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The motor yacht  entirely renovated in 2007 and fully air-conditioned, 
welcomes a maximum of 8 guests in its 4 cabins. It provides the ul-
timate in luxury comfort and gracious living with its spacious 30m ² 
living room. The most beautiful way to discover the Tahitian islands 
with friends or family, a route of approximately 280 kms .Meals on 

board : Gastronomic meals. Activities in-
cluded : botanical safari in a 4x4, waterski-
ing, jet-ski, exploration of the Faaroa river, 
diving with the sharks, Tahitian show, visit to 
a pearl farm, visit of the sea turtle preserva-
tion center. 
ROA Yachting suggests the following 7-day 
programme.
Day 1 – Board in Bora Bora
After being greeted at the airport, you will 
be transferred aboard the ROA motor yacht, 

where a welcome cocktail will be served to you. Once settled into 
your luxury cabin, have a dip in the lagoon’s clear-blue waters before 
the yacht heads to Tahaa Island.
Day 2 – Tahaa, the Vanilla Island

On this luxurious, untamed island, spend 
the morning discovering the methods of 
black pearl cultivation, as well as the secrets 
of the vanilla plantations. Then, explore 
the emerald-green waters of the lagoon by 
snorkelling, or in a clear-bottom kayak, and 
observe the many exotic fish, rays and coral 
gardens. At dusk, your yacht will sail toward 
the Raiatea Island.
Day 3 – Raiatea, the Sacred Island
Explore this island and its magnificent moun-

tains in an all terrain vehicle. Discover the famous Faaroa crater, 
then visit the „marae royal de Taputapuatea” where you will immerse 
yourself in Polynesian culture. Along the way, enjoy an initiation to 

tropical flora, most notably the famous and 
emblematic „Tiaré” flower. Spend the after-
noon lounging, swimming and strolling on 
the beaches.
Day 4 – Raiatea, the Magic of Nature
Your yacht will anchor in the Faaroa bay, the 
starting point of a canoe trip up the Aoppa-
moa River. Get a taste of Paradise in this 
unique ambiance of lush vegetation. Then 

spend the afternoon with shopping before heading to Huahine Island.
Day 5 – Huahine, the Garden of Eden
While exploring the lagoons freely and safely on a jet ski, you might 
catch a glimpse of passing dolphins. Then, meander through the 

village of Fare and visit its typical seafront 
market full of crafts shops. The yacht will 
leave in the afternoon.
Day 6 – Bora Bora, the Romantic Island
This island has one on the most beautiful 
lagoons in the world and is a true jewel of 
the South-Pacific. Take the opportunity to 
scuba dive among harmless sharks and 
to explore the underwater marvels. Relax, 

have a picnic on a desert motu, go fishing or swimming. At the end of 
the day, take time to enjoy the fabulous sunset.
Day 7 – Bora Bora, a Scent of Eternity

After breakfast by the sea on a private 
motu, spend the last day visiting the numer-
ous art galleries on the island. Then enjoy 
a last dip in the magnificent lagoon in the 
early afternoon, before the crew wishes you 
a safe trip home. ■

Romantic CruiseA motoros jachtot 2007-ben újították fel, légkondicionált, s maximum 
nyolc vendég fogadására alkalmas 4 kabinban. Kifejezetten luxus-éle-
tet biztosít, amelynek különlegessége a 30 négyzetméteres nappali. 
Ezzel a jachttal csodás körülmények között lehet körbejárni a barátok-
kal, vagy a családdal a tahiti szigeteket. Az út hossza körülbelül 280 
kilométer. A hajón gourmet étkezést biztosítanak, s sok program közül 
lehet választani. 4x4 kerék meghajtású dzsippel botanikus kert sza-
farira indulhatunk a szárazföldön, lehet vízisízni, jet skizni, felfedez-
hetjük a Faaroa-folyót, merülhetünk cápákkal. Részt vehetünk tahiti 
folklór show-n, meglátogathatunk egy igazgyöngy-tenyésztő telepet, 
s eljuthatunk teknősrezervátumba is.
A ROA Yachting cég a következő hétnapos 
túrát ajánlja olvasóinknak.
1. nap: Beszállás Bora Borán
A reptéri érkezés után a vendégeket elvi-
szik a ROA motoros jacht fedélzetére, ahol 
welcome koktél várja őket. Mielőtt a hajó 
elindulna Tahaa szigetére, lehetőség nyíilik 
megmártózni a valószínűtlenül kék tenger-
ben, majd mindenki elhelyezkedhet a kabin-
jában.
2. nap. Tahaa, a Vanilia-sziget
Ezen a szigeten töltik a vendégek a reggelt, tanulmányozhatják a 
feketegyöngy-tenyésztés titkait, valamint ellátogathatnak egy vanilia 
ültetvényre. Ezután a smaragdzöld vízben nyílik lehetőség búvár-
kodásra pipával, üvegaljú kajakkal lehet 
evezni, s tanulmányozni a színes halak 
világát. A korallkertek látványa lenyűgöző. 
Naplementekor a jacht tovább úszik Raia-
tea irányába.
3.nap. Raiatea, a szent sziget
Az utasok felfedezhetik a sziget fantasz-
tikus szépségű és növényvilágú magas 
hegyeit egy speciális járművel. Ellátogat-
hatnak a híres Faaroa kráterhez és folklór-
program keretében megismerkedhetnek a 
polinéziai kultúrával. Útközben a trópusi növényvilágot lehet tanul-
mányozni, láthatnak Tiare virágot, ami a szigetek emblematikus nö-
vénye. A délutánt úszás, napozás, pihenés tölti ki a tengerparton.

4. nap. Raiatea, a mágikus természet
A jacht a Faaroa öbölben lehorgonyoz, 
ez a kiindulópontja a kenutúrának felfelé 
az Aoppamoa folyón. Itt a paradicsomban 
érezheti magát a vendég, olyan a vege-
táció. Délután a vásárlásé lehet a fősze-
rep a sziget reprezentatív üzleteiben és  
folklór boltjaiban, majd a nap zárásaként 
újra úszás, fürdés ajánlott.
5. nap. Huahine, az édenkert
Jet ski kirándulás keretében lehet felfedezni a lagúna öbleit, miköz-
ben a vendégek mellett delfinek úszkálnak. Fare faluban érdemes 
megállni egy kicsit, s a tengerparti piacon eltölteni egy-két órát. He-
lyi faragásokat és más folklór termékeket 
vásárolhatunk. Délután indul tovább a hajó 
Bora Bora szigetére.
6. nap. Bora Bora, a romantikus sziget
A világ egyik legszebb lagúnája itt található. 
Nem szabad elmulasztani a lehetőséget, 
hogy felfedezze az utas a víz alatti világ 
gyönyöreit, beleértve azt is, hogy itt lehet 
úszni együtt veszélytelen cápákkal. Érde-
mes kipróbálni a horgászást, részt venni egy pikniken, s úszni a 
smaragdzöld vízben. A naplemente itt a legcsodásabb a világon. 
7. nap. Bora Bora, az örökkévalóság szigete
A vízen elköltött reggeli után az utolsó na-
pot művészeti galériák meglátogatásával 
töltheti a vendég. Ezt követően még egy 
üdítő merülésre, úszásra nyílik lehetőség 
a habokban, majd a búcsú pillanatai követ-
keznek. ■

Járja körbe Bora Borát és a környékét 
egy 24 méteres Falcon magán-
jachttal hét nap alatt, 
luxuskörülmények között!

Romantikus hajózás Bora Borán

Spend 7 days in a luxurious atmos-
phere on board a private 24 m Falcon 

motor yacht in the blue waters of 
Bora Bora and its surrounding islands! 
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