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Pacote Papeete, Moorea, Taha’a, 

Bora Bora & Rangiroa – Le Méridien 

Bora Bora 

Papeete, Moorea, Taha'a, Bora Bora, Rangiroa, Santiago 

  

• Duração: 17 dias.    Passagem Aérea:  inclusa.     Saídas: segundas-feiras. 

ROTEIRO: 

1º DIA: SÃO PAULO / SANTIAGO / PAPEETE 

Apresentação no aeroporto para check-in, embarque para Santiago e conexão para Papeete. Receptivo pelo 

representante local e traslado ao hotel para acomodação por 1 noite, com café da manhã incluso. 

 

2º DIA: PAPEETE / MOOREA 

Traslado ao porto de Papeete e embarque em catamarã com destino a Moorea, a ilha mais próxima do Tahiti e o lugar que 

proporciona interação com os nativos polinésios. Traslado do porto até ao hotel e acomodação por 3 noites, com café da 

manhã incluso. 

 

3º E 4º DIAS: MOOREA 

Dias livres para relaxar no hotel ou nas praias, subir a Magic Mountain para vistas espetaculares da ilha ou nadar com 

golfinhos. Fale com um agente de viagem para outras dicas e opções de passeios. 

 

5º DIA: MOOREA / TAHA‘A  

Traslado ao aeroporto de Moorea e embarque para Raiatea. Traslado de lancha (aproximadamente 30 minutos) para o 

hotel e acomodação por 3 noites, com café da manhã incluso. 

 

6º E 7º DIAS: TAHA‘A 

Dias livres. Consulte um agente de viagem sobre as opções de passeios. 

 

8º DIA: TAHA‘A / BORA BORA 

Traslado de lancha ao aeroporto de Raiatea e embarque para Bora Bora, a mais bela das ilhas polinésias. Traslado de 

barco do aeroporto de Bora Bora até o hotel e acomodação por 4 noites, com café da manhã incluso. 

 

9º AO 11º DIA: BORA BORA 

Dias livres. Aproveite a tranquilidade e a magia de Bora Bora com quem você ama. Um agente de viagem poderá dar dicas 

e sugestões de passeios e atividades. 

 

Veja aqui informações sobre cerimônias de casamento no Le Méridien Bora Bora (valor não incluso no pacote). 

http://www.watanabetur.com.br/
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https://www.kangaroo.com.br/hoteis/tahiti/le-meridien-bora-bora-resort.html
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12º DIA: BORA BORA / RANGIROA 

Traslado de barco ao aeroporto de Bora Bora e embarque para Rangiroa, o segundo maior 

atol do mundo. Recepção, traslado ao hotel e acomodação por 3 noites. 

 

13º E 14º DIAS: RANGIROA 

Dias livres para aproveitar as belas praias e o resort. 

 

15º DIA: RANGIROA / PAPEETE 

Traslado do hotel até o aeroporto e embarque com destino a Papeete. Na chegada, traslado ao hotel para acomodação 

por algumas horas (day use). Traslado ao aeroporto. 

 

16º DIA: PAPEETE / SANTIAGO 

Embarque de madrugada para o Chile. Na chegada a Santiago, apresentação por conta no hotel localizado em frente ao 

terminal internacional do aeroporto e acomodação por 1 noite, com café da manhã incluso. 

 

17º DIA: SANTIAGO / SÃO PAULO 

Apresentação por conta no aeroporto de Santiago para check-in e embarque para São Paulo. 

 

Obs: 

Período de chuvas no Tahiti: de novembro a março. 

SERVIÇOS: 

NESTE ROTEIRO INCLUI: 
- Passagem aérea internacional São Paulo / Papeete / Santiago / São Paulo, em classe econômica; 
- Passagens aéreas domésticas, em classe econômica; 
- Receptivo com colar de flores na chegada a Papeete; 
- Todos os traslados mencionados no roteiro; 
- Acomodação por 1 noite em Papeete, com café da manhã; 
- Acomodação por 3 noites em Moorea, com café da manhã; 
- Acomodação por 3 noites em Taha'a, com café da manhã; 
- Acomodação por 4 noites em Bora Bora, com café da manhã; 
- Acomodação por 3 noites em Rangiroa, com café da manhã; 
- Day use sem refeições por 1 noite em Papeete; 
- Acomodação por 1 noite em Santiago, com café da manhã; 
- Kit de viagem; 
- Seguro viagem. 
 
 
AMENIDADES DE LUA DE MEL OFERECIDAS PELOS HOTÉIS: 
Le Meridien Papeete: 
- 1 cocktail de frutas refrescantes. 
 
Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort: 
- Colar de flores; 
- Cocktail de suco de frutas na chegada; 
- 1 pareô. 
 
Le Meridien Bora Bora: 
- 1 garrafa de champanhe (37,5cl); 
- Um presente local para os noivos na chegada. 
 
Le Taha’a: 

http://www.watanabetur.com.br/
mailto:CECILIA@WATANABETUR.COM.BR
mailto:RODRIGO@WATANABETUR.COM.BR
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- 1 garrafa de champanhe; 
- Cama decorada com flores na chegada. 
 
Kia Ora Rangiroa: 

- 1 garrafa de vinho branco local. 
 
 
NESTE ROTEIRO NÃO INCLUI: 
- Taxas de embarque; 
- Taxa de turismo cobrado pelos hotéis na hora do check-out na Polinésia Francesa (aproximadamente US$ 2,00 por dia 
por pessoa); 
- Documentação de viagem; 
- Gastos com emissão de passaportes e vistos; 
- Excesso de bagagem; 
- Antecipação no horário de chegada (early check in); 
- Prorrogação no horário de saída (late check out); 
- Refeições não mencionadas como incluídas; 
- Bebidas; 
- Gorjetas para carregadores de malas; 
- Passeios; 
- Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas alcoólicas, alimentação extra, gorjetas, consumo de 
minibar e tudo que não estiver mencionado como incluído no roteiro. 

 

PREÇOS: 

Valores indicados em moeda estrangeira devendo ser considerada a cotação publicada em nosso site no 
dia da compra. 

 

PREÇOS PARTE AÉREA E TERRESTRE, POR PESSOA, EM USD, A PARTIR DE 

CATEGORIA SUPERIOR - DE 01/11/2017 A 30/03/2018 

Cidade Hotel Quarto Inclui Duplo 

Papeete Le Méridien Tahiti Deluxe Garden Room Café da manhã 

8.095 

Moorea Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort Beach Bungalow Café da manhã 

Taha'a Le Taha'a Private Resort & Spa Overwater Bungalow Café da manhã 

Bora Bora Le Méridien Bora Bora Overwater Lagoon View Bungalow Café da manhã 

Rangiroa Hotel Kia Ora Resort & Spa Beach Bungalow with Jacuzzi Café da manhã 

Papeete Le Méridien Tahiti Deluxe Garden Room Day use 

http://www.watanabetur.com.br/
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PREÇOS PARTE AÉREA E TERRESTRE, POR PESSOA, EM USD, A PARTIR DE 

Santiago Holiday Inn Santiago Aeroporto Standard Room Café da manhã 

  

CATEGORIA SUPERIOR - DE 01/04 A 30/04/2018 

Cidade Hotel Quarto Inclui Duplo 

Papeete Le Méridien Tahiti Deluxe Garden Room Café da manhã 

8.140 

Moorea Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort Beach Bungalow Café da manhã 

Taha'a Le Taha'a Private Resort & Spa Overwater Bungalow Café da manhã 

Bora Bora Le Méridien Bora Bora Overwater Lagoon View Bungalow Café da manhã 

Rangiroa Hotel Kia Ora Resort & Spa Beach Bungalow with Jacuzzi Café da manhã 

Papeete Le Méridien Tahiti Deluxe Garden Room Day use 

Santiago Holiday Inn Santiago Aeroporto Standard Room Café da manhã 

  

CATEGORIA SUPERIOR - DE 01/05 A 30/10/2018 

Cidade Hotel Quarto Inclui Duplo 

Papeete Le Méridien Tahiti Deluxe Garden Room Café da manhã 

8.544 Moorea Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort Beach Bungalow Café da manhã 

Taha'a Le Taha'a Private Resort & Spa Overwater Bungalow Café da manhã 
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PREÇOS PARTE AÉREA E TERRESTRE, POR PESSOA, EM USD, A PARTIR DE 

Bora Bora Le Méridien Bora Bora Overwater Lagoon View Bungalow Café da manhã 

Rangiroa Hotel Kia Ora Resort & Spa Beach Bungalow with Jacuzzi Café da manhã 

Papeete Le Méridien Tahiti Deluxe Garden Room Day use 

Santiago Holiday Inn Santiago Aeroporto Standard Room Café da manhã 

- Veja aqui informações sobre cerimônias de casamento no Le Méridien Bora Bora (valor não incluso no pacote). 
 
- Todos os preços são em dólares americanos (USD) e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. 
- Valores informados NÃO válidos para períodos festivos e de grandes eventos nas cidades, incluindo Natal e Réveillon. 

 

FORMA DE PAGAMENTO: 

- Sinal de 25% do valor no boleto bancário para reserva. 

- Saldo (incluindo IRRF e taxas) em até 10 vezes sem juros, com cartões de crédito Visa, Mastercard, Diners, Elo e 

American Express. 

CONDIÇÕES GERAIS 

RESERVA: 

Para tal solicitamos um sinal de 25% do valor do pacote, por passageiro, sendo este descontado do montante final. Caso a 

reserva não se confirme, o sinal será reembolsado. Em caso de desistência por parte do passageiro após a confirmação das 

reservas, será feito o cálculo de eventuais multas de hotéis e serviços, usando o valor do sinal para cobertura das mesmas. 

 

Os valores indicados nos pacotes estão em moeda estrangeira devendo ser convertidos para Reais (R$) com base na 

cotação publicada em nosso site no dia da compra. 

 

 

ALTERAÇÕES: 

Mudanças após confirmação total será cobrada multa de US$ 100,00 + multa de hotéis, empresas aéreas e outras 

empresas envolvidas quando vigentes. 

 

Caso a passagem já tenha sido emitida, as penalidades e multa das companhias aéreas envolvidas estarão vigentes 

também. 

 

 

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO: 

- Parte terrestre: 

Até 45 dias antes do início da viagem: 10% do valor do pacote por pessoa de taxas administrativas e eventuais multas dos 

fornecedores envolvidos conf. condições contratuais. Caso a passagem já tenha sido emitida, as penalidades e multa das 
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companhias aéreas envolvidas estarão vigentes também. 

 

De 44 a 31 dias antes da viagem: perda de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do 

pacote. 

 

De 30 a 16 dias antes da viagem: perda de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do pacote. 

 

Menos de 15 dias antes do inicio da viagem: perda de 100% (cem por cento) do valor total do pacote, independente dos 

motivos apresentados pelo passageiro. 

 

- Parte aérea: 

As tarifas aéreas usadas nos pacotes têm condições restritas e muitas vezes não reembolsáveis. Em caso de cancelamento 

a multa varia de 25% a 100% do valor pago dependendo da companhia aérea e das condições da tarifa aplicada. 

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos. 

Rodrigo ou Cecília (11)3805-1930 / (11)5585-1485 

Rodrigo@watanabetur.com.br ou Cecilia@watanabetur.com.br 
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