
WHERE WOULD 
YOU RATHER be ?

BECURIOU REISEMAGASIN 



Kjære leser,

Vi er svært takknemlige for at dere bruker våre reise- og conciergetjenester. Dere er
grunnen til at beCuriou er en DN Gasellebedrift og at vi har kommet på Financial Times 
sin liste i år over Europas 1000 mestvoksende selskaper.  Vi lover å fortsette jobbe hardt for 
å levere den beste kombinasjonen av personlig service, sofistikert innsikt og 
konkurransedyktige priser til kvalitetsorienterte reisende.

Partnere med lokalt samfunnsengasjement
beCuriou skal være et verdensledende reiseselskap, med lokale partnere som leverer den 
beste kvaliteten til våre kunder. I tillegg tas det særskilt ansvar for å bidra i lokalmiljøer og 
investere i lokalt entreprenørskap. Vi krever også at våre partnere viser særlig hensyn til 
det lokale natur- og dyreliv. Disse initiativene gir mulighet også for deg å få en 
engasjerende og autentisk presentasjon av muligheter og utfordringer ved våre 
destinasjoner.
Spør oss gjerne mer om dette.

Hurtigruten - spektakulært nytt ekspedisjonsprogram
Eskpedisjonscruise står vårt hjerte nær, og vi har en rekke kunder som har prøvd dette 
med flere av våre utvalgte rederier. Hurtigruten, som en av disse, har investert mye i å 
utvikle fantastiske opplevelsescruise – med nye miljøvennlige skip. Som eneste 
cruiserådgiver i verden, tilbyr beCuriou 10% rabatt ved bestilling av 2020-seilingene før 
1.juli 2019.

Six Senses - intervju med sjefen på Maldivene
Du vil her finne et intervju med en av våre nære venner - Marteyne van Well, resortsjefen
på Maldivene. Hennes engasjement og drivkraft tilknyttet kvaliteten på resorten, samt 
miljøet og livet i havet, er til stor inspirasjon. - Våre kunder har sørget for at beCuriou har 
den største omsetningen av Six Senses-resortene i Norge.

Trenger du råd for din neste ferie eller firmatur?
Vi håper noe av det vi tar opp her kan inspirere.
beCuriou har global dekning på destinasjoner - og tilrettelegger firmaturer for de fleste 
formål.

Tusen takk for at vi får lov til å bistå.



DIN EKSPERT 
PÅ AFRIKA

*****
En destinasjon som har alt



Vi har kvalitetstestet de 
topprangerte safari-
lodgene og hotellene i 
Sør-Afrika, Tanzania og 
Kenya, for å kunne gi 
kundene våre de 
beste rådene.

Kom til oss for å få 
skreddersydd din neste 
reise til Afrika.



Ved å velge beCuriou som reiseleverandør er du med på å støtte Africa
Foundation og Rhinos without Borders.

Africa Foundation jobber med prosjekter tilknyttet helse, utdanning og 
forretningsutvikling for lokalbefolkning i Afrika, samt konservering av 
dyreliv og naturområder. 

Rhinos without Borders er et prosjekt som flytter nesehorn fra områder  
utsatt for krypskyting til det mer øde Botswana, hvor de kan leve trygt.

Vi integrerer gjerne dette i ditt reiseprogram, så du får muligheten til å 
oppleve og ta del i det viktige arbeidet som gjøres for å ivareta 
naturområdene, dyrelivet og folket i Afrika.

GJØR EN FORSKJELL 
MED BECURIOU





SIX SENSES LAAMU

*****
Luksus og bærekraft – hånd i hånd



Q&A 

How did you get into hospitality?
q I was all-set to pursue a career in sports and

enrolled in the Sports Academy. However, I was 

inspired by a general manager who led a restaurant 

where I worked on weekends as a student, so I 

enrolled at the Hotel School in The Hague. A lucky set 

of circumstances as it has let me to a wonderful 

career and extraordinary experiences I am incredibly 

grateful for.

Which are the features which you love 

most about your property?
q What I think differentiates us is for guests to be 

able to experience and witness for themselves is 

that Six Senses Laamu is truly rooted in 

our commitment to sustainability. We have a team 

of ten marine biologists who offer guests the 

opportunity to experience first-hand what marine 

conservation looks like and why it matters. 

q Another thing that I value about Six Senses Laamu

is our relationship with the local community. We do 

numerous community outreach, school education, 

and infrastructure development projects, all of which 

contribute to our leaving a positive legacy in the 

Laamu Atoll. 

What is the one “must do” at your property 

or around the area:
q One must not leave the hotel without

experiencing the magical underwater world. 

Guests can join a guided snorkel with one of our ten 

marine biologists and be amazed by the beauty that 

lies just below the surface on our house reef. Take it 

a step further and do a Discover Scuba Dive, in which 

the depths are opened for you to get up close and 

personal with your favorite sea creatures.

q You are also provided the opportunity to have a 

deserted island all to yourself for the day with no 

resort, plane or boat in sight. 

And what are your best tips/things to do in 

this country?
q I would say (1) dive with manta rays, (2) island

hop to uninhabited islands and (3) dine on the beach 

under the stars. All things dreams are made of!

Travel tips?
q Don't forget your camera!

Most memorable service experience you 

have created for a traveler?
q A little boy was fascinated by our team of marine 

biologists, attending every evening presentation and 

participating in every kid’s club activity related to 

marine life. He told us he wanted to be a marine 

biologist when he grows up, because of all that he 

had learned in his five visits to Six Senses Laamu. For 

his next stay with us, our tailors made him his own 

blue uniform with his name embroidered in the 

pocket. He wore it every day of his stay and followed 

the team around like a true marine biologist. To see 

the happiness of this little boy and to create special 

memories for him and his family made all of us feel 

incredibly lucky to have been able to be part of these 

experiences.

Favourite city hotel, and resort and why?
q As a resort Six Senses Zighy Bay Resort is one of 

my favorite ones. The location on the northern 

Musandam Peninsula in the Sultanate of Oman is 

stunning with the dramatic mountains on one side 

and the sandy beach of Zighy Bay on the other. The 

service, attention to detail and food are outstanding 

and Sense of the Edge definitely a must for dinner 

one night. The hammam treatment in the spa is full 

body bliss and will leave you with silky-smooth skin 

and an utterly refreshed feeling. 

q As for my favorite city hotel, that is shared 

between The Peninsula Chicago and the Oriental 

Residence Bangkok. Two completely different hotels 

but both special to me. Special because of the 

experience offered and extended. Maya Angelou 

once said "People will forget what you said, people 

will forget what you did, but people 

will never forget how you made 

them feel" and this, for me, 

is very true with both these hotels: 

they do an absolute outstanding 

job in making you feel very special. 

Travel trends?
q The meaning of premium 

has changed. Where it 

used to mean expensive 

and exclusive, the term 

now encompasses social 

responsibility and 

authenticity. We are 

shifting from material 

goods to treasured 

memories.

Intervju med Marteyne, hotellsjef på Six Senses Laamu

Et av de mest luksuriøse og bærekraftige resortene på Maldivene. 





ST REGIS VOMMULI 
MALDIVES

*****
Maldivenes designperle



Et av Maldivenes nyeste 
og mest moderne resorter. 
En arkitektonisk perle, med 
alle fasiliteter, inkludert  
tennisbaner, restauranter i 
verdensklasse, yoga- og 
trimrom, samt motorisert 
vannsport.

Kom til oss for de beste prisene 

og siste spesialtilbudene.





BÅT & YACHT 
CHARTER 



Vi selekterer og kvalitetssikrer det fremste av mannskap og båter for våre 
kunder.

En fleksibel ferieform hvor seilingsrute, besetning og yacht tilpasses din 
unike profil. 







ONE & ONLY
RESORTS

*****
Topp-resorts på noen av 

verdens flotteste 
destinasjoner



One&Only Le Saint Géran Mauritius

Inkludert i Condé Nast Traveler 2019 Gold List over verdens beste hoteller



One & Only Reethi Rah Maldives

Moderne, prisvinnende hotell, med seks fantastiske restauranter.

En favoritt blant kvalitetsbevisste reisende verden over.



One & Only The Palm Dubai

Opplevd av mange som Dubais flotteste resort ved stranden, med moderne 

arabisk design.



HURTIGRUTEN

*****
Spektakulære nye 

ekspedisjonscruise med 
miljøvennlig profil.



Unike priser på 
ekspedisjonsreiser 
– kun hos oss!

Som eneste aktør i verden tilbyr vi 

10% ekstra rabatt på 

ekspedisjonsseilinger med 

Hurtigruten i 2020.

* vilkår gjelder

Reis med Hurtigrutens 
moderne hybridskip 
til tropiske og arktiske 
farvann, eller seil langs 
norskekysten i 
nyoppussede skip.







Ingen planer 
for 

sommerferien?

Under følger noen av våre toppvalg 

for private villaer tilhørende 
hoteller i Sør-Europa.

Tilknytningen til våre 
hotellpartnere gir tilgang til 

fasiliteter som treningssenter, spa, 
restauranter, barer 

og førsteklasses service! 

Unngå risikoen ved å leie 

en ukjent villa. 



ITALIA 

Private villaer i idylliske omgivelser i Puglia.
Omgitt av vinranker, med fantastisk utsikt.



FRANKRIKE 

St. Tropez:

Rom og villaer i 
utkanten av St. Tropez. 
Utsøkt utsikt, 
avslappende atmosfære 
og topp spa!

Provence:

Villaer og suiter med 
eget kunstgalleri og 
spa, omgitt av 
vingårder. Anbefales 
for par og vinelskere.



SPANIA

Sørlige Spania: 

Villaer i rolige omgivelser. 
Enkel adkomst med fly 
til Malaga.

Puente Romano:

Villaer ved stranden. 
Flere nærliggende 
topprestauranter, som 
Nobu og Dani Garcia.



PORTUGAL 

Algarvekysten:

Nyoppussede villaer i vakre 
omgivelser. Tilknyttet 
restauranter, barer, 
tennisbaner, svømmebasseng 
og en privat strandlinje. 

Book en dagstur på hotellets 
private yacht



HELLAS 

Amanzoe: Det mest luksuriøse hotellet i Hellas. Kort helikoptertur fra Athen

Ouranoupoli: Kjøreavstand fra Athen. Fantastisk utsikt og service



Plaka:

Villaer på idylliske Kreta. 
Skjermet beliggenhet, 
nærhet til historiske 
monumenter

Βαθύ: 

Villaer med privat 
strandlinje, et steinkast 
unna havet





LA DRØMMER BLI 
VIRKELIGHET


