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TAHITI
Tahiti är en fantastisk ö-grupp som ligger mellan Australien och Sydamerika.  
Flyger gör man till Paptete. Det geografiska läget innebär att traditioner och 
natur fortfarande är oexploaterat. Bad- och strandlivet är exceptionellt, men 
landet har mycket annat att erbjuda. Många som har varit på Tahiti kommer 
hem med en vacker personlig tatuering, ett välbevarat reseminne, som inte 
försvinner i första taget. Om du är dykare, finns alla möjligheter till fantastiska 
dykupplevelser och äventyr. För de som inte har dykcertifikat är snorkling ett 
nästan likvärdigt alternativ. Många traditionella maträtter erbjuds och den mest 
kända är förmodligen ahima. Ahima har ett speciellt tillredningssätt, kompli-
cerat, tålamodsprövande och långsamt, men slutresultatet blir mycket smakrikt 
och gott. Havets läckerheter är basen i nästan all föda på Tahiti. Det finns ett 
stort utbud av vattensporter överallt på ön. Tahiti har också en 18-håls golfbana 
samt många tennisbanor. Här finns höga vulkanberg, grönskande kullar, lum-
miga skogar och fantastiskt vita stränder omgärdade av ett turkosblått varmt 
hav. 

Bora Bora - Paradiset på jorden?

Le Maitai Polynesia *** 

 � 83 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � VÄRDEBOX
 � TV
 � HÅRTORK

 � RESTAURANG
 � BAR
 � VATTENSPORTER
 � WIFI

Maitai har en mycket bra placering på Bora Bora. Detta är ett relativt prisvärt hotell för 
att ligga på Bora Bora. Hotellet är byggt i traditionell stil, och med mycket trä och natur-
material. Dyk på Bora Bora, åk ut på jeepsafari, eller flyg iväg med helikoptern för en tur 
runt ön eller delta i matandet av rockor och hajar.

Pris från: 1.915:–

Sofitel Bora Bora Marrara Beach ****

 � 55 BUNGALOWS
 � LUFTKONDITIONERING
 � VÄRDEBOX
 � TV
 � HÅRTORK

 � RESTAURANG
 � BAR
 � VATTENSPORTER
 � WIFI

Sofitel Bora Bora 4-stjärniga hotell ligger i Matiara 9 km från centrum. Hotellet består av 
flera byggnader direkt på en av de vackraste kritvita stränderna på Bora Bora. På strand-
sidan finns hotellets reception, restaurang, bar och pool.

Pris från: 3.745:–
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Les Tipaniers är ett hotell som ägs av en fransk familj och är lugnt och vackert belä-
get perfekt vid stranden på västra sidan av den vackra ön Moorea. Bungalowerna är 
belägna i underbar vegetation och är rymliga. Ett prisvärt boende som ger dig möjlig-
het till härliga bad, snorkling, dykning och förstås avkoppling. 

    Pris från:  1.625:–

Moorea Pearl Resort & Spa **** - Moorea

Hotel Les Tipaniers **+ - Moorea

 � 22 BUNGALOWS
 � TAKFLÄKT
 � VÄRDEBOX
 � RESTAURANG

 � BAR
 � VATTENSPORTER
 � WIFI

 � 94 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � TV
 � HÅRTORK
 � VÄRDEBOX
 � SPA

 � RESTAURANGER
 � BAR
 � POOL
 � VOLLEYBOLL
 � VATTENSPORTER
 � WIFI

Moorea Pearl Resort & Spa ligger direkt på stranden, på 7.5 hektars yta av vit sand.
Det tar 5 minuter att åka från flygplatsen och 10 minuter från hamnen och knappt 
3 kilometer från den fantastiska Cook bukten.      

Pris från: 3.085:–

Radisson Plaza Resort Tahiti ****

 � 91 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � VÄRDEBOX
 � RESTAURANG
 � BAR
 � POOL

 � FITNESSCENTER
 � SPA
 � VATTENSPORTER
 � BARNKLUBB
 � WIFI

Nybyggt hotell direkt på Lafayette Beach, med hög standard bara 10 minuter från
Papeete’s centrum. Hotellets utomhus Jacuzzi och lagunpool är magnifik, med ett vat-
tenfall och anslutning till stranden. Utmärkt utsikt över Lafayette Beach.  
      

   Pris från: 2.650:–

Huahine Te Tiare Resort

Denna resort är bara möjlig att nå med båt. Här finns privat strand, pool, restaurang  
och bar. Vissa bungalows ligger över vattnet med stor och öppet soldäck direkt vid 
lagunen. Huahine Te Tiare Beach Resort ligger mot väster vilket ger en vacker utsikt av 
Rai’atea.    

   Pris från: 2.650:–

 � 41RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � HÅRTORL
 � VÄRDEBOX
 � RESTAURANG

 � BAR
 � POOL
 � SPA
 � VATTENSPORTER
 � WIFI
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Tahiti - Moorea - Huahine - Bora Bora - 11 dagar (PE)

Dag 1 - Ankomst Tahiti 
Ni möts på Papete flygplatsen traditionell blomster-
krans och därefer transfer till Hotel Manava Suite 
Resort Tahiti. Här stannar ni en natt. Frukost ingår.

Dag 2 - 5 - Moorea    
Transfer för vidare upplevelser men nu till Moore där 
ni stannar i 3 nätter på Hotel Moorea Pearl Resort & 
Spa. I Premium Garden Pool Bungalow ingår frukost.

Dag 5 - 9 - Bora Bora 
Nästa paradisö väntar. Välkända Bora Bora och där 
bor ni på Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa inkl 
frukost.

Pris från: 44.075:–

Dag 1 - Ankomst Tahiti 
Ni möts på Papetes flygplats och därefer väntar transfer till Hotel Tahiti Nui. Här stannar ni en natt. Frukost ingår.

Dag 2 - 5 - Moorea  
Transfer för vidare upplevelser men nu till Moore där ni stannar i 3 nätter på Hotel Hibiscus
Boende i Garden Bungalow American Breakfast.

Dag 5 - 8 - Huahine 
Nästa ö blir Huahine där du stannar i 3 nätter.
Hotel Relais Mahana i  Superior Beach Bungalow med American Breakfast och/eller middag inkluderad.
(Vissa förbehåll)

Dag 8 - 11 - Bora Bora  
De sista 3 nätterna spenderar du på Bora Bora och här bor du på Hotel Matira i Lagoon View Bungalow med  
kontinental frukost.

             Pris från: 29.900:–

Tahiti - Moorea - Bora Bora - 9 dagar  (PE) 

Kategori: Hotell ***-***** 
Transport: buss/inrikesflyg
Start: Tahiti
Slut: Tahiti
Dagar: 9  

Kategori: Hotell ***-***** 
Transport: buss/inrikesflyg
Start: Tahiti
Slut: Tahiti
Dagar: 11  

Fler likande paket finns.  
Kontakta AllResor!


