
37  37  

Muito além de Bora Bora
A Polinésia Francesa - também chamada de Tahiti e suas ilhas - é um 
dos destinos preferidos dos viajantes em lua de mel. O país esbanja 
belezas e até um certo glamour, principalmente pelos famosos 
bangalôs sobre as águas. Entretanto, o arquipélago vai muito além 
do luxo e do romance e abraça (abraça mesmo, com muito carinho 
pelos locais) todo estilo de viajante (e todos os bolsos). 

s Vôo entre as ilhas
Vá além do Tahiti para ver o arquipélago de cima! 
O deslocamento entre as ilhas é praticamente 
um vôo panorâmico. Pergunte aos comissários 
de bordo o melhor lado para se sentar no avião 
(e chegue cedo: os assentos não são marcados).
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s Cultura loCal
A Polinésia Francesa tem uma cultura muito forte e muito linda. As flo-
res, por exemplo, estão por toda parte e são praticamente suas jóias. O 
coco também é super importante - dele aproveitam a água, a carne e o 
leite de diversas maneiras. Não à toa, o prato principal é atum cru com 
muito leite de coco. Uma vez por lá, perguntem ainda sobre as conchas 
e sua relação com o terreno em que vivem (uma lição de vida).

    Vida Marinha 
e esPortes aquátiCos
A beleza do mar da Polinésia vai além 
da cor e transparência. Permita-se na-
dar com tubarões e arraias (fique tran-
quilo, nunca aconteceu um acidente) 
e deixe a correnteza te levar enquanto 
observa as variadas cores dos peixi-
nhos. Um sonho. Permita-se também 
andar de Pirogue (canoa local) e arris-
que um surf com os locais - eles te le-
varão para os melhores locais da ilha.

s Motu tautau
Além de todas essas surpresas, descobri que 
Bora Bora, e também a famosa Moorea, são 
apenas duas das incríveis ilhas que existem por 
lá. Meu coração ficou em Tautau, um Motu 
que pertence à ilha Taha’a, vizinha de Bora 
Bora e menos conhecida. Nele, só há um hotel, 
o Le Taha’a Island Resort - um Relais Chateaux 
com bangalôs sobre a água e vilas pé na areia 
com piscina particular.
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