NIEUW-CALEDONIË

La Grande Terre
Privé rondreis in fly & drive | Kant-en-Klaar - 15 dagen / 12 nachten |

REF: 330

REISBESCHRIJVING
Noumea - Kone - Poingam - Poindimie - Sarramea - Ile
des pins

INTRODUCTIE
Privé rondreis in fly & drive.
Strandverblijf île des Pins, met mogelijke verlenging op
andere eilanden…

REISBESCHRIJVING
DAG 1 - VLUCHT NAAR NOUMEA
DAG 2 - AANKOMST TE NOUMEA (Tontouta)
Aankomst te Tontouta (internationale luchthaven) en transfer naar Noumea. Overnachting in hotel Roya Tera in kamer met
tuinzicht.

DAG 3 - NOUMEA
Ontbijt en vrije dag om de hoofdplaats te ontdekken. Belangrijkste sites: het cultureel centrum Jean Marie Tjibaou, « la Place des
Cocotiers » het aquarium, de baai van Nouméa, de markt ... Overnachting in hotel Roya Tera in kamer met tuinzicht.

DAG 4 - NOUMEA - KONE (280 km)
Na uw ontbijt, pick-up van de huurwagen (verzekering All Risks, onbekperkt aantal kms en franchise van 150.000 Cfp.) U vertrekt
naar het noorden met als bestemming Koné. Onderweg ontdekt u een distilleerderij, het kanak-dorp van Oua Tom, het fort van
Teremba en het dorpje Bourail, bekend voor het strand en de zichten op « la Baie aux Tortues ». Intrek in hotel Koniambo***,
standaardkamer.

DAG 5 - KONE - POINGAM (85 km)
Ontbijt en vertrek richting de oostkust, de meest authentieke en meest weelderige kust qua begroeing van het eiland. Aankomst te
Poingam en intrek in een bungalow.

DAG 6 - POINGAM - POINDIMIE
0ntbijt en rit naar Poindimié. Vrije dag om de regio van Poindimié en van Hienghene te verkennen. Poindimié is een charmant
dorp, gelegen in een prachtige baai aan de oostkust en Hienghene is het geboortedorp van de vroegere Kanak-leider Jean-Marie
Tjibaou. Overnachting in Tiéti Tera Beach Resort*** in kamer met tuinzicht.
Belankrijkste sites: het strand van Mahamate, de kerk van ballade, de Belvédére van Hienghene en zijn dorp, de watervallen van
Tao en Collnett, het prachtige panoramische punt van de « Col d'Amos », « La Poule en le Sphynx », de kliffen van Lindéralique ...

DAG 7 - POINDIMIE - SARRAMEA (210 km)
Ontbijt en vertrek richting Sarraméa. U rijdt doorheen de dorpen Poindimié, Ponérihouen en Houailou. U bezoekt de watervallen
van Ba en u doorkruist de bergketen via de « Col des Roussettes ». Andere optie is dat u vertrekt via Kouaoua en dat u de « Col
d'Amieu » neemt om Sarraméa te bereiken. Verblijf in bungalow in het hotel Evasion*** te Sarraméa.

DAG 8 - SARRAMEA - NOUMEA - ILE DES PINS
Vertrek richting Nouméa (230 km) voor aansluitende vlucht naar Ile des Pins. Drop-off van huurwagen van Magenta. Vlucht van
25’ naar Ile des Pins. Aankomst en transfer naar het hotel Ouré 4*...

DAG 9 - ILE DES PINS
Vrije dag.

DAG 10 - ILE DES PINS
Vrije dag.

DAG 11 - ILE DES PINS
Vrije dag.

DAG 12 - ILE DES PINS
Vrije dag.

DAG 13 - ILE DES PINS - NOUMEA
Ontbijt, vrije dag en vlucht naar Nouméa in de late namiddag. Bij aankomst transfer naar de Surf hotel, kamer tuinzicht.

DAG 14 - NOUMEA - TERUGVLUCHT
Ontbijt en transfer naar de internationale luchthaven van Tontouta voor de morgenvlucht naar Europa.

DAG 15 - AANKOMST IN EUROPA

PRIJZEN, HOTELS & LODGES :
Charme
Vanaf : 5470€
ONS HOTELS
Noumea

Chateau Royal

Kone

Koniambo

Poingam

Bungalow

Poindimie

Tieti

Sarramea

Evasion

Iles des pins

Ouré

Noumea

Le Surf

DATUM
01-09-2014 tot 31-12-2014

PRIJS

SINGLE

5470 €

€

Suppl. single : op aanvraag.

INBEGREPEN
Vluchten Finnair (classe q) en Air Calin (classe v) en
binnenllandes vluchten
Geldige luchthaventaksen en fuel
De transfers airport/hotels/aiport te Nouméa
Huurwagen type 2-deuren van dag 4 tot 9
De ontbijten
Verblijf in de vermelde hotels op basis van
tweepersoonskamer
Lokale taksen

DE TROEVEN VAN DE REIS :
Een volledige rondreis met het eiland Ile des Pins
Mogelijkheid tot uitstappen met professionele gidsen
Bezoek aan de Kanak-dorpen
Strandverblijf in île des Pins, paradijselijk oord
Mogelijke verlenging op Ouvéa en de eilanden Loyautés

NIET INBEGREPEN
De middag- en avondmalen
extra’s, minibar
Persoonlijke uitgaven
Diensten van gidsen
Reisverzekeringen

