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HARMONOGRAM WYJAZDU 

Data wyjazdu: 25 maja - 8 czerwca / 17 - 31 sierpnia / 2 - 16 września  

Liczba osób minimalna / maksymalna - 8 osób 

Trasa: Warszawa - Paryż - Tahiti - Paryż - Warszawa 

Liczba dni: 14 dni 

HARMONOGRAM  

Dzień pierwszy  - wylot w godzinach porannych do Paryża, tam przesiadka na lot główny na 

Tahiti. Podróż 21h bezpośrednim samolotem na Tahiti. 

Dzień pierwszy - przylot w godzinach wieczornych (około 21:00), transfer do noclegu  

Dzień drugi - transfer na wyspę Moorea - uznaną z najpiękniejszą wyspę świata przez Na-

tional Geographic. Pierwszy dzień zwiedzania. 

Dzień trzeci - drugi dzień zwiedzania wyspy Moorea  

Dzień czwarty - transfer na wyspę Huahine i odkrywanie uroków tej dzikie i przepięknej 

wyspy 

Dzień piąty - drugi dzień zwiedzania wyspy Huahine  

Dzień szósty - transfer na wyspę Bora-Bora i odkrywanie uroków najsłynniejszej wyspy świ-

ata  

Dzień siódmy - drugi dzień zwiedzania wyspy Bora-Bora  

Dzień ósmy - transfer na wyspę Fakarava - wyspy na której mieszka niecały tysiąc osób  

Dzień dziewiąty - zwiedzanie wyspy Fakarava - objazd po najważniejszych punktach wido-

kowych 

Dzień dziesiąty - odpoczynek i relaks na wyspie Fakarava  

Dzień jedenasty - przelot na wyspę Tahiti, zwiedzanie czarnych plaż oraz słynnych wodos-

padów 

Dzień dwunasty - ostatni dzień na Tahiti, zakup pamiątek, odlot w nocy do Polski 

Dzień trzynasty / czternasty - czas w transporcie do Polski  
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KALKULACJA WYJAZDU 

Cena wyjazdu - 15990 PLN za osobę (z biletami lotniczymi) / 9490 PLN za osobę (bez głów-
nych biletów lotniczych)  

W cenie: 

- przelot Warszawa - Tahiti - Warszawa  

- Loty wewnętrzne samolotami lokalnymi na trasie Tahiti - Moorea - Huahine - Bora-Bora - 
Fakarava - Tahiti  

- wynajem aut na każdej wyspie (Tahiti, Moorea, Huahine, Bora-Bora, Fakarava)  

- noclegi na wyspie Tahiti, Moorea, Huahine, Bora-Bora w 3/4* hotelach - pokoje dwuoso-
bowe 

- nocleg na wyspie Fakarava w lokalnym pensjonacie  

- ubezpieczenie 

- kierowca z wieloletnim doświadczeniem oraz opieka na miejscu 

Nie uwzględniono: 

- wyżywienia 

- zwyczajowych napiwków 

- kosztu testu na koronawirusa (wymagany na przylocie na Polinezję)  

- zakupów pamiątek  

- noclegu w domku na wodzie na Bora-Bora (możliwość dodania za dodatkową opłatą)  

Koszt budżetu własnego na pokrycie wyżywienia i dodatkowych atrakcji powinien wynieść 
od 600-700 USD.  

Jest możliwość modyfikacji planu wyjazdu (w porozumieniu z całą grupą). To znaczy mo-
żemy zmniejszyć / zwiększyć liczbę zwiedzanych wysp.  
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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

1. Jak wygląda harmonogram płatności? 

Po dokonaniu rezerwacji udziału w wyjeździe opłacacie koszt biletu lotniczego - dokładnie 
6490 PLN. Resztę kwoty płacicie w dwóch ratach - na 60 dni przed wyjazdem oraz 3 dni 
przed wylotem.  

2. Jak mogę zarezerwować wyjazd?  

Przesyłacie nam na e-maila czy Facebooku deklarację wyjazdu, my wysyłamy link do zaku-
pu biletów lotniczych (lub pomagamy Wam je zakupić) i jedziecie na wyjazd! Jeśli dyspo-
nujecie jakimś punktami / milami / voucherami, to możecie zakupić bilety samodzielnie i 
wtedy koszt wyjazdu będzie odpowiedni niższy.  

3. Czy mogę zrezygnować z wyjazdu po zakupie biletu? 

Jeśli po zakupie biletu rozchorujesz się, będziesz mieć problemy w pracy, to będziesz mógł 
zrezygnować również z biletów i odzyskać środki. Jeśli jednak nic takiego się nie wydarzy, 
a lot będzie potwierdzony, to koszt przebookowania lotu wynosi 50 euro.  

4. Co w przypadku zamknięcia granic i anulacji biletów? 

Jeśli granice zostaną  zamknięte, a bilety anulowane to następuje zwrot środków. Zakup 
biletów będzie się odbywał bezpośrednio przez linie lotnicze, zatem czas zwrotu maksy-
malnie do 3 miesięcy.  

5. Czy będąc singlem / singielką płacę taką samą cenę za wyjazd?  

Tak! Taka sama cena dla wszystkich, bo dlaczego singiel / singielka ma płacić więcej. 
Oczywiście pod warunkiem, że druga osoba z uczestników wyjazdu zgodzi się na współdzie-
lenie z Tobą pokoju.  

6. Czy liczba miejsc jest ograniczona? 

Niestety tak. Chcielibyśmy zabrać Was wszystkich, ale możemy zabrać tylko 8 osób.  
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