Γαλλική Πολυνησία – Bora Bora & Tahiti
Η Γαλλική Πολυνησία επιφυλάσσει χιλιάδες εκπλήξεις στους λάτρεις της θαλάσσιας διασκέδασης:
αξέχαστες καταδύσεις ανάµεσα σε φάλαινες, σαλάχια, καρχαρίες, πλήθη πολύχρωµων ψαριών και
κοράλλια.
Bora Bora & Tahiti. Ονόματα που αρκεί να προφέρει κανείς για να αρχίσει να ονειρεύεται.
Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν:
Honeymoon, Luxury & Wellness, Romance, Θάλασσα, Περιπέτεια, Πολιτισμός, Φύση
Γαλλική Πολυνησία – Bora Bora & Tahiti
Ia Orana! Στη καρδιά του Νότιου Ειρηνικού, σε µια θαλάσσια έκταση 4 εκατοµµυρίων τ.χλµ., βρίσκεται η
Γαλλική Πολυνησία η οποία απαρτίζεται από την Ταϊτή και ακόµα 117 νησιά, ανάµεσα τους τα Mοορεά και
Μπόρα Μπόρα. Ονόµατα που αρκεί να τα προφέρει κανείς για να αρχίσει να ονειρεύεται. Η Ταϊτή και τα
νησιά της είναι όπως ακριβώς τα απεικόνισε στους πίνακες του ο Γκωγκέν: µια εκπληκτική παλέτα
χρωµάτων. Έντονο πράσινο των βουνών, διάφανο µπλε της θάλασσας, λευκό της ινδικής καρύδας. Τα
νησιά αυτά έχουν κοινό χαρακτηριστικό το γλυκό τρόπο ζωής και την καλή µεταδοτική διάθεση των
κατοίκων τους, που θα σας ταξιδέψουν σ’ ένα όνειρο γεµάτο από τους µελωδικούς ήχους των
πολυνησιακών τραγουδιών. Η Γαλλική Πολυνησία επιφυλάσσει χιλιάδες εκπλήξεις στους λάτρεις της
θαλάσσιας διασκέδασης: αξέχαστες καταδύσεις ανάµεσα σε φάλαινες, σαλάχια, καρχαρίες, πλήθη
πολύχρωµων ψαριών και κοράλλια.
Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ, ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ, ΜΑΣΑΖ, ΓΑΜΗΛΙΟ
ΤΑΞΙΔΙ, ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ, ΑΓΟΡΕΣ
Γιατί να επιλέξετε τον προορισμό:
•
•
•
•
•
•

Εξωτικός παράδεισος
Snorkeling & Καταδύσεις
Περιήγηση στην Ταιτή
Γύρος στα Bora Bora με jetski για να δείτε τη λιμνοθάλασσα και το όρος Otemanu
Μαγεία των νησιών Moorea, Tikehau, Huahine
Επίσκεψη στο Rurutu για να δείτε φάλαινες

Αξίζει να ζήσετε
ΤΑΙΤΗ: Είναι το μεγαλύτερο των νησιών Windword της Γαλλικής Πολυνησίας, στο αρχιπέλαγος των
νησιών Σοσάϊετι, στο Νότιο Ειρηνικό με πρωτεύουσα την Παπεέτε. Αξίζει να δείτε το μουσείο του Γκογκέν
αλλά και αρχαίους λατρευτικούς χώρους της Πολυνησιακής θρησκείας. H ενδοχώρα προσφέρει
εντυπωσιακές εναλλαγές τοπίου με καταρράκτες, ηφαιστειογενείς κρατήρες και ερειπωμένους ναούς. Είναι
το οικονομικό, πολιτιστικό και πολιτικό κέντρο της Γαλλικής Πολυνησίας. Το νησί προέρχεται από
ηφαιστειακή έκρηξη και είναι γεμάτο νησιά που περικλείονται από κοραλλιογενή ύφαλο. Kαταρχάς
κατοικήθηκε τον 14ο αιώνα από Πολυνήσιους, το 1767 το επισκέφθηκε ο Άγγλος Γουόλις, το1768 ο
Γάλλος Mπουκενβίλ και το 1769 ο Tζέιμς Kουκ. Tο 1880 έγινε γαλλική αποικία και από το 1946
υπερπόντιο έδαφος της Γαλλικής Πολυνησίας.
ΜΠΟΡΑ ΜΠΟΡΑ: Έχουν γραφτεί τόσο πολλά για το νησί αυτό, κι όμως, είναι πάντα δύσκολο να
περιγράψει κανείς την ομορφιά που ακτινοβολεί το Μπορα-Μπόρα, ίσως γιατί οι λέξεις έχουν φθαρεί
προσπαθώντας να ωραιοποιήσουμε άλλους τουριστικούς προορισμούς. Αν κανείς το δει από τον αέρα, θα
θυμηθεί την περιγραφή κάποιου από τους πρώτους ταξιδιώτες: ‘ Ένα μικρό σμαράγδι σε ένα σύμπλεγμα
από τιρκουάζ, περιτριγυρισμένο από ένα προστατευτικό κολιέ από αστραφτερά μαργαριτάρια. Είναι εύκολο
και διασκεδαστικό να κάνουμε το γύρο του νησιού, που, με διαστάσεις 10 χιλιόμετρα μήκος και 4

χιλιόμετρα πλάτος, περιτριγυρίζεται από δρόμο 29 χιλιομέτρων. Στη διαδρομή του διασχίζει τα πολύχρωμα
χωριά Βαϊτάπε, Φαανούι και Ανάου. Τα σπίτια τους μικρά, αλλά οι κήποι τεράστιοι με μεγάλα άφθονα
λουλούδια. Έτσι ζουν οι περίπου 5000 κάτοικοι που απέμειναν στο νησί. Η λιμνοθάλασσα, κέντρο της ζωής
του νησιού, είναι και το κέντρο για πολλές εκδρομές και δραστηριότητες. Μία από τις πιο δημοφιλείς, είναι
το τάισμα των καρχαριών. Μέσα στο νερό, που σας ανεβαίνει μέχρι το στήθος, παρακολουθείτε ντόπιους
δύτες να ταΐζουν καρχαρίες των υφάλων, μήκους 1,30 μέχρι και 1.60 μέτρων. Το ίδιο γίνεται και με μεγάλα
φιλικά σελάχια. Είναι απόλυτα ασφαλές και πολύ διασκεδαστικό.
ΜΟΥΡΕΑ: Η Μουρέα είναι ένα μαγευτικό νησάκι με φυσική ομορφιά και παραλίες με λευκή και μαύρη
άμμο. Την αποκαλούν νησί της γενναιοδωρίας των θεών και είναι η πηγή του εξωτικού ανανά. Μια
εντυπωσιακή λιμνοθάλασσα περιβάλλει το νησί και προσφέρεται για κολύμπι, καταδύσεις, ιστιοπλοΐα ή
βόλτα με κανό. Κάντε τον γύρο του νησιού για να δείτε γραφικά χωριουδάκια μέσα στην τροπική βλάστηση
και επισκεφθείτε την εκκλησία Πάο-Τάο με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες και το παραδοσιακό χωριό Τίκι,
όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε παραδοσιακούς χορούς. Αγοράστε παρεό, μαργαριτάρια, κατασκευές
από καρύδες και φίλντισι, αρώματα και περίτεχνα ξυλόγλυπτα.

