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Polinésia Francesa e Los Angeles 
13 Dias / 9 Noites 

Saída: Diárias 

27 anos de experiência e qualidade! 

Papeete, Moorea e Bora Bora são as três ilhas mais conhecidas da Polinésia Francesa, localizadas no meio do Pacífico. 
Essas ilhas são donas de uma rara e indescritível beleza. As ilhas são destinos que fazem parte do imaginário comum 
dos mortais e para onde qualquer um gostaria de ir rumo à férias inesquecíveis. Pelo menos, uma vez na vida. Conheça 
essas ilhas, sinta-se em casa e desfrute dessas praias de águas límpidas e areias brancas. 
 
1º Dia – São Paulo / Los Angeles  

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos para embarque em voo com destino a Los Angeles.  
 

NOTA IMPORTANTE: Os horários e dias de saída e chegada dos voos variam de acordo com a Cia. Aérea utilizada. 

Favor verificar os horários e/ou necessidade de pernoite na cidade de conexão com seu consultor de viagens no 
momento da consulta.  
 
2º Dia – Los Angeles  
Chegada pela manhã e apresentação por conta do passageiro ao hotel localizado em Los Angeles. Hospedagem. 
 

3º ao 4º Dia – Los Angeles 
Dias livres para atividades pessoais. Hospedagem. 
 
5º Dia – Los Angeles  / Papeete 
Apresentação por conta do passageiro ao aeroporto para embarque em voo com destino a Papeete. Pernoite a bordo. 
 
6º Dia – Papeete / Moorea 

Chegada em Papeete, recepção com colar de flores e traslado ao porto para embarque em ferry com destino a Moorea. 
Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre para atividades pessoais. Hospedagem.  
 

A ilha de Moorea está próxima da ilha do Tahiti, localizada a 17 km de Papeete. São cerca de 15 minutos de avião ou 
30 minutos de barco. Ela oferece muitas riquezas aos turistas, incluindo belas praias como a Temae, com águas 
cristalinas e ótimas condições para nadar e para a prática de snorkel. Outro ponto turístico importante é a praia de 
Tiahura com sua galeria de arte moderna e o seu centro comercial. 
A ilha é conhecida como a ilha do abacaxi. Lá você ainda pode explorar as plantações de degustar licor e vinho feitos de 
abacaxi. 
 

7º ao 8º Dia – Moorea  
Dias livres para atividades pessoais.  
 

Sugestão: Conheça a praia de Papetoai, região movimentada onde estão localizados os principais hotéis da ilha e a 

praia de Pihaena (localizada entre as baías de Cook e Opunohu). Pihaena oferece ainda tours de Safári com 
quadricículos ou em pequenas vans mostrando a linda fauna e flora local, o Tiki Village (onde são realizadas cerimônias 

de casamentos no completo estilo tahitiano com duração de uma hora aproximadamente) e shows típicos da região. 
 

 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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9º Dia – Moorea / Bora Bora 
Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Bora Bora. Chegada e traslado ao 

hotel. Restante do dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
 

A ilha de Bora Bora é um local de águas límpidas e quentes, muito romântica e especial. É provavelmente a ilha mais 
desejada pelos turistas devido a sua excepcional beleza. Seus territórios são dominados por dois picos vulcânicos 
erguidos como torres em meio a uma riquíssima vegetação, como se fossem seus melhores monumentos. Encontra-se 

a 240 km ao noroeste do Tahiti. A ilha é formada por uma lagoa multicolorida e rodeada por ilhotas nos interiores, que 
protegem os arrecifes de coral.  
 
10º ao 11º Dia – Bora Bora  
Dias livres para atividades pessoais. 
 

Sugestão: Em Bora Bora pode-se realizar diferentes excursões e diversas atividades como voos em helicóptero, 
mergulho, snorkeling e outros.  
 

12º Dia – Bora Bora / Papeete / Los Angeles 
Pela manhã, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Papeete. Chegada e traslado ao hotel para 

acomodação por algumas horas (day use). Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque de retorno em 

voo internacional. 
 

13º Dia – Los Angeles / São Paulo 
Chegada e embarque em voo de conexão com destino a São Paulo. Chegada e fim dos nossos serviços. 
 

HOTÉIS PREVISTOS  

Opção Cidades Noites Hotel Acomodação Categoria 

01 

Los Angeles 3 Westin Bonaventure Standard Room Primeira 

Moorea 3 Manava Beach Resort & Spa Premium Garden Pool Bungalow Primeira 

Bora Bora 3 Pearl Beach Resort & Spa Garden Pool Villa Primeira 

Papeete 
Day 
use 

Manava Suite Resort Tahiti Standard Room Primeira 

02 

Los Angeles 3 Westin Bonaventure Standard Room Primeira 

Moorea 3 Sofitel Ia Ora Beach Resort Luxury Garden Bungalow Primeira 

Bora Bora 3 Le Méridien Bora Bora  Beach Bungalow 
Primeira 
Superior 

Papeete 
Day 
use 

Le Méridien Tahiti Deluxe Garden Room 
Primeira 
Superior 

03 

Los Angeles 3 Westin Bonaventure Standard Room Primeira 

Moorea 3 Hilton Lagoon Resort & Spa Garden Pool Bungalow Luxo 

Bora Bora 3 St. Regis Bora Bora Resort Reefside Garden Pool Villa Luxo 

Papeete 
Day 
use 

Le Méridien Tahiti Deluxe Garden Room 
Primeira 
Superior 

04 

Los Angeles 3 Westin Bonaventure Standard Room Primeira 

Moorea 3 
Intercontinental Resort & 

Spa 
Lanai Room Luxo 

Bora Bora 3 Intercontinental Thalasso Emerald Overwater Bungalow Luxo 

Papeete 
Day 
use 

InterContinental Resort & 
Spa 

Garden View Room Luxo 

05 

Los Angeles 3 Westin Bonaventure Standard Room Primeira 

Moorea 3 Hilton Lagoon Resort & Spa Garden Pool Bungalow Luxo 

Bora Bora 3 
Conrad Bora Bora Nui 

Resort 
Overwater Villa Luxo 

Papeete 
Day 
use 

Le Méridien Tahiti Deluxe Garden Room 
Primeira 
Superior 
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PARTE TERRESTRE 

EUR  = Euro / R$ = Real 

Opção Validade 
Por pessoa em EUR Por pessoa em R$ 

QUARTO 
DUPLO 

QUARTO 
INDIVIDUAL 

QUARTO 
DUPLO 

QUARTO 
INDIVIDUAL 

01 
 

PROMOÇÃO  

Reserve com 120 dias de 

antecedência e ganhe de 20% a 

30% de desconto na diária em 

Moorea e Bora Bora. 

  

Promoções já aplicadas -> 

01Jan a 31Mar'18 2.668 4.468 10.672 17.872 

01Abr a 31Mai'18 2.540 4.174 10.160 16.696 

01Jun a 31Out'18 3.137 5.323 12.548 21.292 

01Nov'18 a 31Mar'19 2.501 4.135 10.004 16.540 

02 
 

PROMOÇÃO  

Sofitel Moorea com 25% de 

desconto nas reservas de 01Abr’18 

a 31Mar’19. 

 
Le Meridien Bora Bora – Fique 3 

noites e Pague por 2. Válido de 

01Abr’18 a 31Mar’19. 

 

Le Meridien Bora Bora – Ganhe 

meia pensão (café da manhã e 

jantar de 01Mai a 31Out’18 

  

Promoções já aplicadas -> 

04Jan a 31Mar'18 2.757 4.741 11.028 18.964 

01 a 30Abr'18 2.821 4.831 11.284 19.324 

01 a 31Mai'18 3.319 5.559 13.276 22.236 

01Jun a 31Out'18 3.445 5.767 13.780 23.068 

01Nov a 21Dez'18 
06Jan a 31Mar'19 

2.782 4.792 11.128 19.168 

03 
 

PROMOÇÃO  

Hilton Moorea - Reserve com 120 

dias de antecedência e ganhe de 
20% a 30% de desconto na diária 

de 01Abr’18 a 31Mar’19. 

 

Promoções já aplicadas -> 

04Jan a 31Mar'18 3.653 6.516 14.612 26.064 

01Abr a 31Out'18 3.891 6.952 15.564 27.808 

01Nov a 21Dez'18 
06Jan a 31Mar'19 

3.961 7.048 15.844 28.192 

04 
 

PROMOÇÃO  

Intercontinental Moorea – Fique 3 
noites e Pague por 2. Válido de 

01Abr’18 a 31Mar’19. 

 

Intercontinental Thalasso Bora 

Bora - Reserve com 90 dias de 

antecedência e ganhe de 20% de 

desconto na diária  01Abr’18 a 

31Mar’19. 

 
Ganhe meia pensão (café da 

manhã e jantar de 01Abr’18 a 

31Mar’19. 

 

Promoções já aplicadas -> 

04Jan a 31Mar'18 3.651 6.511 14.604 26.044 

01Abr a 31Mai'18 3.635 6.453 14.540 25.812 

01Jun a 31Out'18 3.416 5.976 13.664 23.904 

01Nov a 21Dez'18 
06Jan a 31Mar'19 

3.737 6.572 14.948 26.288 

05 
 

PROMOÇÃO  

Hilton Moorea - Reserve com 120 

dias de antecedência e ganhe de 

20% a 30% de desconto na diária 

de 01Abr’18 a 31Mar’19. 

 

Conrad Bora Bora - Reserve com 

90 dias de antecedência e ganhe 

de 25% de desconto na diária  

01Abr’18 a 31Mar’19. 

 
Promoções já aplicadas -> 

04Jan a 31Mar'18 3.377 5.937 13.508 23.748 

01 a 30Abr'18 3.306 5.781 13.224 23.124 

01 a 31Mai'18 3.626 6.383 14.504 25.532 

01Jun a 31Out'18 3.866 6.863 15.464 27.452 

01Nov a 21Dez'18 
06Jan a 31Mar'19 

3.937 6.959 15.748 27.836 

À incluir imposto 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração sem aviso 
prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólar Americano e Real, considerando o câmbio de Eur 1 = 4,00 da data de 
12/12/2017 e estão sujeitos à variação cambial. 
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O que inclui: 
- 03 (três) noites de hospedagem sem refeições em Los Angeles; 
- Passagem aérea em classe econômica voando Air Tahiti nos trechos internos Moorea / Bora Bora / Papeete, emitido 
pelo operador local; 
- Bilhete de ferry nos trechos Papeete / Moorea; 

- 06 (seis) noites de hospedagem com café da manhã na Polinésia Francesa; 
- Day Use em Papeete sem café da manhã; 
- Traslados de chegada e saída em serviço regular com assistência em idioma inglês na Polinésia Francesa; 
- Seguro viagem TRIP PROTECTOR válido por 13 dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 70 anos 
de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional; 
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de resort, embarque, combustível, segurança e governamentais; 

Taxas governamentais não incluídas – cobradas diretamente pelo hotel: 

> Taxas de todos os hotéis (exceto na ilha de Bora Bora) : xpf 150 (€1,26) por pessoa por noite 
> hotéis em Bora Bora : xpf 200 (€1,68) por pessoa por noite;  
- Taxas de resort não incluídas– cobradas diretamente pelo hotel: 
> Hotel Manava Suite Resort Tahiti : €10,47 por quarto por noite   
> Hotel Tahiti Pearl Beach Resort : €15,08 por quarto por noite   
- Alimentação (exceto café da manhã); 

- Alimentação em Los Angeles; 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
- Traslados em Los Angeles; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia. 

· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de EUR 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  

 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em R$ (reais) convertidas ao câmbio do dia; 

· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços – pelo cliente do Contrato de 

Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o Contrato de Intermediação de Serviços 
Turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 
Observações Importantes: 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem TRIP PROTECTOR incluído no pacote clicando aqui 

- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 

passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 

http://www.ifaseg.com.br/trip-protector/
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- Franquia de bagagem para voo interno: uma peça de até 23 Kg + bagagem de mão de até 5 Kg por pessoa que só 
podem ser levadas em malas moles e flexíveis. Tenha em conta que os aviões são pequenos e sua mala de mão pode 

não caber dentro do compartimento de bagagem; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 

- Todas as promoções estão sujeitas à alteração ou cancelamento; 

- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais. 
- Caso a companhia aérea escolhida voe pelos Estados Unidos será exigido o visto americano válido; 
 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 
 

DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 
(para brasileiros) 

POLINESIA FRANCESA ESTADOS UNIDOS 

                

         
PASSAPORTE 
 

 

  

Válido por pelo menos 6 meses da 
data de retorno ao Brasil 

  

Válido por pelo menos 6 meses da 
data de retorno ao Brasil 

VISTO  
Para permanência até 90 dias 

 

CERTIFICADO 
INTERNACIONAL DE 

VACINA CONTRA FEBRE 
AMARELA 

 
Deve ser providenciado no prazo 

mínimo de 10 dias antes do 
embarque 

 

 

 - obrigatório |  - não obrigatório 


