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BEM-VindOS a WaKaTOBi
Uma apresentação de um dos melhores destinos para mergulho do mundo

por Michelle Winkel

Se você pudesse mergulhar em qualquer lugar do mundo, pra onde você 
iria? Para muitas pessoas, a resposta é “Wakatobi”. Elas se referem a um re-
sort de mergulho intimista, sofisticado, localizado em um canto isolado do 
Oceano Índico. Há mais de 20 anos, esse destino tem conquistado inúme-
ros prêmios e a reputação de um dos melhores resorts de praia, mergulho e 
snorkeling do mundo. 

O Wakatobi Dive Resort fica em uma pequena e intocada ilha tropical no su-
deste de Sulawesi, na Indonésia, 1.000 quilômetros a leste de Bali. Essa região 
é conhecida por ter o maior nível de biodiversidade marinha e de ambiente 
de recifes de corais do mundo, com mais de 600 espécies de corais duros e 
moles, mais de 3.000 variedades de peixes e mais milhares de espécies de 
invertebrados.

O resort foi fundado em 1996 por Lorenz Mäder, um ávido suíço, mergulhador 
por natureza, que saiu em uma busca de muitos anos pelo melhor destino de 
mergulho e snorkeling do planeta. Depois de muito explorar, essa busca o le-
vou à pequena ilha de Onemobaa, onde a praia de areia branca dava vista 
para um recife espetacular, repleto de vida. Nesse local, Lorenz começou as 
fundações para seu resort. Ele também trabalhou com os nativos para criar 
áreas de recife protegidas, pagando os moradores da vila e os pescadores 
com o retorno do próprio resort em troca de conseguir áreas livres da pesca. 
Hoje, esse programa protege mais de 20 quilômetros de recife. 
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Wakatobi começou como um simples alojamento 
situado no centro da praia. Mas, mesmo no come-
ço, Wakatobi se tornou conhecido não só por seus 
excelentes sites de mergulho, mas também por for-
necer alto nível de serviços personalizados. Confor-
me a notícia se espalhava, a reputação do resort 
crescia, e, logo, houve sua expansão. Atualmente, 
a propriedade inclui 22 “Bungalows” e 4 “Villas” lu-
xuosas, em frente ao oceano, juntamente com um 
spa e outras amenidades esperadas de um resort 
de primeira classe em frente à praia. 

Um restaurante, também junto à praia, oferece re-
feições gourmet preparadas por chefs treinados 
que criam, além dos favoritos pratos indoneses, 
uma variedade de pratos internacionais. Voos fre-
tados diretos de Bali diminuem o tempo de viagem 
para o resort de dois dias para menos de três horas. 
O staff se orgulha em fornecer o melhor de um ser-
viço personalizado, começando no momento em 
que os hóspedes são recebidos no aeroporto de 
Bali. A partir de então, qualquer necessidade e de-
sejo são previstos e concedidos pelos atenciosos e 
acolhedores funcionários, que tratam cada hóspe-
de como se fosse um ente querido da família. 

O centro de mergulho do resort, com serviço com-
pleto, conta com guias e instrutores que, ao todo, 
falam nove línguas, e fornecem tudo, desde a ins-
trução básica até o serviço de guia particular e 
assistência em fotografia, juntamente com apoio 
para práticas avançadas de mergulho como “Re-
breather” e “Extended Range Diving”. O resort é 
servido de uma frota de barcos de mergulho feitos 
para que os mergulhadores e “snorkelers” tenham 
acesso fácil aos mais de 40 sites de mergulho, bem 
como de um iate luxuoso de 37 metros, o Pelagian, 
que leva os mergulhadores aos sites mais distantes 
do arquipélago da ilha de Wakatobi.
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A maior parte dos sites de mergulho fica a 20 minutos de barco do resort, e a paisagem submarina inclui 
desde jardins rasos de corais a encostas íngremes, paredes carregadas de cavernas e espetaculares 
montes submarinos que sobem das profundezas para atrair enormes cardumes de peixes. A área bem 
ao lado do resort, conhecida como House Reef, ganhou reputação como um dos melhores mergulhos 
de praia do mundo, proporcionando muitas horas de exploração ao longo de quase 5 quilômetros de 
extensão em águas rasas e linhas de recife próximos. As águas de Wakatobi são famosas por ter po-
pulações de espécies únicas e raras, tais como o cavalo-marinho pigmeu, e são o sonho de qualquer 
fotógrafo subaquático, com milhares de seres grandes e pequenos.  

Após o término dos mergulhos, os hóspedes podem relaxar nas varandas privativas, marcar uma mas-
sagem ou um tratamento no spa, desfrutar um jantar privativo em frente à praia, ou se juntar a outros 
hóspedes para uma bebida relaxante enquanto observam o por do sol no bar do píer do resort. O staff 
de Wakatobi também fornece serviços de concierge para facilitar chegadas e partidas por Bali, e pode 
agendar maravilhosos pernoites e tours em Bali tanto antes como depois de sua viagem a Wakatobi. 

É exatamente essa combinação ideal de mergulhos e snorkeling sem igual com serviço de voo de pri-
meira que faz com que Wakatobi seja um dos mais desejados resorts de praia e mergulho do mundo.

Michelle Winkel é a Gerente de 
Relacionamento de Wakatobi no 
Brazil. O que você está esperando? 
Entre em contato com a Michelle 
hoje mesmo: 

michelle@wakatobi.com
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