
 

 
Creuer per Tahití i la Polinèsia Francesa 
Del 9 al 19 de febrer 2023                                         11 dies / 10 nits 

 
 
 
Situades al Pacífic, les illes de la Polinèsia són un destí mític. Aquesta terra evoca un paradís 
idíl·lic i, una vegada l'hàgim visitat, descobrirem que la nostra imaginació no s'equivocava. 
Remotes, tropicals i exuberants, aquestes illes formen un univers on els somnis es confonen amb 
la realitat. 
Des del Club del Viatger us proposem un viatge únic a bord de l'exclusiu vaixell M/S Panorama 
II de la reconeguda naviliera Variety Cruises, especialistes en aquest tipus de vaixell a cavall 
entre els creuers i els iots privats 
Amb 50 metres d'eslora i 11 de mànega, aquest acollidor iot de només 25 cabines i renovat el 
2015, ens portarà per les remotes i desconegudes illes de la Polinèsia francesa com Bora Bora, 
Taha'a, Moorea, Raiatea o Huahine, esculpides per cims vestits de color verd que perfilen el cel 
amb impressionants llacunes blau turquesa. 
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Itinerari 

 Barcelona - Tahití                                         Dijous, 9 de febrer  

Trobada amb l'autocar del Club del Viatger als punts habituals de recollida per dirigir-nos a l’aeroport de Barcelona, on 
agafarem un vol que ens portarà fins a Papeete, a l’illa de Tahití, via dues ciutats d’enllaç. Nit a bord. 

 Papeete – Bora Bora                                                                        Divendres, 10 de febrer 

La Polinèsia Francesa és un conjunt d’illes situades a l’oceà Pacífic. El seu exotisme, la història i sobretot la bellesa dels 
seus paisatges, platges i fons marins, a més de l’amabilitat i hospitalitat de la seva gent, les seves tradicions i gastronomia 
fan que aquesta sigui una destinació única a món. Malgrat que, la Polinèsia està formada per diferents grups d’illes, al 
llarg del nostre creuer tindrem l’oportunitat de visitar les més conegudes, Bora Bora, Huahine, Taha’a, Raiatea i Mo’orea. 
Totes elles conformen un racó màgic per relaxar-se i per gaudir dels meravellosos paisatges que ens brinda l’arxipèlag 
d’origen volcànic amb llacs maragda envoltats de fantàstiques platges coral·lines on podrem descansar, nedar i bussejar 
descobrint la seva rica vida marina. 

A primera hora del matí arribarem a l’aeroport internacional de Papeete, recollirem maletes, pasarem el control i ens 
trobarem amb el nostre guia local que ens donarà al benvinguda. Trasllat fins a un hotel on gaudirem d’unes hores lliures 
per refrescar-nos i descansar una mica.  

Després de dinar, ja serà hora de traslladar-nos cap al moll de Papeete on embarcarem al M/S Panorama II, on la seva 
tripulacó ens oferirà un còctel de benvinguda mentre rebem les instruccions bàsiques d’ús i seguretat del vaixell. 

Prendrem rumb a la veïna illa de Bora Bora, on arribarem l’endemà. Sopar i nit a bord. 

Bora Bora                                                                                            Dissabte, 11 de febrer 

Esmorzar a bord i arribada a primera hora del matí a Bora Bora, possiblement el lloc més fotografiat del planeta que es 
caracteritza pel volcà que s'alça sobre una de les més belles llacunes del món, que mostra infinits matisos blavosos, 
passant del més translúcid al més profund. Els immensos motus o illots amb platges de sorra blanca amb fileres de 
cocoters, envolten una illa poblada per multitud de peixos i coralls de colors màgics.  

Disposarem del matí lliure per descansar, o banyar-nos en les seves turqueses aigues. Si algú ho desitja, hi ha la 
possibilitat de contractar a bord una excursió opcional de Snorkel amb taurons i rajades i exploració de la llacuna amb 
un vaixell. Trobareu més informació de les excursions opcionals a l’apartat notes importants. Dinar a bord. 

A la tarda, podrem gaudir d'una magnífica excursió guiada per conèixer l'illa de Bora Bora en un vehicle típic de la regió, 
anomenat "Le Truck". Gràcies al nostre guia local, podrem descobrir de primera mà el dia a dia dels habitants de Bora 
Bora i serem testimonis de com es fabrica i es comercialitza el popular "pareo". A més, tindrem l'oportunitat de conèixer 
una espècie endèmica de cranc, l'anomenat "tupa", podrem tastar les fruites cultivades pels locals i ens podrem 
sorprendre tot observant i escoltant la història que hi ha darrere de les relíquies deixades per l'armada americana durant 
la Segona Guerra Mundial. 

Pensió completa. Nit a port. 

Bora Bora - Huahine                                                                         Diumenge, 12 de febrer 

Esmorzar a bord. Avui al matí seguirem a Bora Bora, on podrem conèixer l'interior salvatge i desconegut de l'illa. A bord 
d'un 4x4, el nostre guia local ens portarà a descobrir l'impactant passat històric i els imponents tresors arqueològics de 
la regió i ens endinsarem per camins privats i desconeguts fins a arribar al marae Hau Puni. Els marae són antigues 
construccions religioses en la Polinèsia Francesa, on es creu que algunes d'elles es remunten a l'any 700 aC. El marae 
Hau Puni abasta una gran quantitat de terreny on destaca l'arborètum, el qual és ple de plantes medicinals i és considerat 
un espai paisatgístic únic. 

Durant la restauració de l'indret, s'hi van trobar nombrosos objectes procedents de la Segona Guerra Mundial que ara 
són considerats relíquies de gran interès històric. Podrem passejar pels cims dels turons on descobrirem els canons i 
búnquers utilitzats pels soldats durant la guerra i podrem aprofitar per fotografiar l'espectacular vista panoràmica de la 
llacuna de Bora Bora des d'una posició privilegiada. 

Acabada l'excursió, tornarem cap al nostre vaixell i seguirem el nostre camí fins a l'illa de Huahine. 

Huahine coneguda com l'illa autèntica, enamora pel seu encant, plena de boscs exuberants, exòtics paisatges i singulars 
pobles. Es tracta d'un dels secrets més ben guardats de l'arxipèlag, format per una llacuna profunda d'aigües cristal·lines 
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amb magnífiques platges de sorra blanca. Un indret protegit del món modern, que ofereix un ritme de vida més tranquil, 
com a l'antiga Polinèsia. Amb només vuit poblets repartits al llarg del seu territori, els seus habitants ens rebran amb els 
braços oberts. 

Sopar a bord i nit fondejats a la llacuna. 

Huahine                                                                                                  Dilluns, 13 de febrer 

Esmorzar a bord. Avui visitarem aquesta illa, antiga llar de la reialesa de Tahití, considerada l'epicentre de la cultura 
polinèsia. És per això, que les dues illes que la componen mantenen la concentració més gran de marae de tot el Pacífic. 

Tanmateix, Huahine és coneguda en l'àmbit paisatgístic i destaca amb la seva colossal jungla tropical esquitxada de 
nombroses plantacions de cocoters, orquídies de vainilla, plataners, arbres del pa i camps de síndries. 

Avui ens espera un dia ple d'aventures on podrem aprendre tot sobre la història i les tradicions de la Polinèsia. Visitarem 
l'illa en vehicles 4x4 mentre el nostre guia ens fa un passeig per la seva història i cultura. Arribarem fins al poblat de 
Maeva, on s'hi conserven més de 200 peces úniques de l'arqueologia nacional que han sobreviscut segles d'evolució 
natural. Passejarem per la riba del llac Fauna Nui i visitarem alguns dels indrets arqueològics més interessants dels 
voltants. 

De tornada cap al nostre vaixell, pararem al poblet de Faie on coneixerem una espècie d'anguila que només podrem 
trobar en aquest indret: l'anguila Sagrada d'ulls blaus. Aquesta espècie d'anguila destaca pels seus increïbles ulls blaus 
que sembla que brillin sota l'aigua, i nosaltres tindrem l'oportunitat de veure-les de ben a prop i alimentar-les. Un cop 
acabada aquesta visita ens aturarem al mirador de Belvedere, on podrem gaudir d'una vista espectacular de la badia de 
Maroe. 

A continuació ens dirigirem cap a un motu per dinar. Els motus són petits illots repartits per l'oceà que ens faran sentir 
com si estiguessim en un petit paradís. Havent dinat, seguirem la ruta de tornada cap al nostre vaixell. 

Sopar i nit a bord. 

Huahine – Taha’a                                                                                  Dimarts, 14 de febrer 

Esmorzar a bord i ens acomiadem d'aquesta meravellosa illa per seguir cap a Taha'a, un indret plàcid i bellament senzill 
de suaus muntanyes, envoltades de petits illots amb platges blanques i brillants. 

En arribar, descobrirem una illa fèrtil coberta de plataners, meloneres i cocoters. Aquest també és el lloc ideal pel cultiu 
de la vainilla, un tipus d'orquídia que és considerada un autèntic tresor a Tahití i que impregna la brisa d'un magnífic 
aroma dolç que penetra mar endins. 

Un cop amarrem a Taha'a, el nostre guia local ens portarà a explorar el preciós interior de l'illa en 4x4. Tindrem 
l'oportunitat de visitar dos dels tresors més preuats de la cultura Tahitiana: una granja de perles, on aprendrem tot el que 
cal saber sobre la famosa perla negra de Tahití i el seu cultiu, i una plantació tradicional de vainilla, on ens ensenyaran 
pas a pas el laboriós procés de cultiu i extracció de la planta. 

Durant el camí, el nostre guia local ens ensenyarà totes les fruites i plantes tradicionals que creixen en aquesta illa, i 
podrem tastar alguns productes locals mentre aprenem a ballar tamure, una dansa tradicional de Tahití. 

Després d'aquesta enriquidora excursió, tornarem cap al nostre vaixell per descansar després d'un dia intens. 

Pensió completa. Nit a bord. 

Raiatea                                                                                               Dimecres, 15 de febrer 

Esmorzar a bord i sortim de navegació per apropar-nos a Raiatea, el cor de les illes de Tahití, on, originalment, el marae 
sagrat de Taputapuatea es convertí en la seu de l'expansió dels polinesis a través del Pacífic. Es diu que després 
d'ancestrals cerimònies i celebracions sagrades, les piragües dels antics navegants s'aventuraren en direcció nord cap 
a Hawaii i a l'oest cap a Nova Zelanda. Raiatea, que significa "paradís llunyà" i "cel de llum tènue", primer fou batejada 
com Havai'i i és considerada la pàtria dels antics polinesis. És l'illa més sagrada de la zona i les seves muntanyes cobertes 
de rica vegetació culminen en el pic cèlebre de Temehani, just a tocar dels núvols. 

Al matí, gaudirem d'una excursió que començarà acompanyats d'un guia expert que ens endinsarà en els frondosos 
boscos de Raiatea en un confortable i acollidor minibus. Farem una visita panoràmica per la part sud de l'illa i passarem 
per Uturoa, el centre neuràlgic de Raiatea. Poc després de deixar enrere el poblet, podrem gaudir d'una espectacular 
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vista del Mont Temehani, llar de la flor Tiare Apetahi, una espècie extremadament rara que només es pot trobar en 
aquesta zona. 

De camí cap a la nostra següent visita, recorrerem la costa de l'illa i podrem gaudir de les vistes més impressionants de 
l'oceà mentre ens endinsem en la vida quotidiana dels habitants. Arribarem fins al marae Taputapuatea, declarat 
recentment Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. El temple està format per un pati pavimentat amb una gran pedra 
al centre que servia per a celebracions d'actes polítics, cerimònies religioses i ritus funeraris. Descobrirem que aquest 
temple representa un testimoni excepcional del ma'ohi, una civilització que es remunta a uns mil anys enrere. Aquí 
aprendrem sobre els orígens dels polinesis i la seva rellevància històrica de la mà del nostre guia. 

Acabada la visita, ens dirigirem de nou cap al nostre vaixell. Disposarem de la tarda lliure per descansar, o banyar-nos 
en les seves turqueses aigues. Si algú ho desitja, hi ha la possibilitat de contractar a bord una excursió opcional per fer 
una ruta pel Riu Faaroa amb kayak. Trobareu més informació de les excursions opcionals a l’apartat notes importants.A 
última hora del vespre, sortirem cap a Mo'orea. 

Pensió completa i nit de navegació. 

Mo’orea                                                                                                   Dijous, 16 de febrer 

Esmorzar a bord. Al llarg del matí arribarem a Moorea, illa que s'aixeca majestuosa sobre l'oceà com una catedral, amb 
uns pics elevats i abruptes, coronats per núvols. Poètiques cascades cauen per vessants coberts de falgueres i, de segur, 
els plàcids prats flanquejats per cims de tons verd maragda et faran tornar a creure en la majestuositat de la natura, i la 
llacuna blava brillant de Moorea encarnarà la imatge idíl·lica dels Mars del Sud. Cases de colors clarets, envoltades de 
jardins d'hibiscs i aus del paradís, envolten l'illa formant un collaret de pobles on la vida és senzilla i autèntica. 

Tan bon punt desembarquem, el nostre guia ens estarà esperant amb un Jeep per començar el nostre recorregut per 
conèixer l'illa. Anirem fins al mirador Le Belvédère, des d'on podrem gaudir de les millors vistes de Tahití, que segur que 
ens deixaran bocabadats! Recorrerem plantacions de pinyes i vainilla mentre descobrim nous sabors tot tastant els 
famosos sucs de fruita de la regió, els quals es diu que tenen propietats medicinals. 

Durant aquest recorregut, podrem veure restes d'antics altars i temples religiosos que encara perduren després de segles 
d'antiguitat. Després de gaudir d'una altra experiència única i enriquidora, començarem el camí de tornada cap al nostre 
vaixell. 

Disposarem de la tarda lliure per descansar, o banyar-nos en les seves turqueses aigues. Si algú ho desitja, hi ha la 
possibilitat de contractar a bord una excursió opcional d’un safari de snorkel per veure taurons i rajades. Trobareu més 
informació de les excursions opcionals a l’apartat notes importants. 

Sopar de comiat a bord i allotjament. 

Papeete                                                                             Divendres, 17 de febrer 

Esmorzar, arribada a Papeete i desembarcament. Coronara per majestuosos pics en forma circulars, Tahití, l’illa més 
gran de la Polinèsia, s’alça sobre l’oceà com una reina orgullosa. L’interior muntanyós alberga valls sagrades, rierols 
d’aigües cristal·lines i imponents cascades. Els seus habitants viuen majoritàriament repartits al llarg de la costa, motiu 
pel qual el seu interior s’ha mantingut intacte des de fa segles, tot i la proximitat amb Papeete, la bulliciosa capital. 
Papeete, que significa cistell d’aigua, era antigament un lloc de reunió on els tahitians s’apropaven a buscar aigua fresca. 
Actualment, és una ciutat molt animada i vibrant amb bulliciosos mercats, museus, comerços i restaurants. 

Avui visitarem l’illa Tahiti, gaudint d’una visita panoràmica al voltant de l’illa mentre ens endinsem en la seva cultura i 
tradicions més arrelades. Podrem visitar el Pointe Venus, la cascada Faarumai, els jardins aquàtics de Vaipahi i la cova 
de falgueres de Marara. A més, tindrem vistes espectaculars de l’illa des del pas Tahara’a. Dinarem en un restaurant 
local.  

A la tarda, trasllat a l’hotel on tindrem la resta de la tarda lliure per descansar o fer algunes compres. Sopar a l’hotel i 
allotjament. 

Vol de tornada                                                                                     Dissabte, 18 de febrer 

A l’hora convinguda trasllat a l’aeroport de Papeete per volar cap a casa via dues ciutats d’enllaç. Nit i àpats a bord. 

Arribada a Barcelona                                                                        Diumenge, 19 de febrer 

Arribada a Barcelona al matí on el bus del Club del Viatger ens tornarà als mateixos punts de recollida del primer dia. 



5 Creuer per Tahití i la Polinèsia Francesa - Del 9 al 19 de febrer 2023 

 
 

Aquest viatge inclou 
 

 Trobada pre viatge per conèixer els companys de viatge i rebre l’itinerari definitiu 

 Trasllats a/des de l’aeroport de Barcelona des dels diversos punts de recollida acordats. 

 Vols Barcelona – Papeete – Barcelona en classe turista, via dues ciutats d’enllaç. 

 Taxes i impostos aeris inclosos 

 Facturació d’una maleta de fins a 23 kg per persona 

 Guia acompanyant del Club del Viatger 

 Guies de parla anglesa per les activitats detallades en l’itinerari, el guia acompanyant farà la traducció. 

 Totes les visites, excursions i entrades segons l’itinerari 

 7 nits d’allotjmanet al creuer Panorama II de la companyia Variety Cruises, en cabines exteriors de categoria A 
situades al pont principal, equipades amb bany privat amb dutxa i aire acondicionat. 

 1 + 1 nits d’allotjament en un hotel de 4* a Papeete 

 Esmorzar bufet diari 

 Pensió completa durant tot el viatge, des del dinar del segon dia fins al dinar del darrer. 

 Begudes incloses: cafè de filtre, té i aigua. 

 Assegurança bàsica d’assistència en viatge 

 
 

Aquest viatge no inclou 
 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari 

 Les despeses de caire personal. 

 Les begudes (tot i que inclouen aigua, cafè de filtre i té) 

 Les propines 

 Excursions opcionals: 

o Snorkel amb taurons i rajades i exploració de la llacuna amb un vaixell: 112€ per persona. 

o Riu Faaroa amb kayak: 85€ per persona. 

o Safari de snorkel: 105€ per persona.  

 Assegurança de cancel·lació. Preu: 325€ per persona 

Preus 

Per persona compartint habitació doble en cabina de categoria A………………………………………………….  7.495 € 

Suplement habitació individual …………………………………………………………………….....…………………   1.100 € 

Suplement per persona en cabina de categoria P, situada al pont superior.........................................................     600 € 
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Calendari de pagament 

➢ Dipòsit del 2.300€ abans del 12 octubre  
➢ Resta abans del 21 de desembre 

NOTA INFORMATIVA: 

La política del Club del Viatger en respecte els vols i els trajectes en bus,  ha estat sempre calcular els preus incloent les 
taxes  i el carburant en el moment de la publicació del viatge en el catàleg i web, assumint les variacions en el moment 
de l'emissió dels bitllets uns dies abans de la sortida del viatge o amb del preu final del transport en bus, sense perjudicar 
el preu final publicat. 

A causa de les circumstàncies actuals ens veiem obligats a revisar el preu final dels vols i trajectes en bus implicats en 
cada viatge i en cas d'un augment significatiu compartir el sobrecost amb les persones que viatgin. 

Excursions opcionals 

** Les excursions que no estan incloses a l’itinerari requereixen una bona condició física i saber nadar correctament. Si 

desitgeu fer-les, s’han de contractar directament al vaixell. 

Dia 3: Snorkel amb taurons i rajades i exploració de la llacuna amb un vaixell: 112 € per persona 
A bord d’un petit vaixell motoritzat i cobert, sortida des del port de Vaitape per fer una visita panoràmica de la llacuna i 
de l’escull on es pot gaudir ben d’aprop de la llacuna multicolor i de les imponents muntanyes verdes. Es fa una petita 
aturada on un guia expert ensenya unes criatures impressionants com són les rajades o els taurons de l’escull. Si es 
desitja, es pot acompanyar al guia a l’aigua o seguir-lo des de la comoditat del vaixell.  
 
Dia 6: Riu Faaroa amb kayak: 85 € per persona 
Des del port de Raiatea, sortida cap al riu Faaroa on, després de les indicacions de seguretat que dona el guia local, es 
comença a navegar per l’únic riu navegable de la Polinesia Francesa amb un kayak. El guia expert dirigirà a tots els 
participants a través del riu, on es poden veure meravelles de la naturalesa polinesia com el la Gorja del Faaroa, que és 
comparable a un fiord.  
 
Dia 7: Safari de snorkel: 105 € per persona 
Sortida a bord d’un confortable vaixell per navegar a través de l’espectacular llacuna. El vaixell pararà en un petit illot 
rodejat d’unes aigües cristalines que farà la sensació d’estar enmig d’un paradís. Allà hi haurà l’oportunitat de fer snorkel 
i nedar amb les mantes i els taurons. Abans de tornar cap a port, es servirà un petit cóctel. 

Vaixell MS PANORAMA II 

Trobareu informació detallada en la següent pàgina web MS PANORAMA II 
 
El vaixell té una capacitat màxima de fins a 49 passatgers. Disposa de diferents espais comuns com un ampli saló, 
menjador decorat amb colors càlids, una biblioteca i una terrassa per prendre el sol, una zona d’ombra, un bar i gandules 
exteriors. 
 

 

https://varietycruises.crucemar.com/ms-panorama-ii.barco#cabinas
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Disposem de cabines situades al pont principal i pont superior, totes dotades de finestra exterior. 

 

 
 
Cabina categoria A  
 
Estan situades en el pont principal. Tenen finestra i bany privat amb dutxa.  
Les cabines estan equipades amb aire condicionat, fil musical, TV amb canals 
satèl·lit, telèfon per ús intern, caixa forta, una petita nevera i adaptadors de secador. 
(voltatge: 220V) 

 

 
 
Cabina categoria P 
 
Està situada en el pont superior. Té una finestra gran i un bany privat amb dutxa. 
La cabina està equipada amb aire condicionat, fil musical, TV amb canals satèl·lit, 
telèfon per ús intern, caixa forta, una petita nevera i adaptadors de secador 
(voltatge: 220 V). 

Àrees comunes del vaixell:  
             Sala d’estar                   Restaurant                       Pont sol                    Bar Pont superior       Plataforma per nedar 

               
 

 

ASSEGURANCES BÀSIQUES I DE CANCEL·LACIÓ 

ASSEGURANÇA DE CANCEL.LACIÓ I D’ASSISTÈNCIA AXA VIP PLUS PREEX “OPCIONAL”  
NO INCLOSA EN EL PREU DEL VIATGE. 
Trobem les següents millores, dins dels 32 supòsits inclosos en la pòlissa. 
ABANS DEL VIATGE: 
Podrà recuperar els diners del viatge: 

• Si ha de cancel·lar per recaiguda d’una malaltia pre-existent, no per agreujament d’un accident ocorregut amb 
anterioritat a la formalització de la pòlissa. 

• Si ha de cancel·lar per estar diagnosticat per Covid-19, ja que la consideren malaltia greu. 

• A més dels 32 supòsits que trobareu inclosos en la pòlissa. 
DURANT EL VIATGE: 

• Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència mèdica amb un límit de fins a 150.000 
€ (cent cinquanta mil euros) com qualsevol malaltia greu. 

• Tindrà dret a la devolució de les vacances no gaudides. 

• En cas de prolongació d’estada en un hotel, cobreix fins a 16 dies i 125 € per dia. 
Exclusió important per part de l’assegurança:  

• No cobreix en cas que es tornin a decretar quarantenes obligades o estat d’alarma amb tancaments de 
fronteres. 

 
ASSISTÈNCIA AXA BASIC PLUS – INCLOSA EN EL PREU DEL VIATGE 
No inclou cancel·lació 

• Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència mèdica amb un límit fins a 3.600 € 
(tes mil sis-cents euros) com qualsevol malaltia greu. 

Estarem encantats de fer-vos arribar el document complet de les pòlisses per poder comprovar totes les seves 
cobertures, inclusions i exclusions. 
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Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 


