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Tahiti, Bora Bora & Rangiroa 
10 Dias / 08 Noites 

Saída: Segundas-feiras 

30 anos de experiência e qualidade! 

Rangiroa é considerada o paraíso dos mergulhadores e tem uma das praias mais lindas da Polinesia. A vida marinha ao 

seu redor é indescritível. Bora Bora é a ilha mais desejada pelos turistas pela sua excepcional beleza. Águas límpidas, 
lagoa azul e praias de areia branca tornam esse lugar especial. 

 

1º Dia – Segunda-feira – .../ Santiago / Papeete 
Chegada e embarque em voo de conexão com destino a Papeete. Chegada e traslado ao hotel, incluindo recepção com 

colar de flores. Hospedagem. 

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 – Terça-feira – Papeete / 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.  
 

3º ao 4º Dia – Quarta-feira a Quinta-feira – Bora Bora 

Dias livres para atividades pessoais.  
 

5º Dia – Sexta-feira – Bora Bora / Rangiroa 
Pela manhã, traslado ao aeroporto e embarque em voo com destino a Rangiroa. Chegada e traslado ao hotel. Restante 

do dia livre para atividades pessoais. Hospedagem.  
 

A ilha de Rangiroa faz parte do arquipélago Tuamotu. Possui uma das praias mais lindas da Polinésia Francesa, de mar 

azul turquesa, e também a melhor ilha de toda a Polinésia para a prática do mergulho. 
 

6º ao 7º Dia – Sábado a Domingo – Rangiroa 

Dias livres para atividades pessoais. 
 

8º Dia – Segunda-feira – Rangiroa / Papeete  

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.  
 

9º Dia – Terça-feira – Papeete / Santiago 

Embarque em voo da madrugada com destino a Santiago. Chegada e apresentação por conta do passageiro ao hotel 

localizado na região do aeroporto. Hospedagem. 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 



 

 

(11) 3383-1200 / atendimento@raidho.com.br / www.raidho.com.br  

 

 

10º Dia – Quarta-feira – Santiago / ... 

Apresentação por conta do passageiro ao aeroporto para embarque em voo de retorno. Fim dos nossos serviços. 

 

HOTÉIS PREVISTOS 

Opção Cidades Noites Hotel Acomodação Categoria 

1 

Papeete 1 Tahiti Pearl Beach Resort 
Deluxe Ocean view 

room 
Primeira 

Bora Bora 3 
Bora Bora Pearl Beach 

Resort & Spa 
Garden Pool Villa Primeira 

Rangiroa 3 
Kia Ora Rangiroa Resort & 

Spa 

Beach Bungalow with 

jacuzzi 

Primeira 

Superior 

Papeete Day use Tahiti Pearl Beach Resort 
Deluxe Ocean view 

room 
Primeira 

Santiago 1 Holiday Inn Airport Standard Primeira 

2 

Papeete 1 Tahiti Pearl Beach Resort 
Deluxe Ocean view 

room 
Primeira 

Bora Bora 3 Le Méridien Bora Bora Beach Bungalow 
Primeira 
Superior 

Rangiroa 3 
Kia Ora Rangiroa Resort & 

Spa 
Beach Bungalow with 

jacuzzi 
Primeira 
Superior 

Papeete Day use Tahiti Pearl Beach Resort 
Deluxe Ocean view 

room 
Primeira 

Santiago 1 Holiday Inn Airport Standard Primeira 

 

PARTE TERRESTRE 

EUR = Euro / R$ = Real 

Opção Validade 
Por pessoa em EUR Por pessoa em R$ 

QUARTO DUPLO 
QUARTO 

INDIVIDUAL 
QUARTO DUPLO 

QUARTO 

INDIVIDUAL 

1 

 

27Abr a 31Mai'20 2.800 4.552 13.692 22.259 

1 a 30Jun'20 3.284 5.459 16.059 26.695 

1Jul a 29Out'20 3.377 5.644 16.514 27.599 

1Nov a 10Dez'20 
11Jan a 31Mar'21 

2.740 4.491 13.399 21.961 

11 a 20Dez'20 
4 a 10Jan'21 

2.861 4.613 13.990 22.558 

21Dez'20 a 3Jan'21 2.954 4.798 14.445 23.462 

2 

01Abr a 31Mai'20 4.099 7.097 20.044 34.704 

01 a 30Jun'20 4.161 7.158 20.347 35.003 

1Jul a 31Out'20 

21Dez'20 a 3Jan'21 
4.253 7.343 20.797 35.907 

1Nov a 10Dez'20 

11Jan a 31Mar'21 
3.124 5.207 15.276 25.462 

11 a 20Dez'20 

5 a 10Jan'21 
3.246 5.329 15.873 26.059 

À incluir imposto. Consulte-nos 

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 = 4,89 da data de 

05/02/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 

 

O que inclui: 
- Passagem aérea em classe econômica voando Air Tahiti nos trechos internos Papeete/ Bora Bora / Rangiroa / 

Papeete, emitido pelo operador local; 

- 08 (oito) noites de hospedagem com café da manhã; 
- 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 GTA FULL válido por 10 dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 75 anos de 

idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 
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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: 

- Alimentação (exceto café da manhã); 

- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 

- Traslados em Santiago; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 

- O que não estiver especificado como incluído. 

 
 

SUPLEMENTO UPGRADE DE ACOMODAÇÃO  

VÁLIDO PARA AS 3 NOITES DE HOSPEDAGEM 

EUR = Euro / R$ = Real 

Opção Ilha Acomodação Período 

Por pessoa em 

EUR 
Por pessoa em R$ 

QUARTO 

DUPLO 

QUARTO 

INDIVIDUAL 

QUARTO 

DUPLO 

QUARTO 

INDIVIDUAL 

1 
 

Rangiroa 
Overwater 

Bungalow 

27Abr a 30Jun'20 

1Nov a 20Dez'20 
4Jan a 31Mar'21 

+ 556 + 1.112 + 2.719 + 5.438 

1Jul a 29Out'20 

21Dez'20 a 3Jan'21 
+ 618 + 1.235 + 3.022 + 6.039 

Bora Bora 
Overwater 
Bungalow 

27Abr a 31Mai'20 

4Jan a 31Mar'21 
+ 354 + 707 + 1.731 + 3.457 

1Jun'20 a 3Jan'21 + 398 + 796 + 1.946 + 3.892 

2 

Rangiroa 
Overwater 

Bungalow 

27Abr a 30Jun'20 

1Nov a 20Dez'20 
4Jan a 31Mar'21 

+ 556 + 1.112 + 2.719 + 5.438 

1Jul a 29Out'20 

21Dez'20 a 3Jan'21 
+ 618 + 1.235 + 3.022 + 6.039 

Bora Bora 
Lagoon 

Overwater 
bungalow 

1Abr a 31Mai'20 

1Nov a 19Dez'20 
4Jan a 31Mar'21 

+ 295 + 590 + 1.443 + 2.885 

1Jun a 31Out'20 

20Dez'20 a 3Jan'21 
+ 201 + 402 + 983 + 1.966 

À incluir imposto. Consulte-nos 

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 = 4,89 da data de 

05/02/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 

 

 

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; 
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· 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 GTA FULL 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; 
- 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 CHILE 

                

         

PASSAPORTE 
  

✓  

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

 
É permitido o embarque com 

Cédula de Identidade original (RG) 
original, desde que esteja em bom 

estado de conservação e emitida 

há menos de 10 anos. Não serão 
aceitas carteiras funcionais (CREA, 

OAB, CRM, etc), ou CNH 

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 

https://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/sompo.pdf

