
Vybrali sme pre zájazd na skutočný raj na Zemi – exotické ostrovy vo Francúzskej 
Polynézii Tahiti, Bora Bora a Moorea spojené s návštevou Los Angeles. Panenské 
pláže, obkolesené nádhernými palmami, biely piesok a tyrkysová voda v nádhernej 
prírode obkolesenej úžasnými horami. Všetko s priamymi letmi exkluzívne pre Vás.  
 

 
 

     
 
TERMÍN:    podla dohody 
   
ODBORNÁ ČASŤ:   vzdelávanie - jazykový kurz angličtiny s použitím jazyka  v praxi  
    teoretická časť výučby jazyka podľa predlohy 
    používanie jazyka pri praktických situáciách - reštaurácie, 
    turizmus, relax a podobne 
    business English časť – travel, finance, accounting 
    certifikát z absolvovania vzdelávacieho kurzu 
CENA:  4990€ 
CENA ZAHŔŇA: medzinárodnú letenku vrátane všetkých poplatkov  

1 x ubytovanie v dvojlôžkových izbách v Los Angeles  
4 x ubytovanie v dvojlôžkových izbách na ostrove Moorea  
3 x ubytovanie v dvojlôžkových izbách na ostrove Bora Bora 
všetky prepravy v rámci programu vrátane poplatkov  

 slovenský sprievodca počas celého zájazdu 
 poistenie proti insolventnosti 
PRÍPLATKY: vlastná izba– podľa požiadavky 
 luxusné hotely – podľa požiadavky 
 ESTA víza – 21€ 
 



1.Deň    ODLET Z VIEDNE         

Odlet z Viedne do Los Angeles priamym letom z Viedne, následne presun do hotela. V blizkosti hotela 

sa pôjdeme prejsť po Hollywood bulvári s hviezdami slávnych, odtlačkami rúk a nôh pred čínskym 

divadlom. Individuálne voľno. Ubytovanie kúsok od slávneho chodníka hviezd Days Inn hotel. 

   
 

2.deň   LOS ANGELES/ ODLET NA TAHITI       

V dopoludňajších hodinách sa pôjdeme pozrieť k slávnemu nápisu HOLLYWOOD, prevezieme sa cez 

Beverly Hills, kde uvidíme rezidenčné sídla filmových hviezd a jednu z najdrahších ulíc sveta – Rodeo 

Drive. Popoludní sa prejdeme popri pláži a móle v Santa Monice obkolesenou drobnými obchodíkmi so 

suvenýrmi, kde zároveň končí slávna ROUTE 66 a natáčal sa tu aj BAYWATCH. Vo večerných hodinách 

sa presunieme na letisko a priamym letom z Los Angeles odletíme na Tahiti.  

   
 

3.deň   RANNÝ PRÍLET NA TAHITY – MO´OREA       

Ranný prílet priamym letom na Tahiti, následne sa presunieme loďou na ostrov Mo´orea. Ak ste 

niekedy snívali o prázdninových brožúrach tyrkysových lagún, bielych piesočných plážach, vertikálnych 

vrcholoch a sviežej krajine, bolo by ťažké nájsť lepšie miesto ako tento nádherný ostrov vo Francúzskej 

Polynézii. Je vzdialený len menej ako 20 kilometrov od jeho veľkej sestry Tahiti. Mo´orea absorbuje 

svojich návštevníkov tak elegantne, že sa cíti prekvapivo neturistický. Ubytovanie v Mo´orea beach 

Lodge 3*. 

   
 

 

 

 

 

 



4.deň   MO´OREA – FRANCÚZSKA POLYNÉZIA       

Užívajte si tropický raj na zemi s nespočetným množstvom aktivít ktoré Vám ponúka hotel  

šnorchlovanie, potápanie, sledovanie delfínov, masáže, relax alebo si len užívajte oddych na pláži. 

Ubytovanie v Mo´orea beach Lodge 3*. 

   
 

5.deň   MO´OREA – FRANCÚZSKA POLYNÉZIA       

V tento deň sa vydáme na spoznávanie nádherného ostrova Mo´orea a uvidíte miesta ako Cook´s bay, 

miesto kde kotvil slávny moreplavec - James Cook s nádherným Mt. Rotui v pozadí, maličkú dedinku 

Paopao, jednu z najväčších pláži vo Franzúzskej Polynézii – Temae a cez tzv. ananásovú cestu sa 

presunieme do hôr až k vyhliadke Belvedere. Ubytovanie v horách vo Village Temanoha 3*. 

   
 

6.deň   MO´OREA – FRANCÚZSKA POLYNÉZIA       

Užívajte oddych v nádhernom prostredí hôr na ostrove Mo´orea a využite toto miesto na skvelé 

prechádzky v okolí, prípadne požičovňu bicyklov, relax pri bazéne a oddych. Ubytovanie v horách 

vo Village Temanoha 3*. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.deň   PRESUN NA BORA BORA        

Po raňajkách sa presunieme na letisko a odletíme na ostrov Bora Bora. Už pohľad z lietadla bude 

hovoriť za všetko,  ako sa nechať okúzliť tou ohromujúcou paletou zafírového, indigového a 

tyrkysového, všetko zmiešané v moderných abstrakciách. A tieto piesočnaté ostrovčeky a vyvýšené 

bazaltické vrcholy zakrývajúce dažďové pralesy? S takýmto nádherným prostredím je Bora Bora 

nepochybne voličom svadobných pobytov. Užívajte si raj na zemi. Ubytovanie v hotel Maitai 3* Bora 

Bora. 

   
 

8.deň   BORA BORA          

Užívajte si tropický raj na zemi, šnorchlovanie, masáže, relax, prechádzky po pláži, prípadne navštívte 

jeden z okolitých ostrovov vo Franzúzskej Polynézii - Huahine, Raiatea alebo Mauputi. Ubytovanie v  

hotel Maitai 3* Bora Bora. 

   
 

9.deň   BORA BORA          

Užívajte si tropický raj na zemi, šnorchlovanie, masáže, relax, prechádzky po pláži, prípadne navštívte 

jeden z okolitých ostrovov vo Franzúzskej Polynézii - Huahine, Raiatea alebo Mauputi. Ubytovanie v  

hotel Maitai 3* Bora Bora. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



10.deň   BORA BORA – ODLET         

Užívajte si posledné chvíle na nádhernom ostrove Bora Bora a následne podvečer odletíme do San 

Francisca s prestupom na Tahiti. 

   
 

11.deň   SAN FRANCISCO – ODLET DO EURÓPY       

V ranných hodinách prílet do San Francisca, kde si spravíme krátku prehliadku mesta/Golden gate 

bridge, Alcatraz/  a večer odletíme späť do Európy. 

 

12.deň   PRÍLET DO VIEDNE          

Prílet do Viedne o 12.00hod miestneho času priamym letom z Los Angeles. 

 

UBYTOVANIE 

 

LOS ANGELES  

1 x v Best Western Hollywod plaza 3*  

MO´OREA  

2 x Mo´orea beach Lodge 3*- ubytovanie v základnej kategórii, v prípade záujmu o bungalov pri pláži, resp. 

bungalov nad vodou nás neváhajte kontaktovať 

2 x  Village Temanoha 3* - ubytovanie v dvojlôžkových izbách 

BORA BORA 

3 x ubytovanie v hoteli Maitai Bora Bora 3* - ubytovanie v základnej kategórii, v prípade záujmu o bungalov 

pri pláži, resp. bungalov nad vodou nás neváhajte kontaktovať 

 

 


