
Cook eilanden 
 

Rarotonga 
Genieten van de schoonheid der natuur en tegelijkertijd 
sportief bezig zijn. Dat kan in Rarotonga, het hoofdeiland 
van de Cookeilanden. Rarotonga is een paradijselijk eiland 
en ligt in de Stille Oceaan. Het eiland is weelderig groen, 
met een dicht tropisch regenwoud in het centrum over de 
stijgende bergtoppen. 
 
Rarotonga leent zich voor de mooiste watersporten, zoals 
zeilen en duiken, maar u kunt er ook gaan golfen of 
heerlijk relaxen.  
 
7 dagen Cook eilanden voor 2 personen voor slechts € 7200, -.   inclusief: 
 

 Vlucht van Amsterdam naar Rarotonga 

 Vlucht van Rarotonga naar Aitutaki  

 2 dagen zeilen  

 5 overnachtingen in een villa * 

 1 dag golfen 

 Een schitterende Lagoon Cruise 

 Vervoer van en naar alle programma’s wordt voor 
u geregeld 

 
* Er zijn eventueel ook andere opties mogelijk. 

 

Programma 
 

Zondag:  
Vertrek vanuit Amsterdam (via Los Angeles)  
 
Maandag:  
Aankomst om 07:00 uur in Rarotonga.  
Vrije tijd  
 
Dinsdag:  
Zeilen rond het eiland Rarotonga  
‘s Avonds barbecueën                                       

                                  
 
Woensdag:  
Golfen op Rarotonga. 

 De golfbaan op Rarotonga heeft 9 holes. Het is een 
goed onderhouden baan te midden van tropische 
bomen en palmen.  

 
 
 
 



 
 
Donderdag: 
Drie opties: zeilen, golfen, duiken, maar u kunt deze dag 
ook zelf invullen 
Avondprogramma eilandshow 
 
 
 
 

 
 
 
Vrijdag:  
Zeilen naar One Foot Island (inclusief lunch)  

 One Foot Island, oftewel Tapuaetai  vindt 
u in één van de hoeken van de lagune.  
De naam One Foot Island is gebaseerd op 
een oude mythe. Een vader redt het 
leven van zijn zoontje door met de boot 
op het eiland aan te meren, hij draagt 
zijn zoon en zet hem in een boom, zodat 
de achtervolgers geloven dat de vader 
altijd alleen is geweest, omdat er slechts 
één voetspoor in het zand te zien is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie neemt u contact op met Natasha Nordin  
Tel: 010-7860313 
Email: nnordin@pbe.nl 


