
PROPONOWANY PROGRAM WYJAZDU POLINEZJA FRANCUSKA

( sezon wysoki) Sierpień/Wrzesień 2021

program proponowany dla grupy 12 + 2  osoby

UWAGA:Przyjęte w ofercie loty to nasza propozycja krótkich atrakcyjnych cenowo

połączeń  lotniczych  z  koniecznymi  noclegami,  dającymi  możliwość  odpoczynku

i krótkiego zwiedzania Papeete i San Francisco. Nie są one wiążące. Uczestnicy wg

własnego uznania mogą przedłużyć pobyt zarówno w Polinezji  Francuskiej jak i w

Stanach Zjednoczonych Ameryki

23.08.2021 , dzień 1

Wylot  z  Warszawy z  lotniska Chopina lotem PL LOT do San Francisco o  godz

11,35 .Planowe lądowanie w  San Francisco  tego samego dnia o godzinie 14.30 .

Transfer do hotelu, czas wolny.

24.08.2021 , dzień 2

Po śniadaniu w godzinach rannych transfer na lotnisko. Wylot z San Francisco lotem

linii United o godzinie 13.10 do Papeete na Tahiti. Planowe lądowanie w Papeete o

godzinie 18.50 tego samego dnia. Transfer do hotelu, czas wolny

25.08.2021 , dzień 3

Po  śniadaniu  w  godzinach  rannych  transfer  na  lotnisko.  Wylot  z  Papeete  10.25

liniami lokalnymi Air Tahiti na Raiatea. Planowe lądowanie o godz 11.10. Transfer do

Mariny, zaprowiantowanie, zaokrętowanie , czas wolny.

25.08-03.09.2021, dzień 4-14

Rozpoczynamy rejs. Planowana trasa rejsu:  Raiatea (1)  –  Huanine (2) – Tahaa (3)-

Maupiti(4) - Bora Bora(5) - Raiatea.  

Wyokrętowanie 03.09.2021, zdanie jachtu. Planowy lot lokalnymi liniami rejsowymi

Air Tahiti do Papeete na wyspie Tahiti o godzinie 12.50. Planowe lądowanie 13.35

.Transfer do Hotelu. Czas wolny.



04.09.2021 , dzień 15

Po śniadaniu czas na zwiedzanie Tahiti ( quady, skutery, enduro itp.). Wieczorem

transfer na lotnisko. Planowy wylot liniami United do San Francisco o godzinie 21.15.

Planowe lądowanie następnego dnia 05.09.2021 o godzinie 8.20. Transfer do hotelu.

05.09.2021 , dzień 16

Po śniadaniu czas na zwiedzanie San Francisco

06.09.2021 , dzień 17

Po śniadaniu  czas  wolny.  Około  godziny  13.00  transfer  na  lotnisko.  Planowy  lot
liniami PL LOT do Warszawy o godzinie 16.25. 

07.09.2021 , dzień 18

Planowe lądowanie w Warszawie o godzinie 13.00

Proponowany katamaran LAGOON 52 :
Lagoon  52F  to  najnowsza  konstrukcja  stoczni  Lagoon.  Już  pierwsze  spojrzenie  na  ten  model

katamaranu  wystarczy,  aby  dostrzec  zupełnie  nową,  dynamiczną  linię  jachtu  podkreśloną

przypominającymi  diament,  ostro  ściętymi  pionowymi  dziobami  oraz  rewolucyjnym  układem

takielunku.  Konstruktorom  udało  się  połączyć  nowe,  często  rewolucyjne  pomysły  dotyczące

nowoczesnej sylwetki jachtu i kształtu kadłuba, nietypowy jak na jachty turystyczne układ takielunku

(znacznie  poprawiający  osiągi),  z  charakterystyczną  dla  Lagoon  elegancją,  komfortem  i  łatwością

obsługi. Powiew świeżości i nowego spojrzenia na rozplanowanie przestrzeni można również znaleźć

w niezwykle jasnym, spójnie zaprojektowanym i wygodnym wnętrzu. Każde z pomieszczeń stanowi

swoistą strefę komfortu, wszędzie na pokładzie Lagoon 52F można doskonale wypocząć, czy to na

górnym pokładzie, w przestronnym kokpicie, na dziobowej kanapie, czy w dużym salonie. Uczestnicy

rejsu  mają  do  dyspozycji  6  eleganckich  sypialni  ,  każda  z   łazienką  z  osobnymi  kabinami

prysznicowymi. Pełne wyposażenie hotelowe i nautyczne wraz z generatorem, klimatyzacją i fabryką

wody uzupełnia wyjątkowy komfort tej jednostki.



ATRAKCJE :                                                         

Raiatea(1)
Wyspa wchodzące w skład Archipelagu Towarzystwa.  Jest pochodzenia wulkanicznego, należy do

grupy Wysp Pod Wiatrem. Panuje tam wilgotny, zwrotnikowy klimat, z ulewami w miesiącach letnich.

Uprawia  się  m.  in.  koprę  i  wanilię.  Teren  w dużej  części  jest  górzysty,  zbocza  są jednak  raczej

łagodne. Można tu spotkać liczne kratery i wodospady. Raiatea i Tahaa mają wspólną rafę koralową.

Raiatea  uznawana jest za kolebkę polinezyjskiej cywilizacji i centrum życia kulturalnego i religijnego,

liczącą sobie już 1000 lat. Do dziś ślady dawnej świetności wyspy są widoczne, stąd często określa

się nią jako „świętą wyspę”. Wśród egzotycznej przyrody można znaleźć rzadki kwiat rosnący tylko na

Raiatea,  a  dokładniej  na zboczach  góry Temehani.  Apetahia  raiateensis  -  biały  kwiat  z  czterema

płatkami,  otwiera  się  każdego  ranka z  charakterystycznym  odgłosem.  Dla  Europejczyków  piękno

wyspy odkrył Thomas Cook w 1769 roku. Raiatea wraz z położoną nieco na północ Tahaą otoczona

jest wspólną rafą koralową – być może dawniej obie wyspy były połączone.



Huanine(2)
Oddalone od Tahiti o 170 km Huahine składa się z dwóch pomniejszych wysepek – Huahine Nui i

Huahine Iti. Bogata roślinność oraz niezmieniony przez człowieka krajobraz nadają tej wyspie nieco

dzikiego charakteru. Białe, piaszczyste plaże i krystalicznie czysta laguna są idealnym miejscem na

wytchnienie od zgiełku.  Dzięki żyznej  glebie na wyspie  intensywnie uprawia się wanilię.  Będąc na

wyspie  warto  zwiedzić  jej  plantacje  oraz  ogród  botaniczny  Eden  Parc,  gdzie  oprócz  podziwiania

przyrody można nabyć oryginalne przetwory z egzotycznych owoców. Na wyspie znajdują się także

stanowiska archeologiczne z okresu przed przybyciem Europejczyków. 

Tahaa(3)
Połączona wspólną rafą koralową z Raiateą, wyspa Tahaa to przede wszystkim piaszczyste plaże,

liczne  laguny oraz zapach  wanilii.  Ok.  80% wanilii  z  Polinezji  Francuskiej  pochodzi  właśnie  z  tej

niewielkiej  wyspy.  Centralna część  wyspy jest dość górzysta – wzniesienia sięgają prawie 600 m.

Dookoła  niej  znajduje  się też kilka pomniejszych  koralowych wysepek,  jak  Motu Tautau czy Motu

Vahine. 



Maupiti(4)
Niewielki  atol  koralowy,  w  którego  centrum  znajduje  się  wulkaniczna  wysepka.  Obecnie  Maupiti

zamieszkuje niewiele ponad 1000 osób, głównym zajęciem mieszkańców jest uprawa owoców noni

(morwy indyjskiej), która słynie z niezwykłych leczniczych właściwości. Pierwsi Europejczycy dotarli na

wyspę dopiero pod koniec XVIII wieku, wcześniej na Maupiti istniała dość rozwinięta kultura, która była

silnie powiązana z oddalonym o 50 km na wschód Bora-Bora. 

Bora Bora(5)
Największą perłą tego regionu jest bezkonkurencyjna, wyróżniająca się rajską scenerią, nieskazitelną

tropikalną przyroda, spokojem, luksusem, genialnymi plażami, turkusowym kolorem, otaczających ją

wód - królowa wszystkich wysp –Bora Bora. Piękno tej wyjątkowej wyspy opiera się na sile natury. W

tym raju nie ma miejsca na niskiej jakości hotele czy sztuczne, mało oryginalne atrakcje turystyczne,

tutaj piękno malowniczych krajobrazów przemawia swoim najbardziej donośnym głosem.

Bora Bora to wyspa, której nie trzeba nikomu przedstawiać, każdy turysta marzy o tym by choć na

chwilę znaleźć się w tak pięknym miejscu. Bora Bora w rzeczywistości jest rajem na ziemi, który mimo

niewielkich rozmiarów gwarantuje każdemu wczasowiczowi swój własny skrawek nieba. Wyspa Bora

Bora  jest  idealna  do  wypoczynku  i  żadne  mało  które  miejsce  na  świecie  może  przebić  oferty

turystyczne tej niewielkiej wyspy.

Wyspę Bora Bora odnajdziemy w archipelagu wysp położonych na Oceanie Spokojnym, w miejscu

gdzie czas całkowicie stanął w miejscu, a wakacje nigdy się nie kończą. Na Bora Bora turkus wody

zgubił  się  z  błękitem  nieba  i  razem  całkowicie  zatracili  horyzont.  Na  Bora  Bora  biały  piasek

osamotnionych plaż zalotnie  mieni  się w słońcu zapraszając do odpoczynku,  a intensywna zieleń

tropików razem z wiatrem szepcze nam do ucha, że znaleźliśmy się w raju. 

Spędzając wakacje na Bora Bora przygotujmy się na najwyższą formę luksusu podaną bezpośrednio

pod nasz dom. Na miejscu możemy korzystać ze wspaniałego zaplecza turystycznego, wypełnionego

najlepszymi  restauracjami  i  sieciami  basenów.  Na  wyspie  panują  idealne  warunki  do  uprawiania

sportów wodnych. Miłośnicy zabawy w wodzie mogą spróbować swoich sił w nurkowaniu czy jeździe

na nartach wodnych.



Na wyspie Bora Bora znajduje się także jedno z najlepszych centrów SPA na świecie, jednak komu

potrzebne SPA na Bora Bora? Przecież to oczywiste, że tak wspaniała wyspa gwarantuje sama w

sobie odnowę ducha i ciała. Bora Bora to doznania na najwyższym, niebiańskim niemalże, poziomie.

Tahiti  (6)  (  w  planie  powyżej  nie  ujęto  zwiedzania  wyspy  –  do  przemyślenia.

Konieczne przedłużenie pobytu)

Tahiti  to  największa  i  najbardziej  zaludniona  wyspa  Polinezji  Francuskiej.  Powstała  z  połączenia

dwóch, obecnie wygasłych wulkanów – Tahiti Nui i Tahiti Iti, które oddziela jedynie wąski przesmyk.

Wyspa otoczona jest przepiękną laguną, zaś wybrzeże pokryte jest czarnym, wulkanicznym piaskiem.

Tahiti  to  nie  tylko  raj  dla  miłośników  plażowania,  ale  także  amatorów  sportów  wodnych,  jak:

nurkowanie,  surfing,  narty  wodne  czy  wędkowanie.  Na  wyspie  znajduje  się  także  pole  golfowe.

Miłośnicy górskich wycieczek mają do dyspozycji centralną część wyspy ze szczytami powyżej 2000

m, wodospadami i  grotami. Urokowi  wyspy uległ  francuski malarz Paul  Gauguin,  który spędził  na

Tahiti kilka lat, by ostatecznie osiąść na pobliskich Markizach. Głównym miastem wyspy jest Papeete,

gdzie  można  znaleźć  liczne  bary,  restauracje,  sklepy,  a  także  dyskoteki.  Wyspa  słynie  także  z

pięknych Tahitanek oraz tańca „tamure”, który polega na kołysaniu biodrami przepasanymi kawałkiem

bawełny – pareo. 

Cena: 8900zł/os ( przy 12 osóbach w załodze)

W cenie:

 realizacja programu rejsu

 czarter katamaranu Lagoon 52 ( 2019 r.)

 transfer - lotnisko Raiatea-Marina 

 podstawowe szkolenie żeglarskie

 sprzątanie jachtu po rejsie.

 turystyczny fundusz gwarancyjny

 pełne ubezpieczenie turystyczne OC, NNW, KL, bagaż zgodnie z ofertą 

Colonnade – pakiet brązowy Premier.

 pościel, ręczniki, ponton z silnikiem zaburtowym



 obowiązkowe ubezpieczenie kaucji

W cenie nie ujęto:

 lotów ( ceny sugerowanych lotów na dzień 09.02.2021 to) :

Warszawa-San Francisco-Warszawa                                           ~ 2700 zł/os

San Francisco-Papeete-Sam Francisco                                        ~2224 zł/os

Papete-Raiatea-Papeete                                                              ~ 1317 zł/os   

 2 noclegów ze śniadaniami w San Francisco

 2 noclegów ze śniadaniami w Papeete

 transferów lotnisko-hotele-marina-lotnisko w San Francisco, Lotnisko-hotel na 

Tahiti.

 składki jachtowej: wyżywienie, opłaty portowe,wstępów do parków 

narodowych,  paliwo do jachtu i pontonu, sprzątanie jachtu po rejsie . Będą 

one opłacane ze wspólnej kasy jachtowej - 30 EUR/ osobę/dzień (skipper nie 

opłaca składki) i rozliczonej po rejsie.

 wydatków własnych

 opłat klimatycznych w hotelach ( płaconych na miejscu)

UWAGA:

1. Proponuje  wykupienie  ubezpieczenia  od  rezygnacji  z  imprezy

turystycznej.  Są 2 systemy takiego ubezpieczenia.  Rezygnacja  100% i

rezygnacja  100%  max.  Dla  zainteresowanych  prześlę  tabelę  w  której

określono powody rezygnacji. .

 Wszelkie pytania proszę kierować do  : Rafał Leśniak +48 697 277 404


