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  JORDEN      
   RUNT 
AllResor ger dig här Jorden Runt förslag.
Fler finns men priset avgör hur och var du vill 
resa. Vi bokar din resa men vi ger dig prisvär-
da exempel. Utflykter och hotell tillkommer.
Oftast går turerna via USA och hem via Asien 
men även omvänt är möjligt
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Hotellpriser är per rum och natt, resterande per person om inget annat anges.
För resevillkor se: www.allresor.se

Förslag  nr 2 -AY-CX-LA-BA

 
Avresa Skandinavien:
Helsingfors - Hongkong - Sydney - Santiago de 
Chile - Buenos Aires - Rio de Janerio - London - 
Skandinavien

Pris:  fr 25.900 kr  inkl skatter (ca 5.500 kr)   

Förslag nr 1 - SK-UA-NZ-TG

Avresa Skandinavien:
Frankfurt - New York - Los Angeles - Honolulu - 
Auckland - Sydney //  Brisbane -   
Bangkok - Skandinavien

Pris.  fr. 28.800 kr inkl skatter (ca 5.500 kr)   

Förslag nr 3  -LH- UA-NZ-TG- SK

Avresa Skandinavien:
Frankfurt- New York - Los Angeles - Rarotonga - 
Auckland - Sydney -// Brisbane -  
Bangkok - Skandinavien

Pris:  fr 27.600  kr  inkl skatter (ca 6.100 kr)  
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Förslag  nr 4 b -AY-QF-BA- AA

 
Avresa Skandinavien:
Helsingfors - Singapore - Brisbane - Cairns -  
Sydney - Auckland - Tahiti (Papete=PPT) -  
Los Angeles - Miami - London - Skandinavien

Pris:  fr .27.550  kr inkl skatter (ca 6.900 kr)    

Förslag nr 4 a  AY-QF-BA

Avresa Skandinavien:
Helsingfors - Singapore - Brisbane - Cairns -  
Sydney - Auckland - Tahiti (Papete=PPT) - 
Los Angeles - London - Skandinavien

Pris:  fr 27.400  kr inkl skatter (ca 7.500 kr)    

Förslag nr 4 c  -AY-QF-BA- AA

Avresa Skandinavien:
Helsingfors- Singapore  -  Brisbane -Cairns - Syd-
ney - Auckland -  Tahiti (Papete=PPT) - 
 Los Angeles -  New York - London - Skandinavien

Pris:  fr.27.450  kr inkl skatter (ca .6.900 kr)    
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Hotellpriser är per rum och natt, resterande per person om inget annat anges.
För resevillkor se: www.allresor.se

Förslag nr 6  Asien - Australien -  
Sydamerika
 
Skandinavien - Amsterdam - Peking - Taiwan (Tai-
pei) - Japan (Osaka // Tokyo)  -Honolulu -  
Los Angeles - Atlanta - Rio (Brasilien) - Paris - 
Skandinavien

Pris: 31.770 kr  inkl skatter (ca 1300 kr)   

Förslag nr 5 Afrika -Asien - Sydamerika
Skandinavien
Nairobi - GUANGZHOU - Tokyo - Honolulu - 
Los Angeles - Atlanta -Lima - Amsterdam - 
Skandinavien

Pris  fr  38.400 kr inkl tax (ca 1600 kr)

Förslag nr 7

Avresa Skandinavien:
London - Singapore - Sydney - Los Angeles -
London - Skandinavien

Pris: 26.050  kr  inkl skatter (ca 6.900 kr)   



Hotellpriser är per rum och natt, resterande per person om inget annat anges.
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HÄR KOMMER  ETT URVAL AV HOTELL

HOTELLFÖRSLAG 
New York - Pennsylvania Hotel **

New York - Row Nyc Formerly Milfordtel ****

Singapore -Supreme Hotel ***

Hotell Pennsylvania är byggt 1919 och är NewYork Citys största hotell. Stor lobby med 
turistbyrå och restaurang.
Ligger mycket centralt i närheten av Madison Square och Macy’s Herald Square samt sho-
pingområden. Gångavtånd till Broadway och teaterdistrikten, Populärt budgethotell vid 7 
Ave och 32  St. och de flesta atraktionerna i närheten. John F Kenedy flygplatsen ca 30 km. 
Tips om att check ut kvällen innan ni lämnar pga stor belasting på morgonen.
Prisnivå.: ca 1800 -2500 kr /rum/natt beroende på period. Finns dubbel till fyrbäddsrum

 Ligger i närheten av Time Square och Broadway i centrala Manhattan.
 Rockefeller Center, Fifth Avenue shopping, Herald Square och the Javits Center 
 John F Kenedy flygplatsen ca 30 km  
 Prisnivå: ca 2600 -3000 kr/rum/natt beroende på period. Finns dubbel till fyrbäddsrum

 � 1600 RUM
 � LUFTKOND.
 � TV-SATELLIT
 �

 � GYM
 � WIFI

 Prisvärt 70-tals hotell som ligger ca 50 m från Ordchad Road - shopinggatna nrummer ett.

 Prisnivå: ca 1.250 -2.000 kr/rum/natt beroende på period. Finns dubbel till fyrbäddsrum
   

 � 86 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � WIFI

 � 1705 RUM 
 � LUFTKOND.
 � TV-SATELLIT
 � TELEFON

 � GYM
 � MINIBAR
 � RESTAURANG
 � BAR
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Hotellpriser är per rum och natt, resterande per person om inget annat anges.
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 Sydney - Mercure Sydney Potts Point ****

 Sydney - Aarons  ***

Los Angeles -  Beverly Garland ***

Mercure Sydney Potts Point ligger i centra shopingområdet och ca  14 km från flygplatsen 
I närområdet finn många restaurrange och caféer.  Frukost kan bokas
 Prisnivå: ca  950 -2.000 kr/rum/natt beroende på period. Finns dubbel och trippelrum

    

Här bor du i Chima´na Town mitimot Paddy’s Markets och  University of  Technology Sydney, 
Hotellet är omringat av Sydneÿs teaterområde. Rummen är trevligt men enkelt inredda samt har 
även kylskåp. Finns även  fyrbädsrum
 Prisnivå: ca  950 -2.000 kr/rum/natt beroende på period 
 
 
  

 � 22 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � RESTAURANG
 � BAR

 � HÅRTORK
 � TV
 � WIFI

 Trevligt  hotell i Los Angeles med närhet till de mer attraktiva områden.
Prisnivå: ca  1.190 -2.700 kr/rum/natt beroende på period 
   

 � 225 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � HÅRTORK
 � MINIBAR
 � VÄRDEBOX
 �

 � RESTAURANG
 � POOL
 � GYM
 � TENNIS
 � HANDIKAPVÄNLIGT

 � 227 RUM
 � LUFTKONDITIONERING  
 � HÅRTORK
 � MINIBAR
 � VÄRDEBOX

 � RESTAURANG
 � BAR 
 � GYM
 � WIFI
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 Peking - Swissotel *****

 Tokyo - Hotel Sunlite Shinjiko  ***

Honolulu -  Ohana Waikiki West ***

Mycket prisvärt hotell i centrala Peking. Närheten till  Tiananmen Square, Forbidden City, 
Opera, Hutong Tour, Museum of Chinese History, Shopping och Temple of Heaven Park. 
Rummen är stora och ger hemkänslla.  
Prisnivå: ca  1050 -2.900 kr/rum/natt beroende på period. Finns dubbel och trippelrum
    

Centralt beläget i  shopingområdet Shinjiko. Viss turistinformation på engelska 
 Prisnivå: ca  750 -2.000 kr/rum/natt beroende på period 

 � 203 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � RESTAURANG
 � BAR

 � HÅRTORK
 � TV
 � WIFI

 Bra läge vid  den mest populära stranden Waikiki.Liten pool med soldäcket stor. WIFI är fritt 
i lobbyn.
Prisnivå: ca  1.150 -2.700 kr/rum/natt beroende på period 
   

 � 661 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � HÅRTORK
 � MINIBAR
 � VÄRDEBOX
 � WIFI

 � RESTAURANG
 � POOL
 � GYM
 � HANDIKAPVÄNLIGT

 � 125 RUM
 � LUFTKONDITIONERING  
 � HÅRTORK
 � MINIBAR
 � VÄRDEBOX

 � RESTAURANG
 � BAR 
 � GYM
 � WIFI
 � POOL
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Hotellpriser är per rum och natt, resterande per person om inget annat anges.
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  Nya Zeeland  - Auckland - Base of Auckland ****

 Nya Zeeland -  Ibis Christchurhch  ***

   Nya Zeeland - husbilar  olika storlekar

Base of Auckland  ligger centralt. Tre hissar tar di upp till olika våningarn. 
I närområdet finn många restaurrange och caféer.  Frukost och middag finns på deras restaur-
ang men ingår ej. Barn under 18 år måste vara i sällskap med vuxnen.
 Prisnivå: ca  fr 2.100 kr/rum/natt beroende på period. Finns dubbel och trippelrum

    

Här bor du i  centralt i  Christchurch. 11km från flygplatsen. Mitt i shopping området. 
10 km till stranden
Prisnivå: ca  4000 kr/rum/natt beroende på period 
 
 
  

 � 156 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � RESTAURANG
 � BAR

 � HÅRTORK
 � TV
 � WIFI

 Hyra av husbil -Campers- olika storlekar  . Minst 5 dagars hyra Kan hyras på fygplatserna  i 
Auckland, Christchurch och Queenstown.  
Envägs möjligehet finns men minimi antal hyrdagar är då 7.
Prisnivå: ca  3.000 kr/dygn   

 �  BRITZ VENTURER - 2 BÄDDAR
 �
 � BRITZ EXPLORER - 4 BÄDDAR
 �
 � MAUI RIVER - 4 BÄDDAR

 � 133 RUM
 � LUFTKONDITIONERING  
 � HÅRTORK
 � MINIBAR
 � VÄRDEBOX

 � RESTAURANG/ NATT CLUB
 � BAR 
 � GYM
 � WIFI
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 El Ducado - Lima- Peru Hotel ***

 Center Park Hotel - Rio de Janerio- Brasilien  ***

Manava Suite Resort -  Tahiti  (ppt) ****

Hotellet ligger 450 m från stranden, 1,5 km från Museet för Modern konst och 1,5 km från 
Reducto No. 2 Parken. 
På hotellet finns 24h reception, frukostrum, terrass, safe vid receptionen och parkering 
(begränsat antal platser).

Rummen är utrustade med TV, telefon, trådlös internet och minikylskåp. 
 
  
Prisnivå: ca  1600-2.200 kr/rum/natt beroende på period. Finns dubbel och trippelrum
    

Enkelt hotell i hjärtat av Rio de Janeiros finanscentrum och bara 2 km från den internationella 
flygplatsen.  
Center Park Hotel är beläget i hjärtat av Rio de Janeiros finanscentrum och bara 2 km från den 
internationella flygplatsen. Ett enkelt hotell med lobby, restaurang, mötes/konferensmöjligheter, 
tvättservice och parkering. Hotellrummen är utrustade med badrum/dusch, luftkonditionering, 
TV, telefon och safe. 
 
Prisnivå: ca  1300 -2.000 kr/rum/natt beroende på period 

 � 100 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � RESTAURANG
 � BAR

 � HÅRTORK
 � TV
 � WIFI

 När du bor på Manava Suite Resort Tahiti vid vattnet i Punaauia har du nära till Museum 
of  Tahiti. Detta hotell har 4 stjärnor och ligger relativt nära Place Jacques Chirac och Parc 
Bougainville.
 Känn dig som hemma i ett av de 121 luftkonditionerade rummen med pentry. Med Gratis 
höghastighetsinternet håller du dig uppkopplad och en platt-tv med satellitkanaler erbjuder dig 
all underhållning du behöver. På rummet finns telefon, värdeförvaringsskåp och skrivbord.
Nöjen, spa, premiumbekvämligheter 
Koppla av på deras fullständiga spa, där du kan passa på att njuta av massage, kroppsbehand-
lingar och ansiktsbehandlingar. Här har du tillgång till bland annat utomhuspool och fitnessan-
läggning. Detta hotell i art décostil har även gratis wi-fi, barnpassning och bokning av biljetter 
och guidade turer.
Restauranger :Manava Suite Resort Tahiti har restaurang som serverar sina gäster underbar 
mat. Koppla av med en drink på en av 2 barer/lounger. Frukostbuffé serveras dagligen mot en 
avgift..
Prisnivå: ca  1.750 -2.700 kr/rum/natt beroende på period 

 � 60 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � HÅRTORK
 � MINIBAR
 � VÄRDEBOX
 � WIFI

 � RESTAURANG
 � POOL
 � GYM
 � HANDIKAPVÄNLIGT

 � 100 RUM
 � LUFTKONDITIONERING  
 � HÅRTORK
 � MINIBAR
 � VÄRDEBOX

 � RESTAURANG
 � BAR 
 � GYM
 � WIFI


