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Pacote Papeete, Nuku Hiva e Bora Bora
 Papeete, Nuku Hiva, Bora Bora

ROTEIRO

Roteiro de viagem combinando Papeete e Bora Bora, nas Ilhas da Sociedade, e a linda Nuku Hiva,
nas Ilhas Marquesas,

MELHOR ÉPOCA PARA VISITAR

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

1º DIA: PAPEETE

Na chegada à Papeete, recepção pelo representante local e traslado regular ao hotel para acomodação por 1

noite, com café da manhã.

2º DIA: PAPEETE / NUKU HIVA

Café da manhã no hotel. Traslado regular ao aeroporto de Papeete e embarque no voo para Nuku Hiva.

Traslado terrestre ao hotel e acomodação por 3 noites, com café da manhã.

3º E 4º DIAS: NUKU HIVA

Dias livres para aproveitar Nuku Hiva.

Sugestões de atividades opcionais (não inclusas):
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Passeio em 4x4 nas aldeias de Taihoe e Koueva. Passagem pelos sítios arqueológicos, pela catedral e

pela feira de artesanato.

Passeio em 4x4 no vale de Taipivai, incluindo caminhada pelo sítio arqueológico onde se encontra os

antigos deuses da cultura Tiki.

Passeio de barco na ilha de Hakatea.

5º DIA: NUKU HIVA / PAPEETE

Café da manhã e check-out no hotel. Traslado ao aeroporto e embarque no voo para Papeete. Traslado

terrestre ao hotel e acomodação por 1 noite, com café da manhã.

6º DIA: PAPEETE / BORA BORA

Café da manhã e check-out no hotel. Traslado regular ao aeroporto e embarque no voo para Bora Bora.

Traslado regular de barco ao hotel e acomodação por 4 noites, com café da manhã.

7º AO 9º DIA: BORA BORA

Dias livres para explorar as instalações do hotel e a ilha.

Sugestões de atividades opcionais (não inclusas):

Passeio de catamarã;

Passeio panorâmico de helicóptero;

Snorkelling;

Passeio de barco para ver recifes e corais;

Passeio de Jet Ski.

10º DIA: BORA BORA / PAPEETE

Café da manhã e check-out no hotel. Traslado regular ao aeroporto e embarque no voo para Papeete.

Observação: caso o voo de Papeete ao próximo destino for de madrugada, é recomendável organizar um day

use em Papeete.

Serviços
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NOSSO ROTEIRO INCLUI:

- Acomodação por 2 noites em Papeete, com café da manhã;

- Acomodação por 3 noites em Nuku Hiva, com café da manhã;

- Acomodação por 4 noites em Bora Bora, com café da manhã;

- Traslados terrestres entre aeroporto / hotel / aeroporto:

- Passagem aérea entre as ilhas Papeete / Nuku Hiva / Papeete / Bora Bora / Papeete, em classe econômica;

- Kit de viagem.

NOSSO ROTEIRO NÃO INCLUI:

- Passagem aérea internacional;

- Taxas de embarque;

- Taxa de turismo cobrado pelos hotéis em Niku Hiva e Bora Bora (aproximadamente US$ 15,00 por dia);

- Documentação de viagem;

- Gastos com emissão de passaportes e vistos;

- Seguro viagem e seguro cancelamento:

- 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 opcionais;

- 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 do pagamento.

PREÇOS PARTE TERRESTRE, POR PESSOA, A PARTIR DE

CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO DE 01/09/2020 A 31/10/2020

Cidade  Hotel Quarto Inclui Duplo

Papeete So�tel Tahiti Ia Ora Beach Resort Luxury Garden Room Café da manhã EUR 3.841

Nuku Hiva Nuku Hiva Keikahanui Pearl Lodge
Premium Bay View

Bungalow
Café da manhã

Papeete So�tel Tahiti Ia Ora Beach Resort Luxury Garden Room Café da manhã
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Formas de pagamento

PREÇOS PARTE TERRESTRE, POR PESSOA, A PARTIR DE

Bora
Bora 

Bora Bora Pearl Beach Resort &
Spa

Garden Villa with Pool Café da manhã

PREÇOS PARTE TERRESTRE, POR PESSOA, A PARTIR DE

CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO DE 01/11/2020 A 31/03/2021

Cidade  Hotel Quarto Inclui Duplo

Papeete So�tel Tahiti Ia Ora Beach Resort Luxury Garden Room Café da manhã

EUR 3.441

Nuku Hiva Nuku Hiva Keikahanui Pearl Lodge
Premium Bay View

Bungalow
Café da manhã

Papeete So�tel Tahiti Ia Ora Beach Resort Luxury Garden Room Café da manhã

Bora
Bora 

Bora Bora Pearl Beach Resort &
Spa

Garden Pool Villa Café da manhã

ADICIONAL / OPCIONAL, POR PESSOA, A PARTIR DE

Cidade Serviço Duplo

Nuku
Hiva

Suplemento obrigatório para ceia de Natal no hotel
EUR
89

Nuku
Hiva

Suplemento obrigatório para ceia de Réveillon no hotel
EUR
78

Bora
Bora

Suplemento obrigatório para ceia de Natal no hotel
EUR
232

Bora
Bora

Suplemento obrigatório para ceia de Réveillon no hotel
EUR
337

Bora
Bora

Suplemento para acomodação na Over Water Bungalow no Bora Bora Pearl Beach
Resort & Spa

EUR
486

Bora
Bora

Suplemento para acomodação na Over Water Bungalow Lagoon no Bora Bora Pearl
Beach Resort & Spa

EUR
566

- Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio e sujeitos à disponibilidade e con�rmação mediante

solicitação de reserva.

- Os valores informados NÃO  são válidos para períodos festivos e de grandes eventos nas cidades,

incluindo Natal e Réveillon.
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- Sinal de USD 200 por passageiro* para a solicitação das reservas. Pagamento à vista, com boleto bancário.

- Entrada de 25% do valor do pacote, descontando os USD 200 do sinal pago. Pagamento à vista, com boleto

bancário.

- Saldo em até 10 vezes sem juros, com cartões de crédito Visa, Mastercard, Diners, Elo e American Express.

*Exceto se envolver hotéis ou serviços que já estejam dentro do período não reembolsável no caso e cancelamento.

Condições Gerais

RESERVA:

Para a solicitação das reservas solicitamos um sinal de USD 200 (duzentos dólares) por passageiro. Caso a

reserva não se con�rme e as opções oferecidas não sejam aceitas, o sinal será reembolsado. Em caso de

cancelamento por parte dos clientes, com o roteiro con�rmado de acordo com o cotado, o sinal não é

reembolsável.

A entrada de 25% do valor do pacote deve ser paga 24 horas após enviada a con�rmação das reservas,

descontando o sinal.

Em caso de desistência por parte do passageiro após a con�rmação das reservas, será feito o cálculo de

eventuais multas de hotéis e serviços, usando o valor da entrada para cobertura das mesmas.

Para reserva de viagens em feriados internacionais, por exemplo Natal e Réveillon, ou quando fornecedor

condicionar, o sinal e a entrada de 25% do pacote serão cobrados de uma vez.

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 do pagamento.

ALTERAÇÕES:

Mudanças após con�rmação 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.
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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 conforme condições contratuais. Caso a passagem já tenha

sido emitida, as penalidades e multa das 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.
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Copyright © 2020. Kangaroo Tours Operadora Turística. Todos os Direitos Reservados.

Resumo do pacote

Preço a partir de EUR 3.441
por pessoa, em apto duplo

 Viagens Personalizadas

 Duração: 10 dias.

 Destinos: Papeete, Nuku Hiva, Bora Bora

 Passagem Aérea: não incusa.

 Validade: 31/03/2021.

 Saídas: diárias.

 Número de Referência: 13375

* Valor indicado em moeda estrangeira, convertido em reais de
acordo com a cotação do dia do pagamento.

*


