
 

 

 

 

 

 

 

  

Μπόρα Μπόρα 
Ατομικό ταξίδι 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
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. 



 

Επιβάρυνση ναύλου 01.07-19.08 + 440 € 

Περιλαμβάνονται 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την Air France  
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο  
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις με διατροφή όπως αναφέρεται 
• Ενημερωτικός φάκελος με έντυπο υλικό 
• Ασφάλεια ταξιδίου και ΦΠΑ 

Δεν περιλαμβάνονται 

• Φόροι αεροδρομίου: €830 περίπου 
• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 
• ΕΣΤΑ εισόδου στην Αμερική. 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΠΑΚΕΤΟ 5 
ΝΥΧΤΕΣ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΝΥΧΤΑ ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Maitai 3* garden view 
room πρωινό 

01.04-31.05.18 2.649 € 103 € 

01.06-31.10.18 2.700 € 113 € 

Sofitel Bora Bora 
Marara 3* 

superior 
garden 

bungalow 
πρωινό 

01.04-31.05.18 3.246 € 202 € 

01.06-31.10.18 3.388 € 230 € 

Bora Bora Pearl 
Resort 4* 

garden pool 
villa πρωινό 

01.04-31.05.18 3.454 € 254 € 

01.06-31.10.18 4.031 € 369 € 

Le Meridien Bora 
Bora 5* 

beach 
bungalow πρωινό 

01.04-31.05.18 4.481 € 451 € 

01.06-31.10.18 5.032 € 561 € 

Intercontinental 
Thalasso 5* 

emerald 
overwater 

villa 
πρωινό 

01.04-31.05.18 5.231 € 596 € 

01.06-31.10.18 5.693 € 688 € 


