Tahiti és Bora-Bora, Útvonalterv
Indulási/érkezési kikötő: Marina Uturoa, Raiatea

1. nap: Irány Raiateából a Taha’a állambeli Motu Mahaea-ba, ahol zátonyos sznorkellezésre és
strandolásra nyílik lehetőség. Éjszaka a Ha'amene-öbölben vacsora a Tahaa Maitaiban.
2. nap: Hajózzon 25 nm-re Huahine-ba, megállóval Fare fővárosában. Találkozzon a
barátságos helyiekkel, és böngésszen a tengerparti üzletekben és éttermekben.
3. nap: Vitorlázzon délre, és horgonyozzon le Avea gyönyörű öblében, hogy kiváló
sznorkelezést végezhessen a színes korallok között. Itt úszhat a mantákkal a homok
peremén, vagy sétálhat a fok keleti oldalán. Vacsorázzon a Relais Mahana étteremben.
4. nap: Huahine-Raiatea átjáró szélirányban, ahol horgászahat tonhalra vagy mahi mahira.
Lépjen be az Irihu-hágóba, és szálljon ki a Fa'aroa-öbölben.
5. nap: Menjen kajakkal vagy gumicsónakkal a mangrove folyó mentén (motor nem
engedélyezett), és látogasson el a botanikus kertbe a fából készült mólón túl. Hajózzon el a
Hotopuu-öbölbe, hogy megálljon Taputapuatea Marae-ban, Polinézia legfontosabb vallási
helyén. Éjszaka a Motu Nao Nao-ban.
6. nap: Hajózzon a Punaeroa-hágóhoz, hogy lefelé haladjon Bora Bora felé, és horgonyozzon
le Motu Toopua nyugati oldalán.
7. nap: Vitorlázzon a Bora Bora lagúna keleti oldalára, ahol rengeteg horgonyzóhely közül
választhat. Ússzon rájákkal, cápákkal és teknősökkel a védett Lagoonariumban.
8. nap: Menjen vissza a lagúnától nyugatra, és vacsorázzon a híres Bloody Mary's-ben, ahol
néhány hírességet is felfedezhet! Töltse fel vízzel a hajót.
9. nap: Nappali vitorlázás Tupaiba, egy elhagyatott atollba, ahol horgászhat. Menjen vissza
Motu Toopuába éjszakára.
10. nap: Túrázzon át Maupitihoz, egy kis korall-atollhoz.
11. nap: Fedezze fel a szigetet, sétáljon körbe a parton és sznorkelezzen a zátonyon.
Vacsorázzon a Taronában, kilátással a lagúnára.
12. nap: Hajózás Bora Borára, kikötés a Bora Bora Yacht Clubnál. Töltsön vizet, és
vacsorázzon a parton.
13. nap: Hajózás Taha’ába. Horgonyozzon le az öbölben. Éjszakázzon horgonyon és
vacsorázzon a fedélzeten.
14. nap: Reggeli után irány vissza a Raiatea-i bázisra. Álljon meg a kikötő bejáratánál lévő
benzinkútnál üzemanyag- és gázolaj-utántöltés céljából.

Ha részt szeretne venni ezen a túrán, keressen bátran, és tájékoztatom az aktuális
lehetőségekről!
Köszönöm bizalmát!

