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POLINEZJA FRANCUSKA 

BORA BORA 

KOD: PFBBP PEARL BEACH RESORT BORA BORA 4* BB 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 

27.04-31.05.2020 
1.11.2020-31.03.2021 

1.06-31.10.2020 

7 nocy 14 nocy 7 nocy 14 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 2334 4784 3044 6488 

Osoba w pokoju 1-osobowym 4077 8967 5497 12375 
CENA ZAWIERA:, powitanie na Tahiti, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Tahiti, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie – śniadania amerykańskie, 
asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie KL Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI – 150 000 EURO, NNW –
4000 EURO i BAGAŻ 400 EURO. 
CENA NIE ZAWIERA: bilet lotniczy Warszawa - Papeete – Warszawa w cenie ok. 6800zł, opcjonalnego wyżywienia, wydatków własnych, 
napiwków, przelotów wewnętrznych między wyspami - cena do potwierdzenia, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, 
Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 lat; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 

12 lat, składki TFG 13zł/os 
UWAGI:  
1. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h 
(tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty.  
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji 
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego. 
3. Obowiązkowa dopłata do kolacji wigilijnej – 180,01 EUR/os. oraz sylwestrowej – 262,52 EUR/os. 
4. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez 
obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu 
paszportowego. 
 
UBEZPIECZENIE ZAWARTE W OFERCIE: 
Świat KL Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI – 150 000 EURO, NNW 4000 EURO i BAGAŻ 400 EURO 
 
GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY: 
Istnieje możliwość zakupu Gwarancji Niezmienności Ceny, kwota zależna jest od koszty imprezy (na osobę). Gwarancja oznacza,że cena 
zarezerwowanej imprezy turystycznej nie ulegnie zmianie do dnia wyjazdu (dotyczy wzrostu kursu walut) 
Gwarancja nie dotyczy sytuacji zmian w rezerwacji na życzenie klienta,które skutkują zmianą ceny świadczeń na umowie. Informacje o zakupie 
Gwarancji Niezmienności Ceny należy zgłosić i opłacić maksymalnie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. 
 
Do 3500zł/osoba - 65 zł/osoba 
3501 do 6000 zł/osoba - 100 zł/osoba  
Od 6001 do 9000zł/osoba - 170 zł/osoba 
Powyżej 9000 zł/osoba - 250 zł/osoba 
 

 

KOD: PFIBB INTERCONTINENTAL BORA BORA RESORT & THALASSO SPA 5* BB 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 

01.04-31.05.2020 
01.11-19.12.2020 
04.01-31.03.2021 

01.06-31.10.2020 
20.12.2020-03.01.2021 

7 nocy 14 nocy 7 nocy 14 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 4047 8897 4583 10182 

Osoba w pokoju 1-osobowym 7504 17192 8575 19763 
CENA ZAWIERA:, powitanie na Tahiti, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Tahiti, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie – śniadania amerykańskie, 

asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie KL Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI – 150 000 EURO, NNW – 
4000 EURO i BAGAŻ 400 EURO. 
CENA NIE ZAWIERA: bilet lotniczy Warszawa - Papeete – Warszawa w cenie ok. 6800zł, opcjonalnego wyżywienia, wydatków własnych, 
napiwków, przelotów wewnętrznych między wyspami - cena do potwierdzenia, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, 
Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 lat; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 
12 lat, składki TFG 13zł/os 

UWAGI:  
1. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h 
(tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty.  
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji 
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego. 
3. Obowiązkowa dopłata do kolacji sylwestrowej – 261,48 EUR/os. 
4. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez 
obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu 
paszportowego. 
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KOD: PFILM INTERCONTINENTAL LE MOANA RESORT BORA BORA 4* BB 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 

01.04-31.05.2020 
01.11-19.12.2020 
04.01-31.03.2021 

01.06-31.10.2020 
20.12.2020-03.01.2021 

7 nocy 14 nocy 7 nocy 14 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 2695 5652 3020 6430 

Osoba w pokoju 1-osobowym 4799 10702 5448 12258 
CENA ZAWIERA:, powitanie na Tahiti, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Tahiti, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie – śniadania amerykańskie 
, asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie KL Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI – 150 000 EURO, NNW – 
4000 EURO i BAGAŻ 400 EURO. 
CENA NIE ZAWIERA: bilet lotniczy Warszawa - Papeete – Warszawa w cenie ok. 6800zł, opcjonalnego wyżywienia, wydatków własnych, 
napiwków, przelotów wewnętrznych między wyspami - cena do potwierdzenia, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, 
Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 lat; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 
12 lat, składki TFG 13zł/os 
UWAGI:  
1. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h 
(tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty.  
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji 
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego. 
3. Obowiązkowa dopłata do kolacji sylwestrowej – 200,88 EUR/os. 
4. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez 
obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu 
paszportowego. 
 

 

KOD: PFLMP MAITAI POLYNESIA 3* BB 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 

01.04-31.05.2020 
01.11.2020-31.03.2021 

01.06-31.10.2020 

7 nocy 14 nocy 7 nocy 14 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 1171 1992 1229 2131 

Osoba w pokoju 1-osobowym 1576 2966 1675 3202 
CENA ZAWIERA:, powitanie na Tahiti, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Tahiti, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie – śniadania amerykańskie 
, asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie KL Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI – 150 000 EURO, NNW – 
4000 EURO i BAGAŻ 400 EURO. 
CENA NIE ZAWIERA: bilet lotniczy Warszawa - Papeete – Warszawa w cenie ok. 6800zł, opcjonalnego wyżywienia, wydatków własnych, 

napiwków, przelotów wewnętrznych między wyspami - cena do potwierdzenia, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, 
Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 lat; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 
12 lat, składki TFG 13zł/os 

UWAGI:  
1. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h 
(tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty.  
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji 
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego. 
3. Obowiązkowa dopłata do kolacji sylwestrowej – 127,33 EUR/os. 
4. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez 
obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu 
paszportowego. 
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KOD: PFLMB LE MERIDIEN BORA BORA RESORT 5* BB 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 

01.11-20.12.2020 
05.01-31.03.2021 

01.04-31.10.2020 
21.12.2020-04.01.2021 

7 nocy 14 nocy 7 nocy 14 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 3129 6693 3749 8181 

Osoba w pokoju 1-osobowym 5667 12785 6908 15761 
CENA ZAWIERA:, powitanie na Tahiti, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Tahiti, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie – śniadania amerykańskie 
, asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie KL Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI – 150 000 EURO, NNW - 
4000 EURO i BAGAŻ 400 EURO. 
CENA NIE ZAWIERA: bilet lotniczy Warszawa - Papeete – Warszawa w cenie ok. 6800zł, opcjonalnego wyżywienia, wydatków własnych, 
napiwków, przelotów wewnętrznych między wyspami - cena do potwierdzenia, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, 
Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 lat; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 
12 lat, składki TFG 13zł/os. 
UWAGI:  
1. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h 
(tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty.  
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji 
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego. 
3. Obowiązkowa dopłata do kolacji wigilijnej – 110,14 EUR/os. oraz sylwestrowej – 334,35 EUR/os. 
4. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez 
obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu 
paszportowego. 
 

 

KOD: PFBBSR ST. REGIS BORA BORA RESORT 5* BB 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 

01.11-18.12.2020 
03.01-31.03.2021 

01.04-31.10.2020 
19.12.2020-02.01.2021 

7 nocy 14 nocy 7 nocy 14 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 3528 7651 3896 8533 

Osoba w pokoju 1-osobowym 6466 14701 7201 16465 
CENA ZAWIERA:, powitanie na Tahiti, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Tahiti, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie – śniadania amerykańskie 
, asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie KL Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI – 150 000 EURO, NNW – 
4000 EURO i BAGAŻ 400 EURO. 
CENA NIE ZAWIERA: bilet lotniczy Warszawa - Papeete – Warszawa w cenie ok. 6800zł, opcjonalnego wyżywienia, wydatków własnych, 
napiwków, przelotów wewnętrznych między wyspami - cena do potwierdzenia, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, 
Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 lat; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 
12 lat, składki TFG 13zł/os 

UWAGI:  
1. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h 
(tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty.  
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji 
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego. 
3. Obowiązkowa dopłata do kolacji wigilijnej – 239,85 EUR/os. oraz sylwestrowej – 298,30 EUR/os. 
4. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez 
obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu 
paszportowego. 
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HUAHINE 

 

KOD:  PFTTB ROYAL HUAHINE 3* BW 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 
01.04.2020-31.03.2021 

7 nocy 14 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 909 1607 

Osoba w pokoju 1-osobowym 1400 2784 

Dopłata BB 141 338 

Dopłata HB 386 927 

Dopłata FB 559 1342 

CENA ZAWIERA:, powitanie na Tahiti, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Tahiti, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie – wg wybranej opcji, 
asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie KL Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI – 150 000 EURO, NNW – 
4000 EURO i BAGAŻ 400 EURO. 
CENA NIE ZAWIERA: bilet lotniczy Warszawa - Papeete – Warszawa w cenie ok. 6800zł, opcjonalnego wyżywienia, wydatków własnych, 
napiwków, przelotów wewnętrznych między wyspami - cena do potwierdzenia, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, 
Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 lat; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 
12 lat, składki TFG 13zł/os 
UWAGI:  
1. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h 
(tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty.  
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji 
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego. 
3. Obowiązkowa dopłata do kolacji wigilijnej – 78,66 EUR/os. oraz sylwestrowej – 118,01 EUR/os. 
4. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez 
obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu 
paszportowego. 

 

 

MARKIZY 

 

 

 

KOD: PFHOHL HIVA OA HANAKEE LODGE 3* 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 
01.04.2020-31.03.2021 

7 nocy 14 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 1441 2334 

Osoba w pokoju 1-osobowym 2071 3846 

Dopłata BB 121 290 

Dopłata HB 335 805 

Dopłata FB 425 1019 
CENA ZAWIERA:, powitanie na Tahiti, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Tahiti, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie – zgodnie z wybraną 
opcją, asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie KL Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI – 150 000 EURO, 
NNW – 4000 EURO i BAGAŻ 400 EURO. 

CENA NIE ZAWIERA: bilet lotniczy Warszawa - Papeete – Warszawa w cenie ok. 6800zł, opcjonalnego wyżywienia, wydatków własnych, 
napiwków, przelotów wewnętrznych między wyspami - cena do potwierdzenia, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, 
Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 lat; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 
12 lat, składki TFG 13zł/os 
UWAGI:  
1. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h 
(tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty.  
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji 
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego. 
3. Obowiązkowa dopłata do kolacji wigilijnej – 60,79 EUR/os. oraz sylwestrowej – 68,84 EUR/os. 
4. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez 
obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu 
paszportowego. 
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KOD: PFNHKL NUKU HIVA KEIKAHANUI LODGE BW 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 
01.04.2020-31.03.2021 

7 nocy 14 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 1421 2313 

Osoba w pokoju 1-osobowym 2051 3826 

Dopłata BB 121 290 

Dopłata HB 335 805 

Dopłata FB 425 1019 
CENA ZAWIERA:, powitanie na Tahiti, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Tahiti, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie –zgodnie z wybraną opcją, 

asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie KL Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI – 150 000 EURO, NNW – 
4000 EURO i BAGAŻ 400 EURO. 
CENA NIE ZAWIERA: bilet lotniczy Warszawa - Papeete – Warszawa w cenie ok. 6800zł, opcjonalnego wyżywienia, wydatków własnych, 
napiwków, przelotów wewnętrznych między wyspami - cena do potwierdzenia, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, 
Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 lat; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 
12 lat, składki TFG 13zł/os 

UWAGI:  
1. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h 
(tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty.  
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji 
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego. 
3. Obowiązkowa dopłata do kolacji wigilijnej – 60,79 EUR/os. oraz sylwestrowej – 68,84 EUR/os. 
4. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez 
obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu 
paszportowego. 
 

 

MOOREA 

 

KOD: PFHIB HIBISCUS MOOREA 2* BW 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 
01.04.2020-31.03.2021 

7 nocy 14 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 646 1286 

Osoba w pokoju 1-osobowym 1096 2365 

Dopłata BB 116 279 

Dopłata HB 326 782 

Dopłata FB 419 1005 
CENA ZAWIERA:, powitanie na Tahiti, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Tahiti, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie – zgodnie z wybraną 
opcją, asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie KL Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI – 150 000 EURO, 
NNW – 4000 EURO i BAGAŻ 400 EURO. 
CENA NIE ZAWIERA: bilet lotniczy Warszawa - Papeete – Warszawa w cenie ok. 6800zł, opcjonalnego wyżywienia, wydatków własnych, 
napiwków, przelotów wewnętrznych między wyspami - cena do potwierdzenia, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, 
Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 lat; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 
12 lat, składki TFG 13zł/os 

UWAGI:  

1. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h 
(tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty.  
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji 
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego. 
3. Brak obowiązkowych dopłat do kolacji świątecznych. 
4. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez 
obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu 
paszportowego. 
 

 

KOD: PFIBM INTERCONTINENTAL RESORT & SPA MOOREA 4* 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 

01.06-31.10.2020 
20.12.2020-03.01.2021 

01.04-31.05.2020 
01.11-19.12.2020 
04.01-31.03.2021 

7 nocy 14 nocy 7 nocy 14 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 1472 3267 1323 2911 

Osoba w pokoju 1-osobowym 2746 6326 2450 5615 

CENA ZAWIERA:, powitanie na Tahiti, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Tahiti, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie – śniadania amerykańskie 
, asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie KL Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI – 150 000 EURO, NNW – 
4000 EURO i BAGAŻ 400 EURO. 
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CENA NIE ZAWIERA: bilet lotniczy Warszawa - Papeete – Warszawa w cenie ok. 6800zł, opcjonalnego wyżywienia, wydatków własnych, 
napiwków, przelotów wewnętrznych między wyspami - cena do potwierdzenia, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, 
Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 lat; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 
12 lat, składki TFG 13zł/os 
UWAGI:  
1. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h 
(tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty.  
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji 
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego. 
3. Obowiązkowa dopłata do kolacji sylwestrowej – 200,88 EUR/os. 
4. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez 
obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu 
paszportowego. 
 

 

KOD: PFMPR MANAVA BEACH RESORT & SPA 4* BB 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 
01.12.2020-31.03.2021 

01.04-30.06.2020 
01-30.11.2020 

01.07-31.10.2020 

7 nocy 14 nocy 7 nocy 14 nocy 7 nocy 14 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 1132 2479 1210 2665 1313 2913 

Osoba w pokoju 1-osobowym 2004 4580 2152 4937 2350 5412 

Dopłata HB 241 579 241 579 241 579 

Dopłata FB 439 1055 439 1055 439 1055 
CENA ZAWIERA:, powitanie na Tahiti, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Tahiti, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie – zgodnie z wybraną 
opcją, asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie KL Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI – 150 000 EURO, 
NNW – 4000 EURO i BAGAŻ 400 EURO. 
CENA NIE ZAWIERA: bilet lotniczy Warszawa - Papeete – Warszawa w cenie ok. 6800zł, opcjonalnego wyżywienia, wydatków własnych, 
napiwków, przelotów wewnętrznych między wyspami - cena do potwierdzenia, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, 
Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 lat; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 
12 lat, składki TFG 13zł/os 
UWAGI:  
1. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h 
(tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty.  
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji 
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego. 
3. Obowiązkowa dopłata do kolacji wigilijnej – 131,69 EUR/os. oraz sylwestrowej – 218,96 EUR/os. 
4. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez 
obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu 
paszportowego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

RAIATEA 

 

KOD: PFRLO RAIATEA LODGE 3* HB 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 
01.04.2020-31.03.2021 

7 nocy 14 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 1045 2379 

Osoba w pokoju 1-osobowym 1598 3707 

CENA ZAWIERA:, powitanie na Tahiti, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Tahiti, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie – 2 posiłki dziennie, asystę 
anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie KL Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI – 150 000 EURO, NNW – 4000 
EURO i BAGAŻ 400 EURO. 
CENA NIE ZAWIERA: bilet lotniczy Warszawa - Papeete – Warszawa w cenie ok. 6800zł, opcjonalnego wyżywienia, wydatków własnych, 
napiwków, przelotów wewnętrznych między wyspami - cena do potwierdzenia, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, 
Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 lat; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 
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12 lat, składki TFG 13zł/os 
UWAGI:  

1. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h 
(tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty.  
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji 
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego. 
3. Brak obowiązkowych dopłat do kolacji świątecznych. 
4. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez 
obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu 
paszportowego. 
 

 

RANGIROA 

KOD: PFMOR MAITAI RANGIROA 3* BB 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 
01.06-31.10.2020 

01.04-31.05.2020 
01.11.2020-31.03.2021 

7 nocy 14 nocy 7 nocy 14 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 942 2133 866 1949 

Osoba w pokoju 1-osobowym 1533 3550 1402 3237 
CENA ZAWIERA:, powitanie na Tahiti, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Tahiti, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie – śniadania, asystę 
anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie KL Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI – 150 000 EURO, NNW – 4000 
EURO i BAGAŻ 400 EURO. 
CENA NIE ZAWIERA: bilet lotniczy Warszawa - Papeete – Warszawa w cenie ok. 6800zł, opcjonalnego wyżywienia, wydatków własnych, 

napiwków, przelotów wewnętrznych między wyspami - cena do potwierdzenia, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, 
Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 lat; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 
12 lat, składki TFG 13zł/os 
UWAGI:  
1. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h 
(tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty.  
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji 
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego. 
3. Obowiązkowa dopłata do kolacji sylwestrowej – 127,33 EUR/os. 
4. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez 
obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu 
paszportowego. 
 

 

 

TAHA’A 

KOD: PFLTA LE TAHA'A ISLAND RESORT & SPA 5* BB 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 
01.04.2020-31.03.2021 

7 nocy 14 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 2606 6125 

Osoba w pokoju 1-osobowym 5112 12141 

Dopłata HB 244 585 

Dopłata FB 394 945 
CENA ZAWIERA:, powitanie na Tahiti, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Tahiti, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie – zgodnie z wybraną 
opcją, asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie KL Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI – 150 000 EURO, 
NNW – 4000 EURO i BAGAŻ 400 EURO. 

CENA NIE ZAWIERA: bilet lotniczy Warszawa - Papeete – Warszawa w cenie ok. 6800zł, opcjonalnego wyżywienia, wydatków własnych, 
napiwków, przelotów wewnętrznych między wyspami - cena do potwierdzenia, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, 
Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 lat; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 
12 lat, składki TFG 13zł/os 
UWAGI:  
1. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h 
(tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty.  
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji 
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego. 
3. Obowiązkowa dopłata do kolacji wigilijnej – 161,26 EUR/os. oraz sylwestrowej – 236,26 EUR/os. 
4. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez 
obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu 
paszportowego. 
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TAHITI 

KOD: PFIBT INTERCONTINENTAL TAHITI 4* BW 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 

01.06-31.10.2020 
20.12.2020-03.01.2021 

01.04-31.05.2020 
01.11-19.12.2020 
04.01-31.03.2021 

7 nocy 14 nocy 7 nocy 14 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 1217 2801 1138 2612 

Osoba w pokoju 1-osobowym 2341 5498 2183 5119 

Dopłata BB 188 452 188 452 

Dopłata HB 669 1606 669 1606 

Dopłata FB 905 2172 905 2172 

CENA ZAWIERA:, powitanie na Tahiti, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Tahiti, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie – wg wybranej opcji, 
asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie KL Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI – 150 000 EURO, NNW – 
4000 EURO i BAGAŻ 400 EURO. 
CENA NIE ZAWIERA: bilet lotniczy Warszawa - Papeete – Warszawa w cenie ok. 6800zł, opcjonalnego wyżywienia, wydatków własnych, 
napiwków, przelotów wewnętrznych między wyspami - cena do potwierdzenia, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, 
Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 lat; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 
12 lat, składki TFG 13zł/os 
UWAGI:  
1. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h 
(tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty.  
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji 
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego. 
3. Obowiązkowa dopłata do kolacji sylwestrowej – 220,66 EUR/os. 
4. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez 
obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu 
paszportowego. 
 

 

 

 

KOD: PFLMT TAHITI IA ORA BEACH RESORT (EX LE MÉRIDIEN) BB 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 
01.04.2020-31.03.2021 

7 nocy 14 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 960 2184 

Osoba w pokoju 1-osobowym 1827 4264 

Dopłata HB 201 483 

Dopłata FB 455 1092 
CENA ZAWIERA:, powitanie na Tahiti, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Tahiti, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie – wg wybranej opcji, 
asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie KL Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI – 150 000 EURO, NNW – 
4000 EURO i BAGAŻ 400 EURO. 
CENA NIE ZAWIERA: bilet lotniczy Warszawa - Papeete – Warszawa w cenie ok. 6800zł, opcjonalnego wyżywienia, wydatków własnych, 
napiwków, przelotów wewnętrznych między wyspami - cena do potwierdzenia, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, 
Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 lat; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 
12 lat, składki TFG 13zł/os 
UWAGI:  
1. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h 
(tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty.  
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji 
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego. 
3. Obowiązkowa dopłata do kolacji sylwestrowej – 217,77 EUR/os. 
4. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez 
obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu 
paszportowego. 
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KOD: PFMSR MANAVA SUITE RESORT TAHITI 3* 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 
01.07-31.10.2020 

01.04-30.06.2020 
01-30.11.2020 

01.12.2020-31.03.2021 

7 nocy 14 nocy 7 nocy 14 nocy 7 nocy 14 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 855 1931 816 1838 790 1776 

Osoba w pokoju 1-osobowym 1616 3758 1538 3572 1487 3448 

Dopłata BB 168 403 168 403 168 403 

Dopłata HB 540 1297 540 1297 540 1297 

Dopłata FB 764 1833 764 1833 764 1833 
CENA ZAWIERA:, powitanie na Tahiti, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Tahiti, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie – wg wybranej opcji, 
asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie KL Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI – 150 000 EURO, NNW – 
4000 EURO i BAGAŻ 400 EURO. 

CENA NIE ZAWIERA: bilet lotniczy Warszawa - Papeete – Warszawa w cenie ok. 6800zł, opcjonalnego wyżywienia, wydatków własnych, 
napiwków,przelotów wewnętrznych między wyspami - cena do potwierdzenia, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, 
Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 lat; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 
12 lat, składki TFG 13zł/os 
UWAGI:  
1. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h 
(tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty.  
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji 
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego. 
3. Brak obowiązkowych dopłat do kolacji świątecznych. 
4. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez 
obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu 
paszportowego. 
 

 

 

KOD: PFRPT TAHITI PEARL BEACH RESORT 4* 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 
01.04.2020-31.03.2021 

7 nocy 14 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 914 2072 

Osoba w pokoju 1-osobowym 1734 4040 

Dopłata BB 183 439 

Dopłata HB 474 1137 

Dopłata FB 732 1757 

CENA ZAWIERA:, powitanie na Tahiti, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Tahiti, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie – wg wybranej opcji, 
asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie KL Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI – 150 000 EURO, NNW – 
4000 EURO i BAGAŻ 400 EURO. 
CENA NIE ZAWIERA: bilet lotniczy Warszawa - Papeete – Warszawa w cenie ok. 6800zł, opcjonalnego wyżywienia, wydatków własnych, 
napiwków, przelotów wewnętrznych między wyspami - cena do potwierdzenia, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, 
Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 lat; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 
12 lat, składki TFG 13zł/os 
UWAGI:  
1. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h 
(tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty.  
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji 
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego. 
3. Obowiązkowa dopłata do kolacji sylwestrowej – 136,69 EUR/os. 
4. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez 
obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu 
paszportowego. 
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TIKEHAU 

 

KOD: PFTPB TIKEHAU PEARL BEACH RESORT BB 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 
01.07-31.10.2020 

01.04-30.06.2020 
01.11.2020-31.03.2021 

7 nocy 14 nocy 7 nocy 14 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 2102 4924 1496 3470 

Osoba w pokoju 1-osobowym 4110 9743 2898 6835 
CENA ZAWIERA:, powitanie na Tahiti, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Tahiti, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie - śniadania, asystę 

anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie KL Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI – 150 000 EURO, NNW – 4000 
EURO i BAGAŻ 400 EURO. 
CENA NIE ZAWIERA: bilet lotniczy Warszawa - Papeete – Warszawa w cenie ok. 6800zł, opcjonalnego wyżywienia, wydatków własnych, 
napiwków, przelotów wewnętrznych między wyspami - cena do potwierdzenia, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, 
Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 lat; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 
12 lat, składki TFG 13zł/os 
UWAGI:  
1. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h 
(tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty.  
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji 
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego. 
3. Obowiązkowa dopłata do kolacji wigilijnej – 144,50 EUR/os. oraz sylwestrowej – 218,61 EUR/os. 
4. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez 
obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu 
paszportowego. 
 

 


