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Oferta
dla

z dnia

Klientów Indywidualnych

Polinezja Francuska w wersji de luxe
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Wprowadzenie

Polinezja Francuska

Rozsiane po Oceanie Spokojnym, na obszarze wielkości Europy,
wyspy Polinezji są zamorskim terytorium Francji, podzielonym na
pięć jednostek administracyjnych: Archipelag Towarzystwa, Wyspy
Tuamotu i Gambiera, Markizy oraz Wyspy Tubuai. Jedynym
ośrodkiem miejskim i zarazem stolicą państwa jest Papeete na
największej wyspie – Tahiti.

Mieszkańcy Tahiti to bardzo otwarci i przyjaźni ludzie, których
sposobem na życie jest motto „aita pea pea”, oznaczające pogodne
nastawienie wobec losu i beztroskę. Przygotowywane przez nich
potrawy pełne są owoców lokalnych wysp i owoców morza, ale
zauważalny jest również wpływ kuchni chińskiej i francuskiej.

Wyspy Polinezji Francuskiej są prawdziwym „rajem na ziemi”. Łodzią
lub samolotem dotrzeć można na każdą z nich, jednak podróżnych
szczególnie kusi Moorea. Ze względu na jej olśniewającą urodę i
wyjątkowo dogodne połączenie ze stolicą nowożeńcy bardzo chętnie
spędzają na niej miesiąc miodowy. Wyspa zainspirowała również
Karola Darwina, który przyglądając się jej z oddali, formułował zręby
teorii powstawania atoli.
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Polinezja Francuska
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Opis programu

Dzień 1

• Przylot na międzynarodowe lotnisko Faa’a w Papeete –
stolicy Polinezji Francuskiej na wyspie Tahiti.

• Transfer do hotelu.

Zakwaterowanie - Hotel Le Méridien Tahiti

• Usytuowany na jednej z najpiękniejszych plaż z białym
piaskiem, Le Méridien Tahiti stanowi swoistego rodzaju
sanktuarium dla poszukujących raju z zapierającymi
dech w piersi widokami na turkusową lagunę i łagodne
góry.

• Nocleg w pokoju deluxe z widokiem na lagunę z
kontynentalnym śniadaniem w cenie.
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Opis programu

Dzień 2-5

• Transfer na lotnisko i 15-minutowy przelot na wyspę Moorea.

• Na miejscu transfer do hotelu.

Zakwaterowanie - Hotel Sofitel la Ora

• Sofitel Moorea la Ora Beach Resort jest położony na skraju okazałej

laguny z widokiem na wyspę Tahiti. Kompleks zmodernizowany w

ostatnim czasie, posiada 114 luksusowych bungalowów

wybudowanych na wodzie, na plaży bądź otoczonych pięknymi

ogrodami. Zaplecze hotelu składa się z dwóch wykwintnych

restauracji, baru, bajecznego zewnętrznego basenu i dziennego spa.

Moorea posiada jedne z najpiękniejszych plaż na świecie oraz całą

gamę sportów wodnych w ofercie. Każda z atrakcji może być

zaaranżowana przez hotel.

• 4 noclegi w „superior over water bungalow” z kontynentalnymi

śniadaniami w cenie.

„Superior over water bungalow” - 31 metrów kwadratowych z

widokiem na lagunę, 10 metrów kwadratowych prywatnego tarasu,

bezpośredni dostęp do morza.
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Opis programu

Dzień 6-9

• Transfer z hotelu na lotnisko i 45-minutowy przelot na
wyspę Bora Bora.

• Na miejscu transfer prywatną łodzią z lotniska,
położonego na atolu, do hotelu.

Zakwaterowanie – Hotel Le Méridien Bora Bora

• Urządzone w tropikalnym stylu bungalowy osadzone są
nad spektakularną laguną lub wtulone w plażę o kolorze
kości słoniowej, zacienioną przez wysokie palmy
kokosowe. Bungalowy nad wodą charakteryzuje szklana
podłoga, która dostarcza kapitalnego widoku na
„podwodne życie” pod spodem. Bungalowy na plaży
oferują prywatne plaże oraz hamaki. Restauracja Le
Tipanie zapewnia różnotematyczne potrawy każdego
wieczoru. Klub Kaïnalu oferuje tradycyjne polinezyjskie
kajaki, skutery wodne, żeglowanie, karmienie rekinów i
nurkowanie.

• 4 noclegi w bungalowie nad wodą z kontynentalnymi
śniadaniami w cenie.
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Le Méridien Bora Bora
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Opis programu

Dzień 10-11

• Transfer z hotelu na lotnisko i 65-minutowy przelot na
wyspę Tikehau.

• Na miejscu transfer prywatną łodzią z lotniska do
hotelu.

Zakwaterowanie - Hotel Tikehau Pearl Beach Resort

• Tikehau Pearl Beach Resort oferuje swoim gościom
cztery hektary atrakcyjnego tropikalnego raju.

• 2 noclegi w bungalowie nad wodą (51 metrów
kwadratowych) ze śniadaniem kontynentalnym w cenie.
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Opis programu

Dzień 12

• Transfer z hotelu na lotnisko i 55-minutowy przelot na
wyspę Tahiti.

• Na miejscu transfer z lotniska do hotelu.

Zakwaterowanie - Hotel Le Méridien Tahiti

• Nocleg w pokoju typu lagoon deluxe view z
kontynentalnym śniadaniem w cenie.

Dzień 13

• Transfer na międzynarodowe lotnisko Faa’a w Papeete i
powrót do Polski.
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Przybliżony cennik

1. Przelot *

• W klasie ekonomicznej już od 6 500 PLN/os.

• W klasie biznes od 24 000 PLN/os.

2. Cena pakietu pobytowego 4 450 EUR/os. **

* Ceny biletów lotniczych uzależnione są od dostępności miejsc, terminów oraz
trasy przelotu. Mogą się znacznie wahać. Dokładna cena przelotu w
konkretnym terminie na zapytanie.

** Cena może ulec zmianie pod wpływem wahań kursów walutowych.
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Cena pakietu pobytowego zawiera:

• Zakwaterowanie na bazie pokojów dwuosobowych w hotelach ze śniadaniami
według opisu w ofercie.

• Wszystkie niezbędne transfery według programu.

• Przeloty krajowe między wyspami.

• Powitanie na każdym lotnisku girlandą kwiatów oraz asysta przy odprawie.

• Ubezpieczenie KL, NNW, OC i bagażu.

Cena pakietu pobytowego nie zawiera:

• Wydatków osobistych, jak napoje w restauracjach, hotelach, rozmowy
telefoniczne, napiwki itp.,

• Opłat za nadbagaż, wysyłanie bagażu i pamiątek,

• Dodatkowych posiłków nieujętych w programie,

• Atrakcji, miejsc itp. nieobjętych programem,

• Zwyczajowych napiwków dla przewodników, kierowców i obsługi,

• Innych niewyszczególnionych w ofercie świadczeń i wydatków osobistych
Uczestników.

Cena pakietu
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Nowożeńcy mogą liczyć na specjalną zniżkę w wysokości 200 PLN od osoby oraz
specjalne dodatki (promocja obowiązuje do daty pierwszej rocznicy ślubu;
wymagane potwierdzenie zawarcia ślubu):

• W hotelu Sofitel la Ora:

o Girlandy kwiatów,

o Koktail ze świeżych owoców na powitanie,

o T-shirt dla mężczyzny i pareo dla kobiety,

• W hotelu Le Méridien Bora Bora:

o Butelka szampana,

o Prezent dla Niego i dla Niej,

• W hotelu Tikehau Pearl Beach Resort:

o Kolacja dla dwojga w hotelowej restauracji,

o Butelka szampana,

o Jedna czarna perła.

Pakiet dla nowożeńców
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Kontakt

ELITE CLUB TRAVEL POLSKA Sp. z o.o.
CH Panorama 
al. W. Witosa 31 lok. 201B
00-710 Warszawa
tel: 22 640 14 65, 640 14 66
kom:
e-mail:
fax. 22 858 33 00
biuro: eliteclub@ectp.pl
bilety lotnicze: biletyeliteclub@ectp.pl

600 034 200

Hanna Badowska

h.badowska@ectp.pl
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