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POLINÈSIA

1. Papeete  2. Moorea  3. Bora Bora  4. Tahaa
5. Tahití
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Vols de línia regular de la companyia Air France, 
classe turista. Estada a hotels de 5***** durant tot 
el viatge. Pensió completa durant tot el viatge. 
Guia acompanyant d’Eurovacances durant tot el 
viatge.Visita de Tahití. Visita de Moorea. Excursió 
amb vaixell per veure balenes i dofins a Moorea. 
Visita de Bora Bora amb 4x4. Safari aquàtic amb 
snorkelling a Bora Bora. Safari aquàtic per veure 
taurons i rajades a Bora Bora. Visita de Tahaa amb 
4x4. Visita de Papeete. Assegurança d’assistència 
en viatge contractada amb la companyia ERGO 
Seguros de viaje.

Què inclou Mapa

Oceania

1. Bora Bora

11.850 
€

3.300 
€

Preu persona

Suplement individual

en habitació doble 

06
Data de sortida

octubre

Tahití, Moorea, Bora Bora i Tahaa



Un somni. Això és el que són les 
illes de la Polinèsia. Tahití evoca 
segles de fragàncies tropicals, 
esculls coral·lins, palmeres arran 
mateix d’aigua, volcans coberts 
de vegetació selvàtica i llacunes 
turqueses d’aigües pures i trans-
parents. Les illes de la Polinèsia 
Francesa es varen convertir en lle-
gendàries el mateix any de la seva 
descoberta. Eren la viva imatge del 
paradís terrenal. Tot mariner que 
passava per les seves costes que-
dava automàticament enamorat 
de l’arxipèlag. Alguns, com el ca-
pità James Cook, es varen centrar 
exclusivament en l’activitat científi-
ca que els havia portat fins allà. Al-

tres, com els tripulants del Bounty, 
es deixarien seduir completament 
per les illes, renunciant a tornar a 
casa i protagonitzant un dels mo-
tins més sonats de la història de la 
navegació. Segles d’imatges pa-
radisíaques poden deformar qual-
sevol llegenda i convertir-la en un 
mite, en una imatge deformada 
que no respon a cap realitat. No és 
el cas de la Polinèsia. Les fragàn-
cies tropicals, els esculls coral·lins, 
les palmeres arran d’aigua, les lla-
cunes turqueses, l’hospitalitat dels 
seus habitants i els volcans són tal i 
com els varen descriure els primers 
exploradors. Eren i són un somni 
fet realitat.

1032. Snorkel

.2

Coneixem Tahití, Moorea, Bora 
Bora i Tahaa.

Observem balenes, dofins, 
taurons i rajades.

Ens banyem a les llacunes més 
turqueses de l’arxipèlag.

Ens allotgem en luxosos 
bungalows construïts sobre 
l’aigua.
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1r Dia. Volem a Papeete.
Presentació a l’aeroport de Barcelona. 
Sortida del vol a París, on enllaçarem amb 
el vol a Los Angeles i Papeete. Nit a bord. 

2n Dia. Papeete.
Arribem a Papeete i descansem a l’hotel 
fins al migdia. A la tarda visitem Papeete, 
la ciutat més important de l’arxipèlag i ca-
pital administrativa de les illes. Durant el 
recorregut veurem la Catedral de Nostra 
Senyora, el temple protestant de Paofai, 
el mercat local, el parc de Bougainville i el 
barri administratiu. 

3r Dia. Papeete - Moorea.
Aquest matí volarem a Moorea, una illa 
volcànica de relleu abrupte marcada per 
dues profundes badies. Recorrerem el 
perímetre de l’illa, pararem a una planta-
ció de pinyes i ens acostarem als mira-
dors situats sobre les badies Cook i Opu-

nohu. També anirem fins al Belvedere, des 
d’on gaudirem de la millor panoràmica de 
Moorea. Finalment ens aturarem al Liceu 
Agrícola, una de les institucions més anti-
gues de l’illa.

4t Dia. Moorea. 
Després d’esmorzar gaudirem del matí 
lliure a les meravelloses aigües de l’ho-
tel. Dinarem i a la tarda començarem una 
excursió amb vaixell per veure cetacis. 
Aquestes aigües són una important zona 
de cria de balenes geperudes, que migren 
a les aigües de l’arxipèlag entre els me-
sos de juny i novembre. Durant aquests 
mesos la Polinèsia Francesa és un dels 
millors llocs del món per observar cetacis. 
També és poden veure dofins de musell 
llarg, famosos per les seves acrobàcies.
 
5è Dia. Moorea - Bora Bora.
Disposarem del matí lliure i a la tarda vo-

larem a Bora Bora. L’illa té tot allò que un 
s’imagina en el paradís: illots coral·lins de 
sorra blanca, palmeres, aigües turqueses 
i un volcà cobert de vegetació luxuriosa. 
Cap al vespre navegarem per la llacuna 
de Bora Bora per veure una extraordinària 
posta de sol. Avui ens allotjarem en un lu-
xós bungalow construït sobre l’aigua.

6è Dia. Bora Bora. 
Aquest matí farem una excursió amb 
vaixell per observar taurons i rajades. El 
tauró més comú d’aquestes aigües és 
el de puntes negres dels esculls, que 
pot arribar a mesurar fins a dos metres 
de longitud. També veurem rajades, uns 
peixos cartilaginosos emparentats amb 
els taurons, famosos per la forma plana 
i ondulant del seus cos, que poden tenir 
més de dos metres d’amplada. A la tarda 
disposarem de temps lliure per gaudir de 
l’hotel o banyar-nos a la llacuna. 
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1. Garlanda de benvinguda  2. Snorkel  3. Mercat tradicional  4. Artesania  5.  Bora Bora  6. Tahaa
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7. Snorkel  8. Pintura Gauguin  9. Bora Bora  10. Moorea  11. Artesania  12. Bora Bora

7è Dia. Bora Bora. 
Dedicarem el dia a conèixer l’illa a fons. El 
nom original de l’illa és Porapora, que sig-
nifica la primera en néixer. El canvi de nom 
és deu a una mala transcripció del capi-
tà James Cook. Tal i com podrem veure, 
l’illa central està formada per un volcà de 
més de 700 metres d’altitud, conferint a 
Bora Bora un aspecte abrupte i rocallós. 
A la tarda farem snorkelling a la llacuna, 
on veurem les formacions coral·lines dels 
esculls i la fauna subaquàtica que hi viu.

8è Dia. Bora Bora - Tahaa.
Aquest matí volarem a l’illa de Raiatea, al 
sud-est de Bora Bora. El seu nom signifi-
ca cel lluminós i és la segona illa més gran 
després de Tahití. Quan haguem aterrat, 
una embarcació ens portarà fins a la veïna 
illa de Tahaa. Malgrat no ser tan famosa 
com Bora Bora o Moorea, l’illa ofereix el 
mateix paisatge idíl·lic que les altres però 

amb un ambient més solitari. Ens instal·la-
rem a un hotel de bungalows construïts 
sobre l’aigua i a la tarda disposarem de 
temps lliure per passejar per les especta-
culars platges de l’illa.  

9è Dia. Tahaa. 
Dediquem el matí a recórrer l’illa, atu-
rant-nos als millors miradors. Formada 
per una gran estructura volcànica mig 
col·lapsada i coberta de vegetació, Ta-
haa fou juntament amb Raiatea, una de 
les primeres illes de l’arxipèlag en ser po-
blades. Durant el recorregut veurem les 
plantacions de vainilla que han fet famosa 
l’illa, productora del 80% de tota la vainilla 
polinèsia. A la tarda disposarem de temps 
lliure.

10è Dia. Tahaa - Tahití.
Aquest matí ens traslladarem al moll per 
retornar a Raiatea, on agafarem el vol a 

Papeete. Ens instal·larem a l’hotel i dedi-
carem la tarda a conèixer l’illa de Tahití, 
la més gran i més poblada de l’arxipèlag. 
Durant el nostre recorregut seguirem 
la costa nord fins a Matavai Bay i punta 
Venus, un indret històric lligat a James 
Cook. Continuarem fins al bufador marí 
d’Arahoho i acabarem de conèixer els 
paisatges que varen inspirar a Gauguin. 
Finalment entrarem als jardins tropicals de 
Vaipahi. 

11è Dia. Iniciem el retorn a Barcelona.
Esmorzarem a l’hotel abans de traslla-
dar-nos a l’aeroport per agafar els vols de 
retorn a París. Dinar, sopar i nit a bord.

12è Dia. Arribem a Barcelona.
Arribarem a París i connectarem amb el 
vol a Barcelona. Fi del viatge. 
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