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Tahiti é a porta de entrada da paradisíaca Polinésia Francesa, território ultramarino ao sul do Pacífico, que abriga 
mais de 110 ilhas e atóis divididos em cinco arquipélagos banhados por águas quentes e límpidas e emoldurados 
por montanhas e picos vulcânicos cobertos por uma vegetação tropical abundante. Como se não bastasse toda sua 
beleza natural, dentre as outras ilhas polinésias, as mais procuradas turisticamente são: 
 
 
PAPEETE 
Ao contrário da maioria das ilhas da região, a capital do Tahiti é uma espécie de metrópole da Polinésia Francesa. Com cerca 
de 50 mil habitantes, Papeete oferece uma vida noturna agitada, bares com músicas típicas e discotecas concentradas no 
bulevar Pomaré (beira-mar). A cidade é encarada como porta de entrada e saída da Polinésia. 
 
MOOREA 
O maior ecossistema de recifes de corais do mundo consiste na verdade em 3.000 recifes isolados. A ilha de Moorea é uma 
base perfeita para mergulhadores com snorkel ou cilindro que desejam ver de perto a diversidade de vida existente entre os 
corais. Graças aos barcos com fundo de vidro, quem não sabe nadar também pode desfrutar do mesmo desfile de criaturas 
maravilhosas. Formada quando metade de um vulcão monolítico desmoronou no mar de águas azul esverdeadas, Moorea é 
uma extraordinária ilha em forma de coração que parece simplesmente o paraíso. 
 
BORA BORA 
Além das praias desertas e dos "motus" (ilhotas formadas por corais) que propiciam atividades como a prática do snorkel ou 
esportes a vela, é possível conhecer a ilha e suas trilhas em passeios de carro, de bicicleta ou a pé. É a ilha mais procurada por 
casais em lua de mel. 
 
 
 
 
 
 
01 dia |  
PAPEETE 
Chegada no aeroporto internacional de Papeete – Faa’a, após tramites de imigração, retirada de bagagens e alfândega, 
recepção com flores de Lei traslado ao hotel selecionado. Restante do dia livre para atividades independentes. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (sem refeições).  
 
02 dia |  
PAPEETE >>> MOOREA 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto internacional de Papeete – Faa’a para tramites de check in e embarque em 
voo com destino a Moorea. Chegada, após retirada das bagagens, recepção e traslado ao hotel selecionado. Restante do dia 
livre para atividades independentes. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
03 dia |  
MOOREA 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais e desfrutar desse destino paradisíaco. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  

ITINERÁRIO | 09 dias / 08 noites  



POLINÉSIA FRANCESA | O Melhor da Polinésia by  
                                 Papeete, Moorea & Bora Bora 
                                  (ATR PF 05.030) 

 
 

www.asiatotal.com.br 

 
 
04 dia |  
MOOREA 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais e desfrutar desse destino paradisíaco. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
05 dia |  
MOOREA >>> BORA BORA 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto de Moorea para tramites de check in e embarque em voo com destino a 
Boa Bora. Chegada, após retirada das bagagens, recepção e traslado ao hotel selecionado. Restante do dia livre para atividades 
independentes. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
06 dia |  
BORA BORA 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais e desfrutar desse destino paradisíaco. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
 
07 dia |  
BORA BORA 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais e desfrutar desse destino paradisíaco. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
08 dia |  
BORA BORA >>> PAPEETE   
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado, recepção e traslado ao aeroporto para tramites de Check in e embarque em voo com destino a 
Papeete. Chegada, após retirada das bagagens, recepção e traslado ao hotel selecionado. Resto do dia livre. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
09 dia |  
PAPEETE   
Em horário pré-determinado, traslado ao aeroporto internacional de Papeete – Faa’a, para tramites de check-in e embarque 
em voo com destino a cidade de origem.  
Regime: (sem refeições).  
 
 
 
Fim de nossos serviços 
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- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa de acordo ao itinerário em serviço regular compartilhado com assistência com guia 
no idioma inglês; 
- e-ticket domestico no trecho Papeete/ Moorea/ Bora Bora/ Papeete em classe econômica, a ser entregue pelo operador local; 
- 08 (oito) noites de hospedagem com café da manhã diário conforme o itinerário acima (check-in 15h00 e check-out 11h00);  
- Cartão de assistência de viagem por 12 (doze) dias;  
- Assistência no idioma português 24 (vinte quatro) horas; 07 (sete) dias da semana no telefone emergencial da Ásia Total. 
 
 
 
 
 
 
- E-tickets aéreos internacionais; 
- Outros itens não informados no O QUE INCLUI, tais como: bebidas nas refeições, lavanderia, telefonemas entre outros; 
- Gorjetas para os carregadores de bagagem, guias e motoristas. 
 
 
 
 
 
 
Cidade Noites Hotel Categoria Apartamento 

 
Primeira Superior   

Papeete 01 Manava Suite Resort Tahiti Garden Studio 
Moorea 03 Manava Beach Resort & Spa Moorea Family Garden View Duplex 
Bora Bora 03 Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa Golden Pool Villa 
Papeete 01 Manava Suite Resort Tahiti Garden Studio 

 
 
 
 
 
 
 
Temporada  & Suplementos Duplo Individual 
1abr a 30mai 2021 2.734,00 4.484,00 
1 a 30jun 2021 3.659,00 6.284,00 
1jul a 31out 2021 3.770,00 6.505,00 
1 a 30nov 2021 2.686,00 4.435,00 
1 a 10dez 2021 & 11jan a 31mar 2022 2.645,00 4.354,00 
11dez 2021 a 10jan 2022 2.743 ,00 4.452,00 

Suplemento Moorea (3 noites) - Beach Bungalow   
1abr a 31mai '21 & 1nov ’21 a 31mar ‘22  152,00 304,00 

1jun a 31out ‘21 117,00 234,00 
Suplemento Bora Bora (3 noites) - Overwater Water Bungalow   

1abr a 31mai '21 & 1nov ’21 a 31mar ‘22  385,00 769,00 
1jun a 31out ‘21 577,00 1.153,00 

  

O QUE NÃO INCLUI 

O QUE INCLUI 

VALORES 
Euros por pessoa (mínimo 02 pessoas)  

HOTÉIS HOTÉIS PREVISTOS 
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Observações Importantes: 
1) Tarifas válidas para saídas para um mínimo de 02 passageiros viajando juntos; 
2) As ofertas especiais de hotéis foram utilizadas para os valores publicados, sendo que algumas ofertas podem não ser aplicáveis 
no decorrer do ano, ou em algumas datas de alta demanda. Nesses casos, teremos os valores exatos na confirmação da reserva; 
3) As tarifas dos pacotes incluem todos os impostos, com exceção do imposto municipal abaixo, que é pago diretamente aos 
hotéis pelos clientes: caso o nível dos impostos seja alterado, nos reservamos o direito de alterar os valores: hotéis em Papeete 
€ 1,26 por pessoa/noite & hotéis em Moorea e Bora Bora € 1,68 por pessoa/noite; 
4) O resort fee no Manava Suite Resort Tahiti e pago diretamente no hotel no valor € 12,57 por apartamento/noite; 
5) No período de Natal (24dez) e Ano Novo (31dez) são obrigatórias as ceias, serão informadas na confirmação da reserva; 
6) Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 

 
 
 
 
 
 
 
1) Manava Beach Resort & Spa Moorea 
- Uma Perola negra em uma caixa de joias. 
2) Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa 
- Uma garrafa de champagne (37,5cl.). 
 
 
 
 
 
 
Favor consultar-nos as formas de pagamentos vigentes. 
 
 
 
 
 
 
Manava Suite Resort Tahiti 
- Cancelamentos até 7 (sete) dias antes da chegada, cobrará 100% (cinquenta) por cento de multa da reserva; 
Manava Beach Resort & Spa Moorea  
- Cancelamentos até 7 (sete) dias antes da chegada, cobrará 100% (cinquenta) por cento de multa da reserva; 
Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa  
- Cancelamentos de 14 (quatorze) dias antes da chegada, cobrará 2 (duas) noites da reserva;  
 
Esses dados abaixo são para todos os hotéis acima: 
- Os traslados e e-tickets aéreos domésticos também se cobrarão no ato do cancelamento sem direito a reembolso; 
- Cancelamentos recebidos até o dia da chegada, multa de 100% (cem por cento) do valor total da viagem; 
- Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da viagem. 
Obs., a politica de cancelamento estão sujeitas alterações a qualquer momento devido atual situação (Covid-19) ou por motivos de força 
maior. 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAS DE PAGAMENTO 

POLITICA DE CANCELAMENTOS 

BENEFICIOS LUA DE MEL 
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1) A partir do primeiro orçamento enviado, serão permitidos o envio de até 3 novas propostas ou alterações.  Uma vez atingido 
este limite, para prosseguirmos será necessária a sinalização no valor de € 200,00 por pessoa e após a sinalização, consideramos 
até 02 novas cotações ou ajustes antes da efetivação da reserva. Em caso de efetivação da reserva, esse valor será descontado 
no pagamento total do programa. Caso a reserva não seja solicitada o valor será retido como Taxa de Prestação de Serviço de 
Consultoria (€ 200 por pessoa); 
2) As reservas devem ser solicitadas por escrito junto com a Ficha de reserva devidamente preenchida e a cópia do passaporte; 
3) Cancelamento de reserva confirmada, não dará direito a reembolso do valor referente ao pagamento da prestação de serviço 
de reserva (€ 200 (duzentos) por pessoa), depois que tal serviço foi prestado; 
4) Importante ressaltar que dentro da validade de cada tarifa informada, a data do check-out deve coincidir com a última data 
de validade do período; 
5) O máximo de bagagem permitido durante os traslados é trechos aéreos domésticos na Polinésia francesa é de 01 (uma) 
mala média de até 23kg por pessoa, e uma bagagem de mão (carry on de 45x35x20) de até 5kg por pessoa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Documentos Necessários: Brasileiros precisam de passaporte com validade mínima de 06 (seis) meses, com ao menos 03 
(três) páginas em branco; apresentar voucher de hospedagem cobrindo todo o período de permanência do país; 
2) Para menores de 18 (dezoito) anos é obrigatória à autorização do pai e da mãe. Nos casos em que esteja viajando na 
companhia de apenas um dos pais é necessário autorizado por escrito do outro; 
3) Vistos/Vacinas – Polinésia Francesa: Brasileiros não necessitam de visto de entrada de turismo, mas devem apresentar os 
seguintes documentos na chegada: passaporte válido por no mínimo 6 meses, passagem aérea ida/volta confirmada, 
comprovante de acomodação (voucher do hotel), disponibilidade de recursos financeiros para a estada (US$/Travel 
cheque/Cartão de crédito internacional). Não há obrigatoriedade de vacinas. Necessário cartão de assistência de viagem com 
cobertura de Euros 30.000 englobando assistência médica/hospitalar e repatriação sanitária. 
 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 


