
De Cookeilanden in de Grote Oceaan ten 
noordoosten van Nieuw-Zeeland staan 
bekend om de maagdelijk witte stranden 
en het helderblauwe water. Op het eilandje 
Aitutaki tref je een resort waar je je in een 
waar paradijs waant. 

stralende zon aan de hemel kunnen we 
ons geen betere plek wensen. 
‘s Avonds genieten we in het uitsteken -
de restaurant wederom van een spec -
taculair uitzicht; nu kijken we uit op 

de oceaan. Tussen juli en oktober spot 
je hier bultruggen, die van Antarctica 
naar de warmere wateren van de Stille 
Oceaan migreren.  
Op het water rondom het eiland zijn 
tal van activiteiten. Je kunt bij het 
resort gratis een kayak en snorkeluit -
rusting meekrijgen om het aquatic eco 
trail  te ontdekken of om in 15 minuten 
naar de buitenste ring van het koraalrif 
te peddelen. Een echte aanrader is om 
een vaka- dagcruise te boeken bij de 
hotelreceptie. Stap aan boord van een 
traditionele, 21 meter lange Polynesi -
sche vaka en beleef het kristalheldere 
water van de lagune zoals het bedoeld 
is. Ontdek afgelegen strandjes en rots -
partijen en snorkel met kleurige vissen 

D e Cookeilanden bestaan uit 
15 eilanden die verspreid 
liggen over bijna 2 miljoen 
vierkante kilometer aan 

oceaan. Vanaf het hoofdeiland Raro -
tonga vliegen we in 45 minuten over 
een azuurblauwe zee naar het kleine 
eilandje Aitutaki, waar slechts 1.700 
mensen wonen.  
Bij aankomst op het tropische eiland 
worden we door personeel van het 

bloemenkransen. Het vijfsterren-resort 
behoort tot de Small Luxury Hotels 
of the World en bestaat uit weelderige 
tuinen waar 27 luxueuze appartemen -
ten verborgen liggen. Gasten hebben 
de keuze uit bungalows, suites en villa’s 
met rieten daken in Polynesische stijl. 
Alle appartementen liggen aan een 
door palmbomen omringd zandstrand, 
waar een hangmat en ligstoel op ons 
staan te wachten. Met uitzicht op het 
turquoise water en het koraalrif, en een 
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Vaka cruises - www.thevakacruise.com
Black Pearl Fishing Charters - www.blackpearlaitutaki.com

en – als je geluk hebt – zeeschildpad -
den. Geniet ‘s middags aan boord van 
een vers bereide kreeften-lunch.  
Sportvissers kunnen hun geluk niet op 
met de rijke visgronden van Aitutaki. 
Rondom het koraalrif is de oceaan 
4.000 meter diep en zwemmen er 
soorten als wahoo, mahi-mahi, geel -
vintonijn, marlijn en barracuda. Beleef 
met Black Pearl Fishing Charters een 
visavontuur op het water en neem de 
vangst van de dag vooral mee terug 
naar het resort, waar het voor je wordt 
klaargemaakt voor het avondmaal. 
Nog een aanrader: tijdens  Island Night  
wordt er een heerlijk visbu�et geser -
veerd en tot laat in de avond gedrumd 
en gedanst onder de sterrenhemel. Een 
waar paradijs op aarde. 
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