
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΟΡΑ-ΜΠΟΡΑ: 
Το “ρομαντικό νησί” 

 

Συχνά αποκαλείται το “ομορφότερο νησί στον κόσμο”. Ένα κόσμημα στο λαμπερό γαλάζιο 

του απέραντου ωκεανού.Αυτό το μικροσκοπικό νησί, 230 χλμ βορειοδυτικά της Ταϊτής, 

με περίμετρο μόλις 29 χλμ, είναι περικυκλωμένο από ένα προστατευτικό περιδέραιο από 

κοράλλια.Η ακτογραμμή του είναι δαντελωτή, με γραφικούς κόλπους και αργυρόλευκες 

παραλίες γεμάτες φοινικιές.Βουνά με πλούσια βλάστηση προσφέρουν ένα 

συγκλονιστικό σκηνικό για τα απερίγραπτης ομορφιάς νερά της 

προστατευμένης λιμνοθάλασσας σε χρώματα τυρκουάζ, σμαραγδιού, ακουαμαρίνας 

και κυανού. 

 

Διασημότητες από όλο τον κόσμο απολαμβάνουν ινκόγκνιτο τις απομονωμένες παραλίες, 

αγκαλιασμένοι από την ανωνυμία που τους προσφέρουν οι ιδιωτικοί αυτοί παράδεισοι. 

Η άφιξη με το αεροπλάνο είναι μια μοναδική Η άφιξη με το αεροπλάνο είναι μια μοναδική 

εμπειρία, καθώς η προσγείωση γίνεται σε μια λωρίδα γης που κατασκευάστηκε από τα 

αμερικανικά στρατεύματα στη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου. Ο αεροδιάδρομος είναι 

πάνω σε μια μικροσκοπική νησίδα - ένα motu - και οι επισκέπτες πρέπει να φθάσουν στο 

κυρίως νησί με πλοιάριο. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι περισσότερες δραστηριότητες 

επικεντρώνονται γύρω από την πανέμορφη λιμνοθάλασσα. Μία από τις ομορφότερες 

παραλίες εκτείνεται για περισσότερα από 3 χλμ γύρω από την επίπεδη χερσόνησο Matira, που 

προεξέχει στο νότιο άκρο του νησιού. 

 

Το ομορφότερο νησί στον κόσμο 

Η ομορφιά του μοιάζει να μην έχει σύγκριση, χάρη στον ιδιαίτερο συνδυασμό ενός πράσινου 

ηφαιστιογενούς σχηματισμού στο κέντρο του νησιού, περιβαλλόμενου από μια εκπληκτική 

τυρκουάζ λιμνοθάλασσα που το αγκαλιάζει σε όλο του το μήκος και κλεισμένο από μία 

κοραλλιογενή γραμμή, που διακόπτεται από μικρά νησάκια, τα λεγόμενα μότου, στα οποία 

μπορείτε να περάσετε ολόκληρες ημέρες πλήρους χαλάρωσης. 

Θα θαμπωθείτε από το φως, τα χρώματα, τα πανέμορφα τοπία και από την υπέροχη και 

ρομαντική ατμόσφαιρα του νησιού αυτού, που θεωρείται το νησί του έρωτα. 

 
  
 

 

 
 
  



  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΤΥΠΟΣ 

ΔΩΜΑΤΙΟΥ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΠΑΚΕΤΟ 4 ΝΥΧΤΕΣ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

OAOA Lodge 

A/C Standard 

Garden Bungalow 

& Kitchenette 
01.07-31.12.21 πρωινό 

2.720 €  

Overwater 

Bungalow (No 

Kitchenette) 
2.950 €  

Royal Bora Bora 3* standard 
01.07-30.09.21 Αμερικάνικο 

πρωινό 

2.950 €  

01.10.21-31.03.22 2.825 €  

MaiTai Polynesia  3* 

Garden view 

room 

01.07-31.10 

πρωινό 

2.799 € 

 
01.11.21-31.03.22 2.699 € 

Overwater 

bungalow 

01.07-31.10 3.510 € 

01.11.21-31.03.22 3.345 € 

Le Bora Bora Pearl 

Resort 4* 

Garden villa with 

pool 

01.07-31.10.21 

Αμερικάνικο 

πρωινό 

3.685 € 

Για κρατήσεις 

μέχρι 31.10.21  

01.11-22.12.21 & 

04.01-31.03.22 
3.255 € 

Overwater 

bungalow 

01.07-31.10.21 4.130 € 

01.11-22.12.21 & 

04.01-31.03.22 
3.699 € 

Garden villa with 

pool 

01.07-31.10.21 4.540 € 
 

01.11.21-31.03.22 3.560 € 

Overwater 

bungalow 

01.07-31.10.21 5.280 € 
 

01.11.21-31.03.22 4.150 € 

Intercontinental  Le 

Moana Resort 4*  

Beach Junior 

Suite Bungalow 

01.07 – 31.10  &  

  20.12.21- 03.01.22 

Αμερικάνικο 

πρωινό  

πρωινό  

5.065 € 
 

01.11 – 19.12.21 &   

04.01-31.03.22 
4.270 € 

Lagoon 

Overwater Junior 

Suite Bungalow 

01.07 – 31.10  &  

  20.12.21- 03.01.22 
4.515 € 

 
01.11 – 19.12.21 &   

04.01-31.03.22 
3.969  € 

Intercontinental  

& Spa  5* 

Emerald 

overwater villa 

01.07 – 31.10  &  

  20.12.21- 03.01.22 Αμερικάνικο 

πρωινό  

πρωινό 

5.950 €  

01.11 – 19.12.21 &   

04.01-31.03.22 
4.820 € 

 

 



Περιλαμβάνονται 

❖ Αεροπορικά εισιτήρια με Air France   

❖ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Μπόρα Μπόρα   

❖ Ξενοδοχείο επιλογής σας με πρωινό καθημερινά 

❖ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

• Φόροι αεροδρομίων και καυσίμων  805  € 

• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, φόρος πόλης πληρωτέος στο ξενοδοχείο  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            

Half Day Shark & Ray Lagoon Safari and Motu TAPU 78 € 
Μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις με καταγωγή από το νησί, η οικογένεια Τεπέβα θα σας μεταφέρει σε ένα από τα σκάφη της σε 

εξαιρετικές διατηρημένες τοποθεσίες που ανακάλυψαν οι ίδιοι, οι περισσότερες από τις πιο απομακρυσμένες  από τη φασαρία 

των διάσημων τουριστικών σημείων. Ένας ύφαλος με σαλάχια, καρχαρίες, χταπόδια, ψάρια ... Τέλος  ανακαλύψτε ένα από τα 

πιο όμορφα motu του νησιού, το μυθικό Motu Tapu, πρώην κατοικία της βασίλισσας και ιδιοκτησία που απαγορεύεται σε 

οποιοδήποτε άτομο εκτός του δικαστηρίου, εξ ου και το όνομά του "tapu" (απαγορευμένο στην Ταϊτή). 

Mountain 4WD Safari - Half Day 70 € 
Μπείτε σε ένα όχημα 4WD για να ανακαλύψετε το άγριο εσωτερικό του  νησιού , εκπληκτική πανοραμική θέα στη μπλε σκίαση 

της λιμνοθάλασσας. 

COMBO TOUR Jet Ski and Snorkeling Safari - Full Day (Bloody Mary's Lunch included) 200 € 
Μια ολόκληρη μέρα στη λιμνοθάλασσα που συνδυάζει τον αθλητισμό με την ανακάλυψη. Το πρωί ξεκινάει με μια περιήγηση 2 

ωρών με τζετ σκι, ένα ταξίδι στην όμορφη λιμνοθάλασσα των Μπόρα Μπόρα... Πίσω στο νησί για ένα γεύμα στο τυπικό 

εστιατόριο Bloody Mary's. Η μέρα συνεχίζεται με ένα σαφάρι κολύμβησης με αναπνευστήρα με καρχαρίες και σαλάχια για να 

ανακαλύψετε τη λιμνοθάλασσα και την υποβρύχια πανίδα της.   

Whales Watching - Half Day 130 € 
Οι φάλαινες έρχονται στα ζεστά νερά της Πολυνησίας από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο 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.    Άνετο & 

σταθερό άκαμπτο σκάφος 21 ποδιών, κατευθυντικό υδροφώνο, εύκολη προσέγγιση των θηλαστικών, γρήγορη πρόσβαση 

στο νερό. 
 

Aquasafari Helmet Dive - 02H30 (with 30min underwater) 85 € 

Βάλε τα πόδια σου στην άμμο... 6 μέτρα βάθος σε κρυστάλλινα νερά! Φορώντας κράνος για να σας βοηθήσει να αναπνέετε 

κανονικά κάτω από το νερό, θα περιτριγυρίζεστε  από πολύχρωμα κοράλλια και τροπικά ψάρια που έρχονται να φάνε από το 

χέρι σας! Αυτό το ταξίδι είναι κατάλληλο για οποιονδήποτε (άνω των 8 ετών) καθώς δεν χρειάζεται να είστε δύτης ή καλός 

κολυμβητής. 
 

Magic Maupiti Full day tour from Bora Bora by Cessna 550 € 

Ας ξεκινήσουμε αυτή την υπέροχη μέρα με μια πτήση πάνω από τα μαγευτικά τοπία της Γαλλικής. Αφού πετάξετε για λίγα λεπτά, 

προσγειωθείτε στο Maupiti όπου θα αισθανθείτε αμέσως μια ατμόσφαιρα γαλήνης.   Θεωρείται ως ένα από τα πιο 

εντυπωσιακά νησιά της Πολυνησίας, θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε με μοναδικό τρόπο, με τον τοπικό μας οδηγό, τους 

θησαυρούς του Maupiti: Περιήγηση στη λιμνοθάλασσα, κολύμβηση με αναπνευστήρα με τα σαλάχια με ακτίνες Μάντα, 

ανακάλυψη κοραλλιογενούς κήπου και τοπικό μεσημεριανό γεύμα σε ένα εκπληκτικό motu... Μια θαυμάσια περιπέτεια ! 

 

Vitamin Sea - Sailing Bora Bora 320 € 

Ένας μοναδικός και απόλυτα φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος για να γνωρίσετε την πιο όμορφη λιμνοθάλασσα στον 

κόσμο.   Το Vitamin Sea είναι ένα πολύ ευρύχωρο αγωνιστικό καταμαράν ιστιοπλοΐας που μετατράπηκε σε ένα άνετο 

καταμαράν κρουαζιέρας με ξαπλώστρες και ηχοσύστημα. Τα μεγάλα δίχτυα του σας προσφέρουν υπέροχη θέα στο εκπληκτικό 

νερό που ρέει από κάτω σας. Είναι το μοναδικό καταμαράν ικανό να σαλπάρει στα ρηχά νερά και να σας μεταφέρει στα 

ομορφότερα σημεία της λιμνοθάλασσας. Κατά τη διάρκεια αυτής της ομαλής αλλά συναρπαστικής ιστιοπλοϊκής περιπέτειας, 

χαλαρώστε στις ξαπλώστρες, απολαύστε το τοπίο, τη μουσική υπόκρουση, την επαγγελματική εξυπηρέτηση καθώς και το 

πλωτό μπαρ σε ρηχά νερά και στάσεις κολύμβησης με αναπνευστήρα (μόνο μισή μέρα και πλήρης ημέρα περιηγήσεις). 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

Τιμή κατ’ άτομο για ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων 

 



 

Μ Π Ο Ρ Α  

Μ Π Ο Ρ Α 


