


Chegando no Motu
Localização privilegiada: O Motu NaoNao está localizado ao sul da 

lagoa Raiatea, a 1,5 km da ilha em frente à pequena vila de Fetuna, 

entre as montanhas da lagoa.

Fácil acesso: Grande variedade de voos da Air Tahiti para Raiatea.

- Escolha de traslados  do aeroporto de Raiatea para Motu
- Transporte terrestre e de barco: 40 minutos
 (De barco: 45 minutos a 1 hora dependendo das condições climáticas).

Também opção de  transfers com  helicóptero disponíveis mediante 
pedido antecipado:
Do Taiti: 50 minutos
De Bora Bora: 17 minutos
De Raiatea: 12 minutos





Uma Ilha privada
Motu  oferece 3 villas de praia totalmente projetadas pelo 

designer local Alain Fleurot.

A decoração das moradias é em coral da ilha, as molduras 

são em madeira "Aito" do Motu, os terraços são em teca 

birmanesa, os degraus são em mogno e pedras brancas.



O Motu possui 2 

praias, uma delas 

com mais de 800 m 

de extensão  e 25 

hectares de 

natureza 

exuberante com 

grande variedade 

ecológica.



A Villa MITI 
(61 m2)

Características : 

● Uma cama tamanho  “King” 

● Banheiro com ducha e banheira

● Sala de estar com sofá, mesa, espreguiçadeiras, 

guarda-sóis

● Terraço de 40 m2

● Alto-falante Sonos WIFI controlado por 

Smartphone

● Conexão com  a Internet por WIFI

● Telefone  IP internacional.

 



A villa MIRI 
(72 m2)
Características :

• Uma cama king-size

• Banheiro com chuveiro, penteadeira,  banheira 

“escandinava” ao ar livre

• Sala de estar com sofá, mesa, espreguiçadeiras, guarda-sóis

• 57 m2 terraço

• Alto-falante Sonos WIFI controlado por Smartphone

• Conexão de internet wi-fi   

• Telefonia IP Internacional



La villa MANA 
(103 m2)

Características : 

● Sala de jantar para 12 pessoas
● Cozinha totalmente equipada com adega, mini bar, máquina de 

gelo
● Banheiro com ducha
● Terraço de 130 m2 com área de jantar ao ar livre com mesa para 

12 pessoas
● Sala de estar com sofás internos e externos, espreguiçadeiras, 

guarda-sóis
● Sistema de som Sonos
● WIFI dentro e fora controlado por Smartphone
● Projetor de vídeo com barra de som Sonos
● telefone IP internacional
● Ipad Pro com guia de serviço e descrição das atividades
● Um quarto com cama queen size no mezanino





Gastronomia
Todas as refeições e bebidas estão incluídas: café da 

manhã, almoço, jantar e lanche

As refeições são preparadas pelo Chef e podem ser 

organizadas, mediante pedido, em locais inusitados e 

escondidos da ilha

As bebidas estão disponíveis durante e fora das refeições e 

incluem refrigerantes, vinhos, champanhe, cervejas e 

destilados



Atividades
- À disposição: equipamentos de praia: caiaque, stand-up paddle, sapatilhas 

para andar em recife, nadadeiras, máscaras e snorkels; Uma bicicleta por 

pessoa

- Uma excursão ou atividade** por pessoa por dia, incluída na lista 

proposta, como  por exemplo: Descubra o “Vallée Areva Rahi” em Raiatea 

de bicicleta elétrica; Visita cultural do “marae” Taputapuatea; visita a uma 

plantação de baunilha; caminhada; descobrir a lagoa Raiatea; Canoa 

tradicional Va'a Holopuni perto do Motu, Yoga, Massagem relaxante. 

Solicite a lista atualizada de atividades.

- Outras atividades com suplementos: pesca em alto mar, aluguel de barcos.



CERIMÔNIA DE 
CASAMENTO

• Oferecemos a tradicional cerimônia APARIMA 
HIMENE com pareo, coroas de flores frescas e 
um pequeno show de dança polinésia ao som de 
guitarras e "ukulele"

• Cerimônia "customizável" de acordo com os 
desejos dos clientes

 *     Preço a partir de 95.500 XPF + IVA

 



Desenvolvimento 
Sustentável

Os compromissos de Motu Nao Nao: 

• Conservação de energia

• Reciclagem e redução de resíduos

• Redução do consumo de água

• Proteção Ambiental

• Alimentação saudável, sustentável e 

responsável

• Responsabilidade social



Tarifas públicas –   desde 04/2022 a 03/2023
• Tarifa exclusiva para grupo de 4   pessoas pensão completa. A tarifa  é:

• XPF 700.000 + IVA por noite na época baixa

• XPF 775.000 + IVA por noite na época alta

• 875.000 XPF + IVA por noite durante o período de férias (de 21 de dezembro de 2022 a 8 de janeiro de 2023)

• Esta tarifa é para 4 pessoas. Suplementos se aplicam para 2 pessoas adicionais (máximo de 6 pessoas)

* **É necessária uma estadia mínima de 4 noites



Uma experiência única
▪ A única ilha privada de 5 estrelas na Polinésia

▪ Desenvolvimento sustentável

▪ Estilo polinésio

▪ Fácil acesso: de carro, barco, helicóptero das 

ilhas do Taiti, Bora Bora, Raiatea

▪ Um chef dedicado

▪ Um serviço personalizado 24 horas por dia, 7 

dias por semana

▪ Um programa de entretenimento planejado 

além das atividades

***Preços muito atrativos a partir de 4 

pessoas

▪



 
MAURUURU !

MUITO OBRIGADO! emenu@groupexpression.fr

Tahiti, 2022


