INDCEN RESORS BRÖLLOPSGUIDE

Bröllopsresan – en resa i romantikens tecken, en chans för dig och din älskade att fira er
kärlek och uppleva världen tillsammans och kanske den viktigaste resan ni gör i livet.
Oavsett om ni drömmer om lata dagar på en exotisk paradisstrand, en actionspäckad
äventyrsresa bland vilda djur i orörd natur, kulturella upplevelser på ett annorlunda
och genuint resmål eller en storstadsvisit i någon av världens spännande metropoler –
Indcen Resor erbjuder bröllopspaket och vigselresor för alla smaker, intressen och
plånböcker. Boka kärleksresan hos oss – nedan följer en guide till våra mest intressanta
destinationer världen över.

http://indcen.se/resetyp/brollopsresor/

Sol & bad på paradisstränder

Maldiverna

Varför? För att Maldiverna är det närmaste paradiset ni kan komma! Här finns
snövita stränder, vajande kokospalmer, turkosblå laguner, färgstarka korallrev med
tropiska fiskar i en fantastisk undervattensvärld, perfekt för dykning och snorkling.
Här finns möjlighet att bo riktigt lyxigt i så kallade water villas/bungalows ute i det
turkosa vattnet med all inclusive, på läckra boutique- och designerhotell, kryssa
mellan paradisöarna ombord på bekväma katamaraner med högsta komfort och
bara njuta av varandra i en helt sagolik miljö som du annars bara sett på vykort.
Vad finns att göra där? Sola, bada, dyka, snorkla, koppla av, äta och dricka fantastiskt
gott, åka på båtutflykter, hajsafari, utföra vattensporter, promenera längs
sandstränderna, njuta av spa med olika behandlingar.
När ska du åka? Året om
Vilka paket rekommenderar vi?
OZEN: http://indcen.se/resa/ozen-by-atmosphere-at-maadhoo-spa-5-indulgenceall-inclusive-oppnar-15-juli-2016-kampanj/?date_from&date_to
Centara Grand: http://indcen.se/resa/centara-grand-maldives-resort-spa-5-ultimateall-inclusive-island-club-sunset-ocean-pool-villa-maldiverna/?date_from&date_to
Vilamendhoo: http://indcen.se/resa/vilamendhoo-island-resort-spa-maldiverna/
Centara Ras Fushi: http://indcen.se/resa/centara-ras-fushi-resort-spa-adults-onlymaldiverna/
Amari Havodda: http://indcen.se/resa/amari-havodda-resort-spa-maldives-5-beachvilla-all-inclusive-oppnat-2015-kampanj-maldiverna/

Seychellerna

Varför? För att paradisöarna inte bara erbjuder fantastiska möjligheter till sol & bad
samt snorkling och dykning i en fantastisk marin undervattensvärld, utan även ett
spännande djur-och naturliv ovanför vattenytan. Här finner ni en helt unik flora och
fauna med tropiska djurarter såsom Seychellisk jättelandsköldpadda, geckoödlor,
valhajar och papegojor i regnskogstäckta berg och djungler. De kulturintresserade
kan besöka huvudstaden Victoria på ön Mahé för olika aktiviteter och möte med
lokalbefolkningen.
Vad finns att göra där? Bada, sola, snorkla, dyka, utöva vattensporter, följa med på
naturexkursioner i nationalparker och djungler, gå på marknaden Sir Selwyn
Selwyn Clarke och besöka det hinduistiska templet Arul Mihu Navasakthi Vinayagar
i huvudstaden Victoria, spela golf, hyra bil eller cykel och åka på egna
upptäcktsfärder, med mera.
När ska du åka? Mars-oktober
Vilka paket rekommenderar vi?
Vigsel Anse Lazio Seychellerna – endast vigsel: http://indcen.se/resa/anse-laziodrombrollop-seychellerna/
Vigsel Anse Source D Argent Seychellerna – endast vigsel: http://indcen.se/resa/ladigue-dromvigsel-anse-source-dargent-beach-seychellerna/
Vigselresa Seychellerna (inklusive vigsel): http://indcen.se/resa/la-digue-praslinvigselresa-seychellerna/
Le Domaine La Reserve Praslin Seychellerna (vigselpaket mot tillägg):
http://indcen.se/resa/le-domaine-la-reserve-hotel-spa-praslin-seychellerna/
L Archipel Praslin Seychellerna (vigselpaket mot tillägg):
http://indcen.se/resa/larchipel-hotel-praslin-seychellerna/
Crown Beach Mahe Seychellerna (vigselpaket mot tillägg):
http://indcen.se/resa/crown-beach-hotel-mahe-seychellerna/

Mauritius

Varför? För att Mauritius är den perfekta platsen för bröllopsparet som vill uppleva
både sol och bad, kultur, fartfyllda aktiviteter, en dramatisk och vacker natur,
vänlig lokalbefolkning och bra shopping i en exklusiv miljö! Eller som författaren
Mark Twain uttryckte det efter att han besökt den sagolika ön: ”Heaven was copied
after Mauritius”.
Vad finns att göra där? Sola & bada, vandra i bergen, utöva vattensporter, dyka och
snorkla bland korallrev, djuphavsfiska, åka på mountainbiketurer, fyrhjulingssafari,
helikopterfärder och forsränning, besöka den botaniska trädgården eller Mauritius
högsta vattenfall Chamarel samt shoppa och uppleva kyrkor, tempel och
marknader i huvudstaden Port Louis.
När ska du åka? September-maj
Vilka paket rekommenderar vi?
Maritim Resort Vigselresa Mauritius (fri vigsel): http://indcen.se/resa/maritimresort-spa-mauritius/
Mauritius – Honeymoonkombo La Pirogue Hotel & Ambre Hotel & Spa (LYX, All
Inclusive!) http://indcen.se/resa/honeymoonkombo-la-pirogue-ambre-mauritius/?
date_from&date_to
Mauritius – Honeymoon & Jubilarpaket Ambre Resort & Spa LYX (All Inclusive!)
http://indcen.se/resa/ambre-hotel-mauritius/?date_from&date_to

Filippinerna

Varför? För att de otaliga öarna med sitt kristallklara vatten tillsammans med en
varierad natur och kultur gör landet till ett fantastiskt resmål, såväl för äventyraren
som soldyrkaren. Här anses dykningen och snorklingen vara i absolut världsklass –
man till exempel dyka vid vrak från andra världskriget i havets egna färgsprakande
akvarium. För det äventyrslystna och naturintresserade paret finns massor av
spännande aktiviteter på de olika öarna.
Vad finns att göra där? Sola & bada, dyka och snorkla bland hammarhajar,
sköldpaddor, stingrockor, rävhajar och enorma fiskstim, åka på valhajsturer och
delfinsafaris, göra naturexkursioner till aktiva vulkaner och kratersjöar och beskåda
de kända naturfenomenen Chocolate Hills, kryssa mellan de vackra öarna, vandra i
djungeln, åka zip-line och uppleva en enorm mångfald av exotiska djurarter såsom
världens minsta apa Tarsiern, rida, shoppa billigt och mycket mer.
När ska du åka? November-maj
Vilka paket rekommenderar vi?
Apulit Island: http://indcen.se/resa/apulit-island-water-cottage-el-nido-palawanfilippinerna/
South Palms Resort: http://indcen.se/resa/south-palms-resort-spa-panglaofilippinerna/
Sumilon Bluewater: http://indcen.se/resa/sumilon-blue-water-island-resort-spacebu-filippinerna/
The District Boracay: http://indcen.se/resa/the-district-boracay-filippinerna/

Sri Lanka

Varför? För att Sri Lanka – Indiska Oceanens juvel – för många svenskar är en
outforskad pärla som har mycket att erbjuda för sina besökare; allt från spännande
safaris med vilda djur och en enastående natur till en intressant kultur och sagolika
sandstränder. På Sri Lanka finns en vackert bevarad kolonialarkitektur, en levande
buddhistisk kultur och hög standard på boende. Passa också gärna på att upptäcka
någon av Sri Lankas många kulturskatter, såsom det berömda Tandens tempel i
Kandy eller den mäktiga lejonklippan i Sigiriya. En perfekt upplevelse för brudparet
som vill upptäcka en ny, annorlunda destination under sin kärleksresa.
Vad finns att göra där? Sola & bada, snorkla och dyka, åka på rundresor och
safariturer till exempelvis Yala National Park, Minneriya National Park, Sinharaja
Rainforest & Adam´s Peak, uppleva valskådning och flodturer, segla och paddla
havskajak, promenera genom grönskande teplantager, frukt- och kryddodlingar
och tropisk djungel, besöka tempel och möta en vänlig lokalbefolkning.
När ska du åka? November-april
Vilka paket rekommenderar vi?
Eden Resort Sri Lanka (vigselpaket mot tillägg): http://indcen.se/resa/eden-resortsri-lanka/
Centara Ceysands Sri Lanka (vigselpaket mot tillägg):
http://indcen.se/resa/centara-ceysands-resort-spa/

Bali

Varför? För att Gudarnas ö Bali är himmelriket för det romantiska paret som
drömmer om sagostränder, ett fantastiskt djurliv, exotisk natur och en rik kultur.
Lägg till en underbart god och estetisk matkonst och mycket prisvärd shopping så
förstår ni varför det är värt att göra den långa resan. På det avslappnade Bali
finner ni harmoni och balans i både kropp och själ.
Vad finns att göra där? Sola & bada, surfa, dyka och snorkla, göra utflykter runt ön,
besöka kulturella centret Ubud, uppleva Monkey Forest och hundratals tempel,
koppla av med spa och kroppsbehandlingar, njuta av alla kulinariska läckerheter,
shoppa kläder, skor och hantverk billigt, åka på delfinsafari och mycket mer.
När ska du åka? April – september
Vilka paket rekommenderar vi?
Bali & Gili Trawangan – Honeymoonresa LYX (Pool-Access Rooms!)
http://indcen.se/resa/bali-gili-trawangan-indonesien/?date_from&date_to
Bali – Honeymoonspecial LYX – The Laguna Resort & Spa (Luxury Collection!)
http://indcen.se/resa/the-laguna-resort-bali/?date_from&date_to
Bali & Lombok – Kombo LYX (Nikko Bali & Jeeva Klui Lombok!)
http://indcen.se/resa/bali-lombok-indonesien/?date_from&date_to

Thailand

Varför? För att Thailand, trots sin enorma popularitet de senaste årtiondena,
fortfarande har massor att erbjuda resenärer som vill njuta av lyx, avskildhet,
läckra och annorlunda boenden, sagolika stränder, en fantastisk matkultur och en
mycket behaglig prisnivå. I våra speciella bröllopspaket väljer vi ut de mest
exklusiva hotellen i de vackraste miljöerna. Eller varför inte låta oss skräddarsy er
speciella bröllopsresa, kanske med stopp på olika platser runt om i landet?
Möjligheterna är oändliga!
Vad finns att göra där? Sola & bada, snorkla och dyka, massor av vattenaktiviteter,
njuta av spa och sköna kroppsbehandlingar, ö-luffa, spela golf, upptäcka
sprudlande Bangkok, shoppa billigt, gå en matlagningskurs, trekka i bergen och en
mängd andra aktiviteter.
När ska du åka? Lagom varmt och minst nederbörd november–februari, på östkusten
är dock bästa perioden februari – september.
Vilka paket rekommenderar vi?
Thailand – Idyllic Concept Resort (Koh Lipe Island, LYX!)
http://indcen.se/resa/idyllic-concept-resort/?date_from&date_to
Thailand – Aava Resort & Spa LYX (Skandinaviskt Designhotell i Nadan
Beach/Khanom!) http://indcen.se/resa/aava-beach-resort-spa/?date_from&date_to
Thailand – Akyra Chura Boutique Hotel (Koh Samui, Adults Only!)
http://indcen.se/resa/akura-chura-boutique-hotel/?date_from&date_to
Thailand – Jamakhiri Spa & Resort LYX (Koh Tao Island!)
http://indcen.se/resa/jamakhiri-spa-resort/?date_from&date_to

Kultur, historia & tradition
Indien

Varför? För att Indien har allt som det kulturellt intresserade och äventyrslystna
paret som vill uppleva både andlighet, historia, spännande möten och fascinerande
sevärdheter kan önska sig! Våra resor går såväl till livliga storstäder som Delhi och
Mumbai som till sköna, avkopplande spa-resorts och till Keralas vackra stränder
och grönskande landskap. På våra omsorgsfullt utvalda hotell bor ni bekvämt och
elegant med högsta service och komfort. Passar inte något av våra färdiga
paketresor skräddarsyr vi gärna er Indienresa precis så som ni vill ha den!
Vad finns att göra där? En otrolig mängd aktiviteter gör Indien till en av världens mest
spännande resmål – här kan ni flyta fram på en lyxig husbåt på Keralas så kallade
backwaters, vandra i de mäktiga Himalayas, färdas i förstklassig lyx som forna
maharadjor ombord på tåget Palace on Wheels, njuta av en helande vistelse för
kropp och själ på en Ayurvedaresort där även yoga och meditation erbjuds om så
önskas, åka på en historisk rundresa till klassiska sevärdheter i den Gyllene
triangeln i norra Indien där ni bland annat får uppleva kärleksmonumentet Taj
Mahal och bo på ett ståtligt så kallat heritage hotel, eller på en rundresa i de södra
delarna, med besök bland annat i den franska kolonin Pondicherry, templen i Trichy
och kryddparadiset Thekkady med en skön avslutning i strandparadiset Varkala
Beach med sol och bad. Ett annat hett tips är de exotiska ögrupperna
Andamanerna och Nikobarerna i den bengaliska viken – perfekt för bröllopspar
med sin sömniga stiltje, orörda natur, fantastiska snorkling och spännande
kulturhistoria.
När ska du åka? Året om, beroende på vilken del av Indien du vill besöka. Hör med
oss för tips om bästa säsong!
Vilka paket rekommenderar vi?

Bästa av Sydindien med avkoppling i Kerala http://indcen.se/resa/basta-avsydindien med-avkoppling-i-kerala/
Klassiska Indien http://indcen.se/resa/klassiska-indien/
Andamanerna med Port Blair och Havelock Island
http://indcen.se/resa/andamanerna-med-port-blair-och-havelock-island/
Palats på hjul – Palace on Wheels http://indcen.se/resa/palace-on-wheels/

Gyllene Triangeln & Kerala http://indcen.se/resa/gyllene-triangeln-ochkerala/
Ayurvedaresa till Indien http://indcen.se/resa/ayurvedaresa-till-indien/

Vietnam

Varför? För att Vietnam har en oerhörd rikedom av genuin kultur, kulinariska
läckerheter, angelägen nutidshistoria, många fantastiska sevärdheter som finns
med på UNESCO:s världsarvslista, underbara, orörda stränder och en alldeles unik
charm. Paret som reser hit kan välja att bara njuta av lugn och stiltje på en
paradisstrand eller att bege sig ut på en äventyrlig rundresa för att få en större
inblick i landets kultur, mattraditioner och många minnesmärken. Transportmedlen
på våra rundresor är flera: upplev landet till cykel, ombord på en lyxig
kryssningsbåt, i traditionell träbåt och till häst och vagn!
Vad finns att göra där? Sola och bada, dyka och snorkla bland korallrev, åka på
båtturer till de olika öarna, upptäcka Ho Chi Minh-staden (tidigare Saigon),
Vietnams största stad, med dess många marknader, kulinariska upplevelser, WarMuseum, den botaniska trädgården och mycket mer, resa på lyxkryssning i Halong
Bay, åka på matsafari och smaka de vietnamesiska läckerheterna eller gå en
matlagningskurs, och mycket mer.
När ska du åka? April – juni samt september – november/december.
Vilka paket rekommenderar vi?
Vietnam – Hon Tam Island (MerPerle Tam Island Resort & Spa, LYX!)
http://indcen.se/resa/merperle-tam-island-resort-spa/?date_from&date_to
Vietnam – Phu Quoc Island (Thailändska Gulfens största Ö!)
http://indcen.se/resa/phu-quoc-island/?date_from&date_to
Vietnam – Lyxkryssning i Halong Bay (Påbyggnadspaket!)
http://indcen.se/resa/lyxkryssning-i-halong-bay/
Vietnam – Tastes of Vietnam! http://indcen.se/resa/tastes-of-vietnam/

Kambodja

Varför? För att en resa hit passar utmärkt för paret som vill se och uppleva en
annorlunda destination med en spännande mix av genuin kultur, oexploaterade
tropiska stränder, buddhistiska tempel, fascinerande naturfenomen och många
unika djur- och fågelarter. Kambodja är fortfarande relativt oexploaterat i
jämförelse med sina grannländer Thailand och Vietnam.
Vad finns att göra där? Uppleva det mäktiga Angkor Wat och många andra vackra
tempel, åka på båttur på Tonle Sap-sjön, utforska huvudstaden Phnom Penh, åk på
en historisk rundvandring där ni får lära mer om Kambodjas mörka förflutna, göra
utflykter till grottor och helgedomar, besöka den idylliska ön Rabbit Island, besöka
en krokodilfarm, titta på fåglar och delfiner, njuta av en klassisk kambojansk
dansföreställning och mycket mer.
När ska du åka? Maj – oktober är vädret fuktigt med temperaturer ned till 22 ºC. Från
nov - apr är det torrt med temperaturer på upp till 40 ºC.
Vilka paket rekommenderar vi?
Kambodja – Unika Angkor Wat & Siem Reap (3 dagar!)
http://indcen.se/resa/angkor-wat-siem-reap/
Kambodja – Fartfylld Äventyrsresa! http://indcen.se/resa/fartfylld-aventyrsresa/
Kambodja – Två fascinerande huvudstäder (rundresa!) http://indcen.se/resa/tvafascinerande-huvudstader/

Safari, vildmark & äventyr
Tanzania

Varför? Därför att få länder i Afrika kan mäta sig med Tanzania vad gäller variation
av upplevelser med en natur så fantastisk att den bara måste upplevas. Några av
världens mest spektakulära naturområden finns här, som exempelvis den
makalösa Ngorongorokratern, de ändlösa savannerna i Serengeti, de
mytomspunna baobao-träden i Tarangire, det vilda Ruaha och Afrikas högsta berg
Mount Kilimanjaro. Här har ni möjlighet att kombinera en äventyrlig safariresa i
nationalparker och djurrika savanner där ni upptäcker en rik mångfald av vilda djur
med en skön och avkopplande vistelse på underbara strandparadiset Zanzibar.
Vad finns att göra där? Åka på safari till savanner och nationalparker för att öga mot
öga möta vilda djur såsom lejon, bufflar, gnuer, elefanter, giraffer, antiloper,
flodhästar och gaseller, sola, bada och koppla av på öarna Zanzibars, Pembas och
Mafias kritvita stränder och dyka/snorkla i dess färgstarka korallrev, bestiga
Kilimanjaro, Afrikas högsta berg – hör med oss om alla möjligheter!
När ska du åka? Året om
Vilka paket rekommenderar vi?
Tanzania – Safari och Zanzibar Island! http://indcen.se/resa/tanzania-safari-ochzanzibar/
Tanzania – Klassisk Tanzania Safari & Zanzibar Island!
http://indcen.se/resa/klassisk-tanzania-safari-zanzibar-island/
Tanzania – Karafuu Beach Resort & Spa (Zanzibar Island, All Inclusive,
Honeymoonpaket!) http://indcen.se/resa/karafuu-beach-resort-spa/
Tanzania – The Manta Dive Resort & Spa (Pemba Island, Påbyggnadspaket, All
Inclusive!) http://indcen.se/resa/the-manta-resort-spa/

Sydafrika

Varför? Därför att Sydafrika är en av världens mest spännande, mångfacetterade
och färgstarka resmål som har ett oändligt utbud av aktiviteter och sevärdheter.
Här finns även det optimala klimatet, den goda maten, bra service och framför allt
en behaglig prisnivå. För det äventyrslystna paret som vill uppleva en bröllopsresa
med extra allt rekommenderas Sydafrika varmt.
Vad finns att göra där? Åka på hajsafari för att se ”The Great White”, besöka
vingårdar, spela golf, uppleva nationalparker med möjlighet att träffa på ”The big
five” (buffel, elefant, lejon, leopard och noshörning), ta en roadtrip längs berömda
Garden Route, snorkla, dyka, fiska, sola & bada på magiska stränder, spela
förstklassig golf, utforska den myllrande Kapstaden med alla dess attraktioner och
sevärdheter, och mycket mer.
När ska du åka? Beroende på vad du vill uppleva, hör med oss!
Vilka paket rekommenderar vi?
Sydafrika – Beach, berg, historiska slag och safari http://indcen.se/resa/sydafrikabeach-berg-historiska-slag-och-safari/
Sydafrika – Spännande Garden Route http://indcen.se/resa/spannande-gardenroute/
Sydafrika – LYX BUSH TRILOGY http://indcen.se/resa/sydafrika-lyx-bush-trilogy/
Sydafrika – Cape Town Calling http://indcen.se/resa/cape-town-calling/

Mozambique

Varför? För att Mozambique är ett annorlunda resmål med såväl paradisstränder,
vajande palmer och fiskare, storstadspuls, jazzklubbar, kultur och historia. Landet
har influenser från Europa och Asien, men är samtidigt mycket afrikanskt. Här kan
ni välja en aktiv semester med sightseeing, safari och ta del av huvudstaden
Maputos pulserande nöjesliv. Eller bara slappa, sola och bada på någon av öarna
som erbjuder ett exklusivt och orört Robinson Crusoe-paradis i avskildhet, bortom
massturismens upptrampade stigar.
Vad finns att göra där? Sola & bada, fiska och dyka bland sköldpaddor, bläckfisk,
hajar, delfiner, djävulsrockor och valhaj, dansa och festa i huvudstaden Maputo och
uppleva stadens parker, museer och historiska byggnader, åka på safari och
mycket mer.
När ska du åka? Maj-november
Vilka paket rekommenderar vi?
Mozambique – Honeymoon resa till Ibo Island http://indcen.se/resa/mocambiquehoneymoon-resa-till-ibo-island/
Mozambique – Quilalea Private Island by Azura LYX (All Inclusive!)
http://indcen.se/resa/quilalea-private-island-by-azura/
Sydafrika – Sydafrika Mozambique Beach Bush http://indcen.se/resa/sydafrikamozambique-beach-bush/
Mozambique – Vamizi Island Lodge & Spa LYX (Vamizi Island!)
http://indcen.se/resa/vamizi-island-lodge/

Storstad, nöjen & hög puls
New York

Varför? För att ingen metropol i världen slår New York när det gäller storstadspuls,
sevärdheter, ett sprudlande nöjesliv och enormt restaurangutbud, oslagbar
shopping och oändliga kulturupplevelser.
Vad finns att göra där? Se teater på Broadway, promenera i Central Park, njuta av
utsikten från The Empire State Building, shop-til-you-drop, festa på nattklubbar till
soluppgången, besöka stadens museer, äta mat från alla världens hörn, se en
match på Madison Square Garden, chilla i avslappnade Brooklyn, kitchiga
Chinatown eller trendiga Soho, och mycket, mycket mer.
När ska du åka? Året om, beroende på vilken årstid du vill uppleva!
Vilka paket rekommenderar vi?
New York USA – CitizenM Hotel Times Square (nytt design-hotell!)
http://indcen.se/resa/citizenm-hotel-new-york/
New York USA – Långweekend LYX (The Pearl Boutique Hotel!)
http://indcen.se/resa/the-pearl-new-york/
New York USA – Långweekend (Yotel New York!) http://indcen.se/resa/yotel-newyork/

Las Vegas

Varför? För att casinometropolen Las Vegas är en klassisk och världsberömd
destination att knyta banden på för par som väljer bort den traditionella kyrkan och
de religiösa inslagen och vill göra bröllopet till ett glittrigt party med en kopia av till
exempel Elvis eller någon av Star Wars-karaktärerna som präst. I Vegas finns
förstås massor av spel, nöjesklubbar, nattklubbar och pråliga shower men även
mycket bra mat- & dryck och shoppingmöjligheter. Gör som Frank Sinatra, Demi
Moore och Michael Jordan – fira kärleken i kitchens och neonfärgernas tecken i
nöjesstaden som aldrig sover!
Vad finns att göra där? Spela och vinna (eller förlora!) pengar, se fabulösa shower,
sjunga karaoke, shoppa, äta och dricka gott, göra en utflykt till världsberömda
Grand Canyon, och mer därtill!
När ska du åka? Året runt
Vilka paket rekommenderar vi?
Las Vegas Nevada USA – Spel, Show & Nöje (Rio All Suite Hotel & Casino!)
http://indcen.se/resa/las-vegas-usa/
Las Vegas Nevada USA – Ceasars Palace Hotel & Casino (LYX!)
http://indcen.se/resa/ceasars-palace-hotel-casino/
Las Vegas Nevada USA – Luxor Hotel & Casino! http://indcen.se/resa/luxor-lasvegas/
Las Vegas Nevada USA – Stratosphere Hotel & Casino (Budget!)
http://indcen.se/resa/stratosphere-hotel-casino/

Dubai

Varför? För att här har ni råd att unna er riktig lyx i en imponerande miljö med
tusen sevärdheter och häftiga upplevelser i ett av världens rikaste länder! Till
Dubai reser paret som vill ha överflöd av sol, shopping i världsklass, mat från
världens alla hörn, en alldeles ypperlig servicenivå och bo på ett attraktivt
topphotell till ett oemotståndligt pris. Dubai som resmål är fullspäckat med
spännande och exotiska upplevelser och ni riskerar inte att ha tråkigt en minut!
Vad finns att göra där? Besöka imponerande Jumeirah Mosque, Dubai museum i
slottet Al-Fahidi, njuta av utsikten över staden från Dubai Creek, fynda exotiska
kryddor i den berömda Spice Souk, göra en utflykt till Abu Dhabi, besöka en av
världens största moskéer Sheikh Zayed, vara med om en ökensafari i sanddynerna
med beduiner, rida kamel, shoppa på en arabisk bazar, röka vattenpipa, titta på
magdans, njuta av en BBQ under stjärnorna, segla på kryssningsbåt längs Dubai
Creek, åka skidor, spela golf, besöka nöjesparker, och mycket mer!
När ska du åka? Behagligast temperatur december-mars
Vilka paket rekommenderar vi?
Dubai – Kempinski Hotel & Residences & Spa (Palm Island, Halvpension, LYX!)
http://indcen.se/resa/kempinski-hotel-residences-dubai/?date_from&date_to
Dubai – Atlantis The Palm Resort (LYX!) http://indcen.se/resa/atlantis-the-palmresort-dubai/?date_from&date_to
Dubai – Jumeirah Beach Hotel (LYX!) http://indcen.se/resa/jumeirah-beach-hoteldubai/?date_from&date_to
Dubai – Hilton Jumeirah Beach (LYX!) http://indcen.se/resa/hilton-jumeirah-beachdubai/?date_from&date_to

Singapore

Varför? För att Singapore är en modern och välordnad asiatisk storstad, med bra
restauranger, shopping i världsklass, ett rikt kulturliv med museer, tempel och
moskéer, djurparker och botaniska trädgårdar. Singapore går också alldeles
utmärkt att kombinera med sol och bad på en närliggande ö eller med ett öparadis i exempelvis Malaysia för paret som vill hinna med både storstadspuls och
sköna dagar på stranden.
Vad finns att göra där? Shoppa billigt (särskilt elektronik), besöka Marina Bay Sands
(”Las Vegas i Singapore”), åka på nattsafari, besöka Singapore Zoo, åka upp i
pariserhjulet Singapore Flyer, vandra i den exotiska parken Gardens by the bay,
beskåda buddhistiska tempel, strosa runt i Chinatown och Little India, besöka ett
naturreservat och mycket mer. Badöarna Bintan och Sentosa Island bjuder på sol &
bad på vita korallsandstränder, golf, dykning, trekking och allehanda vattensporter.
När ska du åka? Året om
Vilka paket rekommenderar vi?
Singapore City – långweekend LYX (Marina Bay Sands!)
http://indcen.se/resa/marina-bay-sands-hotel-singapore/?date_from&date_to
Singapore City & Bintan Island (Indonesien) – Drömkombination!
http://indcen.se/resa/singapore-bintan-island/
Malaysian Borneo med 4 intressanta stopp & Singapore City!
http://indcen.se/resa/malaysian-borneo-runt-singapore/
Singapore City & Pulau Rawa (Malaysia) & Bintan Island (Indonesien) – 3 stopp!
http://indcen.se/resa/rawa-island-singapore-bintan-island/

