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Do melhor resort do mundo, situado no
fascinante atol de Tetiaroa, a ilhas badaladas,
como Bora Bora e Rangiroa, viaje em busca do
perfume da flor tiaré e ao som do ukulele pelo
destino mais desejado do planeta
Paulo Basso Jr.

Cercado por águas com todos
os tons de azul, pequenos
bancos de areia conhecidos
como motus garantem o
isolamento e compõem o
visual arrebatador das ilhas
espalhadas pelo Pacífico Sul

Polinésia Francesa

O pequeno e deslumbrante atol de Tetiaroa, onde Marlon Brando viveu; abaixo, o restaurante overwater Le Lotus, um dos melhores de Papeete, no Taiti
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eduzido pelos olhos ligeiramente
cerrados e o tom dourado da pele de
uma curvilínea nativa, um famoso
milionário norte-americano adquiriu,
nos anos de 1960, uma ilha no Pacífico
Sul, onde viveu dias felizes ao lado da
paixão de sua vida e construiu um
santuário
ecológico
para
receber
seletos
convidados. Esse até poderia ser o enredo de um
filme hollywoodiano, mas é uma história real que,
curiosamente, tem como protagonista um célebre
ator: Marlon Brando. E o detalhe é que quem pode
estrelar o happy end hoje em dia é você, já que o...
Praias dos sonhos, no entanto, são raras por lá.
Por isso, uma noite é suficiente para descansar da
longa viagem, dar uma passada no simples, porém
colorido, mercado local e usufruir das benesses da
colonização francesa presentes na gastronomia do
melhor hotel de Papeete, o InterContinental Tahiti
Resort & Spa. Vale a pena experimentar as vieiras,
os filés de atum e mahi mahi (dourado) e o poisson
cru (prato típico polinésio, com peixe cru, legumes e
leite de coco, semelhante a um ceviche) do elegante
restaurante overwater (sobre as águas) Le Lotus.
Assim, na manhã seguinte, você estará renovado
para seguir de avião ou iate privativo para outras
ilhas nos arredores – essas, sim, donas dos recortes
litorâneos mais espetaculares do mundo.

O atol do poderoso chefão
No aeroporto do Taiti há um hangar privativo
para os hóspedes do The Brando, com um lounge
repleto de sofás de couro branco, para quem deseja
tomar café confortavelmente, e wi-fi de alta velocidade. O trajeto até Tetiaroa, realizado em aviões
para até oito pessoas, dura 20 minutos e não custa
nada para quem se hospeda por pelo menos três
noites no hotel.
Inaugurado em 2014, exatos dez anos após
a morte de Marlon Brando, o resort é uma síntese
do que a Polinésia tem de mais esplendoroso. Ao
todo, são 35 villas com piscina espalhadas por praias
privadas, com areias brancas e finas tal como talco,
cercadas pelas águas cristalinas e pinceladas de azul
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...encantador local, chamado Tetiaroa, na Polinésia
Francesa, tornou-se palco do The Brando, um dos
hotéis mais luxuosos e sustentáveis do mundo.
Foi sobrevoando a Polinésia em busca de
locações para o filme O Grande Motim (1962) que
Brando se rendeu à beleza da região. Algo que, por
sinal, invariavelmente ocorre com brasileiros que
ali chegam em voos semanais vindos de Santiago
(Chile), com breve parada na Ilha de Páscoa, ou após
um convidativo stopover em Los Angeles (EUA), de
onde partem diariamente confortáveis aeronaves
da companhia Air Tahiti Nui. O destino é sempre o
aeroporto de Papeete, capital do Taiti e principal ilha
da região, que não raramente é confundida como a
Polinésia em si – os próprios nativos não se furtam
de se definir como habitantes das “Ilhas de Taiti”, já
que o marketing em torno desse nome impulsionou o
turismo local, sobretudo, nos Estados Unidos.
O que pouca gente sabe é que a ilha mais famosa do pedaço não é exatamente um exemplo de
beleza tropical. O Taiti é o lugar ideal, entretanto,
para trocar euros e dólares pelo franco pacífico, a
moeda local, além de adquirir as exclusivas e belíssimas pérolas negras nativas e identificar-se com a
cultura polinésia, marcada pela simpatia acolhedora
dos moradores. Isso significa escutar o primeiro de
muitos ia ora na, cumprimento com desejo de boas
energias; sentir o aroma da tiaré (gardênia do Taiti), flor usada em colares entregues aos forasteiros;
e empolgar-se com o som cativante do ukulele, instrumento que todos os locais parecem saber tocar.

Polinésia Francesa

Do Taiti, partem aviões e
iates rumo às ilhas com
os recortes litorâneos
mais lindos do planeta
da lagoa protegida pelos corais. De algumas hospedagens, é possível ver o nascer do sol, enquanto outras
são voltadas para o poente do astro rei. Um lado tem
águas mais tranquilas, estilo piscininha, perfeitas para
quem viaja em família ou só quer saber de relaxar.
O outro, com mais corais próximos à praia, atrai
peixinhos coloridos. Esse ambiente de exclusividade,
afastado de qualquer paparazzo, seduz famosos do
mundo todo, como o tenista Rafael Nadal e o ator
Leonardo DiCaprio, que já esteve quatro vezes em Tetiaroa e dali, supostamente, pretende tirar ideias para
o projeto de um hotel que está construindo em Belize.
Independentemente da fama e da villa escolhida, todos os hóspedes do The Brando usufruem
de um sistema all inclusive de rara qualidade. Isso
porque vai além dos pratos e vinhos (apenas os premium são cobrados à parte, sendo que a maioria dos
inclusos são da região espanhola de Rueda) servidos
nos restaurantes com cardápio assinado por Guy
Martin, chef francês com duas estrelas Michelin por
seu Le Grand Véfour, em Paris. O pacote inclui, por
exemplo, uma massagem diária por acomodação no
belíssimo Varua Te Ora Polynesian Spa, incrustado
entre plantas tropicais e com estruturas que remetem a grandes ninhos de pássaros. Isso sem contar
bicicletas em todas as villas, atividades aquáticas
como canoagem e stand up paddle e um tour por dia
pelos arredores, onde é possível fazer snorkeling e
mergulho com cilindro para ver peixes, tartarugas,
golfinhos, baleias, cavalos-marinhos, arraias e inofensivos tubarões.
Também é possível agendar passeios com
biólogos para conhecer o ecossistema de Tetiaroa,
já que o The Brando, eleito melhor resort do mundo
pelos leitores da renomada publicação de turismo
Condé Nast Traveler, é também um dos mais ecológicos do planeta. Atender a essa condição foi
uma exigência imposta pelos familiares de Marlon
Brando ao autorizar a construção do lodge.
Ocorre que o ator era apaixonado pela natureza
local, e muitos dos conceitos de sustentabilidade
aplicados no hotel partiram de suas ideias. O sistema
que bombeia a água gelada do fundo do mar para o
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Hóspedes do
The Brando têm
à disposição
lagoas de águas
translúcidas,
praticamente
intocadas, onde
podem praticar
esportes ou
apenas relaxar, e
também um spa
cuja estrutura
remete a imensos
ninhos de
pássaros para
se integrar à
natureza local
(ao lado)
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Território ultramarino da França, a Polinésia é composta de
118 ilhas e atóis espalhados por cinco arquipélagos que ocupam
um espaço no mapa semelhante ao da Europa (embora as
porções de terra sejam mínimas). Boa parte dessas ilhas tem
formação vulcânica e é circundada por corais que buscam
alimento no oceano e crescem milimetricamente ano após ano,
avançando sobre a superfície enquanto a ilha que os originou,
ao centro do anel, passa pelo processo contrário e submerge
devagar ao longo do tempo. Essa característica geográfica dá
o tom (ou os tons) do visual local, que na prática são ilhas
montanhosas verdejantes cercadas por lagoas com diversos
matizes de azul e delimitadas pela formação coralínea. Do lado
de fora do anel, surge o azul profundo do mar. É bem mais fácil
(e prazeroso) entender isso observando do que lendo, e a vista
aérea de Bora Bora (foto) é o exemplo máximo do quanto essa
geografia é fascinante. Em alguns pontos da Polinésia, a ilha
principal submergiu completamente e restou apenas a barreira
de corais sobre as águas. Essa é a formação característica de um
atol, que quase sempre naquelas paragens abrange alguns motus
(pequenas ilhotas de areia). Tetiaroa e Rangiroa são os atóis
mais clássicos da região. Rangiroa, inclusive, é o maior atol do
mundo com fendas que permitem a entrada de água do mar, já
que a faixa de corais ali não se fecha por completo.
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Por que a Polinésia
francesa é tão linda?
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Uma das villas do The Brando, construído com princípios elaborados de sustentabilidade: até mesmo os amenities evitam químicas agressivas à natureza

Cruzeiro
e iate

A Polinésia Francesa
é famosa pelos
hotéis com bangalôs
overwater, mas há
quem prefira se sentir
livre navegando
entre as ilhas locais
e curtindo o que a
região tem de melhor:
as águas tinindo de
azul. Para isso, é
possível fazer um
cruzeiro de luxo no
navio que permanece
o ano todo por lá,
o Paul Gauguin
(www.pgcruises.com),
ou alugar um iate e
definir sua própria
rota. Empresas como
a Motor Yacht Charter
(goo.gl/KHFnum) e a
Dream Yacht Charter
(goo.gl/zEZwR4)
têm embarcações
com capitão e chef
a bordo. Pacotes de
três dias para duas
pessoas custam
desde € 7.300.
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ar-condicionado funcionar, por exemplo, nasceu de um
projeto rabiscado por Brando. Além disso, o resort usa
óleo de coco e painéis solares para produzir energia,
impede o uso de jet ski ou barcos a motor (há apenas o
que faz o transporte dos funcionários para a ilha, mas
uma taxa de carbono é paga como compensação) e
conta com um santuário de pássaros, frequentemente
visitado por estudantes de biologia e cientistas.
“Até mesmo os amenities disponíveis nas villas,
como xampu e protetor solar, foram compostos sem
químicas que prejudicassem o ambiente. Grifes como
Bvlgari e Hermès foram convidadas a desenvolver os
produtos, mas não conseguiram. Mesmo assim, insistimos na linha ecológica até que a (marca francesa)
Algotherm chegou lá”, explica o francês Pierre Lesage,
diretor comercial e de marketing do The Brando. “Os
brasileiros, que junto aos alemães formam nosso
terceiro público, atrás apenas dos norte-americanos e
franceses, estão cada vez mais sintonizados com esse
conceito. Fico contente, pois considero a sustentabilidade fundamental para a evolução da hospedagem
de luxo em todo o mundo”, completa Lesage.

Bora para Bora Bora
Tetiaroa pode até ser a cereja, mas o bolo que
compõe a Polinésia é tão vistoso que uma viagem
para lá não pode deixar de incluir uma visita a outras
ilhas emblemáticas da região. Sobretudo Bora Bora,
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que cerimônias legalizadas podem ser organizadas
na Polinésia, cujas exigências de documentos são as
mesmas da França.
Os casais em viagens românticas ou lua de
mel também costumam se deliciar no Four Seasons
Resort, melhor hotel do pedaço e com bangalôs
overwater que se descortinam sobre a lagoa bem de
frente para o Monte Otemanu, símbolo de Bora Bora.
Dentro deles, há pequenas faixas transparentes no
piso, pelas quais é possível avistar, com alguma sorte,
peixinhos coloridos. Mas melhor que isso é seguir até
o terraço privativo (alguns deles com piscina), onde
uma escada dá acesso direto às águas translúcidas.
Mimos ali não faltam. De amenities L’Occitane
substituídos diversas vezes por dia nas acomodações
ao spa com lindas áreas de relaxamento (experimente
o ritual Kahaia Haven, com pó de pérola negra usado
para esfoliar a pele e essência da conceituada baunilha
polinésia), passando por um serviço de alto nível, que
inclui mordomo e aplicativo para fazer qualquer tipo
de pedido ou reserva via smartphone, tudo funciona
nos mínimos detalhes. Até mesmo luais são organizados ao som do ukulele, assim como jantares a dois

É difícil deixar
as comodidades
dos bons hotéis
de Bora Bora
para trás, mas
vale a pena fazer
alguns passeios
pela região, como
o que segue
de barco até a
Blue Lagoon.
Ali, é possível
fazer snorkel
para observar
peixinhos
coloridos, arraias
e até tubarões
(inofensivos) em
águas azuis e
transparentes
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dona de um dos cartões-postais mais cênicos do planeta, com a ponta de uma montanha verdejante se
insinuando para fora do mar, como uma ilha cercada
por uma barreira de corais e abraçada por águas com
tons cintilantes de azul.
É pela lagoa em torno dessa ilha montanhosa que
se espalham os famosos bangalôs overwater da região,
boa parte deles controlados por grifes conceituadas
de hotelaria. No The St. Regis Bora Bora Resort, por
exemplo, 77 das 90 acomodações ficam sobre as águas.
Todas contam com mordomo privativo e circundam
três motus (pequenas ilhas de areia), onde estão as
áreas comuns do hotel, incluindo um restaurante com
cardápio assinado pelo chef francês Jean Georges, três
estrelas Michelin, e uma praia onde é possível passear
de caiaque e fazer stand up paddle em águas que parecem de cristal, de tão transparentes.
“Muitos brasileiros se hospedam aqui para
realizar cerimônias, inclusive no estilo taitiano, com
roupas típicas e o noivo chegando em uma canoa”,
conta Bianca Henry, diretora de vendas para a América do Sul. Isso porque o resort abriga uma butique da
grife Bridal, especializada em casamentos. Vale dizer

Polinésia Francesa

Com uma série
de mordomias, os
bangalôs overwater
de hotéis como Four
Seasons (acima) e
St. Regis definem o
que há de melhor
em hospedagem em
Bora Bora. Todos
têm terraços com
acesso direto ao
mar; já no atol de
Rangiroa, o grande
barato é se hospedar
nos motus sobre a
barreira de corais
(esq.) e conhecer
Tiputa Pass, um
dos melhores pontos
de mergulho do
planeta (dir.)
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em um pequeno motu. Não à toa, celebridades como
Justin Bieber costumam dar as caras por lá.
Quem vai a Bora Bora acaba passando a maior
parte do tempo nos hotéis, mesmo porque, além dos
bangalôs e spas, contemplam praias privadas e lagos
repletos de peixes, onde dá para fazer snorkeling
numa boa. Vale a pena, porém, mesclar essas experiências com passeios pela região. Tours de helicóptero organizados por concierges proporcionam lindas
vistas, embora gostoso mesmo seja navegar rumo a
lugares como a Blue Lagoon. O passeio em lancha ou
iate segue dos resorts para aquários naturais, onde
dá para mergulhar livremente em meio a centenas de
peixes e tubarões galha-preta e limão (ambos bonzinhos). Em certo ponto da lagoa, é possível brincar na
água rasinha com arraias-lixa, que aceitam até beijos.
Os programas de dia inteiro incluem paradas
para almoço em motus, onde são servidos peixes
saborosos e pratos típicos da Polinésia. Alguns deles
abrigam tikis, estátuas de pedra semelhantes aos
moais da Ilha de Páscoa. Mas o melhor mesmo são as
apresentações de cultura típica, com música e danças,
e os momentos de relaxamento, perfeitos para contemplar a beleza estonteante da região.

Quem procura fugir do lugar comum na Polinésia pode ainda se hospedar por alguns dias no atol
de Rangiroa, a uma hora de voo do Taiti. Os hotéis e
pequenas comunidades locais se espalham pelos motus da barreira coralínea que circunda uma lagoa com
quase 80 km de largura, formando um visual único.
Algumas fendas que permitem o encontro da
água do mar com a da lagoa fazem da região um
dos pontos de mergulho mais desejados do mundo. A
passagem mais famosa é a de Tiputa, onde quem tem
certificado de scuba dive é arrastado pela correnteza
por cerca de 1 km em meio a uma rica fauna marinha.
Em novembro e dezembro, golfinhos surgem por lá e
acompanham os mergulhadores, permitindo até que
se passe a mão neles, como cãezinhos adestrados.
O bom é que quem não tem batismo de mergulho também aproveita bem a viagem. Isso porque é
possível observar o balé dos golfinhos em passeios de
barco (com sorte, verá cinco ou seis deles saltando
ao mesmo tempo) e, próximo a Tiputa, fazer snorkeling em um aquário natural repleto de peixes. Os
cardumes são tão fartos que, ao saltar do barco, você
terá a sensação de pular numa piscina de peixinhos
coloridos. Os corais coloridos enfeitam as águas
azuis e fazem a festa do visitante, que ainda tem o
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O aquário de Rangiroa
1
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Quem vai a
Rangiroa pode
aproveitar o
belíssimo atol de
diversas maneiras:
no conforto de
bangalôs e piscinas
com borda infinita
de resorts como o
Kia Ora (acima e
na página ao lado)
ou em passeios
de va’a, as
típicas canoas
polinésias (dir.)

prazer de, ao retornar à embarcação, ouvir o guia
tocar ukulele e contar boas histórias.
Durante a temporada de golfinhos, quem se
hospeda próximo a Tiputa, como no hotel-butique
Les Relais de Joséphine, passa por uma experiência
quase única no mundo: ver, da sacada do quarto, os
mamíferos saltando a poucos metros de distância. O
local oferece ainda uma das gastronomias mais refinadas do atol. Já quem opta por ficar no principal
resort de Rangiroa, o Kia Ora, usufrui de bangalôs
com piscina (alguns deles overwater), passeios em
canoas típicas polinésias, as va’a, e tours pela lagoa,
que também tem uma área chamada Blue Lagoon,
onde é possível fazer snorkeling junto a peixes e
tartarugas e degustar uma refeição típica preparada
e servida em um motu.

Ilhas da fantasia
Há ainda muitas outras ilhas que valem a
visita na Polinésia. A lista inclui a famosa Moorea,
que fica a apenas 30 minutos de barco do Taiti e
oferece boas trilhas para os amantes da natureza;
Fakarava, tão boa para mergulho (ou ainda melhor)
quanto Rangiroa; ou as distantes porções de terra do
arquipélago das Marquesas, onde o mestre do pós
-impressionismo Paul Gauguin viveu parte da vida.
Outra opção que deve ser considerada é Huahine, com boas ondas para os fãs de surfe. Entre as
praias, destacam-se Fitii e Fare, mais tranquilas do
que Teahupo’o, no Taiti, que abriga uma etapa do
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As principais teorias históricas defendem que os polinésios tiveram origem a
partir dos asiáticos que chegaram em barcos à região, embora uma corrente de
pesquisadores sustente a tese de que viajantes oriundos do Peru colonizaram primeiro
alguns arquipélagos do Pacífico Sul. Com o passar dos anos, os polinésios, assíduos
navegadores, desenvolveram grandes e pequenas embarcações, como as típicas
canoas va’a, e se espalharam pela região. Assim nasceram outras culturas locais
que deram origem ao que se chama triângulo polinésio, incluindo os maoris da Nova
Zelândia, os rapanuis da Ilha de Páscoa e os havaianos. Todos se consideram primos
distantes e têm idiomas semelhantes, porém com peculiaridades distintas. A Polinésia
Francesa está bem no centro dessa região e seu nome vem de polinizar, multiplicar.
Os polinésios são distinguidos pelas tatuagens (foto), técnica que garantem ter
nascido por lá e adota traços diferentes em cada arquipélago local.

1
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a origem do Triângulo polinésio
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quem se hospeda
próximo a Tiputa pode
ver, da sacada do
quarto, golfinhos
saltando na lagoa
Onde ficar
The Brando – Tem 30 villas de um quarto, quatro
de dois quartos e uma de três quartos, que vão de
96 a 246 metros quadrados. As diárias (mínimo de
duas noites), que vão de € 2.000 a € 9.000, incluem
refeições, bebidas, tours diários por Tetiaroa e uma
massagem por dia por acomodação. Até junho de
2017, quem passar três ou mais noites hospedado não
paga os voos de ida e volta desde o Taiti, que saem por
€ 450 por pessoa. http://thebrando.com
Four Seasons Resort Bora Bora – Com a melhor
localização de Bora Bora, tem bangalôs overwater que
custam de € 1.299 por noite com café da manhã a
€ 15.000 na villa principal, com tudo incluso.
Atividades náuticas, restaurantes gourmet, lagoas
para mergulho com snorkeling e ótimo serviço se
destacam no hotel. https://goo.gl/IsQbWz

O jornalista viajou assegurado pela Travel Ace.
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Dos quartos
ao spa, tudo é
preparado com
esmero no Le
Taha’a Island
Resort, um dos
bons hotéis da
Polinésia; no
alto, dança ao
som do ukulele,
instrumento que
todos os polinésios
parecem saber
tocar e fazem
questão de
mostrar a quem
chega de fora

Hotel Kia Ora Resort & Spa – Peca um pouco na
gastronomia, mas é a melhor opção de hospedagem
em Rangiroa. Tem villas espaçosas com piscina
e organiza diversos passeios pela região. As diárias
nas melhores acomodações começam em € 464.
http://rangiroalagoon.com
InterContinental Tahiti Resort & Spa - É o melhor
hotel do Taiti, perfeito para relaxar nas noites de ida e
volta da viagem. Tem piscinas com borda infinita e um
excelente restaurante, chamado Le Lotus. Os quartos
mais confortáveis com vista para a lagoa custam desde
€ 280, enquanto os bangalôs overwater partem de € 419.
http://tahiti.intercontinental.com
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circuito mundial de surfe e, pela grande quantidade
de corais, é indicada apenas para profissionais. Em
Huahine também dá para visitar a La Petite Ferme,
onde são organizadas cavalgadas para explorar a
ilha. O trajeto passa pela lagoa, pela montanha e por
belas praias locais.
O único problema é que a ilha não conta com
grandes opções de hospedagem. Por isso, quem
não abre mão de uma experiência luxuosa se sente
melhor na bela Tahaa. Ponto de partida para quem
deseja navegar até Raiatea, local sagrado para os
nativos por ser considerado o berço da civilização
polinésia, a ilha abriga o sofisticado hotel Le Taha’a
Island Resort, membro da rede Relais & Châteaux.
Eis aí mais um lugar perfeito para você imergir na
cultura polinésia, sentir o perfume da tiaré, escutar
o som do ukulele e desfrutar do destino mais exuberante do mundo, com mimos capazes de amolecer
até o coração do poderoso chefão.

No The St. Regis Bora Bora Resort – Com
77 espaçosos bangalôs sobre as águas e uma piscina
com vista para o Monte Otemanu, o resort mima o
hóspede com carta de coquetéis assinados, uma
butique Bridal e uma excelente praia. As diárias nos
bangalôs overwater partem de € 815 com café da
manhã. A principal villa, na praia, custa desde
€ 10.000. www.stregisborabora.com

