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FIJI
En semester på Fiji är en tillflykt i ett tropiskt paradis med fantastiska 
sandstränder, strålande väder och vajande kokospalmer. Här är en rikedom av 
naturlig skönhet på land och under vatten.
Fiji ett perfekt destination för att koppla av och varva ned eller att ha ditt livs 
äventyr. Flyg till Nandi pris från ca  15.000 kr/pers.  
Total fyg tid ca 28 tim inkl väntetider
Fiji är ofta kallas korsningen i södra Stilla havet, men den är närmare än du tror. 
Air Pacific, Fijis nationella flygbolag, flyger non-stop från Los Angeles till Nadi 
i cirka 10 timmar. Detta over-night flight fungerar bravia vår inre kroppsklocka. 
Du lämnar  USAs västkust på kvällen och anländer vid gryningen på Fiji. Det 
blir ingen förlorad dag på din Fiji semester. Det finns också direkta, 6-timmars 
service, från Honolulu till Nadi, som ligger på den västra sidan av den huvu-
dön, Viti Levu. Du kan förflytta dig runt öarna  lätt med flygplan, helikopter, 
och snabbgåendekatamarn.
Flyget från Nya Zeeland sida går från Akland till Nadi och ingår oftast i en 
jordenruntbiljett med stopp på Fiji.
Vad som gör Fiji verkligen speciellt är den äkta värme och vänlighet fijianska 
människor. Fijis gästfrihet och deras infektiös ”Bula!” Hälsningen som är känd 
runt om i världen. ”Det vänligaste människorna på jorden” ger enligt deras 
kultur alltid  en inbjudan till besökare. Allt för att lära känna dig  dig att dela 
sin gästgvänlighet. Fijis skärgård innehåller 333 öar, ett hundratal av dem är 
bebodda. Ibland kommer du att känna att du har en hel ö för sig själv vilket gör 
Fiji en perfekt semester för avkoppling. Du kan hålla dig sysselsatt på din Fiji 
semester med en mängd aktiviteter såsom forsränning och kajakpaddling, öppet 
vatten, mata hajarna, simma med stora mantor, sportfiske, zip-lining, mountain-
bike och regnskog vandring eller några mindre utmanande aktiviteter .

Sheraton Fiji Resort ***** 

 � 264 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � TV
 � TELEFON
 � HÅRTORK
 � MINIBAR

 � VÄRDEBOX
 � RESTAURANG
 � BAR
 � VATTENSPORTER
 � INTERNET, WIFI

När du bor på Sheraton Fiji Resort i Nadi (Denarau) är du bara några minuter 
ifrån Denarau golf- och racketklubb och nära Port Denarau.  
Denna resort har 5stjärnor och ligger relativt nära Port Denarau Marina och 
Wailoaloa Beach

Pris från: 2.150:–

Nadi Bay Resort***
 � 29 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � HÅRSALONG

 �  POOL
 � RESTAURANG
 � BAR

Bor du på Tropic of  Capricorn Resort på stranden i Nadi, har du nära till Wai-
loaloa Beach och Namaka Market. Detta vandrarhem vid stranden ligger relativt 
nära Sri Siva Subramaniya-templet och Port Denarau Marina.
Rum som hemma i ett av de luftkonditionerade gästrummen.
Nöjen, spa, premiumbekvämligheter Dra nytta av bland annat deras utomhus-
pool eller njut av utsikten från deras en terrass. Hotellet har även gratis wifi; 

Priser från: 490:–



2

Ovanstående sol– och badpriser är per rum och natt.
För resevillkor se: www.allresor.se. För fler sol– och badresor vänligen kontakta oss. 

Smugglers Cove Beach Resort and Hotel ligger vid havet i Nadi, nära Wailoaloa 
Beach och Namaka Market. Denna resort vid stranden ligger relativt nära Sri 
Siva Subramaniya-templet och Port Denarau Marina. 

    Priser från :  620:–

Club Fiji Resort *** 

Smugglers Cove ***

 � 40 RUM
 � AIRCON
 � RESTAURANG
 � BAR
 � WIFI
 � VATTENSPORTER

 � 36 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � TV
 � MINIBAR
 � VÄRDEBOX
 � RESTAURANGER

 � BAR
 � POOL
 � VATTENSPORTER

 Club fiji Resor  är ett familjeägt boende  som ligger vid stranden vid Nadi Bay.  De-
narau Golf  Club ligger inte långt från resorten. Inkl. frukost.     

   Priser från :  890:–
  

Matamanoa Island ****

 � 66 RUM
 � LUFTKOND.
 � TV
 � MINIBAR
 � RESTAURANG
 � BAR

 � POOL
 � VATTENSPORTER
 � TENNIS

Matamano Island  är en unik anläggning  Matamanoa Island. Avkopplande miljö där 
barn under 12 år inte är välkomna. Speed båt   transfer  tillåts ej nattetid.

       

   Priser från :  3.800:–

Westin Denarau Island Resort & Spa *****

Hotellet ligger avskilt, inbäddat i grönskande tropisk trädgårdsmiljö. med bra läge nära 
centrum i staden Nadi och lokala turistattraktioner som Denarau-stranden och New-
port-stranden.Westin Denarau Island Resort & Spa ligger inbäddat i ett 1350 m² stort 
trädgårdsområde vid Denarau-stranden, 7 km från staden Nadi där man finner lokala 
marknader och hantverkscentra, och 2 km från Denaru-marinan. Det är även nära till 
Denarau Golf  Club & Racquet Club, som håller världsklass, och ca 18 km till flygplat-
sen.     

   Priser från :  2.160:–

 � 268 RUM
 � LUFTKOND.
 � TV
 � KAFFE-/TEKOKARE
 � MINIBAR

 � RESTAURANG
 � BAR
 � POOL
 � SPA
 � GOLF


