Turismo

As últimas
tacadas da
Nova Zelândia

Alerta: quem visita esse
país do outro lado do
mundo corre sérios riscos
de não querer voltar
Por Daniel Salles,
de Queenstown
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S

entado ao meu lado, o piloto Simon Larsen aponta uma
cintilante mancha verde no alto do Monte Cecil e entorna o
helicóptero para a esquerda. A manobra descortina ao mesmo
tempo o majestoso Lago Wakatipu, 2 mil metros abaixo, as
montanhas salpicadas de neve que o circundam e o centro em
miniatura de Queenstown, a cidade mais conhecida no sul da
Nova Zelândia. Para meu espanto, indisfarçável a essa altura,
é perto daquela mancha que estamos prestes a pousar nesta

ensolarada manhã. Desligada a aeronave, mal me recomponho
e já me vejo com um taco de golfe na mão. “Você começa”,
propõe Larsen. Sim, estamos num campo de golfe equilibrado
num penhasco, batizado de Over the Top Golf. Aberto em
março, consiste em quatro plataformas de grama afixadas
a cerca de 1.450 metros de altitude, para as tacadas iniciais,
e, mais abaixo, no chamado green, no qual fica o buraco.
A brincadeira, que exige o transporte de helicóptero, custa

Queenstown
a partir de US$ 300 por pessoa.
Desnecessário dizer que fui o
pior do grupo, do qual faziam
parte mais três pessoas. Mas
quem se importa em perder
num cenário como esse?
Outro helicóptero me espera
na manhã seguinte. Atrás do
manche está Nick Wallis, um
sujeito de mais de 2 metros de
altura com pinta de fuzileiro
naval. O destino é a Minaret
Station, a fazenda de 200
quilômetros quadrados da
família tocada
por ele e os três
irmãos. Permeada
pelo colossal
Lago Wanaka e
rochedos quase
sempre cobertos
de neve, abriga mil
cabeças de gado,
7 mil ovelhas e
10 mil cervos. É
para alvejar esses
últimos, além de
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alces e veados, que muita
gente se hospeda num dos
quatro chalés da propriedade,
espalhados numa encosta
digna de O Senhor dos
Anéis, não por acaso filmado
no país. A arquitetura
rústica contrasta com luxos
como camas king size, um
competente chef sempre
a postos e uma profusão
de lareiras – de junho a
outubro, a temperatura pode
cair a -10°C. A sensação de
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| 1 | O golfe
radical
(overthetopgolf.co.nz)
| 2 | Suíte do
Matakauri
(matakaurilodge.com)
| 3 | Um dos
helicópteros
da Minaret
Station
(minaretstation.com)

isolamento é inquebrantável.
Isso porque a brigada de
funcionários é mínima, e aqui
só se chega de helicóptero
– com direito a apavorantes
solavancos, meu voo desde
Queenstown durou meia
hora. “Nada interrompe esse
sossego”, diz Wallis. A diária
custa US$ 1,2 mil por casal
e o voo, ida e volta,
US$ 1.150. As caçadas são
pagas à parte.
Descobrir uma
Queenstown que não a
dos esportes de neve, do
bungee jumping e das
hordas de turistas foi
uma grata surpresa. Deve
ter sido a mesma que o
príncipe William e Kate
Middleton conheceram
numa comentada visita em
2014. Fiquei no mesmo hotel
que eles, o Matakauri Lodge,
cujas suítes de 76 metros
quadrados se enfileiram à
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beira do Lago Wakatipu.
Com mimos como uma
banheira em frente a uma
parede de vidro (diárias
a partir de US$ 850 por
casal), como sair do quarto?
Não é de estranhar que
a neta da rainha tenha
nascido um ano depois
daquela viagem do casal.
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Auckland
Bem mais famosa que a
capital Wellington, Auckland
é o destino da maioria dos
voos internacionais. Não
esqueça de incluir bons livros
e revistas na bagagem de
mão: os voos que saem de
São Paulo levam mais de
17 horas, com direito a uma
penosa conexão em Santiago
ou, a partir de dezembro, em
Buenos Aires (operados pela
Air New Zealand e Latam,
custam perto de US$ 1,2 mil).
Um terço dos 4,5 milhões
de habitantes do país vive
em Auckland. Mas não
espere por uma profusão de
pessoas ou veículos nas ruas,
uma infinidade de shows
e exposições ou uma vida
noturna agitada. Dois dias
são mais que suficientes
para flanar pelas ruas do
centro, visitar o Monte Eden,
um dos 48 exuberantes

vulcões da região, quase
todos inativos, e explorar o
bairro Wynyard, famoso pelo
mercado de peixe e pelas
lojas de queijos e temperos.
Tocado pelo chef Kyle Street,
o restaurante Depot Eatary é
escala imperiosa. Ideal para
provar dois hits da culinária
do país, os mariscos e as
ostras, e constatar o apreço
local por pratos coloridos,
repletos de legumes, flores
e os mais variados molhos.
Para uma boa refeição,
US$ 40 bastam (todos os
valores foram convertidos de
dólares neozelandeses para
americanos, que valem uns
50 centavos a mais).
Me hospedei no bem
reputado DeBrett, que
fica no mesmo endereço
onde funcionou um dos
primeiros hotéis da cidade, o
Commercial, de 1841. Apesar

| 1 | Fachada
do DeBrett
(hoteldebrett.com)
| 2 | Mercado
em Wynyard
| 3 | Ostras
no Depot
(eatatdepot.
co.nz) | 4 |
Sede do
Mudbrick
(mudbrick.
co.nz)

do histórico, o DeBrett
parece pertencer ao futuro
graças ao carpete listrado,
aos móveis modernosos
e à fachada na qual estão
incrustadas peças de acrílico
coloridas (diárias a partir de
US$ 160). A boa estadia se
provou indispensável para
minimizar os nefastos efeitos
do fuso horário, 15 horas à
frente do de Brasília. Ainda
assim, fiquei dias incapaz de
dormir depois das 21h.
Num desses conheci
Jenny McDonald, uma
senhora atarracada e com
fortes traços maori, como
boa parte da população.
Ela dirige uma agência de
turismo na Ilha Waiheke,
a 35 minutos de balsa de
Auckland. Separe ao menos
um dia para conhecer esse
achado, que combina praias
desérticas, montanhas
verdejantes, bons
restaurantes e uma série de
vinícolas, em geral tocadas
por jovens meio hipsters
(leia mais sobres os vinhos
do país na página 64).
“Você sabia que na Nova
Zelândia não há cobras
ou aranhas perigosas?”,
disse Jenny assim que se
apresentou, algo que ainda
ouviria de muita gente
(quem não se orgulharia
disso?). Recorrer aos serviços
da agência dela, a Ananda
Tours, é essencial para quem
não vem de carro, já que a
ilha soma 92 quilômetros
quadrados e as opções de
transporte público são raras.

Foi Jenny quem me
apresentou a um dos
melhores restaurantes da
viagem. Encarapitado numa
encosta de onde se tem uma
bela vista do mar, favorecida
por imensas janelas, o
Mudbrick serve receitas
como salmão com mostarda
de manga e especiarias
(US$ 30) e bife Angus
defumado com couve-debruxelas, tutano e morcilla
(US$ 31). Os vinhos servidos
na casa são produzidos pela
própria e custam a partir
de US$ 16. Por um terço
disso, todos eles podem ser
provados na adega anexa.
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Marlborough
Os cenários de
embasbacar, a atenção
dada à preservação e a
tranquilidade costumam
fomentar nos visitantes
a vontade de cancelar a
passagem de volta. Anne e
Tony Brooker formam um
casal que não resistiu ao país.
Em 2005, então radicados
na Ásia, onde Tony atuava no
mercado financeiro, eles se
encantaram por um terreno
em Marlborough, região no
norte da grande ilha sul do
país, e decidiram comprálo. Em 2012, inauguraram
ali uma pousada, a Sounds
Retreat. “Era um plano
para daqui uns 15 anos,
antecipado pelo susto que
levamos com o terremoto
no Japão, em 2011”, contou
Anne, responsável pelo
atendimento dos hóspedes
ao lado do marido.
Tive a mesma vontade que
eles ao pisar na propriedade,
situada no alto de um morro
defronte ao canal Queen

Charlotte. Desgrudar o olhar
do horizonte é tarefa árdua,
principalmente quando se
entra no ofurô construído no
deque e mantido aquecido
durante toda a minha estadia.
Há apenas uma suíte, de
60 metros quadrados, ao
lado do gazebo no qual
são servidas as requintadas
refeições preparadas por
Tony. As diárias, all inclusive,
partem de US$ 960 por casal
e dão direito a explorar as
redondezas num Mini Cooper
S conversível.
Não que um carro permita
conhecer bem uma região
com 1,5 mil quilômetros de
orla, pontuada por baías
espetaculares, praias vazias
e trechos de mata nativa.
Daí o sucesso de iates como
o MV Tarquin, que promove
passeios com três, dois, um
ou meio dia de duração.
Os preços oscilam de
US$ 2,4 mil a US$ 19 mil,
cifras que fazem os visitantes
se sentirem em casa. “Quer
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uma cerveja?”, perguntou
um dos três tripulantes assim
que embarquei para um
passeio de uma tarde. Em
seguida vieram acepipes,
uma refeição repleta de
frutos do mar servida no
deque e taças e taças dos
espumantes locais, chamados
de bubbles. Isso no terceiro
dia da viagem, antes dos
helicópteros, da neve, dos
vinhos... Imagine como foi
difícil deixar a Nova Zelândia
cinco dias depois.
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| 1 | Um dos
canais da
região | 2 |
Produtor de
vinho | 3 |
O iate MV
Tarquin
(tarquincruises.co.nz)
| 4 | A suíte
do Sounds
Retreat
(thesoundsretreat.co.nz)

É em Marlborough que
crescem as vinícolas
mais festejadas do país.
Estima-se que mais de
150 estejam na região.
A tradição remonta
a 1873, quando as
primeiras uvas foram
plantadas. Os vinhos
mais elogiados são
aqueles feitos com as
uvas Sauvignon Blanc
e Pinot Noir. Três das
mais de dez vinícolas
que conheci merecem
ser visitadas tanto
pelos rótulos como
pelas construções nas
quais estão instaladas.
De propriedade do
conglomerado de luxo
LVMH, a Cloudy Bay
funciona num casarão
envidraçado em meio
a um gramado com
balanços de vime. Não
vá embora sem provar
o Sauvignon Blanc 2014
e o Chardonnay 2013.
Já a sede da Yealands,
que é tida como uma
das víncolas mais
sustentáveis do mundo,
parece uma base
alienígena, com sua
estrutura arqueada. Da
lista de vinhos, aposte
no Pinot Noir Reserva e
nos suaves espumantes.
E a Brancott Estate
é para ser visitada
na hora do almoço,
já que dispõe de um
restaurante com amplos
janelões rodeados por
vinhas. Pedida certeira?
O Marlborough
Sauvignon Blanc
2010. Os rótulos custam
cerca de US$ 50 e
devem ser despachados
no porão do avião.
cloudybay.co.nz,
yealandsestate.co.nz
e brancottestate.com

fotos divulgação

Os rótulos
para incluir na
bagagem

