


INCENTIVE W POLINEZJI FRANCUSKIEJ

Dzień 1: Warszawa – Polinezja Francuska

Odprawa bagażowo-paszportowa na lotnisku w Warszawie na dwie godziny przed wylotem. Przelot

na Tahiti.

Dzień 2: Tahiti

Przylot na Polinezję Francuską. Powitanie na lotnisku tradycyjnymi kwiatami przez lokalnego

kontrahenta. Każda osoba otrzyma butelkę wody. Transfer na lotnisko krajowe na lot na Bora Bora.

Przelot na Bora Bora. Zakwaterowanie w hotelu. Czas do własnej dyspozycji. Wieczorem powitalna

kolacja. Nocleg.



Dzień 3: Rejs łodzią po lagunie

Zaokrętowanie na całodzienny rejs, podczas którego będziemy mogli podziwiać wspaniałą turkusową

lagunę Bora Bora. Laguna jest trzykrotnie większa od części lądowej wyspy. Podczas rejsu będzie

można podziwiać przepiękne góry Bora Bora. Na pierwszym przystanku niedaleko wyspy będzie można

podziwiać żarłacze czarnopłetwe, które przewodnik będzie wabił specjalnie dla Państwa. Na drugim

przystanku będzie możliwość zobaczenia i dotknięcia płaszczek. Kolejny punkt dnia dzisiejszego to

nurkowanie w przepięknych wodach Bora Bora. Rejs zakończy się na płytkich wodach pośrodku laguny

Bora Bora, gdzie zaserwujemy Państwu wspaniały lunch na wodzie. Przykładowe menu lunchowe: ryba

marynowana w mleku kokosowym i limonce, grillowane ryby, mięso i kurczak, sałatka ze słodkich

ziemniaków, owoce drzewa chlebowego, świeże owoce. Powrót do hotelu. Nocleg.



Dzień 4: Lot helikopterem nad wyspą

Dzisiejszy dzień rozpoczniemy od 15-minutowego lotu helikopterem nad wyspą. Na raz helikopter może

zabrać na pokład 4 osoby. Następnie skorzystamy z parasailingu (pojedynczo bądź parami). Przez 15

minut na 300-metrowej linie będziemy mogli podziwiać panoramę wyspy z innej perspektywy. Powrót do

hotelu na rejs o zachodzie słońca. Kolacja w restauracji. Nocleg



Dzień 7: Bora Bora – Tahiti –

Warszawa

Około południa transfer łodzią na

lotnisko na przelot na Tahiti, a

następnie transfer na lotnisko

międzynarodowe na lot powrotny do

Polski.

Dzień 8: Warszawa

Przylot na lotnisko w Warszawie.

Zakończenie świadczeń

Dzień 5: Wypoczynek na Bora Bora

Cały dzień do własnej dyspozycji – wypoczynek na

wyspie. Dla chętnych możliwość skorzystania z

wycieczek fakultatywnych.

Dzień 6: Zawody grupowe na Bora Bora

Dzisiejszy dzień jest przeznaczony na budowanie

relacji zespołowych. Prywatna wyspa będzie wynajęta

dla Państwa na małą Olimpiadę. Lokalny personel

pokaże Państwu jak brać udział w każdych zawodach.

Po zawodach rozdanie nagród i powrót do hotelu.


