
POLINÈSIA, ILLES DE LA SOCIETAT

Viatge a mida

Tot i ser una de les destinacions més

desitjades del món, la Polinèsia

Francesa és, igual que molts altres

arxipèlags del Pacífic, un indret que

amaga moltes sorpreses i desconegut

per a molts. Un paradís envoltat

d’incògnites, tribal i exòtic.

El seu eix central se situa a les illes de

la Societat on es troben Hahití i Bora

Bora, les dues illes que acaparen gran

part del turisme. Com perles situades

al mig de l’oceà, aquestes illes

ofereixen al viatger precioses barreres

coral·lines, immersions per observar

petits taurons i rajades, iniciar-se en el

surf a les seves cristal·lines aigües, fer

rutes en piragua i gaudir de

recorreguts gastronòmics locals entre

altres activitats. Un paradís turquesa

banyat pel Pacífic.

Viatge de 13 dies
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ITINERARI

Primer dia. Barcelona – Papeete (Tahití)
Sortida en avió amb destí Papeete, via ciutats de connexió. Nit en vol.

Segon dia. Tahití - Moorea
Arribada a l'aeroport de Papeete, capital de Tahití. Recepció a l'aeroport i
trasllat amb assistència al port. Embarcament en ferri amb destí Moorea.
Arribada i trasllat a l’hotel.
Allotjament a Sofitel Ia Ora Moorea Beach Resort – Superior Ocean View
Bungalow.
https://all.accor.com/hotel/0566/index.en.shtml?utm_campaign

Tercer a cinquè dia. Moorea
Esmorzar. Dies lliures per gaudir de “l'Illa Màgica", jardí luxuriant, assegut
sobre una llacuna perfecta. Illa adoptada per nombrosos pintors, artistes i
escriptors, la seva dolçor, la seva naturalesa preservada i el seu encant
particular, sedueixen d’immediat als viatgers. Possibilitat de realitzar
excursions com el raid aventura, pot ser en quad o en 4x4 per l’illa. En
aquesta ruta podràs recórrer l'illa de Moorea fins arribar al centre del volcà i
passar després pel poble de Papetoai i altres llocs de l’illa que et permetran
tenir una meravellosa vista panoràmica de 360º sobre la llacuna i la
muntanya. Una altre vista interessant podria ser una visita culinària que
permet descobrir i aprendre la cuina local amb els seus plats de carrer i
tradicionals. També la història cultural de cada plat i conèixer gent
encantadora a cada parada. Durant aquest recorregut gastronòmic,
provareu i visitareu autèntics descobriments locals que ofereixen sabors
únics on als vilatans els agrada menjar. El menjar a Polinèsia consisteix en
tres cultures, tahitiana, xinesa i francesa. A la gira de Tama, buscareu
gemmes de menjar ocultes d’aquests tres orígens.
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ITINERARI

Sisè dia. Moorea – Bora Bora
Esmorzar. Pel matí trasllat a l'aeroport per la seva sortida a l'Illa de Bora
Bora, “la perla de la Polinèsia", situada en una de les més belles llacunes del
món. Arribada, trasllat a l’hotel en llanxa i la resta del dia lliure. Allotjament
a Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa – Emerald Overwater
Villa.
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/bora-
bora/bobhb/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-IC-_-PF-_-BOBHB

Setè a novè dia. Bora Bira
Esmorzar. Dies lliures per gaudir d’aquesta illa, amb una llacuna d'aigües
translúcides d'incommensurable bellesa, jalonada de nombrosos illots
paradisíacs. Possibilitat de realitzar excursions com el tur de l'illa en piragua
motoritzada. Aquest tur permet gaudir d’un bany amb rajades i taurons a la
llacuna i viure com s’alimenten aquests llegendaris animals. A més, existeix
la possibilitat de veure aquest espectacle des de la piragua o mentre es fa
snorkel a les càlides aigües cristal·lines sobre un preciós escull de coral i en
un ambient absolutament segur.

Desè dia. Bora Bora - Tahití
Esmorzar. Trasllat en llanxa a l'aeroport per sortir en avió amb destí Tahití. A
l’arribada, trasllat a l’hotel i la resta del dia lliure. Tahití és el cor palpitant de
la Polinèsia Francesa, port d’entrada del territori. El mercat de Papeete
constitueix una parada ineludible per qualsevol visitant, ofereix una àmplia
varietat de productes de l'arxipèlag.
Allotjament a Intercontinental Tahiti Resort & Spa – Ocean View Room
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/faa-
a/pptpf/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-IC-_-PF-_-PPTPF
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ITINERARI

Onzè dia. Tahití
Esmorzar. Dies lliures per gaudir de l’illa, que hi ha moltíssim més que
Papeete: cascades imponents, llocs arqueològics, relleus i punts
panoràmics inimitables. Tahití a més és un paradís pel surf, per la qual cosa
és el millor lloc per iniciar-se en aquesta pràctica tradicional, una de les
activitats esportives més apreciades pels polinesis. Si es desitja es pot
realitzar un curs.

Dotzè dia. Tahití – Los Ángeles – París – Barcelona
Esmorzar. Temps lliure fins l’hora del trasllat privat a l’aeroport per sortir en
avió de tornada a Barcelona, via ciutats de connexió. Nit en vol.

Tretzè dia. Barcelona
Arribada a Barcelona i fi dels nostres serveis.
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SERVEIS

Serveis inclosos

• Vols de línia regular en classe turista amb la companyia Air France

• Assistència personalitzada a l'arribada a l'Aeroport Internacional de
Tahití.

• Trasllats privats

• Allotjaments i esmorzar als hotels indicats

• 1 dinar (begudes no incloses) a l’hotel de Moorea

• Assegurança d’assistència en viatge i cancel·lació per força major
(inclou Covid)

Serveis no inclosos

• Activitats opcionals (consultar)

• Begudes durant els àpats inclosos

• City tax hotels Polinèsia (pagament directe 1.50-2€ per persona i dia
aprox)

• Propines i extres personals

• Qualsevol servei no especificat com inclòs.

Sabadell – Arimon, 60 – 64 – Tel. 93 748 43 30
Barcelona – Còrsega, 299, àtic 3ª – Tel. 93 131 70 94

info@promoviatges.cat


