mot sjøen 
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Midtøsten

med egen balkong eller terrasse. Med private 
restauranter og lounger, en diskret resepsjon og 
bortgjemte hager er dette et perfekt sted for de 
som vil nyte ferien til det fulle. På området ligger 
The Health & Beauty Institute, med orientalsk 
hammam, spa, hårsalong og neglesalong.    

Klarer man å rive seg løs fra hotellet så venter 
Dubai med alle muligheter for aktiviteter 
og opplevelser. Noen av Dubais største 
attraksjoner som Palm Jumeirah, Emirates Golf 

Club, Dubai Pearl, The Walk, Dubai Marina og 
Aquaventure ligger bare 15 minutters kjøring 
unna.

Dubai har det meste: shoppingmulighetene 
er endeløse, ta turen opp i verdens høyeste 
bygning, man kan dra på ørkensafari, hoppe i 
fallskjerm, tilbringe dagen i en vannpark eller stå 
på ski. Her finnes noe for ethvert aktivitetsnivå, 
interesse og alder, og passer for både familier, 
par og venner.

Pris

• Fra kr. 25 900,- per person i økonomiklasse 
på Emirates og Arabian Court Deluxe Room 
inkl. frokost og middag. 

• Fra kr. 47 600,- per person i Business Class 
på Emirates og Arabian Court Deluxe Room 
inkl. frokost og middag. 

• Fra kr. 43 900,- per person i økonomiklasse 
på Emirates og Residence Prestige Room 
inkl. frokost og middag.

• Fra kr. 64 900,- per person i Business Class 
på Emirates og Residence Prestige Room 
inkl. frokost og middag.

Alle priser per person når to reiser sammen.

Prisen inkluderer

• Flyreise t/r Oslo-Dubai med Emirates i 
ønsket kabinklasse.

• 7 netter på One&Only Royal Mirage i valgt 
romkategori inkl. frokost og middag.

• Transfer flyplass-hotell i Dubai t/r 
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Denne eksklusive reisen til Botswana inkluderer noen av de beste 
safariopplevelsene Afrika har å by på. Dere bor i tillegg på noen av de 
beste campene og lodgene som finnes i regionen, noe som gjør dette til en 
eksepsjonell opplevelse.

EKSKLUSIV SAFARIREISE
TIL BOTSWANA

Fra 149 000,- per person9 dager

Savuti - Chobe National Park, Moremi 
Game Reserve, Victoria Falls

Avreise hele året

Dere starter reisen på behagelig vis om bord på 
Emirates Business Class fra Oslo via Dubai til 
Johannesburg. Fra Johannesburg flyr dere videre til 
Maun i Botswana hvor et chartret fly tar dere videre 
til turens første lodge.

Savuti – Chobe National Park
De to første dagene tilbringes i Savuti – Chobe 
National Park, på eksepsjonelle Belmond 
Savute Elephant Lodge. Dette er et enestående 
resort som gir følelsen av å gå tilbake til de 
oppdagelsesreisendes tidsepoke. Med bare 12 
luksustelt er man sikret en personlig og privat 
opplevelse. En av lodgens høydepunkter er 
vannhullet som ligger like utenfor lodgens vegger. 
Man sitter trygt inne på lodgen og ser på elefanter, 
hyener og leoparder som kommer for å drikke vann. 
Vil man ha et avbrekk fra dyrelivet kan dere slappe 
av ved bassenget eller nyte afrikanskinspirerte 
spabehandlinger i spa-teltet. Om kveldene kan dere 
samles rundt leirbålet for å dele dagens historier 
med nye venner.

Hovedaktiviteten i løpet av oppholdet er naturligvis 

Game Drives for å komme tett på dyrelivet.  

Savuti, også kjent som Savute, ligger i hjertet av 
Botswanas vakre Chobe nasjonalpark. Savannene i 
Savute har både våte og tørre sykluser gjennom året 
og besøkende kan oppleve et rikt dyreliv. Elefanter, 
antiloper, løver, sjakaler, kudu, hyener, bøfler, sebraer, 
gnu, gepard og en rekke fugler er noe av det dere kan 
være heldige å se.

Dagens første Game Drive starter tidlig. Dere får 
servert rykende varm kaffe og nybakte bakervarer 
i teltet, og når de første solstrålen sniker seg over 
horisonten kjører dere ut i villmarka. Tidlig på dagen 
og sent på ettermiddagen vil man kunne se en av 
Afrikas største elefantbestander, og store kattedyr 
som leoparder og løver er på jakt. Avhengig av 
sesong vil dere også oppleve den store migreringen 
av sebra og antiloper. Sjeldnere observasjoner er den 
truede villhunden og den elegante roan-antilopen.

Like atmosfæriske og spennende er kveldsturene. 
Skyggene blir lengre og himmelen blir rød, og 
plutselig blir bushen levende når dyr og fugler våkner 
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Afrika

Pris

Prisen inkluderer

Fra kr. 149 000,- per person når to reiser 
sammen.

• Charterfly mellom campene i Botswana og 
Zambia

• 2 netter på Belmond Savute Elephant Lodge 
inkl. helpensjon

• 2 netter på Belmond Eagle Island Lodge inkl. 
helpensjon

• 2 netter på Mombo Camp inkl. helpensjon
• 2 netter på Royal Chundu Zambezi River 

Lodge inkl. helpensjon
• Fly Oslo-Johannesburg t/r med Emirates på 

Business Class
• Fly Johannesburg-Maun // Livingstone-

Johannesburg

fra siestaen. Safarikjøretøyet har bare plass til 6 
gjester, noe som sikrer at alle har godt utsikt fra 
hvert sitt vindussete.

Belmond Eagle Island Lodge
Neste stopp på reisen er Moremi Game Reserve, 
som ligger øst i Okavangodeltaet. Dette er et av de 
vakreste reservatene i Afrika, og dekker mer enn 
4800 kvadratkilometer med uberørt villmark. Det 
varierte terrenget inkluderer savanne, tett skog og 
vannveier som svinger seg gjennom landskapet. Det 
mangfoldige økosystemet omfatter et bredt spekter 
av dyreliv, med alt fra store flokker med bøfler, gnu 
og sebra, til sjeldne antilopearter, løver, geparder og 
villhunder. Fuglelivet inkluderer de fleste av de 550 
fugleartene som er registrert i Botswana.

Ved ankomst Moremi sjekker dere inn på 
Belmond Eagle Island Lodge, som er den perfekte 
safarilodgen. Lodgen har 12 luksustelt, eller hytter 
kan man også kalle det, hver på 82 kvadratmeter 
med privat utendørs veranda og et lite basseng. 
Fra den store sengen har dere utsikt over deltaet. 
Fellesarealene inkluderer restaurant med egen 
pizzaovn, lounge med bar, bibliotek, bålområde og 
Fish Eagle Bar som ligger rett over vannet. 

Lodgen tilbyr en rekke vannbaserte safariaktiviteter, 
inkludert motorbåtsafari, mokoro-safari (en lokal 
kano), fisketurer, safari til fots og den ultimate 
luksussafari-opplevelsen med helikopter.

Mombo Camp
Fra Belmond Eagle Island Lodge flyr dere videre 
til Mombo Camp, som også ligger i Moremi Game 
Reserve. Mombo Camp regnes som en av de 
beste safaricampene i Afrika. Et opphold på denne 
luksuriøse safaricampen plasserer dere i sentrum av 
Okavangodeltaet, eller som lokalbefolkningen liker å 
kalle det: “Rovdyrhovedstaden i Afrika”. Dette er Big 
Five-territorium, og flere enestående Game Drives 
venter dere i løpet av oppholdet her. 

Campen ligger under store skyggefulle trær og 
har utsikt over et stort våtmarksområde med et 
mangfold av fugler og dyr. De klassiske telt-suitene 

er bygget på opphevede plattformer, noe som gir 
panoramautsikt over omgivelsene samtidig som det 
påvirker omgivelsene minimalt. Mombos elegante 
innredning har tydelige referanser til kolonitiden. I 
tillegg har hver suite en utendørs dusj og et privat 
uteområde hvor man kan betrakte dyrelivet.

I løpet av oppholdet tilbys daglige Game Drives 
i safaribiler med maksimalt 4 gjester. Mellom 
safariturene har man flere aktiviteter å velge mellom 
i campen, som svømmebasseng, spa, bibliotek og 
bar, og måltidene kommer til å være et høydepunkt 
på turen.

Victoriafallene og Livingstone
Siste stopp på reisen er den travle byen Livingstone, 
som ligger noen få kilometer fra Zambezi-elven i det 
sørvestlige Zambia. Området er mest kjent for de 
fantastiske Victoriafallene. Fossefallene, som lokalt 
er kjent som “The smoke that thunders”, kan sees 
både fra Zambia og Zimbabwe. 

Området har en hel rekke aktiviteter å by på, både 
for de som er glad i dyreliv, fantastisk natur og 
adrenalin. Her finnes utmerket fiske, muligheter for 
strikkhopp, verdens kanskje beste raftingopplevelse, 
ziplining, eller man kan helt enkelt vandre rundt 
og beundre fossefallene. De som søker mer 
avslappende aktiviteter kan ta et solnedgangscruise 
på Zambezi, besøke det livlige Livingstone-markedet, 
eller lære mer om regionens historie og arkeologi på 
Livingstone-museet.

Dere bor på Royal Chundu Zambezi River Lodge som 
er beskyttet av to stryk på en privat del av Zambezi-
elven, ca. 30 kilometer fra Victoriafallene. Lodgen 
appellerer til alle som ønsker å oppleve fallene 
samtidig som man vil ha et fredelig og tilbaketrukket 
opphold. Fra deres private veranda kan dere nyte 
utsikten og dyrelivet på Zambezi. Utforsk elva på 
en kanotur eller få litt velvære på det flytende elve-
spaet.

Etter oppholdet i Livingstone flyr dere tilbake til 
Johannesburg og videre hjem med Emirates.
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Denne reisen tar deg til høydepunktene i Sør-Afrika, Namibia og Zimbabwe. 
I løpet av 3 uker besøker du ikoner som Victoriafallene, Kruger og Ethosha 
Nasjonalpark, Sossusvlei og Cape Town. Målet er selvfølgelig å se alle de 
store dyrene i ”The Big 5”.

DET SØRLIGE AFRIKAS
HØYDEPUNKTER

Cape Town, Kruger NP, Etosha NP, 
Sossusvlei, Victoria Falls

Avreise på utvalgte datoer

Fra 68 900,- per person21 dager

Reisen starter i vakre Cape Town der fjellkjeden 
Table Mountain og vinområdet Stellenbosh står 
på programmet. Deretter går turen til Kruger 
nasjonalpark og naturreservatet Karongwe, hvor 
man på flere game drives kommer tett på det 
afrikanske dyrelivet.

Deretter flyr dere til Nairobi og de høye 
røde sanddynene i Sossusvlei, her vil vi 
også høre mer om både moderne og gamle 
overlevelsesstrategier til de lokale «bushmen». 
Reisen avsluttes i Zimbabwe og Victoriafallene, 
som er et imponerende skue og et minne for 
livet.

Høydepunkter
• Nyt en naturskjønn kjøretur langs Sør-

Afrikas Panorama rute
• Vandre gjennom den fantastiske 

Kirstenbosch botaniske hage
• Ta del i det dramatiske landskapet i Namibia
• Møt en forsker fra Carnivore Conservation 

Programme
• Safari i Kruger og Etosha nasjonalpark i et 

åpent kjøretøy
• Opplev de mektige Victoriafallene

Unike opplevelsesreiser med National 
Geographic Journeys
National Geographic Journeys er 
opplevelsesturer som gir deg unik innsikt i 
reisemålets kultur og natur.
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Afrika

Pris

Prisen inkluderer

Fra kr. 68 900,- per person i tomannsrom.

• Flyreise t/r Oslo – Sør-Afrika//Zimbabwe på 
økonomiklasse.

• Hotell (14 netter), gjestehus (2 netter), 
komfortabel safari camp (2 netter), 
komfortable telt eller hytter (2netter)

• 20 frokoster, 3 lunsjer og 10 middager
• Ankomsttransfer

• Orienteringstur i Cape Town
• Utflukt til Kapp det gode håp og Boulders 

Beach
• Panorama ruten (naturskjønn kjøretur)
• Krüger nasjonalpark med safari i åpent 

kjøretøy
• Sossusvlei ørkenutflukt
• Ørkenutflukt med lokal guide
• Twyfelfontein hellerissinger
• Besøkt i den forsteinede skogen
• To safarier i åpent kjøretøy i Etosha
• Innenlandsfly
• All transport til og fra destinasjoner og 

spesifiserte aktiviteter.

Turene inkluderer komfortable 
overnattingssteder, ledes av en kunnskapsrik 
engelsktalende reiseleder og passer for de 
fleste.  
 
Dagsprogram
Dag 1: Cape Town
Dag 2: Cape Town
Dag 3: Cape Town
Dag 4: Cape Town – Johannesburg
Dag 5: Johannesburg – Kruger National Park
Dag 6: Kruger National Park
Dag 7: Kruger National Park – Karongwe Private 
Game Reserve
Dag 8: Karongwe Private Game Reserve
Dag 9: Karongwe – Johannesburg
Dag 10: Johannesburg – Windhoek
Dag 11: Windhoek – Sesriem
Dag 12: Sesriem
Dag 13: Sesriem – Swakopmund
Dag 14: Swakopmund
Dag 15: Swakopmund – Palmwag
Dag 16: Palmwag – Etosha National Park
Dag 17: Etosha National Park
Dag 18: Etosha National Park – Windhoek

Dag 19: Windhoek – Victoria Falls
Dag 20: Victoria Falls
Dag 21: Victoria Falls 
 
Besøk www.privateravellab.no for detaljert 
dagsprogram.
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NATURSKJØNNE COSTA RICA

Tortuguero, La Fortuna, Monteverde, 
Manuel Antonio
14 dager

Avreise på utvalgte datoer

Fra 29 600,- per person

Costa Rica er et lite land, men det betyr ikke at det ikke kan by på mange 
eventyr.

Denne to-ukers turen er ideell for alle 
som ønsker å reise utenfor allfarvei for 
å oppdage en frodig og naturlig verden. 
Skogplantingsprosjekt, bevaringsprogram for 
havskilpadder, zipline gjennom jungelen, samt 
oppleve varmen fra vulkanske kilder er bare et 
lite utvalg av hva du kan oppleve underveis. Å 
bli skitten under neglene (for så å bli ren igjen) 
har aldri vært så morsomt før!

Høydepunkter
• Vær med på foredrag ved Monteverde 

Institute
• Lær å lage tortillas sammen med en lokal 

familie
• Let etter dyreliv når du cruiser gjennom 

kanalene i Tortuguero
• Nyt spektakulær utsikt over vulkaner mens 

du slapper av i varme kilder
• Lær alt om havsskilpadder fra en lokal 

ekspert



23 Tlf. 23 65 44 00

Nord-Amerika

Fra kr. 29 600,- per person i tomannsrom.

• 13 frokoster, 3 lunsjer, 3 middager
• Transfer ved ankomst
• Båttur i Tortuguero National Park
• Guidet fottur i Santa Elena Cloud Forest 

Reserve
• Guidet utflukt til Manuel Antonio National 

Park
• All transport mellom destinasjonene og til/

fra inkluderte aktiviteter.
• Flyreise t/r Oslo – San José på 

økonomiklasse.
• Hotell (11 netter), rustikk jungellodge (2 

netter)

Prisen inkluderer

Pris

Unike opplevelsesreiser med National 
Geographic Journeys
National Geographic Journeys er 
opplevelsesturer som gir deg unik innsikt i 
reisemålets kultur og natur.

Turene inkluderer komfortable 
overnattingssteder, ledes av en kunnskapsrik 
engelsktalende reiseleder og passer for de 
fleste.

Dagsprogram
Dag 1: San José
Dag 2: San José – Tortuguero
Dag 3: Tortuguero

Dag 4: Tortuguero – La Fortuna
Dag 5: La Fortuna
Dag 6: La Fortuna
Dag 7: La Fortuna – Monteverde
Dag 8: Monteverde
Dag 9: Monteverde
Dag 10: Monteverde – Manuel Antonio
Dag 11: Manuel Antonio
Dag 12: Manuel Antonio
Dag 13: Manuel Antonio – San José
Dag 14: San José
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Avreise hele året
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En miniferie på karibiske St. Lucia er perfekt hvis man trenger et raskt 
avbrekk fra hverdagen. Dere bor på luksuriøse Jade Mountain, med 
spektakulær utsikt over Det karibiske hav.

Fra 101 900,- per person6 dager
St. Lucia

MINIFERIE PÅ ST. LUCIA

Inkludert i oppholdet er et besøk på overdådige 
Treasure Bay Casino, privat havfisketur og en 
runde golf på mesterskapsbanen Sandals St. 
Lucia. I tillegg arrangerer resortet en hel rekke 
med inkluderte aktiviteter som dere kan velge 
mellom.

Dag 1
Velkommen til vakre St. Lucia! Ved ankomst 
Hewanorra International Airport blir dere møtt 
ved gaten av en representant som leder dere 
gjennom VIP-delen av immigrasjon og toll. Dere 
blir deretter eskortert til helikopterterminalen 
for en rask transfer til Jade Mountain, som er 
hotellet dere skal bo på under oppholdet. Dere 
sjekker inn og kan slappe av og bli kjent med 
omgivelsene.

Jade Mountain Resort på St. Lucias sørvestlige 
kystlinje, har majestetisk utsikt over Anse 
Chastanet-stranden. Arkitekt og eier Nick 

Troubetzkoy har bygget resortet i harmoni med 
den karibiske naturen. Her finnes gjesterom 
som tilsynelatende flyter over eiendommens 
nydelig omgivelser, og gangbroer over palmene 
som fører til evighetsbasseng med uendelig 
utsikt, og steinsøyler som stiger opp mot 
himmelen. Det er ikke rart at dette resortet 
regnes som et av Karibias aller mest storslagne.

Rommene har private terrasser og 
evighetsbasseng med en utrolig utsikt over Det 
karibiske hav. Ta turen opp til Jade Mountain 
Club, en bar som er omsluttet av enda et 
stort evighetsbasseng, der dere kan nyte en 
solnedgangs-cocktail eller se på stjernene.

Av aktiviteter på resortet kan vi nevne spa, 
treningsstudio og yogaklasser. En kort gåtur 
unna ligger to vakre sandstrender, og fra her 
finnes et stort utvalg av restauranter, barer, 
butikker, kunstgalleri, spa, dykking, sykkel og 
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Prisen inkludererPris

• Flyreise Oslo – St. Lucia t/r på 
økonomiklasse

• 5 netter på Jade Mountain Resort
• Dagsutflukter som beskrevet i programmet    

Fra kr. 101 900,- per person når to reiser 
sammen.

Karibia

diverse vannsport.

Dag 2
Tilbring formiddagen på resortet, før dere blir 
tatt med på en naturskjønn helikoptertur til 
øyas hovedstad Castries og en spennende 
ettermiddag på overdådige Treasure Bay 
Casino. Møt en profesjonell guide i VIP-loungen 
som gir dere en privat leksjon i pokerspilling, 
der dere lærer viktige pokerstrategier. Deretter 
kan dere prøve dere på egenhånd i casinoet. Nyt 
deretter en gourmetlunsj i nærheten før dere 
fraktes tilbake til Jade Mountain i en vanntaxi. 

Dag 3
Etter frokost blir dere hentet på hotellet av 
kapteinen på båten som tar dere med ut på en 
privat havfisketur. Se skyhøye fjell, bølgende 
grønne åser og sandstrendene langs St. Lucias 
kystlinje, før dere setter kursen til havs der 
kapteinen tar dere til et fiskested som kun de 
lokale kjenner til. Len dere tilbake og vent på 
napp, fra for eksempel snapper, dorado eller 
wahoo. Vær klar for en minneverdig kamp hvis 
du får en av disse på kroken!

Når dere har dratt inn dagens fangst, vil 
båtmannskapet rense og kjøle ned fisken 
ombord. Deretter settes kursen mot land, 
der dere møter en lokal lokk som vil tilberede 
fangsten sammen med ferske grønnsaker og 
hjemmelaget rompunch. Dere nyter denne 
gourmetlunsjen på kokkens restaurant i 
fiskelandsbyen Soufriere med utsikt mot det 
glitrende havet. Dere returnerer til hotellet på 
sen ettermiddag, og har resten av dagen på 
egenhånd.

Dag 4
I dag kan dere selv velge en av de mange 
aktivitetene som er inkludert i oppholdet på 
Jade Mountain. Bli med på en gåtur til ruinene 
av en historisk plantasje i nærheten, eller bli 
med en guide på terrengsykkeltur i løyper som 
tråkler seg gjennom regnskogen.

Vil man slappe helt av kan man også nyte 
solstrålene på stranden, eller låne gratis 
snorkleutstyr og utforske livet under 
vannoverflaten. For en mer romantisk aktivitet 
kan dere bestille en privat parmassasje på 
rommet mens dere nyter utsikten av Piton-
fjellene. Uansett hvilke av Jade Mountains 
luksuriøse aktiviteter dere velger, så kommer 
dette til å bli en fin dag.

Dag 5
Dagen starter med privat transfer med 
helikopter og SUV til Sandals St. Lucia Golf 
& Country Club på Cap Estate, hvor dere tar 
en runde på golfbanen. Mesterskapsbanen 
er den eneste av sitt slag på øya, der den 
ligger blant frodig tropisk landskap med ville 
orkideer. En større renovering og ombygging av 
banen startet i 2018, ledet av den legendariske 
golfspilleren Greg Norman. Målet er å heve 
standarden på banen til å bli en av de aller beste 
i Karibia.

Etter en fin formiddag på golfbanen, nyter 
dere en rolig lunsj før dere returnerer til Jade 
Mountain hvor dere har resten av dagen på 
egenhånd. 

Dag 6
Etter frokost venter en privat transfer til 
flyplassen, der dere går ombord på flyet hjem 
igjen.
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SeaDream Yacht Club seiler til de vakreste havnene i Middelhavet og 
Karibien, og er av Berlitz Guide To Cruising premiert som de to beste 
Boutique skipene i verden.

Fra 35 400,- per person
Avreise på utvalgte datoer

7-11 dager
Karibien og Middelhavet

SEADREAM YACHT CLUB

SeaDreams filosofi er perfeksjonisme i alle ledd, 
og med et mannskap på 95 og maksimalt 112 
gjester, vil nivået på service og oppmerksomhet 
gjøre at passasjerene føler de er på sin egen 
private yacht.

Slagordet; It’s yachting, not cruising, står for 
frihet, intimitet, spontanitet og høy kvalitet.

Husk hos SeaDream er alt inkludert i prisen: 
Utvendig lugar, gourmet mat og drikke, åpen bar, 
roomservice, minibar, vannsportsaktiviteter og 
all tips til personalet.

SeaDream i Karibia
Fra november til april seiler yachtene i Karibia, 
her opplever du små havner og øyer som de 
store skipene ikke kommer til, ja noen dager 
ankrer skipet opp nesten helt inne på stranden. 
SeaDream tilbyr nye seilingsruter hver uke 
og besøker over 30 havner i områdene rundt 

de Amerikanske og Britiske Jomfruøyene og 
St Vincent og Grenadinene. Det blir mange 
muligheter til benytte skipets vannsportsmarina 
og nyte solfylte dager på dekk.  Ønsker du å 
utforske øyene kan du for eksempel bli med 
Club Director på en gåtur eller bli med kapteinen 
på en sykkeltur, valget er ditt! SeaDream tilbyr 
også den uforglemmelige Champagne and 
Caviar Splash, hvor vi på formiddagen flytter 
lunsjserveringen til en idyllisk strand. Mens 
kokkene klargjør grillen inviteres du til å nyte 
et glass champagne og kaviar servert på et 
surfebrett ute i sjøen.

SeaDream i Middelhavet
Fra mai til oktober seiler SeaDreams yachter 
i Middelhavet her opplever du små havner 
og byer hvor de store skipene ikke kommer 
til. SeaDream tilbyr nye seilingsruter hver 
uke og totalt over 100 havner i Middelhavet 
besøkes i løpet av sesongen. Skipene seiler 
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som alltid langs kysten av Spania, Frankrike, 
Italia og Kroatia.  Eller kanskje kan det friste 
med øyhopping i Hellas? For 2021 kan 
man også bli med på seiling nordover langt 
Atlanterhavskysten helt til Bordeaux. Og både 
for 2021 og 2022 går skipet inn til Odessa 
i Svartehavet. Det blir mye tid til å utforske 
havnene på dagtid, og noen steder ligger skipet 
også over natten slik at du kan få oppleve 
nattelivet.

Eller hva med å nyte en middag på dekk mens 
Italienske klippebyer ruver i bakgrunnen? Benytt 
en av skipets sykler for å utforske området på 
egenhånd eller kanskje ønsker du å bli med 
kapteinen på en sykkeltur? Noen steder er det 
også mulig å bli med kokken på en liten «Chefs 
Walk» på det lokale markedet, det blir alltid noen 
små smakebiter her av lokale delikatesser.

Skipene og opplevelsen
SeaDream Yacht Club seiler til de vakreste 
havnene i Middelhavet og Karibien, til små 
havner og øyer hvor de store skipene ikke 
kommer til.  Om bord hos SeaDream kan du 
nyte sjølivet, de fleste måltidene serveres ute 
om du ønsker og du kan sågar sove på dekk. 
Når skipet ligger for anker får du direkte tilgang 
til sjøen fra skipets vannsportsmarina.  Hva 
med en liten seiltur eller en padletur? Kanskje 
foretrekker du litt mer fart og moro benytt da en 
av skipets vannskutere, ta en tur på vannski eller 
Wake Board.  

By night
Etter middag kan det kanskje friste med en 
tur i skipets kasino etterfulgt av en drink og 
god musikk i skipets pianobar. Skipets Top Of 
the Yacht bar tilbyr 360 graders utsikt og er et 
populært samlingspunkt. Noen kvelder får du 

mulighet til å nyte en film på akterdekket, eller 
hva med å sove ute under stjernene. 

Champagne & Caviar Splash
Når SeaDream ankrer opp i Karibien tilbys 
inviteres  gjestene på en en uforglemmelig 
Beach Barbeque. For en formiddag flyttes 
lunsjserveringen inn på en idyllisk sandstrand. 
Og mens kokkene klargjør grillen inviteres du til 
å nyte et glass champagne og kaviar servert på 
et surfebrett ute i sjøen.  En opplevelse du sent 
vil glemme.

Spa
I skipets spa avdeling kan du nyte luksuriøse 
behandlinger både innendørs og utendørs. Med 
totalt 7 terapeuter tilgjengelige er det enkelt å få 
bestilt time.

Balinese Dream Beds
Ute på dekk 6 finner du store behagelige 
daybeds hvor du kan trekke deg tilbake og 
nyte solen eller en god bok. På kveldstid er 
det mulig å reservere disse for å sove under 
stjernehimmelen.

Mat og drikke
Alle seilinger med SeaDream Yacht Club er en 
kulinarisk opplevelse, maten tilberedes a la 
minute med de beste ingredienser. Hver dag 
kan du velge fritt fra en a la carte meny med en 
bredde og variasjon som tilbyr deg alt fra fransk 
gourmet mat og dekadente desserter til skipets 
egen Rawfood meny.  Eller kanskje frister det 
aller mest med dagens hjemmelagede pasta 
eller en saftig biff? 
 
Les mer om cruisene på  
www.privatetravellab.no.
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Har du alltid drømt om å lete etter eksotiske dyr i Amazonasjungelen, for 
deretter å beundre verdensarvlistede Machu Picchu? I så fall er denne 
toukersturen i Peru perfekt for deg.

Fra 39 900,- per person

Avreise på utvalgte datoer

14 dager

IKONISKE PERU

Amazon Rainforest, Inca Trail, Machu 
Picchu, Cusco, Lake Titicaca

Tilbring to netter på unike og eksklusive G 
Lodge Amazon dypt inne i regnskogen. Guidede 
turer til fots og i kano viser dere Amazonas 
rike flora og fauna. Lær om de lokales bruk av 
medisinplanter og deres tradisjonelle metoder 
for jakt og fiske. Fortsett videre til fjellene der 
du kan ta den naturskjønne togreisen til Machu 
Picchu, eller utfordre deg selv med å vandre 
Inca Trail. Uansett fremkomstmiddel vil du 
bli belønnet med en fantastisk kombinasjon 
av ruiner, fjelltopper og vakker natur. En 
uforglemmelig reise til to av Perus fremste 
ikoner.

Unike opplevelsesreiser med National 
Geographic Journeys
National Geographic Journeys er 
opplevelsesturer som gir deg unik innsikt i 
reisemålets kultur og natur.

Turene inkluderer komfortable 
overnattingssteder, ledes av en kunnskapsrik 
engelsktalende reiseleder og passer for de 
fleste.

Høydepunkter
• Opplev dyrelivet i Amazonas
• Utforsk Cusco Planetarium
• Vandre verdenskjente Inca Trail, eller ta 

toget til Machu Picchu
• Lær kunsten å veve av lokale kvinner i en 

tradisjonell landsby 
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Dagsprogram
Dag 1: Lima
Dag 2: Lima – Tambopata
Dag 3: Tambopata
Dag 4: Tambopata – Cusco
Dag 5: Cusco – Urubamba
Dag 6: Inca Trail
Dag 7: Inca Trail
Dag 8: Inca Trail
Dag 9: Inca Trail
Dag 10: Cusco
Dag 11: Cusco – Puno
Dag 12: Puno
Dag 13: Puno – Lima
Dag 14: Lima

• 3-dagers utflukt til G Adventures eksklusive 
regnskogslodge

• Tur til Sacred Valley, inkludert Pisac og 
Ollantaytambo

• Valg mellom Inca Trail eller Cusco Stay
• Guidet tur i Machu Picchu
• Guidet tur på Taquile og Uros Island på Lake 

Titicaca
• Innlandsflyvninger
• All transport mellom destinasjonene og til/

fra inkluderte aktiviteter.

• Flyreise t/r Oslo – Lima på økonomiklasse.
• Hotell (8 netter), G Lodge Amazon (2 netter), 

Inca Trail Camping (3 netter)
• 13 frokoster, 7 lunsjer, 5 middager
• Transfer ved ankomst

Prisen inkluderer

Pris

Fra kr. 39 900,- per person i tomannsrom.
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Fra Oslo flyr dere via Amsterdam til Quito, hovedstaden i Ecuador. Byen som 
ble grunnlagt på 1500-tallet av spanjolene ligger hele 2800 meter over havet 
– høyere enn Galdhøpiggen.

Fra 132 900,- per person16 dager
Galapagos, Quito, Guayaquil

FASCINERENDE GALAPAGOS

Innkvartering de neste dagene i Quito er 
på Casa Gangotena, et klassisk 5-stjerners 
boutique-hotell. Vi anbefaler spasertur i 
gamlebyen og en tur med taubanen Teleferico, 
med spektakulær utsikt over det vulkanske 
landskapet fra 4000 meters høyde.

En kort kjøretur nordvestover fra Quito ligger 
Mashpi Lodge. Dette resortet ligger betydelig 
lavere og naturlandskapet er som å komme til 
en helt annen verden. Lodge-hotellet er blant 
National Geographics “Unique Lodges of the 
World”, omgitt av regnskog og et stort antall 
spennende aktiviteter tilgjengelig. Oppdag det 
eventyraktige landskapet til fots, fra tradisjonell 
taubane, eller test “Sky Bike”, en hybrid mellom 
sykkel og taubane.

Tilbake i Quito bor dere en natt til på Casa 
Gangotena før flyturen til Galapagos.

Den neste uken bor dere på skipet MV Origin og 
utforsker Galapagos. Skipet har kun 10 lugarer 
med plass til totalt 20 gjester. Den har stort og 
komfortabelt soldekk, jacuzzi og kjøkken i regi 
av velrenommerte Relais & Chateaux.

Dagene begynner tidlig med et tilrettelagt og 
gjennomtenkt program. I starten av turen får 
man utdelt våtdrakt og snorkleutstyr, og de 
fleste dagene blir det opptil flere anledninger 
til å ta det i bruk. For mange er det turens 
absolutte høydepunkt å snorkle omgitt av 
haier, havskilpadder, lekne sjøløver, rokker og 
pingviner. Det er også dykkerutstyr tilgjengelig 
til sertifiserte dykkere.

På øyene som besøkes underveis kan dere bli 
med på korte, guidede fotturer for å lære mer 
om den unike floraen og faunaen, som etter 
Charles Darwins besøk på 1830-tallet skulle 
danne hele grunnlaget for moderne vitenskaps 
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forståelse av artenes opprinnelse gjennom 
evolusjon.

Etter en uke om bord på MV Origin går ferden 
til storbyen Guayaquil på fastlandet. Her bor 
dere på Hotel del Parque, et 5-stjerners hotell 
i en renovert historisk bygning like ved Parque 
Historico. Den tilhørende restauranten Casa 
Julian er regnet som en av de aller beste i 
Guayaquil.

Pris

Fra kr. 132 900,- per person, Economy Class
 
Fra kr. 162 900,- per person, Business Class
 
Pris per person når to reiser sammen.

Prisen inkluderer

• Flyreisen t/r Ecuador
• Innenriksfly t/r Quito-Galapagos
• 3 netter på Casa Gangotena, Quito
• 3 netter på Mashpi Lodge, Quito
• 1 natt på Hotel del Parque, Guayaquil
• 7 netter om bord på MV Origin
• Frokost, lunsj og middag er inkludert hver 

dag, med unntak av middager på Casa 
Gangotena.

• Sightseeing og utflukter med 
engelskspråklig guide.
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Opplev Tahiti, Bora Bora og sagnomsuste The Brando på én og samme reise.

Tahiti, Bora Bora, Tetiaroa
14 dager Fra 240 000,- per person

I flere tusen år har sol og måne, planeter og 
stjerner ledet oppdagere til paradisøyene i 
Fransk Polynesia. I dag ankommer globetrottere 
med privatfly, speedbåt eller katamaran, men 
hjertene deres slår like heftig i møtet med 
Stillehavets perle som det må ha gjort for 
fortidens sjøfarere.

En ferie her kan starte som et eventyr av typen 
”once in a lifetime” og ende opp som ”vi må 
bare tilbake neste år”. Kanskje blir du smittet 
av øyfolkets Kia Orana-spirit fra du setter 
foten på en kritthvit pudderstrand. Kanskje 
er det de blendende smilene og duftende 
blomsterkransene som vertskapet smyger 
rundt halsen din når du ankommer som gjør 
deg hodestups forelsket. Det kan også være 
nærkontakten med hai, piggrokk, havskilpadder 
og fargesprakende fisk i smaragdgrønne bukter 
og langs de grunne revene i turkise laguner som 
tar pusten fra deg. Eller smaken av nygrillet 
hummer.

Hva vet vi? Men verken livet eller feriedrømmene 
dine blir helt de samme etter et strandhugg i 
paradis.

Første stopp Tahiti og Bora Bora
La oss begynne med begynnelsen: Etter 
flyturen i behagelig business class fra Oslo via 
Paris og Los Angeles er det deilig å tilpasse 
seg den nye døgnrytmen med en stopp-over 
på InterContinental Tahiti Resort, kun en 
kort biltur fra flyplassen. Etter en overdådig 
American breakfast dagen etter setter du og ditt 
reisefølge kursen mot Bora Bora.

På InterContinental Bora Bora Resort & 
Thalasso Spa venter en lekker Overwater suite 
i Stillehavet på dere, komplett med utsikt mot 
lagunen fra både stuen, soverommet og den 
private terrassen. Der er det selvfølgelig også 
et basseng å senke sin solkyssede kropp ned 
i hvis ikke krystallklart hav frister enda mer. 
Dagene her kan bli akkurat så avslappede eller 
aktive som du selv ønsker.

DRØMMEREISE TIL
FRANSK POLYNESIA
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Pris • 5 døgn halvpensjon
• 5 døgn helpensjon
• All transfer
• Private utflukter
• Spabehandlinger

Turen kan forlenges og utvides med flere 
destinasjoner (for eksempel i Australia, New 
Zealand eller USA).

• Fly t/r Oslo-Tahiti på Business Class
• 10 overnattinger

Prisen inkluderer

Fra kr. 240 000,- per person når to reiser 
sammen, Business Class

Stillehavet

Opplevelsene i det våte element inkluderer alt 
fra stående padling og tradisjonell polynesisk 
kano til snorkling og guidede dykketurer. 
Hotellets Thalasso-spa er i verdensklasse, og 
deilige behandlinger inngår i oppholdet ditt. Når 
mørket faller på og stjernene som sjøfarerne 
navigerte etter titter frem, nyter dere et utsøkt 
måltid i en av restaurantene, på hvit duk på 
stranden med tærne i den lunkne lagunen eller 
på deres egen private terrasse med lyden av 
myke bølger som sound track.

The Brando
Tetiaroa-atollen har en helt spesiell plass i 
polynesisk historie og kultur. I hundrevis av år 
kom Tahitis kongelige hit når de følte behov 
for å trekke seg tilbake fra sine undersåtter. Og 
hit kom Marlon Brando – filmlerretets konge 
– for å spille inn ”Mytteriet på Bounty” i 1962. 
Han ble så betatt av både øya og sin motspiller 
Tarita, at han bosatte seg her sammen med 
sin franske sydhavsprinsesse. Og kan du tenke 
deg hvor Barack Obama fant ro til å skrive sine 
memoarer? Selvsagt kan du det.

Tetiaroas rundt dusinet små øyer omkranser en 
glitrende lagune, og i dette sydhavsparadiset 
ligger The Brando, resortet som skal være 
ditt hjem de neste fem dagene. En nydelig 
Watervilla på nærmere 100 kvm venter. Den 
pudderhvite stranden innenfor er kantet 
med svaiende palmer, og den frodige, indre 
vegetasjonen på øyene er hjem for myriader av 
fugler. Hvordan skal vi best få sagt det? Tetiaroa 

er en verden du tror du må ha drømt. Helt til du 
kjenner den myke, varme sanden under føttene 
dine.

Bærekraftig barfotluksus
Men The Brando er så mye mer enn et 
uforglemmelig feriested. Og det kan vi faktisk 
takke den notoriske bad boy-skuespilleren og 
Gudfaren-legenden for. I møtet med Tetiaroa ble 
Brando en pasjonert naturverner. Han inviterte 
forskere og studenter til øya og finansierte 
prosjekter som skulle kartlegge og ta vare på 
dette sårbare økosystemet. Hotellmogulen 
Richard Bailey delte hans interesse for 
bærekraftig turisme, og på mange måter kan 
vi si at The Brando er arven etter disse to 
pasjonerte pionérenes felles visjon.

Under oppholdet kan du bli med resortets 
naturguider, forskere og biologer rundt i 
atollen, der de vil dele sin kunnskap om livet 
og mangfoldet på øyene og i havet, og fortelle 
hvordan The Brando har tatt i bruk innovativ 
teknologi i sin streben etter å gjøre Tetiaroa 
til det ultimate bærekraftige luksushotellet i 
verden. Barn mellom seks og 12 år kan få stillet 
nysgjerrigheten og skjerpet sansene i resortets 
Lagoon School.

Vil du gjøre som Brando og Obama, og slå deg 
ned i et stillehavsparadis over lengre tid, er 
det selvsagt mulig å forlenge oppholdet, eller 
utforske noen av de andre fantastiske øyene i 
nærheten.
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Quark Expeditions er verdensledende på ekspedisjonscruise til Arktis og 
Antarktis. De har en unik kompetanse på cruise til polare regioner, med 
innovative cruiseprogram og et sterkt fokus på bærekraftig turisme.

QUARK EXPEDITIONS

Den aller første ekspedisjonen gikk til Nordpolen 
i 1991, og etter det har ikke selskapet sett seg 
tilbake. Quark Expeditions har 30 års erfaring 
med å arrangere ekspedisjoner til steder der få 
eller ingen andre har satt sine ben, og har på 
mange måter vært banebrytende i utviklingen av 
polarturisme.

Klima- og miljøansvar
Quark Expeditions har som uttalt mål å være 
ledende innen ansvarlig polarturisme, og er 
sterkt forpliktet til å drive så miljøvennlig som 
mulig. Å beskytte stedene de besøker er helt 
nødvendig for å kunne fortsette å bringe gjester 
til den spektakulære polare villmarken. De har et 
omfattende rammeverk for bærekraftig strategi, 
der de konstant ser etter hva som kan gjøres 
bedre eller hva man kan gjøre enda mer av.  

Ekspedisjonsteamet
Ekspedisjonsteamet om bord på Quark består 

av kunnskapsrike og erfarne guider og eksperter 
med en variert bakgrunn innen områder som 
marinbiologi, isbre-, polar- og klimaekspertise, 
ornitologi, geologi, historie og fotografering. 
Teamet er tilgjengelig hver dag, de spiser 
middag med gjestene og det avholdes leksjoner 
og presentasjoner innen aktuelle fagområder. 
De leder også ekspedisjonene og utfluktene 
underveis.

Arktis
De avsidesliggende arktiske områdene er 
fortsatt et av de minst utforskede områdene 
på jorden. Regionen omfatter Det kanadiske 
polararkipelet, Grønland, Svalbard, Nord-
Russland og Nordpolen. Her finner man et 
rikt og variert dyreliv, som blant annet isbjørn, 
moskus, fjellrev, hvithval, rein, sel, hvalross og 
trekkfugler.

Arktis eller Antarktis Avreise på utvalgte datoer
7-23 dager Fra 45 900,- per person
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Antarktis
Antarktis er et ugjestfritt kontinent med lave 
temperaturer og vill natur. Likevel er det hjem 
til et rikt dyreliv som bor på isbreer, fjell, fjorder 
og røffe kystlinjer. Antarktishalvøya har for 
eksempel mange hvalsorter, som vågehval, 
knølhval, sørkaper, blåhval, spermhval og 
spekkhoggere. Snow Hill Island, på det isdekte 
Weddellhavet, har en av verdens største kolonier 
med keiserpingviner. På de subantarktiske 
destinasjonene Falklandsøyene og Syd-Georgia 
er det også et yrende dyreliv. 

Fordeler med mindre skip
Skipene til Quark tar maksimalt 199 passasjerer, 
noe som gir en bedre opplevelse med mindre 
venting og flere muligheter for ekspedisjoner til 
land. Når man endelig oppfyller drømmen om 
Arktis eller Antarktis er de fleste interessert i å 
utnytte tiden og opplevelsen til det fulle.

Ultramarine
Ultramarine er skipet som tar deg med dit ingen 
andre kan. Skipet blir levert tidlig i 2021, har 
plass for 199 gjester og er spesialbygget for 
cruise til polare strøk. Det er designet slik at 
man skal komme seg på utflukter utenfor skipet 
raskt og sikkert, samtidig som man holder 
miljøavtrykket til et minimum.
 

Utvendig finnes spesialbygde dekk hvor man får 
best mulig utsikt til omgivelsene og dyrelivet. 
Skipets to helikoptre åpner for muligheter man 
ikke har   tidligere på denne typen ekspedisjoner, 
med en unik mulighet til ikke bare å se Arktis 
og Antarktis fra sjøen og fra land, men også fra 
luften.

Skipet har flere innovative og bærekraftige 
løsninger, som minsker miljøavtrykket og er 
et komfortabelt hjem enten reisen varer i en 
eller tre uker. Om bord finnes også spa, sauna, 
treningsrom og spesialbygde garderober 
hvor man enkelt kan skifte inn og ut av 
ekspedisjonsklær.

Les mer om disse cruisene på 
www.privatetravellab.no:

• Spitsbergen Highlights: Expedition in Brief
• Essential Greenland: Southern Coasts and 

Disko Bay
• Antarctic Explorer: Discovering the 7th 

Continent
• Arctic Express Canada: The Heart of the 

Northwest Passage
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Opplev New Zealand på en skreddersydd reise der både opplevelsene og 
innkvarteringen er plukket fra aller øverste hylle.

NEW ZEALAND IN STYLE

Waiheke Island, Rotorua, Napier, 
Wellington, Christchurch, Queenstown, 
Milford Sound
17 dager

Avreise hele året
Fra 150 000,- per person

Betydningen av begrepet luksusferie har endret 
seg merkbart. Der assosiasjonene tidligere hadde 
en snever horisont med fokus på store, ærverdige 
femstjerners hoteller i bysentrum, består den nye 
luksusen stadig oftere av mer intime resorter. I 
naturskjønne omgivelser hvor stivpyntede kelnere 
og hovmestere er byttet ut med uformell, personlig 
service i en avslappende atmosfære.

I dette reiseforslaget har vi kombinert de beste 
overnattingsstedene med de mest attraktive 
utfluktene, men også sørget for valgfrihet underveis 
med tanke på de reisendes individuelle preferanser.

På Oslo Lufthavn tar dere plass på businessklasse 
ombord på en av Emirates’ moderne langdistansefly. 
Videre innenriksflyvninger er med Air New Zealand 
på økonomiklasse.

Waiheke Island
Etter ankomst tidlig om morgenen lokal tid i 
Auckland er neste destinasjon Waiheke Island 

like utenfor kysten. Transporten dit skjer i form av 
sightseeing i helikopter, som er inkludert i prisen. 
Vel fremme sjekker dere inn på luksusresorten 
The Boatshed – “rorbua”. Dette konseptet har tatt 
av også i Norge den senere tid, hvor rorbuer og 
naust bygges om til luksusovernatting, uten å miste 
det autentiske preget. Middagen tilberedes med 
kjærlighet og perfeksjon av ferske, kortreiste råvarer. 
Urter og grønnsaker høstes i stor grad i hotellets 
egen kjøkkenhage.

Rotorua
Etter to netter på idylliske Waiheke tar dere ferge 
tilbake til Auckland hvor dere henter leiebil, en nyere 
modell av typen Hyundai Tuscon eller tilsvarende. 
Velg mellom to alternative ruter videre til Rotorua, 
den raskeste på tre timer eller den naturskjønne på 
fire timer. Rotorua byr på varierte aktiviteter ute i 
naturen. Fra fottur, kano, kajakk og fisking, til mer 
actionfylte opplevelser som rafting, strikkhopping og 
fallskjermhopping. Det finnes også spa og golfbane 
her. Innkvarteringen er dessuten en opplevelse i 
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seg selv. Treetops Lodge er små luksushytter i 
denne 800 år gamle skogen, bygget og drevet etter 
metoder som verken er til skade for flora eller fauna.

Napier
En firetimers kjøretur sørover tar dere til Napier på 
østkysten av Nordøya. Ta inn på idylliske Farm Cape 
Kidnappers the Lodge, hvor dere blir i to netter. Med 
kun 22 rom står personlig service og topp komfort 
i fokus for dette konseptet. Det er både spa og 
golfbane tilknyttet resorten, og gourmetmiddag er 
inkludert i prisen.

Wellington
Neste stopp på ferden er hovedstaden Wellington, 
en severdig by rik på kultur og bygget rundt en 
naturlig havn på sørenden av Nordøya. Ved siden 
av alt man kan se og gjøre i Wellingtons kompakte 
bykjerne, kan en tur på museer, dyrehagen og 
botanisk hage anbefales. To overnattinger med 
høy standard på InterContinental, som har perfekt 
beliggenhet i tilknytning til Wellington Harbour.

Christchurch
Etter oppholdet i Wellington leverer dere leiebilen 
tilbake og flyr til Christchurch på Sørøya. I 
landlige omgivelser like utenfor byen tar dere 
inn på Otahuna Lodge. Et herskapelig bygg med 
viktoriansk arkitektur, som er modernisert og gjort 
om til luksushotell. Stedet er omgitt av praktfulle 
grønne omgivelser og etterstreber å gi gjestene et 
sofistikert og avslappende opphold. Inkludert er 
også en bedre femretters middag med matchende 
vinpakke.

Queenstown
Intet besøk på Sørøya er komplett uten et opphold i 
Queenstown. Hit valfarter folk fra hele verden for å 
boltre seg i spennende utendørsaktiviteter. Her kan 
man dyrke sin interesse for alle typer ekstremsport. 

Naturligvis finnes det også et bredt spekter av 
aktiviteter som ikke pusher adrenalinnivået til det 
ytterste; utforsk området i eget tempo til fots, på 
sykkel, i kano heller på hesteryggen. Eller nyt en 
avslappende dag med fisking etter storørret, på spa 
eller på golfbanen. Med fire netter er det rikelig med 
tid til å ta for seg av alt denne pulserende byen har 
å by på. Innkvartering i ærverdige Eichardt’s Private 
Hotel i sentrum langs bredden av Lake Wakatipu.

Flytur og cruise i Milford Sound
Besøket i Queenstown inkluderer en spennende 
dagsutflukt til naturskjønne Milford Sound, et 
dramatisk landskap av fjord og fjell. Dere blir plukket 
opp på hotellet og blir deretter med ombord på et 
småfly som gir en helt unik utsikt over området 
på vei ut mot kysten. Etter landing følger piloten 
reisefølget gjennom en kort “bushwalk” til havnen, 
hvor dere reiser tilbake igjen med en moderne 
katamaran og ser fjordlandskapet fra dekk. Turen 
blir ekstra givende når man har fløyet inn over det 
samme landskapet med fugleperspektiv i forkant.

Etter 15 vidunderlige dager med det aller beste av 
New Zealand flyr dere fra Queenstown tilbake til 
Auckland, og deretter hjem til Norge via Dubai.

Pris

Fra kr. 150 000,- per person i Business Class
 
Pris per person når to reiser sammen.

Prisen inkluderer

• 2 netter på The Boatshed på Waiheke Island. 
Frokost inkludert.

• Leiebil i 9 dager mellom Auckland-
Wellington

• 2 netter på Treetops Lodge and Estate i 
Rotorua. Frokost inkludert.

• 2 netter på The Farm at Cape Kidnappers 
utenfor Napier. Frokost og middag inkludert.

• 2 netter på Intercontinental Wellington. 
Frokost inkludert.

• 3 netter på Otahuna Lodge utenfor 
Christchurch. Frokost og middag inkludert.

• 4 netter på Eichardt’s Private Hotel i 
Queenstown. Frokost inkludert.

• Dagstur til Milford Sound inkl. fly og cruise
• All transfer mellom hotell og flyplass i New 

Zealand

• Fly Oslo-Auckland t/r i Business Class med 
Emirates

• Innenlandsfly i økonomiklasse Wellington-
Christchurch-Queenstown-Auckland med Air 
New Zealand

• Flyavgifter og drivstofftillegg iht. dagens 
satser

• Helikoptertransfer Auckland Airport-The 
Boatshed
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Dette reiseforslaget består av noen av de flotteste og mest eksklusive 
resortene i Australia. Noen av de kan konkurrere med de beste i verden når 
det kommer til standard og beliggenhet.

DET ALLER BESTE AV AUSTRALIA

17 dager

Kangaroo Island, Uluru, Great Barrier 
Reef, Sydney, Adelaide, Lizard Island

Avreise hele året

Fra 118 000,- per person

Forslaget er lagt opp med tanke på å inkludere 
ikke bare de beste resortene i Australia, men 
samtidig noen av de mest fascinerende og 
interessante stedene, som Kangaroo Island, 
Sydney, Ayers Rock og Great Barrier Reef. Dette 
vil uten tvil gjøre ferien til et minne for livet.

Turen starter i Oslo, men det er også mulig 
med tilslutning fra enkelte andre byer i Norge. 
Dere flyr på økonomi, business eller first class 
med Emirates via Dubai til Adelaide. Inkludert 
i business og first-billetten er sjåførservice til 
flyplassen om man bor innenfor en radius på 
60km fra Oslo Lufthavn, samt transfer til hotellet 
ved ankomst Adelaide.

I Adelaide tar dere inn på Mayfair Hotel, som er 
et 5-stjerners hotell nært til både restauranter 
og severdigheter. Benytte de første dagene til 
å bli kjent i byen. Inkludert i pakken er også en 

heldagsutflukt til berømte Barossa, for å smake 
på australske viner i verdensklasse.

Etter et par dager settes kursen mot Kangaroo 
Island. De neste dagene blir det et opphold 
med helpensjon på praktfulle Oceanview med 
spennende turer på øya. I et følge på inntil 12 
gjester blir dere med kunnskapsrike, lokale 
guider på fotturer der det venter fascinerende 
og variert natur, Australias ikoniske dyrearter 
i det fri, og førsteklasses mat og drikke 
underveis. Flinders Chase National Park, 
Remarkable Rocks og selkolonien ved Admirals 
Arch er noen av høydepunktene på rundturen.

Fra Kangaroo Island returnerer dere tilbake til 
Adelaide, hvor dere har en overnatting. Deretter 
går turen videre til Uluru (Ayers Rock), som er 
et av de store høydepunktene på denne reisen. 
På en flat, rød slette midt i ørkenen ligger denne 
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600 millioner år gamle kjempesteinen, 348 
meter høy og 9,4 kilometer i omkrets. Den og 
de 36 små runde fjellene Kata Tjuta (også kjent 
som The Olgas) har i over 20 000 år vært hellige 
steder for aboriginene.

Dere bor på eksklusive Longitude 131, som 
ligger inne i Uluru – Kata Tjuta National Park, 
og som bare har plass til 30 gjester. Nyt 
freden og stillheten i et av de 15 luksuriøse 
teltene, plassert i sanddynene like ved 
kjempemonolitten.

Etter noen dager i den røde ørkenen settes 
kursen for et annet av Australias naturskapte 
underverk – Great Barrier Reef. Her bor dere en 
natt i Cairns før et småfly tar dere ut til vakre 
Lizard Island. Øya har kun plass til 80 gjester, og 
tilbyr det ypperste av både komfort og mat. Finn 
deg en plass på en av de 24 øde sandstrendene, 
eller benytt deg av de mange aktivitetstilbudene.

Mest spesielt er selvsagt livet under vann, og på 
Lizard Island kan du både snorkle og dykke for 

å se de mange fargerike fiskene og korallene 
– kanskje treffer du også på en av de store 
skilpaddene!

Siste stopp på reisen er storbyen Sydney, 
hvor dere bor på Park Hyatt Sydney, et 
fasjonabelt hotell med kanskje den aller beste 
beliggenheten i hele Sydney. Fra hotellet 
har man fantastisk utsikt mot operahuset 
og Sydney Harbour. Gå på en forestilling 
i operahuset, besøk en av byens mange 
strender og spis på noen av de nyskapende 
restaurantene som Sydney etter hvert har fått 
mange av.

Etter oppholdet i Sydney går reisen hjem igjen 
via Dubai til Oslo. Emirates sjåførservice kjører 
deg helt hjem igjen ved ankomst Oslo hvis du 
flyr på business eller first class (innenfor en 
radius på 60 km).

Pris

Fra kr. 118 000,- per person i Economy Class
Fra kr. 146 000,- per person i Business Class
Fra kr. 168 000,- per person i First Class 

Pris per person når to reiser sammen.

Prisen inkluderer

• Flyreise Cairns-Lizard Island t/r
• Flyavgifter og drivstofftillegg iht. dagens 

satser 
• 3 netter på Mayfair Hotel i Adelaide
• Vintur – Best of Barossa
• 2 netter med helpensjon og utflukter på 

Oceanview Eco Villas på Kangaroo Island
• 2 netter på Longitude 131 i Ayers Rock
• 1 natt på Shangri-La Hotel The Marina 

Cairns
• 3 netter på Lizard Island Resort
• 3 netter på Park Hyatt i Sydney
• Mange måltider og utflukter er inkludert
• Transfer mellom flyplass og hotell
• Turistvisum til Australia

• Fly Oslo-Australia t/r i valgt klasse med 
Emirates

• Innenlandsfly i økonomiklasse mellom 
Adelaide-Ayers Rock-Cairns-Sydney 

• Flyreise Adelaide-Kangaroo Island t/r
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Så nært og allikevel så forskjellig!

Fra 11 250,- per person4 dager
Gleneagles, Skottland

LEGENDARISKE GLENEAGLES

I det skotske høylandet er det duket for golf, 
spa og en rekke andre spennende aktiviteter i 
fasjonable og idylliske omgivelser.

Prisbelønt hotell og golfbane
Gleneagles åpnet dørene i 1924 og ble 
umiddelbart stedet for glamorøs sosialisering 
i Skottland, en posisjon hotellet fortsatt holder. 
Hotellet er rangert blant de 20 beste hotellene 
i verden av Condé Nast Traveller i deres «2018 
Gold List», «Best Golf Resort in the World» og 
«Best UK Spa» for å nevne noen av de utallige 
utmerkelsene hotellet har fått. Gleneagles har 
hele ni utmerkede restauranter og barer, hvorav 
én restaurant med to stjerner i Michelin-guiden.

Variert aktivitetstilbud
Alt er lagt til rette for den ultimate golfrunden 
på Gleneagles egen golfbane som blir regnet 
som en av de beste i Storbritannia. Her har 
både Ryder´s Cup og PGA Tournaments blitt 
arrangert, og i år arrangeres Solheim Cup.

Skulle det friste med andre aktiviteter tilbyr 
hotellet også jaktweekender, ridning, fiske, off 
road-kjøring med Land Rover og for å toppe 
det hele; Gleneagles har sin egen Polo-skole 
hvor gjestene kan lære seg denne legendariske 
sporten, kalt «the king of sports».

Idylliske omgivelser
Gleneagles har selvfølgelig en «Spa & Health 
Club», ledet av den kjente spa-leverandøren 
ESPA. En avslappende stund her gir garantert 
hvilepuls etter en dag med utendørsopplevelser 
i det vakre skotske høylandet.

Gleneagles ligger kun en times kjøring fra 
Edinburgh Airport, noe som gjør hotellet til et 
ideelt sted for en weekendreise.



41 Tlf. 23 65 44 00

Europa

Prisen inkludererPris

• Fly t/r Oslo – Edinburgh og transport til/fra 
flyplass

• 3 netter på Gleneagles inkl. frokost

Fra kr. 11 250,- per person når to reiser sammen
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Denne reisen er en eventyrlig kombinasjon av underverker fra oldtiden og 
krystallklart vann og fantastiske øyer i Egeerhavet.

Fra 46 900,- per person11 dager
Avreise/ankomst: Athen

CRUISE TIL ANTIKKENS HELLAS

Dere starter med tre overnattinger på fastlandet, 
der utflukter til Delfi, Meteora og Akropolis 
er inkludert. Deretter går dere om bord på 
seilskipet Wind Star og setter kursen mot 
Mykonos, Ephesus i Tyrkia, Santorini, Nafplio og 
flere.

Høydepunkter
• Delfi
• Meteora
• Akropolis
• Mykonos 
• Santorini
• Ephesus
• Nafplio

Skipet
Wind Star er en slank, 4-masters seilyacht med 
plass til 148 gjester og et mannskap på 101. 
Med sine 4 dekk og smarte planløsning er 
skipet så intimt at man får følelsen av å være på 
en privat yacht.

Det finnes to lugartyper ombord, stateroom 
og owner’s suite, og begge har vinduer med 
sjøutsikt. Alle lugartypene holder en meget 
høy standard med fasiliteter som blant annet 
en queen size dobbeltseng, flatskjerm med 
dvd-spiller, Bose SoundDock høyttalere, fullt 
utstyrt minibar, L’Occitane baderomsprodukter, 
friske blomster, fersk frukt, badekåpe og tøfler. 
Owner’s suitene har i tillegg sittegruppe og 
spiseplass.

Fasiliteter ombord inkluderer blant annet: 
lounge, basseng og boblebad, soldekk, spa, 
bibliotek, casino og to restauranter.

Cruiset har et bredt utvalg av utflukter på hvert 
sted dere ankrer opp (mot tillegg). Kontakt oss 
for program.

Dag 1: Athen
Ankomst Athen. Dere blir fraktet fra flyplassen 
til St. George Lycabettus Hotel (eller lignende), 
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kjent for sin berømte greske gjestfrihet. 
Hotellet ligger i hjertet av Athen, og resten 
av ettermiddagen og kvelden er til egen 
disposisjon.

Dag 2: Delfi
I dag går turen til det arkeologiske stedet Delfi. 
Det blir også et besøk på Delfi-museet. En 
tradisjonell lunsj blir servert i landsbyen Delfi. 
Dere kjører deretter videre til byen Kalambaka 
som ligger ved foten av Meteora, til Divani 
Meteora Hotel (eller lignende). Overnatting på 
hotellet.  

Dag 3: Meteora
Etter frokost går turen til Meteora, et av de 
største klosterkompleksene i Hellas. Dere spiser 
lunsj i Kalambaka, før turen går tilbake til Athen. 
Dere overnatter på St. George Lycabettus Hotel 
(eller lignende). Bruk kvelden som dere selv vil.

Dag 4: Akropolis og Pireus
Etter frokost går turen til Akropolis-høyden i 
Athen. Se blant annet Temple of Athena Nike, 
Erechtheum og Parthenon. Deretter går turen 
videre til havnebyen Pireus, hvor dere stiger om 
bord på Wind Star, og startet det 7 netter lange 
cruise i Egeerhavet.

Dag 5: Mykonos
I dag våkner dere opp på Mykonos. Dere har 
mulighet til å delta på en valgfri dagsutflukt, 
utforske øya på egenhånd eller slappe av på 
skipet. 

Dag 6: Kusadasi
I dag tar vi en snarvisitt innom Tyrkia. Besøk 
et av verdens største utendørs museum i 
Ephesus. Dere besøker også Bulbul Mountain. 
Denne kvelden er en en Destination Discovery 
Event inkludert, med middag og konsert under 
måneskinnet i gamle Ephesus.

Dag 7: Patmos
Patmos står på UNESCOs verdensarvliste, og 
her kan dere velge mellom å fordype dere i 
historie eller utforske øyas vakre kystlinje.

Dag 8: Santorini
Besøk landsbyen Oia og se de ikoniske blå 
kuplene som Santorini er kjent for, eller delta på 
en guidet tur til utgravningene fra bronsealderen 
i Akrotiri.

Dag 9: Monemvasia
Denne Gibraltar-lignende byen er bundet til 
fastlandet med en enkel gangvei. Se Agia 
Sophia, en bysantinsk kirke, eller nyt solen på en 
rullesteinstrand.

Dag 10: Nafplio
Denne sjarmerende kystbyen på Peloponnes 
er en av de mest romantiske byene i Hellas. 
Nyt den middelalderske gamlebyen med smale 
brosteinsgater, eller delta på en valgfri utflukt.

Dag 11: Athen
I dag avsluttes cruiset etter frokost i Athen. Dere 
flyr deretter hjem igjen, med mindre dere ønsker 
å utvide turen med noen ekstra dager i Hellas.

Pris

Fra kr. 46 900,- per person når to reiser sammen

Prisen inkluderer

• Lunsj på Delphi og Meteora
• Arkeologiske eksperter og engelsktalende 

guide.
• Inngangsbillett til Delphi, Castalian Spring, 

the Grand Temple of Apollo, Delphi Museum, 
Meteora, the Acropolis, og Parthenon

• 7 netters cruise om bord på Wind Star. Se 
hva som er inkludert i cruiset lenger opp på 
siden.

• Fly t/r Oslo-Athen på økonomiklasse
• 3 netter på hotell inkl frokost.
• Transfer mellom flyplass og hotell, til og fra 

skipet og til sightseeing
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