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POLINEZJA FRANCUSKA 

BORA BORA 

 

KOD: PFBBP         PEARL BEACH RESORT BORA BORA 4* BB     (01.04.2020-31.03.2022) 

Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 
GARDEN VILLA 

01.06-31.10.2021 
01.04-31.05.2021 

01.11.2021-31.03.2022 

7 nocy 12 nocy 7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym   2460 4820 1775 3455 

Osoba w pokoju 3-osobowym  1940 3770 1480 2860 

Dziecko 03-12 lat z dwoma osobami 
dorosłymi   

105 110 105 110 

Dopłata do HB osoba dorosła 315 540 315 540 

Cena od osoby w EURO 
OVERWATER BUNGALOW 

01.06-31.10.2021 
01.04-31.05.2021 

01.11.2021-31.03.2022 

7 nocy 12 nocy 7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym   3275 6450 2590 5090 

Osoba w pokoju 3-osobowym   2480 4860 2025 3950 

Dopłata do HB osoba dorosła  315 540 315 540 

CENA ZAWIERA: Powitanie na Tahiti przez anglojęzycznego reprezentanta, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Bora Bora, zakwaterowanie w 
hotelu przez 7 lub 12 nocy, wyżywienie – śniadania amerykańskie, asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, 
ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR, BP 400 EUR. 

CENA NIE ZAWIERA: Biletu lotniczy Polska - Papeete – Polska w cenie ok. 7200 zł/osoba, przelotów wewnętrznych między wyspami ok. 390 
Euro/ osoba - cena do potwierdzenia przy rezerwacji, ewentualnych noclegów na Tahiti przed przelotem na Bora Bora, dodatkowego 
wyżywienia, wydatków własnych, napiwków, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, Opoa Beach & Raiatea Lodge 
w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 roku życia; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 12 roku życia, 
składki TFG 13 zł/os., wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera.  
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. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia podpisania 
umowy) 
5. 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. 
6. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju. 
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KOD: PFIBB INTERCONTINENTAL BORA BORA RESORT & THALASSO SPA 5*   BB I HB  
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 

01.06-31.10.2021 
20.12.2021-03.01.2022 

01.04-31.05.2021 
01.11-19.12.2021 
04.01-31.03.2022 

7 nocy 12 nocy 7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym  BB 5540 9380 4820 8140 

Osoba w pokoju 3-osobowym   BB 4075 6870 3595 6050 

Dziecko 04-11 lat z dwoma osobami 
dorosłymi    BB 

360 495 360 495 

Cena od osoby w EURO 

01.06-31.10.2021 
20.12.2021-03.01.2022 

01.04-31.05.2021 
01.11-19.12.2021 
04.01-31.03.2022 

7 nocy 12 nocy 7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym    HB 6130 10400 5415 9165 

Osoba w pokoju 3-osobowym    HB 4730 7990 4250 7170 

Dziecko 04-11 lat z dwoma osobami 
dorosłymi    HB 

1315 2140 1315 2140 

CENA ZAWIERA: Powitanie na Tahiti przez anglojęzycznego reprezentanta, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Bora Bora, zakwaterowanie w 
hotelu przez 7 lub 12 nocy, wyżywienie – śniadania amerykańskie/ dwa posiłki dziennie (zgodnie z wybraną opcją), asystę anglojęzycznego 
przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR, BP 400 EUR. 

CENA NIE ZAWIERA: Biletu lotniczego Polska - Papeete – Polska w cenie ok. 7200 zł/osoba z bagażem rejestrowanym, przelotów 
wewnętrznych między wyspami ok. 390 Euro/ osoba - cena do potwierdzenia przy rezerwacji, ewentualnych noclegów na Tahiti przed 
przelotem na Bora Bora, dodatkowego wyżywienia, wydatków własnych, napiwków, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, 
Tahaa, Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 roku życia; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € 
za noc, od osoby od 12 roku życia, składki TFG 13 zł/os., wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera. 
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. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia podpisania 
umowy) 
5. 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. 
6. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju. 
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KOD: PFILM INTERCONTINENTAL LE MOANA RESORT BORA BORA 4*  BB 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 

01.04-31.05.2021 
01.11-19.12.2021 
04.01-31.03.2022 

01.06-31.10.2021 
20.12.2021-03.01.2022 

7 nocy 12 nocy 7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym  
Beach junior suite bungalow 

2930 4960 3370 5700 

Dziecko 04-11 lat z dwoma osobami 
dorosłymi 

295 440 295 440 

CENA ZAWIERA: Powitanie na Tahiti przez anglojęzycznego reprezentanta, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Bora Bora, 
zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 12 nocy (standardowe godziny zameldowania 15.00 i wymeldowania 11.11), wyżywienie 
– śniadania amerykańskie, asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel 
KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR, BP 400 EUR. 

CENA NIE ZAWIERA Biletu lotniczego Polska - Papeete – Polska w cenie ok. 7200 zł/osoba z bagażem rejestrowanym, 
przelotów wewnętrznych między wyspami ok. 390 Euro/ osoba - cena do potwierdzenia przy rezerwacji, ewentualnych 
noclegów na Tahiti przed przelotem na Bora Bora, dodatkowego wyżywienia, wydatków własnych, napiwków, podatku 
miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 
12 roku życia; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 12 roku życia, składki TFG 13 zł/os., 
wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera. 
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. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia 
podpisania umowy) 
5. 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. 
6. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju  
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KOD: PFLMP                MAITAI POLYNESIA 3*  BB 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 

01.11.2020-31.03.2021 
GARDEN VIEW ROOM 

01.11.2020-31.03.2021 
OCEAN VIEW ROOM 

7 nocy 12 nocy 7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym   875 1440 1155 1920 

Osoba w pokoju 3-osobowym   885 1455 1075 1780 

Dziecko 04-11 lat z dwoma osobami 
dorosłymi    

230 335 230 335 

CENA ZAWIERA: Powitanie na Tahiti przez anglojęzycznego reprezentanta, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Bora Bora, 
zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 12 nocy, wyżywienie – śniadania amerykańskie, asystę anglojęzycznego przedstawiciela 
lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR, BP 400 EUR. 
CENA NIE ZAWIERA: Biletu lotniczego Polska - Papeete – Polska w cenie ok. 7200 zł/osoba z bagażem rejestrowanym, 
przelotów wewnętrznych między wyspami ok. 390 Euro/ osoba - cena do potwierdzenia przy rezerwacji, ewentualnych 
noclegów na Tahiti przed przelotem na Bora Bora, dodatkowego wyżywienia, wydatków własnych, napiwków, podatku 
miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 
12 roku życia; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 12 roku życia, składki TFG 13 zł/os., 
wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera. 
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. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia 
podpisania umowy) 
5. 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. 
6. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju. 
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KOD: PFRBB                ROYAL BORA BORA 3*  BB   NOWOŚĆ 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 

01.04-30.06.2021 
01.10.2021-31.03.2022 

01.07-30.09.2021 

7 nocy 12 nocy 7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym   990 1640 1120 1855 

Osoba w pokoju 3-osobowym   870 1430 970 1600 

Dziecko 04-11 lat z dwoma osobami 
dorosłymi    

440 695 475 750 

CENA ZAWIERA: Powitanie na Tahiti przez anglojęzycznego reprezentanta, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Bora Bora, 
zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 12 nocy w pokoju standardowym (standardowe godziny zameldowania 14.00 i 
wymeldowania 11.00), wyżywienie – śniadania amerykańskie, asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, 
ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR, BP 400 EUR. 
CENA NIE ZAWIERA: Biletu lotniczego Polska - Papeete – Polska w cenie ok. 7200 zł/osoba z bagażem rejestrowanym, 
przelotów wewnętrznych między wyspami ok. 390 Euro/ osoba - cena do potwierdzenia przy rezerwacji, ewentualnych 
noclegów na Tahiti przed przelotem na Bora Bora, dodatkowego wyżywienia, wydatków własnych, napiwków, podatku 
miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 
12 roku życia; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 12 roku życia, składki TFG 13 zł/os., 
wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera. 
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 – 89,40 EUR/os. dorosła, 44,70 Euro/dziecko 03-11 lat oraz sylwestrowej – 129,62 
EUR/os. dorosła, 64,81 Euro/dziecko 03-11 lat. 
4. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia 
podpisania umowy) 
5. 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. 
6. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju 
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HUAHINE 

KOD:  PFTTB      ROYAL HUAHINE 3* BW 

Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 

01.04-30.06.2021 
01.10.2021-31.03.2022 

01.07-30.09.2021 

7 nocy 12 nocy 7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 770 1250 935 1530 

Osoba w pokoju 3-osobowym 655 1040 770 1250 

Dziecko 03-11 lat z dwoma os. 
dorosłymi 

110 115 110 115 

Dopłata BB osoba dorosła 200 340 200 340 

Dopłata BB dziecko 03-11 lat  140 240 140 240 

CENA ZAWIERA:  Powitanie na Tahiti przez anglojęzycznego reprezentanta, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Huahine, 
zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 12 nocy w pokoju garden bungalow (standardowe godziny zameldowania 14.00 i 
wymeldowania 11.00), wyżywienie zgodnie z wybraną opcją, asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, 
ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR, BP 400 EUR. 

CENA NIE ZAWIERA: Biletu lotniczego Polska - Papeete – Polska w cenie ok. 7200 zł/osoba z bagażem rejestrowanym, 
przelotów wewnętrznych między wyspami ok. 250 Euro/ osoba - cena do potwierdzenia przy rezerwacji, ewentualnych 
noclegów na Tahiti przed przelotem na Huahine, dodatkowego wyżywienia, wydatków własnych, napiwków, podatku miejskiego 
- hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 roku 
życia; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 12 roku życia, składki TFG 13 zł/os., wszelkich 
świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera. 

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. dorosła, 43,70 Euro/dziecko 03-11 lat oraz sylwestrowej – 118,01 
EUR/os. dorosła, 65,56 Euro/dziecko 03-11 lat. 
4. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia 
podpisania umowy) 
5. 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. 
6. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju 
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KOD:  PFMLV      MAITAI LA PITA VILLAGE 3*  BB 

Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 
01.11.2020-31.03.2021 

7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 1170 1935 

Dziecko 03-11 lat z dwoma os. 
dorosłymi 

245 345 

CENA ZAWIERA: Powitanie na Tahiti przez anglojęzycznego reprezentanta, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Huahine, 
zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 12 nocy w pokoju garden bungalow (standardowe godziny zameldowania 14.00 i 
wymeldowania 11.00), wyżywienie śniadania amerykańskie, asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, 
ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR, BP 400 EUR. 

CENA NIE ZAWIERA: Biletu lotniczego Polska - Papeete – Polska w cenie ok. 7200 zł/osoba z bagażem rejestrowanym, 
przelotów wewnętrznych między wyspami ok. 250 Euro/ osoba - cena do potwierdzenia przy rezerwacji, ewentualnych 
noclegów na Tahiti przed przelotem na Huahine, dodatkowego wyżywienia, wydatków własnych, napiwków, podatku miejskiego 
- hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 roku 
życia; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 12 roku życia, składki TFG 13 zł/os., wszelkich 
świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera. 

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. dorosła, 43,70 Euro/dziecko 03-11 lat oraz sylwestrowej – 118,01 
EUR/os. dorosła, 65,56 Euro/dziecko 03-11 lat. 
4. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia 
podpisania umowy) 
5. 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. 
6. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju 
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MARKIZY 

 

KOD: PFHOHL HANAKEE LODGE 3*  WYSPA HIVA OA 

Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 
01.04.2021-31.03.2022 

7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 1005 1630 

Osoba w pokoju 3-osobowym 895 1445 

Dziecko 03-11 lat z dwoma os. 
dorosłymi 

405 610 

Dopłata BB osoba dorosła  180 310 

Dopłata BB dziecko  90 155 

CENA ZAWIERA: Powitanie na Tahiti przez anglojęzycznego reprezentanta, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Hiva Oa, 
zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 12 nocy w Mountain bungalow (standardowe godziny zameldowania 14.00 i 
wymeldowania 11.00), wyżywienie zgodnie z wybraną opcją, asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, 
ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR, BP 400 EUR. 
CENA NIE ZAWIERA: Biletu lotniczego Polska - Papeete – Polska w cenie ok. 7200 zł/osoba z bagażem rejestrowanym, 
przelotów wewnętrznych między wyspami ok. 540 Euro/ osoba - cena do potwierdzenia przy rezerwacji, ewentualnych 
noclegów na Tahiti przed przelotem na wyspę, dodatkowego wyżywienia, wydatków własnych, napiwków, podatku miejskiego - 
hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 roku 
życia; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 12 roku życia, składki TFG 13 zł/os., wszelkich 
świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera. 
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. dorosła, 32,48 Euro/dziecko 03-11 lat oraz sylwestrowej – 68,84 
EUR/os. dorosła, 32,48 Euro/dziecko 03-11 lat. 
4. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia 
podpisania umowy) 
5. 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. 
6. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju  
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MOOREA 

 

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

Cena od osoby w EURO 
01.04.2021-31.03.2022 

7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 855 1335 

Osoba w pokoju 3-osobowym 705 1085 

Dziecko 02-11 lat z dwoma os. 
dorosłymi 

190 195 

Dopłata BB osoba dorosła 165 280 

Dopłata BB dziecko 02-11 lat 80 140 

CENA ZAWIERA:  Powitanie na Tahiti przez anglojęzycznego reprezentanta, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na wyspie 
Moorea, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 12 nocy w garden bungalow (standardowe godziny zameldowania 14.00 i 
wymeldowania 10.30), wyżywienie zgodnie z wybraną opcją, asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, 
ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR, BP 400 EUR. 

CENA NIE ZAWIERA:  Biletu lotniczego Polska - Papeete – Polska w cenie ok. 7200 zł/osoba z bagażem rejestrowanym, 
przelotów wewnętrznych między wyspami ok. 95 Euro/ osoba - cena do potwierdzenia przy rezerwacji, ewentualnych noclegów 
na Tahiti przed przelotem/transferem na Moorea, dodatkowego wyżywienia, wydatków własnych, napiwków, podatku 
miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 
12 roku życia; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 12 roku życia, składki TFG 13 zł/os., 
wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera. 

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. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia 
podpisania umowy) 
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. 
5. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju  



POLINEZJA FRANCUSKA   EGZOTYKA CENNIK 2021-2022 

 

© KONSORCJUM POLSKICH BIUR PODRÓŻY 10 

 

 

KOD: PFMPR                     MANAVA BEACH RESORT & SPA 4* BB 

Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 

01.12.2021-31.03.2022 
GARDEN VIEW 

01.04-30.06.2021 
01-30.11.2021 

GARDEN VIEW 

01.07-31.10.2021 
GARDEN VIEW 

7 nocy 12 nocy 7 nocy 12 nocy 7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 1475 2395 1580 2575 1715 2810 

Dziecko 05-14 lat z dwoma os. 
dorosłymi 

190 195 190 195 190 195 

Dopłata HB 340 580 340 580 340 580 

Dopłata FB 615 1055 615 1055 615 1055 

Cena od osoby w EURO 

01.12.2021-31.03.2022 
BEACH BUNGALOW  

01.04-30.06.2021 
01-30.11.2021 

BEACH BUNGALOW 

01.07-31.10.2021 
BEACH BUNGALOW 

7 nocy 12 nocy 7 nocy 12 nocy 7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 2235 3705 2305 3820 2480 4120 

Dziecko 05-14 lat z dwoma os. 
dorosłymi 

190 195 190 195 190 195 

Osoba w pokoju 3-osobowym 1740 2985 1785 3060 1905 3260 

Dopłata HB 340 580 340 580 340 580 

Dopłata FB 615 1055 615 1055 615 1055 

CENA ZAWIERA:  Powitanie na Tahiti przez anglojęzycznego reprezentanta, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na wyspie 
Moorea, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 12 nocy (standardowe godziny zameldowania 14.00 i wymeldowania 10.10), 
wyżywienie zgodnie z wybraną opcją, asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie ŚWIAT 
MultiTravel KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR, BP 400 EUR. 

CENA NIE ZAWIERA:  Biletu lotniczego Polska - Papeete – Polska w cenie ok. 7200 zł/osoba z bagażem rejestrowanym, 
przelotów wewnętrznych między wyspami ok. 95 Euro/ osoba - cena do potwierdzenia przy rezerwacji, ewentualnych noclegów 
na Tahiti przed przelotem/transferem na Moorea, dodatkowego wyżywienia, wydatków własnych, napiwków, podatku 
miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 
12 roku życia; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 12 roku życia, składki TFG 13 zł/os., 
wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera. 
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. dorosła, 65,84 Euro/dziecko 03-11 lat oraz sylwestrowej – 
218,96 EUR/os. dorosła, 109,48 Euro/dziecko 03-11 lat. 
4. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia 
podpisania umowy) 
5. 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. 
6. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju  



POLINEZJA FRANCUSKA   EGZOTYKA CENNIK 2021-2022 

 

© KONSORCJUM POLSKICH BIUR PODRÓŻY 11 

 

KOD:  PFSM      SOFITEL MOOREA IA ORA BEACH RESORT 4*    BB 

Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 

01.04-31.05.2021 
01.11-22.12.2021 
04.01-31.03.2022 

01.06-31.10.2021 
23.12.2021-03.01.2022 

7 nocy 12 nocy 7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 
GARDEN BUNGALOW 

1865 3070 2155 3570 

Osoba w pokoju 3-osobowym 
GARDEN BUNGALOW 

1650 2695 1845 3030 

CENA ZAWIERA: Powitanie na Tahiti przez anglojęzycznego reprezentanta, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na wyspie Moorea, 
zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 12 nocy (standardowe godziny zameldowania 14.00 i wymeldowania 10.10), wyżywienie 
śniadania amerykańskie, asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 
150.000 EUR, NNW 4.000 EUR, BP 400 EUR. 

CENA NIE ZAWIERA: Biletu lotniczego Polska - Papeete – Polska w cenie ok. 7200 zł/osoba z bagażem rejestrowanym, 
przelotów wewnętrznych między wyspami ok. 95 Euro/ osoba - cena do potwierdzenia przy rezerwacji, ewentualnych noclegów 
na Tahiti przed przelotem/transferem na Moorea, dodatkowego wyżywienia, wydatków własnych, napiwków, podatku 
miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 
12 roku życia; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 12 roku życia, składki TFG 13 zł/os., 
wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera. 

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. dorosła, 108,89 Euro/dziecko 03-11 lat. 
4. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia 
podpisania umowy) 
5. 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. 
6. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju 
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KOD:  PFHML      HILTON MOOREA LAGOON RESORT & SPA  5*    BB 

Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 

01.11-17.12.2021 
047.01-31.03.2022 

01.04-31.10.2021 
18.12.2021-03.01.2022 

7 nocy 12 nocy 7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 
GARDEN POOL BUNGALOW 

2255 3735 2595 4320 

Osoba w pokoju 3-osobowym 
GARDEN POOL BUNGALOW 

1865 3070 2095 3460 

CENA ZAWIERA: Powitanie na Tahiti przez anglojęzycznego reprezentanta, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na wyspie Moorea, 
zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 12 nocy w garden pool bungalow (standardowe godziny zameldowania 14.00 i 
wymeldowania 10.10), wyżywienie śniadania amerykańskie, asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, 
ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR, BP 400 EUR. 

CENA NIE ZAWIERA: Biletu lotniczego Polska - Papeete – Polska w cenie ok. 7200 zł/osoba z bagażem rejestrowanym, 
przelotów wewnętrznych między wyspami ok. 95 Euro/ osoba - cena do potwierdzenia przy rezerwacji, ewentualnych noclegów 
na Tahiti przed przelotem/transferem na Moorea, dodatkowego wyżywienia, wydatków własnych, napiwków, podatku 
miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 
12 roku życia; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 12 roku życia, składki TFG 13 zł/os., 
wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera. 

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 165,25  EUR/os. dorosła, 82,63 Euro/dziecko oraz sylwestrowej – 247,88 EUR/os. 
dorosła, 123,94 Euro/dziecko 03-11 lat. 
4. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia 
podpisania umowy) 
5. 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. 
6. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju 
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RAIATEA 

 

KOD: PFRLO RAIATEA LODGE 3*  HB 

Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 
01.04.2021-31.03.2022 

7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 870 1405 

Osoba w pokoju 3-osobowym 685 1090 

CENA ZAWIERA:  Powitanie na Tahiti przez anglojęzycznego reprezentanta, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na wyspie 
Raiatea, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 12 nocy (standardowe godziny zameldowania 13.00 i wymeldowania 11.00), 
wyżywienie dwa posiłki dziennie, asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie ŚWIAT 
MultiTravel KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR, BP 400 EUR. 
CENA NIE ZAWIERA:  Biletu lotniczego Polska - Papeete – Polska w cenie ok. 7200 zł/osoba z bagażem rejestrowanym, 
przelotów wewnętrznych między wyspami ok. 245 Euro/ osoba - cena do potwierdzenia przy rezerwacji, ewentualnych 
noclegów na Tahiti przed przelotem/transferem na Raiatea, dodatkowego wyżywienia, wydatków własnych, napiwków, podatku 
miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 
12 roku życia; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 12 roku życia, składki TFG 13 zł/os., 
wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera. 
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 62,77  EUR/os. dorosła, 31,38 Euro/dziecko 03-11 lat. oraz sylwestrowej – 62,77  
EUR/os. dorosła, 31,38 Euro/dziecko 03-11 lat. 
4. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia 
podpisania umowy) 
5. 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. 
6. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju  
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RANQIROA 

 

 

KOD:  PFKOR      KIA ORA RESORT & SPA  4*    BB 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 

01.04-30.06.2021 
01.11-19.12.2021 

03.01.2021-31.03.2022 

01.07-31.10.2021 
20.12.2021-02.01.2022 

7 nocy 12 nocy 7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 
BEACH BUNGALOW 

1460 2465 1660 2805 

Osoba w pokoju 3-osobowym 
BEACH BUNGALOW 

1240 2080 1370 2310 

CENA ZAWIERA:  Powitanie na Tahiti przez anglojęzycznego reprezentanta, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na wyspie 
Ranqiroa, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 12 nocy w beach bungalow (standardowe godziny zameldowania 14.00 i 
wymeldowania 11.00), wyżywienie śniadania amerykańskie, asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, 
ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR, BP 400 EUR. 

CENA NIE ZAWIERA: Biletu lotniczego Polska - Papeete – Polska w cenie ok. 7200 zł/osoba z bagażem rejestrowanym,  
przelotów wewnętrznych między wyspami Tahiti a Ranqiroa ok. 290 Euro/ osoba - cena do potwierdzenia przy rezerwacji, 
ewentualnych noclegów na Tahiti przed przelotem/transferem na Ranqiroa, dodatkowego wyżywienia, wydatków własnych, 
napiwków, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € 
za noc, za osobę od 12 roku życia; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 12 roku życia, składki 
TFG 13 zł/os., wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera. 

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 105,01  EUR/os. dorosła, 52,50 Euro/dziecko 03-11 lat oraz sylwestrowej – 225,02 
EUR/os. dorosła, 112,51 Euro/dziecko 03-11 lat. 
4. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia 
podpisania umowy) 
5. 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. 
6. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju 
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KOD: PFMOR MAITAI RANGIROA 3* BB 

Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 
01.11.2020-31.03.2021 

7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 
GARDEN BUNGALOW 

1090 1835 

Dziecko 04-11 lat z dwoma os. 
dorosłymi 

195 295 

CENA ZAWIERA: Powitanie na Tahiti przez anglojęzycznego reprezentanta, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na wyspie 
Ranqiroa, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 12 nocy w garden bungalow (standardowe godziny zameldowania 14.00 i 
wymeldowania 11.00), wyżywienie śniadania amerykańskie, asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, 
ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR, BP 400 EUR. 
CENA NIE ZAWIERA:  Biletu lotniczego Polska - Papeete – Polska w cenie ok. 7200 zł/osoba z bagażem rejestrowanym,  
przelotów wewnętrznych między wyspami Tahiti a Ranqiroa ok. 290 Euro/ osoba - cena do potwierdzenia przy rezerwacji, 
ewentualnych noclegów na Tahiti przed przelotem/transferem na Ranqiroa, dodatkowego wyżywienia, wydatków własnych, 
napiwków, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € 
za noc, za osobę od 12 roku życia; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 12 roku życia, składki 
TFG 13 zł/os., wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera. 
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. dorosła, 63,66 Euro/dziecko 03-11 lat. 
4. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia 
podpisania umowy) 
5. 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. 
6. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju  
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TAHA’A 

 

 

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

Cena od osoby w EURO 
01.04.2021-31.03.2022 

7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 
POOL BEACH VILLA   

2995 5065 

Osoba w pokoju 3-osobowym 
POOL BEACH VILLA   

2485 4180 

Dopłata HB 340 585 

Dopłata FB 550 945 

Cena od osoby w EURO 
01.04.2021-31.03.2022 

7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 
OVERWATER SUITE  

3345 5660 

Osoba w pokoju 3-osobowym 
OVERWATER SUITE 

2715 4580 

Dopłata HB 340 585 

Dopłata FB 550 945 

CENA ZAWIERA:  Powitanie na Tahiti przez anglojęzycznego reprezentanta, transfer lotnisko/przystań-hotel-lotnisko/przystań 
na wyspie Tahaa, transfer łodzią z wyspy Raiatea na wyspę Tahaa, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 12 nocy w overwater 
suite (standardowe godziny zameldowania 15.00 i wymeldowania 11.00), wyżywienie śniadania amerykańskie (możliwość 
dopłaty do obiadów), asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 
150.000 EUR, NNW 4.000 EUR, BP 400 EUR. 
CENA NIE ZAWIERA:  Biletu lotniczego Polska - Papeete – Polska w cenie ok. 7200 zł/osoba z bagażem rejestrowanym,   
przelotów wewnętrznych między wyspami ok. 245 Euro/ osoba - cena do potwierdzenia przy rezerwacji, ewentualnych 
noclegów na Tahiti przed przelotem/transferem na Raiatea, dodatkowego wyżywienia, wydatków własnych, napiwków, podatku 
miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 
12 roku życia; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 12 roku życia, składki TFG 13 zł/os., 
wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera. 
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. dorosła, 80,63 Euro/dziecko 03-12 lat oraz sylwestrowej – 236,26 
EUR/os. dorosła, 118,14 Euro/dziecko 03-12 lat. 
4. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia 
podpisania umowy) 
5. 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. 
6. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju  
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TIKEHAU 

 

KOD: PFTPB TIKEHAU PEARL BEACH RESORT 4*    BB 

Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 
01.07-31.10.2021 

01.04-30.06.2021 
01.11.2021-31.03.2022 

7 nocy 12 nocy 7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 
BEACH BUNGALOW 

3020 5085 2100 3510 

Osoba w pokoju 3-osobowym 
BEACH BUNGALOW 

2325 3890 1710 2845 

CENA ZAWIERA: Powitanie na Tahiti przez anglojęzycznego reprezentanta, transfer lotnisko/przystań-hotel-lotnisko/przystań 
na wyspie Tikehau, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 12 nocy (standardowe godziny zameldowania 14.00 i wymeldowania 
11.00), wyżywienie śniadania amerykańskie (możliwość dopłaty do obiadów), asystę anglojęzycznego przedstawiciela 
lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR, BP 400 EUR. 
CENA NIE ZAWIERA: Biletu lotniczego Warszawa - Papeete – Warszawa z międzylądowaniem w cenie ok. 7200 zł/osoba z 
bagażem rejestrowanym, przelotów wewnętrznych między wyspami ok. 290 Euro/ osoba - cena do potwierdzenia przy 
rezerwacji, ewentualnych noclegów na Tahiti przed przelotem/transferem na Tikehau, dodatkowego wyżywienia, wydatków 
własnych, napiwków, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, Opoa Beach & Raiatea Lodge w 
Raiatea: 1,68 € za noc, za osobę od 12 roku życia; dla wszystkich innych hoteli na wyspach: 1,26 € za noc, od osoby od 12 
roku życia, składki TFG 13 zł/os., wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera. 
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. dorosła, 80,25 Euro/dziecko 03-12 lat oraz sylwestrowej – 218,61 
EUR/os. dorosła, 121,47 Euro/dziecko 03-12 lat. 
4. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia 
podpisania umowy) 
5. 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. 
6. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju  
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TAHITI 

 

 

KOD: PFRT ROYAL TAHITIEN  3*  BW 

Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 
01.04.2021-31.03.2022 

7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 
STUDIO WITH KITCHENETTE 

710 1190 

Osoba w pokoju 3-osobowym 
STUDIO WITH KITCHENETTE 

585 970 

Dopłata BB 220 375 

Dopłata HB 580 995 

CENA ZAWIERA: Powitanie na Tahiti, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Tahiti, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 12 nocy, 
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: Biletu lotniczego Warszawa - Papeete – Warszawa z międzylądowaniami w cenie ok. 7200 zł/ osoba z 
bagażem rejestrowanym, dodatkowego wyżywienia, wydatków własnych, napiwków, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, 
Huahine, Moorea, Tahaa, Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea - 1,68 € za noc, za osobę od 12 roku życia; dla wszystkich 
innych hoteli na wyspach - 1,26 € za noc, od osoby od 12 roku życia, składki TFG 13 zł/os., wszelkich świadczeń nie ujętych w 
punkcie cena zawiera. 

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 – 129,63 EUR/os. dorosła, 64,82 Euro/dziecko 03-11 lat. 
4. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia 
podpisania umowy) 
5. 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. 
6. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju 
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KOD: PFIBT INTERCONTINENTAL TAHITI 4*  BW 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 

01.04-31.05.2021 
01.11-19.12.2021 
04.01-31.03.2022 

01.06-31.10.2021 
20.12.2021-03.01.2022 

7 nocy 12 nocy 7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 1455 2465 1560 2650 

Dopłata BB 260 450 260 450 

Dopłata HB 750 1285 750 1285 

Dopłata FB 1015 1740 1015 1740 

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:  Biletu lotniczego Warszawa - Papeete – Warszawa z międzylądowaniem w cenie ok. 7200 zł/osoba z 
bagażem rejestrowanym, dodatkowego wyżywienia, wydatków własnych, napiwków, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, 
Huahine, Moorea, Tahaa, Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea - 1,68 € za noc, za osobę od 12 roku życia; dla wszystkich 
innych hoteli na wyspach - 1,26 € za noc, od osoby od 12 roku życia, składki TFG 13 zł/os., wszelkich świadczeń nie ujętych w 
punkcie cena zawiera. 

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. dorosła, 110,33 Euro/dziecko 04-11 lat. 
4. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia 
podpisania umowy) 
5. 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. 
6. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju 
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KOD: PFLMT TAHITI IA ORA BEACH RESORT BY SOFITEL (EX LE MÉRIDIEN)  BB 

Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 
01.04.2021-31.03.2022 

7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 
SUPERIOR GARDEN ROOM 

1215 2055 

Osoba w pokoju 3-osobowym 1170 1980 

Dziecko 03-11 lat z dwoma os. 
dorosłymi 

55 60 

Dopłata HB 225 385 

Dopłata HB dziecko  115 195 

CENA ZAWIERA: Powitanie na Tahiti, transfer lotnisko-hotel-lotnisko na Tahiti, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 12 nocy, 
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:  Biletu lotniczego Warszawa - Papeete – Warszawa z międzylądowaniami w cenie ok. 7200 zł/ osoba z 
bagażem rejestrowanym, dodatkowego wyżywienia, wydatków własnych, napiwków, podatku miejskiego - hotele Bora Bora, 
Huahine, Moorea, Tahaa, Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea - 1,68 € za noc, za osobę od 12 roku życia; dla wszystkich 
innych hoteli na wyspach - 1,26 € za noc, od osoby od 12 roku życia, składki TFG 13 zł/os., wszelkich świadczeń nie ujętych w 
punkcie cena zawiera. 
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 w formie bufetu – 217,77 EUR/os. dorosła, 108,89 Euro/dziecko 03-11 lat. 
4. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia 
podpisania umowy) 
5. 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. 
6. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju  
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KOD: PFRPT TAHITI PEARL BEACH RESORT 4* 
Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 
01.04.2021-31.03.2022 

7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 
DELUXE OCEAN VIEW ROOM 

1155 1950 

Dopłata BB 205 350 

Dopłata HB 530 910 

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: Biletu lotniczego Warszawa - Papeete – Warszawa z międzylądowaniem w cenie ok. 7200 zł/osoba z 
bagażem rejestrowanym, dodatkowego wyżywienia, wydatków własnych, napiwków, opłaty klimatycznej 16 Euro/pokój/za noc 
(płatne w hotelu), podatku miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea - 
1,68 € za noc, za osobę od 12 roku życia; dla wszystkich innych hoteli na wyspach - 1,26 € za noc, od osoby od 12 roku życia, 
składki TFG 13 zł/os., wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera. 
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. dorosła, 136,69 Euro/dziecko 02-12 lat. 
4. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia 
podpisania umowy) 
5. 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. 
6. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju  
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KOD: PF                     MANAVA SUITE RESORT  4* BW 

Wyloty z Warszawy: codziennie 

Cena od osoby w EURO 

01.12.2021-31.03.2022 
GARDEN STUDIO 

01.04-30.06.2021 
01-30.11.2021 

GARDEN STUDIO 

01.07-31.10.2021 
GARDEN STUDIO 

7 nocy 12 nocy 7 nocy 12 nocy 7 nocy 12 nocy 

Osoba w pokoju 2-osobowym 1195 2020 1250 2115 1300 2195 

Osoba w pokoju 3-osobowym 1045 1765 1105 1850 1115 1880 

Dopłata BB 255 435 255 435 255 435 

Dopłata HB 605 1040 605 1040 605 1040 

Dopłata FB 855 1465 855 1465 855 1465 

CENA ZAWIERA: Powitanie na Tahiti przez anglojęzycznego reprezentanta, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie w 
hotelu przez 7 lub 12 nocy (standardowe godziny zameldowania 14.00 i wymeldowania 11.00), wyżywienie zgodnie z wybraną 
opcją, asystę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 150.000 EUR, 
NNW 4.000 EUR, BP 400 EUR. 

CENA NIE ZAWIERA: Biletu lotniczego Polska - Papeete – Polska w cenie ok. 7200 zł/osoba z bagażem rejestrowanym,  
dodatkowego wyżywienia, wydatków własnych, napiwków, opłaty klimatycznej 13 Euro/pokój/za noc (płatne w hotelu), podatku 
miejskiego - hotele Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, Opoa Beach & Raiatea Lodge w Raiatea - 1,68 € za noc, za osobę od 
12 roku życia; dla wszystkich innych hoteli na wyspach - 1,26 € za noc, od osoby od 12 roku życia, składki TFG 13 zł/os., 
wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera. 
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. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia 
podpisania umowy) 
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. 
5. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju  


