
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



Νησιά της Γαλλικής Πολυνησίας: 
 

Στο άκουσμα του ονόματός τους και μόνο, φαντάζεσαι σειρήνες έτοιμες να σε ξελογιάσουν. 

Πιστέψτε μας, ξέρουν καλά τον τρόπο, κάνοντάς σας να νομίζετε ότι λίγες στιγμές είναι αρκετές 

για να αγγίξει ο άνθρωπος το απόλυτο όνειρο! Χρειάζεται πάντως να διασχίστε δυο ωκεανούς 

για να το αγγίξετε! 170 κοραλλιογενή και κυρίως ηφαιστειογενή νησιά, 170 πινελιές στο χάρτη! 

Δεν υπάρχουν λέξεις που να μπορούν να περιγράψουν την ομορφιά του τοπίου. 

 

 Ίσως μόνο ο χρωστήρας του Γκωγκέν, ο οποίος πέρασε εκεί τα τελευταία του χρόνια, πλησιάζει 

αυτήν την ομορφιά, που η φύση έχει δωρίσει τόσο απλόχερα στα νησιά. Καρτποσταλικής 

ομορφιάς λευκές παραλίες, γαλαζοπράσινες λιμνοθάλασσες που περιβάλλονται από 

κοραλλιογενείς υφάλους, φοινικόδεντρα, αισθησιακά αρώματα βανίλιας, φραντζιπάνι, 

γιασεμιών και όμορφες, μελαψές γυναίκες με πολύχρωμα παρεό!  

 

Τα πολυτελέστατα resorts με τα ξύλινα bungalows πάνω στο νερό, οι χαμογελαστοί άνθρωποι 

καθώς και οι μοναδικές δραστηριότητες που προσφέρονται, συμπληρώνουν το πάζλ ενός 

από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς στον κόσμο. 
  
 

 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΤΥΠΟΣ 

ΔΩΜΑΤΙΟΥ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΠΑΚΕΤΟ 4 ΝΥΧΤΕΣ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Hibiscus Moorea 2* 

Garden Bungalow 

& Kitchenette 
01.07-31.03.22 

Αμερικάνικο 

πρωινό 

2.500 €  

View Bungalow & 

Kitchenette 
2.570 €  

Les Tipaniers  2* 
Standard 

bungalow 
01.07-31.12.21 Πρωινό 2.480 €  

Manava Beach Resort  

4* 

Garden view room 

01.07-31.10 

Αμερικάνικο 

πρωινό 

2.625 € 

 

01.11-30.11 2.560 € 

01.12.21-31.03.22 2.515 € 

Overwater 

bungalow 

01.07-31.10 3,160 € 

01.11-30.11 3.065 € 

01.12.21-31.03.22 3.020 €  

Sofitel  KIA ORA 

Moorea  Beach  Resort 

4* 

Luxury garden 

01.07-31.10 & 

23.12.21-03.01.22 

Αμερικάνικο 

πρωινό 

2.815 € 

 

01.11-22.12.21 & 

04.01-31.03.22 
2.690€ 

Superior 

Overwater 

bungalow 

01.07-31.10 & 

23.12.21-03.01.22 
3.550 € 

01.11-22.12.21 & 

04.01-31.03.22 
3.305 € 

Hilton  Moorea 

Lagoon Resort  & 

Spa 5* 

Garden pool 

Bungalow 

01.07-31.10 & 

18.12.21-03.01.22 

Αμερικάνικο 

πρωινό  

 

3.115 €  
 

01.11-17.12.21 & 

04.01-31.03.22 
2.950 € 

Overwater 

Bungalow 

01.07-31.10 & 

18.12.21-03.01.22 
3.735 € 

 
01.11-17.12.21 & 

04.01-31.03.22 
3.440 € 



Περιλαμβάνονται 

❖ Αεροπορικά εισιτήρια με Air France   

❖ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Tαιτής ( Παπεέτε) με speedboat 

❖ Ξενοδοχείο επιλογής σας με πρωινό καθημερινά 

❖ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

• Φόροι αεροδρομίων και καυσίμων  805  € 

• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, φόρος πόλης πληρωτέος στο ξενοδοχείο  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            

Circle Island Tour & Belvédère - Half Day 36 € 
Κάντε μια ξενάγηση στο νησί Moorea για να θαυμάσετε την εκπληκτική θέα γύρω από τον κόλπο Cook, τον κόλπο Opunohu και 

το Belvedere.    Πρώτη στάση: μια φυτεία ανανά όπου ο οδηγός σας θα παρουσιάσει αυτόν τον σημαντικό νησιωτικό πόρο. 

Στο δρόμο προς το Belvedere θα έχετε υπέροχη θέα στους κόλπους και θα ολοκληρώσετε την περιήγησή σας με μια επίσκεψη 

γύρω από τις φυτείες του Lycée Agricole. 

 

Outrigger Miti Lagoon Tour - Full Day (Lunch feet in the water included) 84 € 
Ξεκινήστε ένα μηχανοκίνητο κανό outrigger για μια ολοήμερη περιήγηση στη λιμνοθάλασσα. Σε μια μικρή ομάδα, μακριά από το 

πλήθος, θα ανακαλύψετε το νησί της Μουρέας, τα τοπία και τη λιμνοθάλασσα. Μην χάσετε τον περίφημο κόλπο cook's, 

γνωρίστε τα σαλάχια και τους μαύρους καρχαρίες, κολυμπήστε με αναπνευστήρα σε έναν όμορφο κήπο με κοράλλια. Ο  

πολυνησιακός οδηγός σας θα σας οδηγήσει σε μια ωραία παραλία με λευκή άμμο, όπου θα σερβιριστεί ένα νόστιμο γεύμα. 

Απολαύστε το απόγευμα με μια βόλτα στο motu ή μια βουτιά στα γαλαζοπράσινα νερά της λιμνοθάλασσας πριν επιστρέψετε 

στο ξενοδοχείο σας. 

 

COMBO TOUR 4WD and Waterfall - Full Day (Local Picnic on the beach included) 100 € 
Ακολουθήστε τον οδηγό σας για αυτή την ολοήμερη περιήγηση στο Moorea! Mε  4WD ανακαλύψτε το εσωτερικό του νησιού, 

την υπέροχη πανοραμική θέα  και τις πολιτιστικές ομορφιές του. Την ώρα του μεσημεριανού γεύματος θα απολαύσετε την 

πλευρά του ύφαλου στο Pointe de Temae, με ένα τυπικό πολυνησιακό πιάτο που σερβίρεται με ένα ποτήρι γροθιά. Ένα 

σύντομο διάλειμμα θα σας δώσει χρόνο να περπατήσετε κατά μήκος της παραλίας, να συλλέξετε μερικά ωραία κοχύλια και να 

κολυμπήσετε στη λιμνοθάλασσα. Το απόγευμα θα οδηγηθείτε στο Afareaitu όπου μια εύκολη πεζοπορία περίπου 15mn θα σας 

οδηγήσει σε έναν από τους καταρράκτες της κοιλάδας. Μην διστάσετε να κάνετε μια βουτιά! Μια ευχάριστη στιγμή για την 

ανακάλυψη των διαφορετικών όψεων της Μουρέα. 

 
Dolphin and/or Whale Watching Expedition – Half Day / Morning Tour 85 € 

Πρόκειται για μια συναρπαστική και εκπαιδευτική ξενάγηση όπου θα δείτε δελφίνια στο φυσικό τους περιβάλλον. Θα δείτε 

δελφίνια Spinner και θα μάθετε για τη συμπεριφορά και την κοινωνική τους οργάνωση. Μπορείτε επίσης να απολαύσετε την 

ομορφιά του νησιού Moorea και να μάθετε για τη γεωλογία του.    Οι φάλαινες έρχονται στα ζεστά νερά της Πολυνησίας από 

τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο/Νοέμβριο για να ζευγαρώσουν και να γεννήσουν. Το να φτάσετε κοντά και προσωπικά με 

αυτά τα άγρια θαλάσσια θηλαστικά είναι μια αξέχαστη εμπειρία. Η ευημερία του πλάσματος είναι η πρώτη μας προτεραιότητα 

και ο οδηγός σας θα αποφασίσει πώς να προχωρήσει καλύτερα. 
 

Shark Watching Expedition 100 € 

Κολυμπήστε μέσα στη λιμνοθάλασσα, γύρω από μια αμμουδιά, από την πλευρά του ύφαλου και στη συνέχεια από την ακτή για 

να συναντήσετε διαφορετικά είδη κρχαρία... θα τα παρατηρήσετε όσο το δυνατόν πιο στενά στο φυσικό τους περιβάλλον.    Ο 

οδηγός σας θα εξηγήσει τη βιολογία τους και ποιος είναι ο ρόλος τους στο οικοσύστημα για να κατανοήσουν καλύτερα τη 

συμπεριφορά τους προς άλλα είδη.   ( Η παρακολούθηση καρχαρία τίγρης είναι διαθέσιμη μόνο σε πλήρη ημέρα και ιδιωτική 

περιήγηση) 
 

'Seascooter Snorkeling Guided Tour - 04H00 110 € 

Εξοπλισμένοι με υποβρύχια σκούτερ Seadoo τελευταίας γενιάς, εξερευνήστε τα κρυστάλλινα νερά της λιμνοθάλασσας της 

Moorea. Εύκολος χειρισμός, μπορείτε να ταξιδέψετε μεγάλες αποστάσεις χωρίς προσπάθεια. Ανακαλύψτε την ομορφιά της 

κοραλλιογενούς και υποβρύχιας πανίδας με τις μάσκες αναπνευστήρα Easybreath. Προσφέρουν ένα ευρύ οπτικό πεδίο και 

μεγάλη άνεση. Αυτές οι ημι-ιδιωτικές περιηγήσεις θα σας επιτρέψουν να απολαύσετε πλήρως τις εξηγήσεις του οδηγού σας και 

να μετακινηθείτε στο νερό με ασφάλεια. Μια πρωτότυπη και διασκεδαστική υποβρύχια περιπέτεια τόσο για αρχάριους όσο και 

για έμπειρους επισκέπτες. 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

Τιμή κατ’ άτομο για ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων 

 



 

Μ O O R E A  


