
Подорожуйте легко з Романом Гринишиним:  
+38 097 996 50 47, roman@travelite.com.ua 

Таїті
бора-бора

1 - 12 березня

до 8 учасників в групі6960 $

Лос анджелес



На вас чекають  

зустріч з

Оформлення віз на остріви Таїті та Бора-Бора (віза в США оплачується окремо $160) 
Авіа переліт Київ - США – о. Таїті - о. Бора-Бора - о. Таїті - США - Київ (економ клас); 
Готелі 4+ - 5* на весь термін перебування в подорожі (проживання по двоє в 
номері). Майже у всіх готелях включені сніданки; 
Транспортні послуги на весь маршрут під час поїздки (включаючи трансфер з/до 
аеропорту) на комфортабельному автобусі; 
Супровід і послуги організатора-координатора протягом усієї подорожі на островах; 
Вхідні квитки до усіх місць, включених у програму, окрім виділених курсивом; 
Медична страховка від компанії ТАС. 

Вартість включає:
столиця

полінезійськими 

скатами
водні розваги

Пляжний відпочинок бірюзові води
океану



ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ

02.03
день 2

Екскурсія містом Лос Анджелес:
Відвідуємо відкриту обсерваторію Гріффіта та фотографуємось 
на фоні знаку Голівуд;
З'їмо по морозиву на пірсі Санта Моніка та прямуємо зробити 
кілька фотографій на Алеї Зірок 
Прогулюємось районами Беверлі Хілз та об'їжджаємо Голівуд 

01.03
день 1

12:00 Зустрічаємося в аеропорту Бориспіль та відлітаємо до Лос- 
Анджелесу.
21:35 Прилітаємо в Лос-Анджелес та відпочиваємо після довгого 
перельоту. Ми вже на півшляху до Французької Полінезії! 



Перелітаємо на острів Таїті в місто Папеете. 
Прямуємо до причалу, де сідаємо на паром та відправляємося на 
мальовничий острів Муреа.
Заселяємося в InterContinental Moorea Resort & Spa. Розкішний 
готель розташований на північно-західному узбережжі острова в 
оточенні смарагдових вод Тихого океану і пишних тропічних лісів. Тут 
навіть є Центр захисту морських черепах, шикарний СПА-центр і  
водяться власні дельфіни. Сумувати не доведеться!

04.03
день 4

Снідаємо у готелі, а потім відпочиваємо на узбережжі Тихого океану.
На вас чекає чарівна краса острову, нескінченні бірюзові лагуни, 
неповторні заходи сонця, екзотичні аромати і знаменита полінезійська 
гостинність! Лагуни острова Муреа славляться кристально чистою водою. 
Тут зустрічаються морські черепахи, різноманітні скати, барракуди, 
мурени і безліч різних видів акул.
За бажанням зможемо відправитися до Tiki Village - це давнє 
полінезійське містечко, де можна ознайомитися з культурою острову, 
побачити їх запальні танці та насолодитися острівною екзотикою.

05.03
день 5

03.03
день 3



Виселяємося з готелю та повертаємося назад на о. Таїті і прямуємо 
в аеропорт.
Переліт місцевими авіалініями на острів Бора-Бора.
Поселяємося в готель. 

06.03
день 6

Відпочиваємо на узбережжі Тихого океану.
На острові Бора-Бора ви матимете можливість зайнятися 
дайвінгом в одній із найкрасивіших лагун в світі або замовити 
підводні екскурсії. Ви побачите сірих скатів і морських черепах, 
справжніх акул!
Також з розваг на острові доступні: 
• оглядова екскурсію навколо острова; 
• прогулянка-круїз на яхті класу люкс лагуною Бора-Бора на заході 
сонця 
• відвідування Лагунаріуму; 
• вертолітна екскурсія; 
• катання на водному мотоциклі та квадроциклі; 
• рибалка на велику рибу в океані. 

08.03
день 8

07.03
день 7

09.03
день 9



Повертаємося до столиці Французької Полінезії - міста Папеете та 
поселяємося в готель Intercontinental Tahiti. Відпочиваємо на пляжі. 
 10.03

день 10

11.03
день 11

За бажанням відправляємося на екскурсію містом Папеете або 
прямуємо досліджувати східне та західне узбережжя острову Таїті. 
Також є можливість дістатися на півострів Таїті-Іті, аби зануритися 
в незайману тропічну природу та насолодитися райськими 
краєвидами. 

Виселяємося з готелю та прямуємо в аеропорт. 
Вилітаємо в Україну з пересадкою у Лос-Анджелесі. 12.03

день 12

13.03
день 13 Прилітаємо в Бориспіль



Таїті 
Бора-Бора

Наші контакти: 
Наш сайт: 
https://travelite.com.ua/ 
Офіс:  
м. Київ, м. Житомирська, вулиця Серпова, 11 
Телефон: +38 097 996 50 47 
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