
E D I Ç ÃO  E S P E C I A L

FÉRIAS 
NA NEVE  

ESQUIE NOS 
ALPES ITALIANOS

B R A S I L

FEVEREIRO | MARÇO 2019SUA JORNADA COMEÇA COM A GENTE

OSLO 
CIDADE VERDE

CROÁCIA 
COSTA DOURADA

VARSÓVIA 
DESTAQUES

DUBLIN 
GASTRONOMIA

LISBOA 
ESSENCIAL

ISTAMBUL
A VOLTA POR CIMA 



FELIZ ANO VIRTUOSO 

O jeito Virtuoso de viajar significa vivenciar roteiros impecavelmente 
personalizados, incluindo upgrades, créditos em resorts, traslados 
privativos e muito mais – apenas algumas das vantagens de contar 
com um consultor de viagens Virtuoso. Aonde quer que você 
vá, o maior prazer de um consultor é customizar sua experiência 
com todos aqueles toques especiais que fazem qualquer viagem 
combinar com seu estilo – e com o estilo do Virtuoso!  

Encontre um consultor de viagens Virtuoso de acordo com 
suas preferências conferindo o catálogo de consultores no site 
virtuoso.com.  
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SEMPRE NEVA EM ALGUM LUGAR: A pista de esqui de Armentarola, emoldurada pela cadeia montanhosa 

de Fanes, na área do Vale Escondido, nas Dolomitas. FOTOGRAFIA DE CLARA TUMA.
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U TINHA 25 ANOS QUANDO VISITEI A EUROPA 
pela primeira vez. Trabalhava em uma companhia 
aérea, e uma colega e eu decidimos pegar um avião 
para Paris no fim de semana. Jamais esquecerei o 

delicioso aroma de crepe dos vendedores ambulantes, meu 
olhar confuso para um cardápio de bistrô, apesar dos seis 
anos de aulas de francês, e a contagem de francos para o me-
trô, esperando ter embarcado no trem certo (não tinha). No 
meu hotel não havia ar-condicionado, mas se eu me inclinas-
se para fora da janela podia ver a Torre Eiffel ao longe. A expe-
riência era intimidante, intrigante e absolutamente inebriante. Posso ter chegado tarde à festa, mas 
rapidamente recuperei o tempo perdido, e em poucos meses colecionei carimbos de diversos países 
no passaporte, incluindo visitas a cidades como Londres, Roma e outras. 

Desde então, tenho preenchido meu passaporte com carimbos de muitos outros lugares do mundo, 
mas a Europa continua presente. Dedicamos praticamente toda esta edição ao continente e, embora 
seja incomum destacarmos um único destino, os 50 países da Europa fazem dela um lugar suficien-
temente amplo. 

Eternos favoritos como França e Itália estão presentes. Você encontrará também reportagens sobre 
destinos emergentes que estão no radar da nossa rede de consultores de viagens Virtuoso. Aproveite 
nossa jornada pelo Velho Mundo – e um brinde aos novos destinos neste ano que começa.

DIRETORA EDITORIAL E  
VICE-PRESIDENTE DE CONTEÚDO

O chamado de 
um continente

POR ONDE ANDEI: VENEZA 
Embora eu ame a Cidade dos Canais, ela costuma ser quente e 

lotada durante a alta temporada; depois de uma recente esta-

dia em novembro, a baixa temporada passou a ser minha época 

preferida para estar lá. Também descobri um novo hotel favori-

to (reconheço que a lista é longa e está sempre aumentando). 

Situado na Ilha de Giudecca, a um curto passeio de barco da 

Piazza San Marco, o Belmond Hotel Cipriani proporciona uma 

bela fuga das multidões, com jardins exuberantes, uma enor-

me piscina aquecida e vistas incríveis da laguna. O charmoso 

gerente-geral do Cipriani, Giampaolo Ottazzi, e o serviço aten-

cioso de sua equipe tornam a experiência perfeita.

Sonhos venezianos: chegada ao Belmond Hotel 
Cipriani e (acima) uma visita a Murano.

Carta da editora
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SUA JORNADA COMEÇA COM A GENTE

“Explorar um 
país que eu ainda 

não visitei.” 

QUAL É SUA RESOLUÇÃO DE 
VIAGEM PARA ESTE ANO?  

“Andar por Havana, Cuba, 
em um carro clássico.” 

“Comer todos os 
carboidratos na 

Itália.” – T.M.

“Visitar dois 
destinos da rede 

Virtuoso que ainda 
não conheço.”  

“Planejar mais 
viagens de fim 
de semana.” 

UM SPA EM SUA CASA: Em emba-
lagens tão elegantes quanto os 
resorts nos quais se inspirou, a 

nova coleção de cuidados com a 
pele da Aman inclui óleos corporais, 

máscaras faciais, sérums e este 
banho de leite de coco nutritivo. 

US$ 90, aman.com/skincare.    

Virtuoso® é a rede líder no mundo de agências de turismo de alto padrão e viagens de experiência. Esta organização, acessível apenas por meio de convite, compreende mais de 1.000 agências de turismo parceiras, com mais de 17.500 consultores de viagens qualificados em 
mais de 50 países da América do Norte, América Latina, Caribe, Europa, Ásia-Pacífico, África e Oriente Médio. Valendo-se de suas excelentes relações com 1.700 dos melhores hotéis, resorts, companhias aéreas e marítimas, agências de viagens e destinos do mundo, a rede pro-
porciona a seus clientes cortesias exclusivas, experiências únicas e acessos privilegiados. Para uma assinatura, por favor entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso. Todos os preços e roteiros aqui descritos estão sujeitos a disponibilidade e podem sofrer alterações 
e restrições. Os preços são por pessoa, em ocupação dupla, em dólares americanos, e não incluem taxas, salvo quando informado. Os editores não assumem nenhuma responsabilidade pelas reproduções aqui contidas. Os editores não assumem nenhuma responsabilidade por 
artes, imagens, ilustrações ou manuscritos não requeridos e/ou registrados. Nada poderá ser reimpresso em partes ou no todo sem o consentimento por escrito dos editores. Para reimpressões de alta qualidade, entre em contato com YGS Group no telefone +1 717/399-1900 ext. 
139; theygsgroup.com. EDITORIAL: editors@virtuoso.com. PUBLICIDADE: marketingproduction@virtuoso.com. SEDE DA VIRTUOSO, CIRCULAÇÃO VIRTUOSO LIFE E ENVIO DE CARTAS: Virtuoso Life Circulation, Virtuoso, 777 Main Street, Suite 900, Fort Worth, TX 76102; virtuoso.
com. Para deixar de receber a Virtuoso Life, entre em contato com seu consultor de viagens ou mande e-mail para help@virtuoso.com. Copyright ©2019 by Virtuoso, Ltd. Todos os direitos reservados. Dentro dos Estados Unidos, Virtuoso, o logo do globo em espiral, Specialists in 
the Art of Travel, We Orchestrate Dreams, Virtuoso Voyages, Virtuoso Life, Journey to Global Citizenship, Return on Life e Orchestrate Dreams são marcas registradas da Virtuoso, Ltd. Best of the Best e Expect the World são marcas registradas da Virtuoso, Ltd. Virtuoso, Ltd. detém o 
registro nos Estados Unidos do logo do globo em espiral, © 2000. Fora dos Estados Unidos, essas marcas são propriedade da Virtuoso, Ltd., e as marcas correspondentes possuem inúmeros registros de marcas nacionais ao redor do mundo. Edição brasileira sob licença de Virtuoso, 
Ltd. A edição brasileira é fornecida de forma gratuita aos clientes da rede Virtuoso. A venda desta publicação é proibida. Virtuoso e quaisquer de seus sinais distintivos são marcas registradas no Brasil por Virtuoso, Ltd. Todos os direitos reservados na forma da lei. A reprodução não 
autorizada desta publicação, no todo ou em partes, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610). 
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The Virtuoso life

Tour na América do Sul
O superevento passou por Rio de Janeiro e São Paulo

A última edição da Virtuoso Travel Week on Tour South America foi 

realizada no Brasil, na Argentina e no Chile. Proprietários e consultores 

de agências de luxo, especialistas, boards de turismo, hoteleiros, linhas 

de cruzeiros, parceiros e líderes Virtuoso participaram de uma variada 

programação que incluiu sessões de networking, workshops de desen-

volvimento profissional e talks sobre o mercado global de viagens de 

luxo. No Brasil, a primeira parada foi no Rio de Janeiro; no dia seguinte, 

São Paulo recebeu o evento no Hotel Unique, projetado por Ruy Ohtake. 

Em forma de navio, o hotel tem um rooftop muito charmoso que pro-

porciona belas vistas da cidade. Sua arquitetura arrojada abriga amplos 

espaços para convenções, onde um almoço fechou as atividades da edição 

brasileira. Depois, o evento seguiu para Buenos Aires e Santiago.

VIRTUOSO NEWS

Veneza, 
ao estilo 
Virtuoso 
A cidade flutuante da Itália 
é ainda mais encantadora 
na baixa temporada

Não há nada como a chegada 

a um hotel em Veneza. Em-

barcar em um táxi aquático 

para percorrer a laguna com o 

vento em seu cabelo imedia-

tamente faz você mergulhar 

no lugar, espantando o jet lag 

e iniciando sua estadia com 

inegável glamour. Isso sim é 

começar com o pé direito. Um 

grupo seleto de proprietários 

e executivos de agências de 

viagens Virtuoso vivenciou es-

sa experiência em novembro, 

reunindo-se na La Serenissima 

para o Chairman’s Event 

anual organizado pelo Virtuoso, 

uma viagem de reconheci-

mento do trabalho de 90 das 

principais agências da rede 

em todo o mundo. A agenda 

foi preenchida com ativida-

des exclusivas – uma visita 

privada à La Scuola Grande di 

San Rocco, conhecida como 

a Capela Sistina de Veneza, 

por exemplo –, graças à 

conexão Virtuoso no local, a 

Italian Dream Inc. Travel. (A 

IC Bellagio planejou passeios 

para antes e depois do even-

to.) A rede Virtuoso conta 

com dez estabelecimentos 

em Veneza e, embora os 

participantes tenham se 

hospedado em apenas três 

deles – o Gritti Palace, o 

Hotel Danieli e o Belmond 

Hotel Cipriani –, vários hotéis 

sediaram recepções de luxo, 

como Aman, Ca’Sagredo 

Hotel e Baglioni Hotel Luna. 

O Danieli também ofereceu 

um jantar festivo em uma 

das noites. No Palazzo Pisani 

Moretta, um palácio opulento 

do século 15 no Grande Ca-

nal, um baile de máscaras em 

que os participantes vestiram 

roupas do ateliê de Antonia 

Sautter (cujo trabalho apa-

receu no filme De Olhos Bem 

Fechados) foi o final perfeito 

para essa experiência.  

– Elaine Srnka

Em sentido horário, a partir do alto: 
La Scuola Grande di San Rocco, a 

Capela Sistina de Veneza; todos a pos-
tos para o baile de máscaras; e Aperol 

spritzes para todos no Aman Venice.

Piscina do restaurante Skye no rooftop 
do Hotel Unique e (abaixo) seu exterior.
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VEJA O MUNDO
de uma perspectiva ultraluxuosa.

Navios premiados e únicos  |  Excelente serviço  |  Comodidades all-inclusive

Escolha de experiências cuidadosamente selecionadas  |  Experimente o luxo com o melhor do mundo

PARA RESERVAR NA “LINHA DE CRUZEIROS FLUVIAIS Nº 1”, ENTRE 
EM CONTATO COM SEU CONSULTOR DE VIAGENS VIRTUOSO.
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REPORTAGENS DE ELAINE GLUSAC E JULIANA A. SAAD

Resoluções de Ano-Novo ligadas à saúde pegam a estrada em 2019 com os novos tours de bem-estar para pequenos grupos da 
G Adventures na Europa, na América Latina e na Ásia. As viagens de 7 a 13 dias têm ritmo sossegado, intercalando atrações turísticas 

e atividades como ioga, stand up paddle, meditação e aulas de culinária em destinos que abrangem centros espirituais como Bali e 
Índia, locais de aventura na Islândia, no Nepal e na Patagônia e clássicos culturais como a Itália. “Nossa proposta é fazer você se sentir 
melhor do que quando chegou”, diz Ben Perlo, da G Adventures, “pronto para voltar para casa com nova energia e talvez até uma nova 

perspectiva”. Saídas em diversas datas com início em 19 de maio ao longo de todo o ano de 2019; a partir de US$ 1.549.

Dica de bem-estar

Magia negra: a nova viagem de bem-estar 
da G Adventures à Islândia inclui ioga 

na praia de Reynisfjara.
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Passaporte

O Faena District, em Miami Beach, reinventou o bairro de Mid-Beach com 
o Faena Hotel Miami Beach, uma mistura de arquitetura, restaurantes e 

quartos de grande impacto. Agora, a força criativa do projeto, o empresá-
rio argentino Alan Faena, pretende reinventar o varejo por meio do Faena 

Bazaar, com 6 mil metros quadrados. A nova área, que fica em um hotel de 
praia construído em 1939, reúne boutiques independentes – óculos de 

Linda Farrow, sapatos de Pedro García, roupas femininas de Adriana 
Iglesias – e lojas multimarcas, que mesclam jeans da Brock Collection, 

joias Mercedes Salazar e kaftans Rianna + Nina. Uma galeria de arte no 
piso térreo dá as boas-vindas aos visitantes desse pequeno shopping 

centrado no design. 3400 Collins Avenue.

A marca de cosméticos Rituals desenhou uma nova 
linha de produtos de bordo para a KLM Royal Dutch 
Airlines inspirada em destinos internacionais. Evocando 
os aromas das tulipas holandesas e do yuzu japonês, a 
nova coleção Amsterdã de produtos para limpeza de pele, 
loção, gel para o cabelo e spray corporal estará disponível 
nos toaletes, além de hidratante e protetor labial distribuí-
dos como cortesia aos passageiros da classe executiva. 

FRESCOR NAS ALTURAS

CHEIRINHO BOM
 LEVE NA MALA 

 PAPO DE AVIÃO 

Estilo central

A Maison Alma 
traz estampas 
arrojadas para 
o Faena Bazaar: 
casaco qui-
mono Jungla, 
US$ 2.410.

Charmosas embalagens 
retrô entregam o ar de botica 
que une as duas perfumarias 
mais tradicionais do Brasil: a 
Granado (fundada no Rio de 
Janeiro em 1870) e a Phebo 
(criada em Belém do Pará em 
1930). A amálgama aromá-
tica manteve os hits de cada 
marca e ampliou as linhas de 
produtos-desejo elaborados 
com extratos vegetais e 
ingredientes naturais, não 
testados em animais e com 
selo verde FSC. Sabonetes, 
esmaltes, xampus e uma 
infinidade de itens compõem 
as linhas fixas, complemen-
tadas por edições limitadas 
e outras feitas em parceria 
com nomes do mundo fashion (como Isabela Capeto), além 
de ótimos lançamentos – como a Mini Colônia Roll-on 
Citrus, com aroma refrescante de frutas cítricas e flores, que 
tem o tamanho ideal: o frasco de vidro de 15 ml cabe bem no 
nécessaire de viagens. US$ 9; phebo.com.br.
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Em sentido horário, a partir 
do alto: Searock Songlines, 

de Robert Montgomery, 
em Saalfelden Leogang, 

Áustria; Colored Pots, de Ai 
Weiwei; e um autorretrato 

de Rembrandt.

O Rijksmuseum, em Amsterdã, celebra o jogo de luzes e 
sombras do mais famoso mestre da pintura holandesa 
na mostra All the Rembrandts of the Rijksmuseum (15 de 
fevereiro a 10 de junho). Será a primeira vez que todas 
as 22 pinturas e 60 desenhos de Rembrandt presen-
tes no museu serão exibidos juntos – inclusive  A Ronda 
Noturna e mais de três décadas de autorretratos. Cerca 
de 300 gravuras do artista, que vão de paisagens a nus, 
completam a retrospectiva. rijksmuseum.nl.

Show 
de luzes

Vasos políticos
Embora o artista e ativista chinês Ai Weiwei possa ser mais famoso por quebrar 

cerâmicas – vide seu tríptico fotográfico de 1995, Dropping a Han Dynasty Urn –

do que por fazê-las, o Museu Gardiner de Toronto decidiu focar em suas obras 

de barro com a exibição Ai Weiwei: Unbroken, de 28 de fevereiro a 2 de junho. 

Como faz com a escultura, o cinema e outros meios, o artista traz um viés 

político à cerâmica por meio de peças como Sunflower Seeds, milhões de 

sementes de porcelana pintadas à mão em tamanho real, aparentemente 

iguais, mas todas únicas; e a Han Dynasty Urn with Coca-Cola Logo, um sím-

bolo do consumismo que canibaliza a cultura. gardinermuseum.com.

ANÚNCIOS POÉTICOS
O artista-poeta baseado em Londres Robert Montgomery tem como objetivo

inspirar surpresa com seu trabalho em vez de desejo, transformando out-
doors em poemas iluminados. Com o uso de letras em LED, a obra Searock 

Songlines, na cobertura do Museu de Arte de Aspen, explora a relação entre o 
Monte Aspen e o horizonte da cidade. Até 19 de maio. aspenartmuseum.org.

Situado no litoral de Miami, o SLS South Beach é um 
hotel-boutique à beira-mar com toques de design 
de Philippe Starck e Lenny Kravitz. Divirta-se em 
Hyde Beach, que oferece mais de 745 metros qua-
drados de piscina, praia, espaços cobertos e áreas 
ao ar livre, de preferência provando um dos criati-
vos coquetéis do bar. No The Bazaar, restaurante 
de renome mundial do chef José Andrés, premiado 
pelo James Beard Award, delicie-se com uma vibrante mistura de cozinha sofisticada e ambiente 
festivo. Caso você queira provar alguns dos melhores pratos da comida japonesa de Miami, não 
perca o Katsuya, do chef Katsuya Uechi, e seu ultramoderno bar no andar de cima, o Dragon 
Lounge, especialista em saquê artesanal e drinques autorais. Qualquer que seja seu destino no 
SLS South Beach, você sempre poderá contar com serviço acolhedor, estilo impecável e uma 
nova definição de luxo. 

Entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso para reservar sua estadia. 
Estamos ansiosos para recebê-lo!

1701 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33139 U.S. 

SLSSB_Virtuoso_Ad_HalfPage_PORT.indd   1 15/01/2019   20:21
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Check-in

Recentemente, a Destination Hotels associou-se à The Tie Bar e encomendou uma coleção de 
acessórios masculinos inspirada nas suas propriedades. As peças incluem lenços de bolso perfeitos para 
jantares à beira-mar no Terranea Resort, com 582 quartos, no sul da Califórnia, e gravatas-borboleta 
em estilo náutico que cairiam bem em um casamento no Cliff House Maine, com 226 quartos. A partir 

de US$ 8, disponível nas boutiques Destination Hotels.

GARBOSOS SOUVENIRS

Bem a tempo de celebrar o Ano-Novo, o Dromoland Castle, com 97 quartos, situado em County 
Clare, na Irlanda, ressurgiu depois de passar um ano em reforma. As atualizações estão lá (um 
novo spa com piscina de hidroterapia, por exemplo), mas o que realmente brilha por trás da 
fachada desse edifício do século 16 são os esforços feitos para preservar o estilo georgiano da 
propriedade. Os lustres de cristal de Waterford, as peças de taxidermia e as pinturas a óleo 
dominam as áreas comuns; já os quartos remodelados apresentam revestimentos de parede de 
linho, tapetes de lã tartan e pinturas de relíquias celtas em folhas de ouro. Na propriedade de 
40 hectares, os hóspedes podem jogar uma rodada no campo de golfe modernizado, conhecer a 
arte da falcoaria ou – nosso favorito – aconchegar-se no The Gallery com um copo de single malt. 
Quartos duplos a partir de US$ 307, incluindo café da manhã e traslado de ida e volta para o aeroporto. 

Novo visual, mesmo castelo

Tomaremos nosso whisky 
no The Gallery, por favor.

Puro estilo: coleções de Tie Bar disponíveis exclusivamente no Terranea Resort (acima) e no Cliff House Maine.

EM BREVE: Também na Europa, outra grande reforma vai dar o que falar. Com abertura prevista para junho, o Hotel de la Ville Rome, 
com 104 quartos (a quinta propriedade da Rocco Forte na Itália), ocupará um edifício histórico no topo da Escadaria Espanhola, em 
Roma. O arquiteto Tommaso Ziffer e a designer de interiores Olga Polizzi estão cuidando da renovação. As tarifas serão anunciadas e 
incluirão café da manhã e crédito de US$ 100 para jantar. 
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Um lugar onde a natureza oferece as águas de  
Skógafoss e o sommelier, as uvas da Champagne. 

Entre em contato com seu consultor de v iagens V ir tuoso para começar sua jornada no resor t mar í t imo mais 
sof ist icado do mundo (Wor ld’s Finest Ultra-Luxury Resor t at Sea). Reserve hoje e aprovei te as comodidades 
do Vir tuoso Voyages, incluindo um anfitr ião a bordo, recepção de boas-vindas e passeios personalizados em terra.

MU ND OS E X T R AOR DINÁ R IOS

Navios intimistas Apenas suítesCulinária premiada Open bar e vinhos finos

SEABOURN VL Dec18 FullPG 511812 BRAZIL m2.indd   1 11/2/18   10:03 AM
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Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: capas de lã da 
Ecolã no complexo Embaixada, o Bar Terraço Limão, o sorvete 

de figo e leite defumado do Prado Restaurante, o bairro de 
Príncipe Real e o pastel de nata da Manteigaria.

Adorável Lisboa

POR QUE IR  Filmes e exposições no 

novo Museu de Arte, Arquitetura 
e Tecnologia, designers inician-

tes na LXFactory – o complexo 

industrial coberto de murais 

que abriga dezenas de lojas de 

design e artesanato – e as trans-

formações no badalado bairro 

de Príncipe Real estão atraindo 

milhões de viajantes de volta à 

capital portuguesa. Entre as pou-

cas coisas que não mudaram es-

tão as sinuosas vielas tomadas 

pelo fado, os azulejos e as vistas 

do Rio Tejo em quase todos os 

cantos, o que torna essa cidade 

diferente de qualquer outra. 

COMER  Uma refeição no luminoso 

e frondoso espaço do recém-

-inaugurado Prado Restaurante 

(Travessa das Pedras Negras 2) 

é como jantar numa estufa. O 

visual reforça o amor do chef 

pelas plantas: as vigas susten-

tam samambaias e suculentas, 

que combinam com o cardápio 

centrado em ingredientes locais. 

Não perca o tartare de carne 

da raça Minhota, servido com 

folhas de couve grelhada.

Reserve um assento no cobiça-

do Local (Rua de O Século 204) 

para uma experiência gastro-

nômica em clima de festa. Uma 

única mesa de dez lugares ocu-

pa esse pequeno restaurante 

dirigido por quatro jovens chefs 

que servem uma das mais ino-

vadoras culinárias da cidade. O 

menu muda de acordo com seus 

caprichos, mas espere pratos 

criativos como gaspacho de 

cereja com erva-doce e queijo 

de cabra, e talvez uma sobre-

mesa de caramelo e cumaru.

Abocanhe sem dó o pastel de 

nata da Manteigaria (Rua do 

Loreto 2), instalada em uma 

antiga loja de manteiga. Depois 

de aguardar na fila que se es-

tende até a calçada, faça como 

os lisboetas: prove um desses 

doces crocantes recheados 

com creme e uma pitada de 

sal, acompanhado de um café, 

debruçado no estreito balcão 

com vista para a cozinha. 

BEBER Os barmen do elegante  

Cinco Lounge (Rua Ruben A. 

Leitão 17A) fazem as vezes de 

artistas ao criar drinques com 

praticamente de tudo, de frutas 

frescas a ingredientes defuma-

dos. Os resultados são tanto

A capital de Portugal se destaca na Europa
POR JENNA SCATENA  FOTOGRAFIA DE SIVAN ASKAYO

Cidade imperdível
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Desde 1979, a família por detrás 

da Cortiço & Netos (Calçada 

de Santo André 66) tem traba-

lhado para preservar a arte da 

azulejaria portuguesa. Nessa 

minúscula loja familiar, os 

viajantes podem escolher uma 

variedade de padrões clássicos 

ou modernos para as mais di-

versas utilidades, da decoração 

na cozinha a porta-copos. 

Portugal produz metade da 

cortiça utilizada no mundo, 

e seu uso vai muito além das 

rolhas de garrafa. A Cork & Co. 
(Rua das Salgadeiras 10) vende 

bolsas, cintos e capas para 

iPhone feitos de cortiça, além de 

uma linha de decoração de luxo. 

FICAR  Seria fácil confundir o 

Valverde Hotel com um ele-

gante condomínio da Avenida 

da Liberdade, com seu lounge 

voltado para a calçada e seu 

pátio interno – um oásis com 

música ao vivo composto de 

vasos de terracota, espregui-

çadeiras e uma piscina. Pare-

des escuras complementam 

os tecidos leves e os móveis 

modernos espalhados pela 

propriedade, e muitos quartos 

têm varandas para admirar o 

horizonte da cidade. Prevista 

para junho, uma expansão 

quase dobrará o número de 

aposentos, que passará para 

48. Quartos duplos a partir 

de US$ 266, incluindo café da 

manhã e traslados privativos 

de ida e volta para o aeroporto. 

O boêmio Bairro Alto Hotel, com 

87 quartos, está em meio a uma 

grande transformação, supervi-

sionada pelo arquiteto Eduardo 

Souto de Moura, premiado pelo 

Pritzker. Além de prestar home-

nagem a um dos edifícios do sé-

culo 18 mais bem preservados 

de Lisboa, a reforma, prevista 

para ser concluída em abril, in-

cluirá um elegante terraço com 

vista para o Tejo. Quartos duplos 

a partir de US$ 400, incluindo 

café da manhã e crédito de 

US$ 100 para jantar.  

visualmente impressionantes 

como marcantes. Oficinas de 

coquetéis dão aos clientes a 

chance de viver a experiência 

atrás do balcão.  

O Vestigius (Rua da Cintura 

do Porto do Lisboa, Armazém 

A17) proporciona uma vista 

de longo alcance do Rio Tejo. 

O galpão restaurado trans-

formado em wine bar serve 

safras portuguesas difíceis 

de encontrar, compradas em 

leilões, enquanto celebra o 

passado marítimo da cidade 

com sua decoração composta 

de itens de naufrágios.

No Bar Terraço Limão (Avenida 

Duque de Loulé 81-83), um 

piso de azulejos índigo e vasos 

de plantas servem de moldura 

às vistas do horizonte de Lisboa 

e do Rio Tejo. É mais intimista 

do que a maioria dos bares em 

rooftops da cidade, com áreas 

interna e externa que fazem 

dele um local tranquilo e acon-

chegante para assistir ao pôr do 

sol com um drinque na mão. 

COMPRAR  O complexo Embaixada 

(Praça do Príncipe Real 26), 

situado em um grandioso pa-

lácio do século 19, abriga 18 

lojas independentes que ven-

dem principalmente produtos 

portugueses manufatura-

dos – sacolas feitas à mão, 

sapatos modernos, utilidades 

domésticas e muito mais. 

Em sentido horário, a partir 
do alto: O Museu de Arte, 
Arquitetura e Tecnologia; o 
wine bar Vestigius; o bar na 
cobertura da LXFactory; e a 
Cork & Co.

DICA
“Quem vem pela primeira 
vez a Lisboa deve planejar 
um passeio matinal pelos 

bairros mais tradicionais da 
cidade, Alfama e Mouraria. 
Prove a ginjinha – um licor 
de cereja doce – e confira 

os divertidos workshops de 
arte urbana, especialmente 

se estiver em família.” 

– Luís de Sousa, consultor 
de viagens Virtuoso, Lisboa
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OM UMA FORMAÇÃO 
ampla, que vai de His-

tória da Arte, Jornalis-

mo e Artes Plásticas 

a Gemologia e Arqueologia, 

Miriam começou sua vida 

profissional como designer 

de joias na década de 1970 – 

em 1973, ganhou o prêmio da 

Bienal de Artes de São Paulo 

pelo conjunto Poliestruturas, 

com anel, pulseira e colar de 

prata. Nunca mais parou. No 

seu estúdio-boutique em São 

Paulo, exibe peças de beleza 

única, em que metais, gemas 

preciosas, âmbares, geodos e 

pérolas fundem-se a objetos 

coletados em suas viagens 

pelo mundo. Sob encomenda 

do Itamaraty, já criou joias 

para Michiko, a imperatriz 

consorte do Japão, Hillary 

Clinton, ex-primeira-dama 

dos EUA, e Margarida II, 

rainha da Dinamarca. Mãe de 

cinco filhos e avó de sete ne-

tos, Miriam sempre viajou em 

família, na companhia de seu 

marido, Carlos, para explorar 

o planeta. Mas ela também 

se aventura pelo mundo com 

amigas ou sozinha em busca 

de conhecimento. Para a 

joalheira, viajar é essencial 

para abrir o olhar e capturar 

a inspiração necessária para 

viver e criar. Veja, a seguir, 

algumas de suas impressões 

de viagem.

Adoro culturas milenares 
que têm muita história pra 
contar: Egito, Grécia, Peru, 

México, França, Turquia. Sou 

uma peregrina do planeta 

desde que viajei pela primeira 

vez para fora do Brasil, aos dez 

anos. Fui para o Peru e a Bolívia 

com uma amiga e sua mãe nor-

te-americana, que gostava de 

programas incomuns. Tudo foi 

muito diferente daquilo que eu 

conhecia. Um marco na minha 

vida, que me despertou para 

conhecer países diferentes.

Viajar e criar são indisso-
ciáveis. Eu tinha uma cliente 

superdescolada que veio 

ao estúdio pedindo que eu 

criasse um anel com uma 

moeda que ela havia encon-

trado em Petra, na Jordânia. 

Como uma simples moeda 

pode dar sentido a um lugar! 

A arqueologia daquele objeto 

me fascinou e, logo depois, 

fui conhecer o destino, que é 

realmente espetacular.

Em uma das minhas viagens 
ao Japão, país rico em cultu-

ra, design e delicadeza, regis-

trei os desenhos intrincados 

dos bueiros, que são uma 

fonte de design. 

Em Paris, entrei um uma 

lojinha que tem milhares de 

itens de armarinho e peque-

nas antiguidades; lá, garimpei 

tesouros que usei em algumas 

de minhas criações. Esses 

acasos determinam uma 

viagem. É como puxar o fio de 

um novelo e desvendar novos 

olhares e caminhos.

Já viajei muito, de Timbuktu, 
no Mali, a Saint-Paul-de-Vence, 
na França. Vários destinos me 

incitaram. Se tenho oportu-

nidade de ir a lugares aonde 

nunca fui, vou! A preciosidade 

da descoberta me seduz com 

sua surpresa revelada. Mas 

também viajo para destinos 

com os quais mantenho víncu-

los afetivos, como Israel, onde 

morei quando tinha 18 anos – 

Jerusalém me impressiona 

até hoje. E vou sempre a Nova 

York, onde me abasteço de 

informações mil.

Na Turquia, a riqueza arqueológi-

ca e a vivacidade do país me ca-

tivaram. Em particular, Istambul, 

que, para mim, será eternamente 

a fascinante Constantinopla.

Acho a Praia do Espelho, na 
Bahia, mágica. Eu me senti 

envolvida pela formosura e 

pelo clima do lugar, onde ouvi 

Mozart e vi a lua nascer no mar.

No Taiti, aonde fui a convite 

do governo, por ter recebido o 

prêmio de melhor designer de 

joias no Tahitian Pearl Trophy, 

em 2000, fiquei fascinada 

“O planeta Terra 
é meu interesse. 

Sou curiosa 
por natureza.”

Entrevista

Por que eu viajo
Miriam Mamber, um dos maiores nomes da joalheria 
brasileira, é uma viajante contumaz
ENTREVISTADA POR JULIANA A. SAAD

Mamber em Jerusalém.
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Entre em contato hoje mesmo com 
seu consultor de viagens Virtuoso 

sob o sol do 
Mediterrâneo 

Relaxe e rejuvenesça em cidades 
emblemáticas, charmosas vilas costeiras, 
obras de arte lendárias e antigas ruínas 

nesta região abençoada pelo sol. 

Registro do navio: Holanda

com o cultivo das pérolas negras locais 

e com a beleza e a cultura do país, que 

fizeram com que Gauguin trocasse Paris 

pelo mar – que tem a exata cor da nossa 

turmalina paraíba.

No Nepal, o Dwarika’s Resort, perto de 

Kathmandu, tinha um delicado e sui 

generis perfume que envolvia tudo. O 

hotel me encantou: da arquitetura e das 

massagens do spa ao restaurante, onde 

eu e minha família provamos um inesque-

cível festim nepalês com 35 pratos locais.

No Quênia, África, fiquei fascinada pelas 

mulheres seminômades da etnia maasai, 

que fazem ornamentos incrivelmente 

coloridos e de uma originalidade ímpar. 

Eu trouxe várias peças artesanais.

Vivi muitas cenas engraçadas em mi-
nhas viagens. Em La Paz, Bolívia, certa 

vez hospedei-me em um hotel que parecia 

uma casa mal-assombrada, vazio, não ti-

nha sequer portaria – um sino era usado 

para chamar a pessoa que tinha as chaves 

dos apartamentos.

Há 20 anos, em uma longa viagem em 

família ao Nepal e à Índia, tive de fazer 

malas para as quatro estações para 

cada um dos sete membros, incluindo 

provisões. Uma verdadeira epopeia!

PARA ONDE VAI?
Minha lista de viagens vindouras é aberta 

aos desejos do momento. Mas a Sicília 

está no meu radar, assim como o México, 

aonde inacreditavelmente nunca fui.  

A partir do alto: Miriam no The 
Noguchi Museum, no Queens, 
Nova York, e (no destaque) 
três pingentes de dendrita 
emoldurada com ouro amarelo.
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Mesa posta

MÉRITO DE TRANSFORMAR 

os restos da economia do 
Tigre Celta em algo deli-
cioso é todo dos chefs ir-

landeses. Enquanto o país lutava 
para se recuperar da crise finan-
ceira de 2008, os mais perspicazes 
enxergaram uma oportunidade: o 
preço congelado dos imóveis signi-
ficava que jovens chefs de cozinha 
e donos de restaurantes podiam 
ter seu próprio espaço e assumir 
alguns riscos. 

Desde sempre, fartas tortas de 
carne e ensopados robustos – sabo-
rosos combustíveis para longos dias 
de trabalho e noitadas em pubs sob 
o céu cinzento – garantiram a clien-
tela fiel. Atualmente, no entanto, as 
cozinhas mais populares de Dublin 
são aquelas que destacam os sabores 
mais puros de cada batata ou peda-
ço de peixe, em vez de escondê-los 
em uma sopa destinada a manter a 
saciedade por horas. 

Dublin é puro frescor 
A cena gastronômica da capital irlandesa se apresenta 
mais revigorada do que nunca 

POR CHADNER NAVARRO  FOTOGRAFIA DE NANNA DÍS

Em sentido horário, 
a partir da esquerda: 
o Grande Canal de 
Dublin; biscoitos 
de beterraba com 
enguia defumada 
e maçãs; o chef 
Barry FitzGerald, do 
Bastible; e a truta 
com nabo e abacate 
do Mr Fox.

NAVEGUE CONOSCO PARA VER 
DE PERTO A BELEZA AUTÊNTICA 

DO MEDITERRÂNEO

ESTE É O NOSSO LAR, 
O NOSSO MAR. APROVEITE.

Aproveite benefícios exclusivos quando fizer sua reserva 
através do seu consultor de viagens Virtuoso



1 BR OWNERS SUITE

1 BR GRAND SUITE

1 BR ROYAL SUITE

SILVER SUITE

DELUXE VERANDA SUITE

SUPERIOR VERANDA SUITE

CLASSIC SUITE

VISTA SUITE

TARIFAS A 
PARTIR DE:

$15,300

$13,500

$12,400

$10,200

$7,000

$6,700

$6,500

$5,700 

1 BR OWNERS SUITE

1 BR GRAND SUITE

1 BR ROYAL SUITE

SILVER SUITE

DELUXE VERANDA SUITE

SUPERIOR VERANDA SUITE

CLASSIC SUITE

VISTA SUITE

TARIFAS A 
PARTIR DE:

$19,900

$17,300

$16,000

$13,000

$8,800

$8,300

$7,900

$6,800 

1 BR OWNERS SUITE

1 BR GRAND SUITE

1 BR ROYAL SUITE

SILVER SUITE

DELUXE VERANDA SUITE

SUPERIOR VERANDA SUITE

CLASSIC SUITE

VISTA SUITE

TARIFAS A 
PARTIR DE:

$16,400 

$14,500 

$13,200 

$10,800

$7,400 

$7,100 

$6,800 

$5,900 

1 BR OWNERS SUITE

1 BR GRAND SUITE

1 BR ROYAL SUITE

SILVER SUITE

DELUXE VERANDA SUITE

SUPERIOR VERANDA SUITE

CLASSIC SUITE

VISTA SUITE

TARIFAS A 
PARTIR DE:

$16,000 

$14,000 

$12,900 

$10,500 

$6,700

$6,400 

$6,100 

 $5,400 
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BENEFÍCIOS DE VIAGENS 
VIRTUOSO COMO CORTESIA:

Serviços de recepção 
a bordo, recepção de 

boas-vindas e experiência 
terrestre personalizada em 

Maiorca, na Espanha
BENEFÍCIOS DE VIAGENS 

VIRTUOSO COMO CORTESIA:
Serviços de recepção 
a bordo, recepção de 

boas-vindas e experiência 
terrestre personalizada em 

Lisboa, em Portugal 

BENEFÍCIOS DE VIAGENS 
VIRTUOSO COMO CORTESIA:

Serviços de recepção 
a bordo, recepção de 

boas-vindas e experiência 
terrestre personalizada em

 Tallinn, na Estônia

BENEFÍCIOS DE VIAGENS 
VIRTUOSO COMO CORTESIA:

Serviços de recepção 
a bordo, recepção de 

boas-vindas e experiência 
terrestre personalizada em

 Tallinn, na Estônia

TERMOS E CONDIÇÕES: Todas as tarifas apresentadas são apenas para cruzeiros, em dólares americanos/canadenses, por passageiro e com base em ocupação dupla. As tarifas variam de acordo 
com a capacidade e estão sujeitas a alterações a qualquer momento sem aviso.  Para passageiros que não são dos EUA/Canadá, um crédito de não uso no valor 1.000 dólares americanos / 1.500 
dólares canadenses para pacote aéreo pode ser aplicado.  A oferta é aplicável a novas reservas feitas entre 1º de fevereiro de 2019 e 31 de março de 2019. No caso de viagens subsequentes realizadas 
pelo mesmo cliente (combo ou reservas múltiplas), o crédito de não uso só poderá ser aplicado uma vez. Restrições adicionais podem ser aplicáveis. Registro do navio:  Bahamas. NA1902010036

MONTE CARLO IDA E VOLTA
SILVER SPIRIT – 9 DIAS
9 DE MAIO DE 2019
VIAGEM 5914   

Palma de Maiorca

Monte Carlo

Saint-Tropez

Barcelona

Valência

Alghero

Bastia

MONTE CARLO

SAINT-TROPEZ

BARCELONA

BARCELONA

PALMA DE MAIORCA

VALÊNCIA

DIA DE NAVEGAÇÃO 

ALGHERO

BASTIA

MONTE CARLO

09 Mai 

10 Mai  

11 Mai  

12 Mai  

13 Mai  

14 Mai  

15 Mai  

16 Mai  

17 Mai  

18 Mai  

23:59

19:00

18:00

21:00

19:00

17:00

19:00

9:00

13:00

8:00

9:00

8:00

8:00

8:00

DATA

DATA DATA DATA

CHEGADA  PARTIDA

CHEGADA  PARTIDA CHEGADA  PARTIDA CHEGADA  PARTIDA

Desconto VS de 5%

Desconto VS de 5%

Desconto VS de 5%

Palma de Maiorca

St Peter Port

Barcelona

Saint-Malo

Londres

Porto

Lisboa
Cádiz

Poole

AFRICA

EUROPA

BARCELONA

PALMA DE MAIORCA

DIA DE NAVEGAÇÃO 

CÁDIZ

LISBOA

LISBOA

LEIXÕES (PORTO)

DIA DE NAVEGAÇÃO 

SAINT-MALO

ST PETER PORT

PORTSMOUTH

LONDRES (TILBURY)

18:00

19:00

19:00

18:00

14:00

21:00

18:00

14:30

8:00

8:00

13:00

8:00

9:45

8:00

7:00

8:00

01 Jun 

02 Jun 

03 Jun 

04 Jun 

05 Jun 

06 Jun 

07 Jun 

08 Jun 

09 Jun 

10 Jun 

11 Jun 

12 Jun 

DE BARCELONA PARA 
LONDRES 
SILVER SPIRIT – 11 DIAS
1º DE JUNHO DE 2019
VIAGEM 5916   

Warnemunde

São PetersburgoEstocolmo

Fredericia

Tallinn

Visby
Copenhague

ESTOCOLMO

DIA DE NAVEGAÇÃO 

SÃO PETERSBURGO

SÃO PETERSBURGO

SÃO PETERSBURGO

TALLINN

VISBY (GOTLÂNDIA)

DIA DE NAVEGAÇÃO 

WARNEMUNDE (ROSTOCK)

FREDERICIA

COPENHAGUE

17:00

18:00

17:00

18:00

19:00

20:00

7:00

8:00

09:00

8:00

12:00

8:00

11 Ago

12 Ago

13 Ago

14 Ago

15 Ago

16 Ago

17 Ago

18 Ago

19 Ago

20 Ago

21 Ago

DE ESTOCOLMO PARA 
COPENHAGUE
SILVER SPIRIT – 10 DIAS
11 DE AGOSTO DE 2019
VIAGEM 5924

Copenhague

São PetersburgoEstocolmo

Tallinn

COPENHAGUE

DIA DE NAVEGAÇÃO 

TALLINN

SÃO PETERSBURGO

SÃO PETERSBURGO

SÃO PETERSBURGO

ESTOCOLMO

 

8:00

7:00

 

 

19:30

21 Ago

22 Ago

23 Ago

24 Ago

25 Ago

26 Ago

27 Ago

DE COPENHAGUE PARA 
ESTOCOLMO
SILVER SPIRIT – 7 DIAS
21 DE AGOSTO DE 2019
VIAGEM 5925  

Os cruzeiros apresentados oferecem o valor agregado de Viagens Virtuoso. Crie 
memórias maravilhosas com outros passageiros Virtuoso e desfrute dos seguintes 
benefícios, como cortesia do seu consultor de viagens Virtuoso: serviços de recepção 
a bordo, recepção de boas-vindas e experiências terrestres personalizadas.

  Pernoite no porto      Benefícios Venetian Society    Cruzeiro de Bridge

18:00

 

16:00

 

 

18:00

 

1 BR OWNERS SUITE

1 BR GRAND SUITE

1 BR ROYAL SUITE

SILVER SUITE

DELUXE VERANDA SUITE

SUPERIOR VERANDA SUITE

CLASSIC SUITE

VISTA SUITE

TARIFAS A 
PARTIR DE:

$15,300

$13,500

$12,400

$10,200

$7,000

$6,700

$6,500

$5,700 

1 BR OWNERS SUITE

1 BR GRAND SUITE

1 BR ROYAL SUITE

SILVER SUITE

DELUXE VERANDA SUITE

SUPERIOR VERANDA SUITE

CLASSIC SUITE

VISTA SUITE

TARIFAS A 
PARTIR DE:

$19,900

$17,300

$16,000

$13,000

$8,800

$8,300

$7,900

$6,800 

1 BR OWNERS SUITE

1 BR GRAND SUITE

1 BR ROYAL SUITE

SILVER SUITE

DELUXE VERANDA SUITE

SUPERIOR VERANDA SUITE

CLASSIC SUITE

VISTA SUITE

TARIFAS A 
PARTIR DE:

$16,400 

$14,500 

$13,200 

$10,800

$7,400 

$7,100 

$6,800 

$5,900 

1 BR OWNERS SUITE

1 BR GRAND SUITE

1 BR ROYAL SUITE

SILVER SUITE

DELUXE VERANDA SUITE

SUPERIOR VERANDA SUITE

CLASSIC SUITE

VISTA SUITE

TARIFAS A 
PARTIR DE:

$16,000 

$14,000 

$12,900 

$10,500 

$6,700

$6,400 

$6,100 

 $5,400 
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BENEFÍCIOS DE VIAGENS 
VIRTUOSO COMO CORTESIA:

Serviços de recepção 
a bordo, recepção de 

boas-vindas e experiência 
terrestre personalizada em 

Maiorca, na Espanha
BENEFÍCIOS DE VIAGENS 

VIRTUOSO COMO CORTESIA:
Serviços de recepção 
a bordo, recepção de 

boas-vindas e experiência 
terrestre personalizada em 

Lisboa, em Portugal 

BENEFÍCIOS DE VIAGENS 
VIRTUOSO COMO CORTESIA:

Serviços de recepção 
a bordo, recepção de 

boas-vindas e experiência 
terrestre personalizada em

 Tallinn, na Estônia

BENEFÍCIOS DE VIAGENS 
VIRTUOSO COMO CORTESIA:

Serviços de recepção 
a bordo, recepção de 

boas-vindas e experiência 
terrestre personalizada em

 Tallinn, na Estônia

TERMOS E CONDIÇÕES: Todas as tarifas apresentadas são apenas para cruzeiros, em dólares americanos/canadenses, por passageiro e com base em ocupação dupla. As tarifas variam de acordo 
com a capacidade e estão sujeitas a alterações a qualquer momento sem aviso.  Para passageiros que não são dos EUA/Canadá, um crédito de não uso no valor 1.000 dólares americanos / 1.500 
dólares canadenses para pacote aéreo pode ser aplicado.  A oferta é aplicável a novas reservas feitas entre 1º de fevereiro de 2019 e 31 de março de 2019. No caso de viagens subsequentes realizadas 
pelo mesmo cliente (combo ou reservas múltiplas), o crédito de não uso só poderá ser aplicado uma vez. Restrições adicionais podem ser aplicáveis. Registro do navio:  Bahamas. NA1902010036

MONTE CARLO IDA E VOLTA
SILVER SPIRIT – 9 DIAS
9 DE MAIO DE 2019
VIAGEM 5914   

Palma de Maiorca

Monte Carlo

Saint-Tropez

Barcelona

Valência

Alghero

Bastia

MONTE CARLO

SAINT-TROPEZ

BARCELONA

BARCELONA

PALMA DE MAIORCA

VALÊNCIA

DIA DE NAVEGAÇÃO 

ALGHERO

BASTIA

MONTE CARLO

09 Mai 

10 Mai  

11 Mai  

12 Mai  

13 Mai  

14 Mai  

15 Mai  

16 Mai  

17 Mai  

18 Mai  

23:59

19:00

18:00

21:00

19:00

17:00

19:00

9:00

13:00

8:00

9:00

8:00

8:00

8:00

DATA

DATA DATA DATA

CHEGADA  PARTIDA

CHEGADA  PARTIDA CHEGADA  PARTIDA CHEGADA  PARTIDA

Desconto VS de 5%

Desconto VS de 5%

Desconto VS de 5%

Palma de Maiorca

St Peter Port

Barcelona

Saint-Malo

Londres

Porto

Lisboa
Cádiz

Poole

AFRICA

EUROPA

BARCELONA

PALMA DE MAIORCA

DIA DE NAVEGAÇÃO 

CÁDIZ

LISBOA

LISBOA

LEIXÕES (PORTO)

DIA DE NAVEGAÇÃO 

SAINT-MALO

ST PETER PORT

PORTSMOUTH

LONDRES (TILBURY)

18:00

19:00

19:00

18:00

14:00

21:00

18:00

14:30

8:00

8:00

13:00

8:00

9:45

8:00

7:00

8:00

01 Jun 

02 Jun 

03 Jun 

04 Jun 

05 Jun 

06 Jun 

07 Jun 

08 Jun 

09 Jun 

10 Jun 

11 Jun 

12 Jun 

DE BARCELONA PARA 
LONDRES 
SILVER SPIRIT – 11 DIAS
1º DE JUNHO DE 2019
VIAGEM 5916   

Warnemunde

São PetersburgoEstocolmo

Fredericia

Tallinn

Visby
Copenhague

ESTOCOLMO

DIA DE NAVEGAÇÃO 

SÃO PETERSBURGO

SÃO PETERSBURGO

SÃO PETERSBURGO

TALLINN

VISBY (GOTLÂNDIA)

DIA DE NAVEGAÇÃO 

WARNEMUNDE (ROSTOCK)

FREDERICIA

COPENHAGUE

17:00

18:00

17:00

18:00

19:00

20:00

7:00

8:00

09:00

8:00

12:00

8:00

11 Ago

12 Ago

13 Ago

14 Ago

15 Ago

16 Ago

17 Ago

18 Ago

19 Ago

20 Ago

21 Ago

DE ESTOCOLMO PARA 
COPENHAGUE
SILVER SPIRIT – 10 DIAS
11 DE AGOSTO DE 2019
VIAGEM 5924

Copenhague

São PetersburgoEstocolmo

Tallinn

COPENHAGUE

DIA DE NAVEGAÇÃO 

TALLINN

SÃO PETERSBURGO

SÃO PETERSBURGO

SÃO PETERSBURGO

ESTOCOLMO

 

8:00

7:00

 

 

19:30

21 Ago

22 Ago

23 Ago

24 Ago

25 Ago

26 Ago

27 Ago

DE COPENHAGUE PARA 
ESTOCOLMO
SILVER SPIRIT – 7 DIAS
21 DE AGOSTO DE 2019
VIAGEM 5925  

Os cruzeiros apresentados oferecem o valor agregado de Viagens Virtuoso. Crie 
memórias maravilhosas com outros passageiros Virtuoso e desfrute dos seguintes 
benefícios, como cortesia do seu consultor de viagens Virtuoso: serviços de recepção 
a bordo, recepção de boas-vindas e experiências terrestres personalizadas.

  Pernoite no porto      Benefícios Venetian Society    Cruzeiro de Bridge

18:00

 

16:00

 

 

18:00

 

NAVEGUE CONOSCO PARA VER 
DE PERTO A BELEZA AUTÊNTICA 

DO MEDITERRÂNEO

ESTE É O NOSSO LAR, 
O NOSSO MAR. APROVEITE.

Aproveite benefícios exclusivos quando fizer sua reserva 
através do seu consultor de viagens Virtuoso



É de se esperar que na Europa estejam os destinos preferidos de nossas viagens. Afinal de contas, nossos navios são 
de lá. Nossa herança italiana convida a um profundo agradecimento pelas ensolaradas costas — e pelos verdadeiros 
tesouros com que nos brindam. Nossos navios aconchegantes proporcionam descobertas em uma escala mais ampla, de 
maravilhas arquitetônicas e majestosos palácios a mercados flutuantes e culinária local. Cada porto de escala das viagens 
da Silversea à Europa apresenta uma reputação que foi construída ao longo dos séculos, e você terá uma perspectiva 
única em todos eles. #ThisIsSilversea

DESCONTO DE US$ 1.000 POR PESSOA NAS RESERVAS FEITAS ATÉ 31 DE MARÇO DE 2019.

Copenhague, Dinamarca

Entre em contato com seu consultor de viagens para 
receber benefícios exclusivos Virtuoso.



1 BR OWNERS SUITE

1 BR GRAND SUITE

1 BR ROYAL SUITE

SILVER SUITE

DELUXE VERANDA SUITE

SUPERIOR VERANDA SUITE

CLASSIC SUITE

VISTA SUITE

TARIFAS A 
PARTIR DE:

$15,300

$13,500

$12,400

$10,200

$7,000

$6,700

$6,500

$5,700 

1 BR OWNERS SUITE

1 BR GRAND SUITE

1 BR ROYAL SUITE

SILVER SUITE

DELUXE VERANDA SUITE

SUPERIOR VERANDA SUITE

CLASSIC SUITE

VISTA SUITE

TARIFAS A 
PARTIR DE:

$19,900

$17,300

$16,000

$13,000

$8,800

$8,300

$7,900

$6,800 

1 BR OWNERS SUITE

1 BR GRAND SUITE

1 BR ROYAL SUITE

SILVER SUITE

DELUXE VERANDA SUITE

SUPERIOR VERANDA SUITE

CLASSIC SUITE

VISTA SUITE

TARIFAS A 
PARTIR DE:

$16,400 

$14,500 

$13,200 

$10,800

$7,400 

$7,100 

$6,800 

$5,900 

1 BR OWNERS SUITE

1 BR GRAND SUITE

1 BR ROYAL SUITE

SILVER SUITE

DELUXE VERANDA SUITE

SUPERIOR VERANDA SUITE

CLASSIC SUITE

VISTA SUITE

TARIFAS A 
PARTIR DE:

$16,000 

$14,000 

$12,900 

$10,500 

$6,700

$6,400 

$6,100 

 $5,400 
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BENEFÍCIOS DE VIAGENS 
VIRTUOSO COMO CORTESIA:

Serviços de recepção 
a bordo, recepção de 

boas-vindas e experiência 
terrestre personalizada em 

Maiorca, na Espanha
BENEFÍCIOS DE VIAGENS 

VIRTUOSO COMO CORTESIA:
Serviços de recepção 
a bordo, recepção de 

boas-vindas e experiência 
terrestre personalizada em 

Lisboa, em Portugal 

BENEFÍCIOS DE VIAGENS 
VIRTUOSO COMO CORTESIA:

Serviços de recepção 
a bordo, recepção de 

boas-vindas e experiência 
terrestre personalizada em

 Tallinn, na Estônia

BENEFÍCIOS DE VIAGENS 
VIRTUOSO COMO CORTESIA:

Serviços de recepção 
a bordo, recepção de 

boas-vindas e experiência 
terrestre personalizada em

 Tallinn, na Estônia

TERMOS E CONDIÇÕES: Todas as tarifas apresentadas são apenas para cruzeiros, em dólares americanos/canadenses, por passageiro e com base em ocupação dupla. As tarifas variam de acordo 
com a capacidade e estão sujeitas a alterações a qualquer momento sem aviso.  Para passageiros que não são dos EUA/Canadá, um crédito de não uso no valor 1.000 dólares americanos / 1.500 
dólares canadenses para pacote aéreo pode ser aplicado.  A oferta é aplicável a novas reservas feitas entre 1º de fevereiro de 2019 e 31 de março de 2019. No caso de viagens subsequentes realizadas 
pelo mesmo cliente (combo ou reservas múltiplas), o crédito de não uso só poderá ser aplicado uma vez. Restrições adicionais podem ser aplicáveis. Registro do navio:  Bahamas. NA1902010036

MONTE CARLO IDA E VOLTA
SILVER SPIRIT – 9 DIAS
9 DE MAIO DE 2019
VIAGEM 5914   

Palma de Maiorca

Monte Carlo

Saint-Tropez

Barcelona

Valência

Alghero

Bastia

MONTE CARLO

SAINT-TROPEZ

BARCELONA

BARCELONA

PALMA DE MAIORCA

VALÊNCIA

DIA DE NAVEGAÇÃO 

ALGHERO

BASTIA

MONTE CARLO

09 Mai 

10 Mai  

11 Mai  

12 Mai  

13 Mai  

14 Mai  

15 Mai  

16 Mai  

17 Mai  

18 Mai  

23:59

19:00

18:00

21:00

19:00

17:00

19:00

9:00

13:00

8:00

9:00

8:00

8:00

8:00

DATA

DATA DATA DATA

CHEGADA  PARTIDA

CHEGADA  PARTIDA CHEGADA  PARTIDA CHEGADA  PARTIDA

Desconto VS de 5%

Desconto VS de 5%

Desconto VS de 5%

Palma de Maiorca

St Peter Port

Barcelona

Saint-Malo

Londres

Porto

Lisboa
Cádiz

Poole

AFRICA

EUROPA

BARCELONA

PALMA DE MAIORCA

DIA DE NAVEGAÇÃO 

CÁDIZ

LISBOA

LISBOA

LEIXÕES (PORTO)

DIA DE NAVEGAÇÃO 

SAINT-MALO

ST PETER PORT

PORTSMOUTH

LONDRES (TILBURY)

18:00

19:00

19:00

18:00

14:00

21:00

18:00

14:30

8:00

8:00

13:00

8:00

9:45

8:00

7:00

8:00

01 Jun 

02 Jun 

03 Jun 

04 Jun 

05 Jun 

06 Jun 

07 Jun 

08 Jun 

09 Jun 

10 Jun 

11 Jun 

12 Jun 

DE BARCELONA PARA 
LONDRES 
SILVER SPIRIT – 11 DIAS
1º DE JUNHO DE 2019
VIAGEM 5916   

Warnemunde

São PetersburgoEstocolmo

Fredericia

Tallinn

Visby
Copenhague

ESTOCOLMO

DIA DE NAVEGAÇÃO 

SÃO PETERSBURGO

SÃO PETERSBURGO

SÃO PETERSBURGO

TALLINN

VISBY (GOTLÂNDIA)

DIA DE NAVEGAÇÃO 

WARNEMUNDE (ROSTOCK)

FREDERICIA

COPENHAGUE

17:00

18:00

17:00

18:00

19:00

20:00

7:00

8:00

09:00

8:00

12:00

8:00

11 Ago

12 Ago

13 Ago

14 Ago

15 Ago

16 Ago

17 Ago

18 Ago

19 Ago

20 Ago

21 Ago

DE ESTOCOLMO PARA 
COPENHAGUE
SILVER SPIRIT – 10 DIAS
11 DE AGOSTO DE 2019
VIAGEM 5924

Copenhague

São PetersburgoEstocolmo

Tallinn

COPENHAGUE

DIA DE NAVEGAÇÃO 

TALLINN

SÃO PETERSBURGO

SÃO PETERSBURGO

SÃO PETERSBURGO

ESTOCOLMO

 

8:00

7:00

 

 

19:30

21 Ago

22 Ago

23 Ago

24 Ago

25 Ago

26 Ago

27 Ago

DE COPENHAGUE PARA 
ESTOCOLMO
SILVER SPIRIT – 7 DIAS
21 DE AGOSTO DE 2019
VIAGEM 5925  

Os cruzeiros apresentados oferecem o valor agregado de Viagens Virtuoso. Crie 
memórias maravilhosas com outros passageiros Virtuoso e desfrute dos seguintes 
benefícios, como cortesia do seu consultor de viagens Virtuoso: serviços de recepção 
a bordo, recepção de boas-vindas e experiências terrestres personalizadas.

  Pernoite no porto      Benefícios Venetian Society    Cruzeiro de Bridge

18:00

 

16:00

 

 

18:00

 

É de se esperar que na Europa estejam os destinos preferidos de nossas viagens. Afinal de contas, nossos navios são 
de lá. Nossa herança italiana convida a um profundo agradecimento pelas ensolaradas costas — e pelos verdadeiros 
tesouros com que nos brindam. Nossos navios aconchegantes proporcionam descobertas em uma escala mais ampla, de 
maravilhas arquitetônicas e majestosos palácios a mercados flutuantes e culinária local. Cada porto de escala das viagens 
da Silversea à Europa apresenta uma reputação que foi construída ao longo dos séculos, e você terá uma perspectiva 
única em todos eles. #ThisIsSilversea

DESCONTO DE US$ 1.000 POR PESSOA NAS RESERVAS FEITAS ATÉ 31 DE MARÇO DE 2019.

Copenhague, Dinamarca

Entre em contato com seu consultor de viagens para 
receber benefícios exclusivos Virtuoso.



VIRTUOSO LIFE20

e ervas por duas horas, depois maça-
ricada e então servida com molho de 
caviar de truta, purê de gergelim preto 
e rabanetes colhidos em uma fazenda 
a poucos quilômetros de distância. 208 
Harold’s Cross Road; craftrestaurant.ie. 

Um pouco de tudo

BASTIBLE
A ode do chef Barry FitzGerald à culi-
nária irlandesa moderna fica ao lado do 
circuito turístico central de Dublin, em 
Portobello. O estiloso bistrô, com sua 
parede verde-clara e a cozinha aberta, 
oferece o ambiente casual para a comida 
arrojada e sem alarde de FitzGerald – a 
começar pelo pão caseiro fermentado por
dois dias. A entrada de amêijoa e lingui-
ça (picada e servida nas conchas) ou 
um prato de pombo guarnecido com 
lardo e milho doce caramelizado podem 
soar excessivos, mas sabores balanceados 

chef Ciaran Sweeney supervisiona um 
menu de releituras extravagantes de in-
gredientes irlandeses, como o salmão cu-
rado por 12 horas, defumado e servido em 
uma caixa de vinho cheia de feno. Expe-
rimente as batatas cozidas em manteiga 
de algas marinhas e cobertas com mexi-
lhões crocantes e emulsão de leitelho. 126 
Leeson Street Upper; forestandmarcy.ie.

Direto da horta

CRAFT 
Não há muitos pontos turísticos no 
bairro de Harold’s Cross, mas vale a 
pena fazer a caminhada para conhecer 
o restaurante minimalista de Philip 
Yeung, onde você não verá um tomate 
por meses se os fornecedores não trou-
xerem. “O que está no cardápio é o que 
nossos produtores e agricultores têm”, 
diz ele. Experimente a cavala, que é 
curada com sal, açúcar, frutas cítricas 

Sandy Wyer, que abriu dois restauran-
tes em Dublin com o marido nos últimos 
cinco anos, diz que deixar que vegetais, 
carnes e frutos do mar se destaquem por 
conta própria é sua maneira de compar-
tilhar uma expressão mais leve e moder-
na da comida irlandesa. “A Irlanda não 
tem uma longa tradição gastronômica”, 
observa ela, em grande parte porque, 
para muitos dos habitantes da ilha, “não 
havia o luxo de uma ‘culinária’”.  

É em tempos difíceis que muitas vezes 
nascem as melhores ideias. A seguir, sete 
estabelecimentos de Dublin que brilham 
com seu conceito de “menos é mais”. 

Ação entre irmãos

FOREST & MARCY
John e Sandy Wyer abriram este wine bar 
intimista e banhado de luz como se fosse 
um irmão mais descontraído do tremen-
damente popular Forest Avenue. Aqui, o 

1. Pronto para 
jantar no Bastible. 

2-3. Os biscoitos de 
quinoa com algas 
marinhas, queijo 
de cabra e vagem 
do Forest & Marcy 
e seus assentos no 
balcão. 4-5. A carta 
de vinhos e a cavala 
com purê de gerge-

lim preto e rabanetes 
do Craft. 6. Bord 

Gáis Energy Theatre, 
em Docklands. 

➊

➋

➌

➍

➎➏

Mesa posta



FEVEREIRO |  MARÇO 2019 21

e porções sensatas demonstram que 
sempre há espaço para um bolo de avelã 
e ameixas escalfadas. 111 South Circular 
Road; bastible.com.

Anzol, linha e chumbada

FISH SHOP
Pertencentes ao casal Peter Hogan e 
Jumoke Akintola, ambos ex-professo-
res, as duas charmosas unidades da Fish 
Shop exibem o melhor das águas irlande-
sas em espaços de paredes brancas, ca-
deiras de bistrô e luminárias metálicas. 
O endereço original, na Queen Street, 
oferece menus de três e quatro pratos, en-
tre eles o cozido de lula refogada na sidra, 

a cavala com couve-rábano e azedinha e 
o linguado com beurre blanc. Opte pela 
unidade mais recente, bem ali, virando 
a esquina, para os clássicos viciantes do 
menu a la carte: tempurá de ostras, vieiras 
grelhadas com manteiga de algas mari-
nhas e, claro, o fish-and-chips empanado 
na cerveja. 6 Queen Street e 76 Benburb 
Street;  fish-shop.ie.

Nova atitude

LOCKS
Este antigo restaurante de Portobello 
tem vivido inúmeras metamorfoses. 
A mais recente começou quando Conor 
O’Dowd e Paul McNamara assumiram e 

reinventaram o lugar em 2015, tornando-o 
mais casual. Cadeiras coloridas e pinturas 
de artistas locais proporcionam um vi-
sual divertido, enquanto a cozinha se con-
centra em receitas rústicas e inteligentes, 
como chouriço coberto com croquetes 
de mocotó e fatias de torta de maçã, além 
de uma reluzente salada de beterrabas 
coloridas com ricota defumada e nozes.  
1 Windsor Terrace; locksrestaurant.ie. 

Escolha pela natureza

HERON & GREY
Situado no subúrbio costeiro de Blackrock, 
cerca de 5 quilômetros a sudeste do cen-
tro de Dublin, o austeramente decorado 

1. O interior do Mr Fox. 
2. Fish-and-chips no Fish 
Shop da Benburb Street. 
3-4. Arte local no Locks 
e sua cavala com pepino, 
couve-rábano e leitelho. 

➍

➌

➊ ➋
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Onde descansar sua cabeça na cidade
SONHANDO COM DUBLIN

O sofisticado Merrion Hotel, 
com 142 quartos, abriu o The 

Garden Room, um restaurante 

cheio de flores com pratos 

de inspiração internacional, 

como tigelas de poke e massas 

frescas com queijo parmesão 

envelhecido por 48 meses. A 

propriedade, que compreende 

uma série de casas georgia-

nas restauradas na cidade, 

também abriga o Restaurant 

Patrick Guilbaud, a única 

cozinha laureada com duas 

estrelas Michelin na Irlanda. 

Quartos duplos a partir de 

US$ 345, incluindo café da 

manhã e, uma vez durante 

a estadia, almoço ou dois 

coquetéis e aperitivos.

Impondo-se diante do parque 

de Saint Stephen’s Green 

desde 1824, o Shelbourne 
Dublin, com 265 quartos, 

passou recentemente por 

uma renovação em grande 

escala que também moder-

nizou o icônico Lord Mayor’s 

Lounge, famoso pelo chá da 

tarde. Um bônus: o novo 1824 

Bar (com estantes repletas 

de livros de autores irlande-

ses), exclusivo para os hóspe-

des. Quartos duplos a partir 

de US$ 340, incluindo café 

da manhã e um almoço ou 

jantar para duas pessoas.

Com localização central, entre 

o Trinity College e o Temple 

Bar, o Westin Dublin, com 

172 quartos, apresentou no 

ano passado o Morelands 

Grill, elogiado pelas vieiras 

de Bantry Bay, pelas ostras 

de Carlingford e pelos bifes e 

costeletas provenientes de pe-

quenas fazendas irlandesas – 

como um corte envelhecido

por 30 dias em câmara fria 

forrado com sal do Himalaia. 

Quartos duplos a partir de 

US$ 290, incluindo café da 

manhã e um chá da tarde 

para duas pessoas.

O foco em coquetéis do 

Westbury Dublin, com 205 

quartos, lhe rendeu um grande 

afluxo de pessoas em busca 

dos seus cursos de mixologia 

e do bar art déco The Sidecar, 

além do bar Balfes, onde, 

detrás do balcão de zinco,

Alan McGillivray – que veio 

do The Dead Rabbit, de Nova 

York – supervisiona o menu 

de drinques. Quartos duplos 

a partir de US$ 350, incluindo 

café da manhã e um almoço ou 

jantar para duas pessoas.  

O Rio Liffey, com a Ponte 
Samuel Beckett a distância.

INAUGURAÇÃO: PRIMAVERA DE 2019

HOTEL DE ROME BERLIM  HOTEL AMIGO BRUXELAS  THE BALMORAL EDIMBURGO  HOTEL SAVOY FLORENÇA  
VILLA KENNEDY FRANKFURT  BROWN’S HOTEL LONDRES  THE CHARLES HOTEL MUNIQUE  HOTEL DE RUSSIE ROMA  VERDURA RESORT SICÍLIA  

HOTEL ASTORIA SÃO PETERSBURGO  INAUGURAÇÃO EM BREVE HOTEL DE LA VILLE, ROMA

PARA RESERVAS, ENTRE EM CONTATO COM SEU CONSULTOR DE VIAGENS VIRTUOSO

Uma novidade cheia de estilo 
na Cidade Eterna

UMA SUÍTE JÚNIOR DO HOTEL DE LA VILLE, 
PROJETADA POR TOMMASO ZIFFER E OLGA POLIZZI

Mesa posta

restaurante de 24 lugares de Andrew 
Heron e Damien Grey tem sido um dos 
mais concorridos da Irlanda desde a sua 
abertura (reserve com bastante antece-
dência). Menus de dez pratos nos meses 
mais quentes trazem muitas frutas e ve-
getais, como uma entrada de romanes-
co e lavanda com mel cru. Quando a
temperatura cai, a cozinha foca em car-
nes de caça e alimentos conservados – 
por exemplo, uma receita rica em sabor 
umami: arenque em conserva acompa-
nhado de abacate e kimchi. 19A Main 
Street, Blackrock; heronandgrey.com.

Novidade no norte

MR FOX
Durante anos, a Parnell Square tinha 
apenas uma atração gourmet (o Chapter 
One, estrelado pelo guia Michelin), mas 
isso mudou quando o chef Anthony Smith 
trouxe à luz esse elegante – mas não pre-
tensioso – restaurante de tijolos expos-
tos e cadeiras de couro de espaldar alto. 
Smith, que cozinhou em vários lugares 
do mundo antes de voltar para casa para 
abrir o Mr Fox, reinventa pratos conheci-
dos de maneiras inesperadas: o tartare de 
carne com raiz-forte, por exemplo, tem 
seu sabor realçado com pedaços de enguia 
defumada. Sua versão do frango frito? 
Uma codorna frita na manteiga, servi-
da com picles e maionese de páprica.  
38 Parnell Square W.; mrfox.ie.  
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UANDO EMERJO DA GRUTA DE SAL, O SPA ESTÁ EM SILÊNCIO. 
Uma mulher vaga preguiçosamente ao redor da piscina e um 
par de roupões descansa sobre um grosso colchão de água. A 
sensação de calma prevalece. No Waldhotel, releitura luxuosa e 

contemporânea dos antigos sanatórios, o bem-estar é a única missão, e 
pode assumir muitas formas – de um tratamento facial a um eletrocar-
diograma. Esse híbrido de spa, centro médico e hotel (com 160 quartos) 
é uma das quatro propriedades que compõem a mais recente encarna-
ção do histórico Bürgenstock Resort da Suíça, situado no topo de uma 
colina 600 metros acima do Lago Lucerna e perfumado pelo frescor do 
ar dos Alpes.    

Mudança
profunda
Spas europeus se voltam 
para o holístico

POR ALI AKKAM 

Revitalização no clima 
alpino do Waldhotel.

Bem-estar
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Hora do banho

BRENNERS PARK-HOTEL & SPA, ALEMANHA
Corpos cansados há muito buscam recu-
peração nas águas termais reparadoras de 
Baden-Baden. O Brenners Park, institui-
ção que data de 1872, baseia-se nos pode-
res curativos dessa elegante cidade termal 
do século 19, nos limites da Floresta Ne-
gra, para seus tratamentos. No Villa Sté-
phanie, a mansão adjacente transformada 
em spa médico – com piscina de imersão, 
hammam e, com o apertar de um botão no 
quarto, bloqueio de wi-fi –, os hóspedes 
costumam fazer check-in para retiros de 
longo prazo. Centradas na desintoxica-
ção, no condicionamento físico e na perda 
de peso, essas estadias têm toda a atenção 
direcionada à culinária reparadora e às 
consultas médicas feitas no local. Além 
disso, um passeio pela área arborizada 
da propriedade de 104 quartos é tão reno-
vador quanto o envoltório termal de lama 
de algas e a massagem pulsante embaixo 
d’água. Quartos duplos a partir de US$ 397, 
incluindo café da manhã e crédito de US$ 100 
para uso no spa. Programas a partir de 
US$ 3.265 por pessoa por sete noites.

Terapia florestal

ADARE MANOR, IRLANDA 
O spa desta propriedade de 104 quartos 
em estilo neogótico de meados do sé-
culo 19 no condado de Limerick apoia-se 
na lendária marca francesa La Mer para 
compor seus tratamentos. Mas, em última 
análise, é uma ode à floresta irlandesa. A 
massagem facial e do couro cabeludo, por 
exemplo, destinada a promover a regene-
ração celular, está relacionada ao rápido 
crescimento do freixo; já a massagem 
Sleep Sound, projetada para acalmar men-
tes hiperativas, é inspirada na bétula, um 
símbolo de renovação. “Os arredores são 

bem-estar, fazer um programa de desinto-
xicação de sete dias ou buscar aconselha-
mento nutricional. Com médicos na equipe 
e permissão para funcionar como hospital, 
o centro oferece uma infinidade de opções 
para um retiro saudável, do Waldhotel Basic 
Med de três noites, que inclui um exame 
dermatológico e uma série de exames clí-
nicos, até um programa de gerenciamento 
de peso de 14 noites que envolve sessões de 
treinamento, aulas de culinária, tratamen-
tos de spa e um plano de refeições persona-
lizado. Quartos duplos a partir de US$ 600,
incluindo café da manhã, crédito de US$ 100 pa-
ra uso no resort e massagens de 50 minutos para 
até duas pessoas. Waldhotel Basic Med a partir 
de US$ 3.000, não incluindo a  hospedagem.

TRATAMENTOS AUSTEROS E DIETAS
podem ter dominado os spas suíços de 
outrora, mas o Waldhotel oferece uma 
alternativa mais calorosa, indicativa da 
recente onda de rituais de bem-estar mais 
fundamentados e saudáveis. A seguir, con-
fira outros seis spas europeus que também 
valorizam tratamentos minuciosos e per-
sonalizados em diversas áreas.  

O imenso Bürgenstock foi inaugura-
do em 1873. Nos anos 1950, tornou-se um 
glamoroso ponto de encontro de celebri-
dades, atraindo estrelas como Sophia 
Loren e Audrey Hepburn. Agora, uma re-
novação de US$ 550 milhões reavivou 
essa sofisticação com grande alarde – e 
o Waldhotel teve papel fundamental na 
transformação do resort. O exterior desse 
edifício sustentável, projetado por Matteo 
Thun, incorpora madeira em treliça e cal-
cário; no interior, quartos decorados com 
ilustrações de ervas saltam à vista com 
tons de laranja e vermelho. No Verbena, o 
único restaurante do Waldhotel, que serve 
cozinha mediterrânea com baixo teor de 
sódio, porém saborosa, ouço o tilintar dos 
sinos das vacas lá embaixo enquanto des-
fruto de uma frittata de clara de ovo e espi-
nafre com um suco amargo de aipo-rábano.   

O Waldhotel coloca a saúde em pri-
meiro plano, combinando seu spa de 
1.500 metros quadrados (não confundir 
com o Alpine Spa, a maior instalação do 
Bürgenstock Hotel, um dos quatro do re-
sort, situado em um impressionante cubo 
de vidro) com os 3.500 metros quadrados 
do centro médico. Desse modo, enquanto 
sou esfregada, massageada e envolvida 
em lençóis sobre um colchão de água du-
rante um tratamento de desintoxicação 
de 85 minutos com produtos Susanne 
Kaufmann feitos na Áustria, em outros 
locais do complexo os visitantes passam 
por tratamentos de medicina esportiva, 
procedimentos odontológicos e cosméti-
cos, fisioterapia e muito mais. 

Isso explica o punhado de hóspedes an-
dando de muletas ou empurrando anda-
dores. As pessoas vêm ao centro médico do 
Waldhotel para se recuperar (após uma 
cirurgia no joelho, por exemplo), atuali-
zar os exames médicos, dar um reforço no 

A piscina do Villa Stéphanie e (à direita) 
um prato do Verbena, no Waldhotel. 

Abaixo: Adare Manor.
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mais personalizadas: um programa de sono 
e resiliência, por exemplo, pode começar 
com uma entrevista focada em bem-estar, 
seguida de terapias recomendadas por 
especialistas, da meditação yoga nidra a 
exercícios de baixa intensidade. Quartos 
duplos a partir de US$ 329, incluindo café da 
manhã e crédito de US$ 100 para uso no hotel.

Dieta mediterrânea

SHA WELLNESS CLINIC, ESPANHA 
Filosofias de cura natural, boa nutrição e 
medicina moderna se fundem neste resort 
de 104 quartos na província de Alicante, 
onde refeições saudáveis e programas de 
vários dias adaptados para promover um 
sono saudável, perda de peso, controle do 
estresse, condicionamento físico e envelhe-
cimento sadio são a principal atração. O SHA 
Detox, por exemplo, tem como destaque 
uma terapia de desintoxicação do fígado 
e uma massagem com algas ou de drenagem 
linfática; e o programa SHA Healthy Aging 
inclui tratamentos destinados a regenerar 
tecidos e órgãos. Quartos duplos a partir de 
US$ 330, incluindo café da manhã e crédito 
de US$ 145 para programas de bem-estar. 
Programas a partir de US$ 1.700 por pes-
soa por quatro dias e US$ 3.275 por pessoa 
por sete dias, sem incluir a hospedagem.  
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pacíficos, mas as árvores são fortes e têm 
uma história”, diz a diretora do spa, Nicole 
Collins. “Trata-se de ecopsicologia.” As vis-
tas do Rio Maigue, que ornam a área da pis-
cina do chão ao teto, reforçam ainda mais 
a conexão dos hóspedes com a natureza. 
Quartos duplos a partir de US$ 370, incluindo 
estacionamento com manobrista, café da ma-
nhã e um chá da tarde para duas pessoas.

Integração Oriente-Ocidente

LEFAY RESORT & SPA LAGO DI GARDA, ITÁLIA
Fundamentado em uma fusão de medi-
cina chinesa clássica e pesquisa ociden-
tal, este resort de 93 quartos no Lago de 
Garda é mais conhecido pelos programas 
personalizados que abordam questões es-
pecíficas, como controle de peso, desin-
toxicação, beleza e sono. Os hóspedes que 
escolhem, digamos, a opção “Integral”, que 
reequilibra a mente, o corpo e o espírito, 
podem esperar cinco dias de tratamentos 
que incluem análise osteo-fisioterapêuti-
ca, tui na (massagem tradicional chinesa), 
hidroaromaterapia e qigong no energizan-
te jardim. Do outro lado da propriedade, o 
Lefay oferece um parquinho infantil com 
piscinas, saunas e áreas de relaxamento, 
como as revitalizantes banheiras de água 
quente do Turquoise Grotto. Quartos du-
plos a partir de US$ 329, incluindo café da 
manhã, um almoço ou jantar para duas pes-
soas e crédito de US$ 100 para uso no spa. 
Programas a partir de US$ 1.005 por pessoa 
por três noites e US$ 2.825 por cinco noites, 
incluindo consulta médica e todas as refeições.

Jardim botânico

AMAN SVETI STEFAN, MONTENEGRO
Quer estejam se refugiando em uma suíte 
da Villa Milocer, quer estejam abrigados em 
uma casa de campo no vilarejo do século 15 
do outro lado da baía, os hóspedes deste re-
sort de 58 quartos podem passar bastante

tempo no spa com vista para a praia. Os 
tratamentos embarcam nas velhas tradi-
ções fitoterápicas deste país dos Bálcãs, 
fazendo uso de ervas como lavanda, murta 
e tomilho selvagem. A Montenegrin Heri-
tage, por exemplo – uma das três experiên-
cias baseadas na hidroterapia –, mistura 
um banho de eucalipto e camomila com um 
envoltório de sálvia e argila desintoxicante, 
além de uma massagem de azeite de oliva 
com infusão de alecrim e hortelã. Mimar 
não é o único objetivo aqui: os tratamen-
tos personalizados também podem incor-
porar exercícios de flexibilidade, força 
e resistência. Quartos duplos a partir de 
US$ 850, incluindo café da manhã e um 
almoço para duas pessoas.

Ássanas ao ar livre 
SIX SENSES DOURO VALLEY, PORTUGAL 
As manhãs nesta mansão de 57 quartos da-
tada do século 19, a quatro horas de carro 
de Lisboa, começam muitas vezes com um 
alongamento no pavilhão de ioga ao ar li-
vre. Os hóspedes vêm aqui para participar 
de programas imersivos de ioga, desinto-
xicação e qualidade do sono, complemen-
tados por meditação guiada e culinária 
temperada com ervas da horta orgânica 
da propriedade. Outros preferem opções 

A partir da esquerda: tratamento ao ar livre no Lefay, o spa do Aman Sveti Stefan e a SHA Wellness Clinic.

Sala de tratamento com vista 
no Six Senses Douro Valley.

Bem-estar
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Na minha mala

Meus itens essenciais
Irene Forte sempre usa salto e nunca para de aprender 
RETRATO DE RICHARD JAMES TAYLOR

RENE FORTE, DIRETORA DE 

bem-estar e projetos de grupo 

da Rocco Forte Hotels, cres-

ceu em meio aos negócios 

da família (Sir Rocco é seu pai). Para 

gerir 11 propriedades em toda a Eu-

ropa, além de uma no Oriente Médio, 

ela viaja quase semanalmente. “O 

que mais amo é explorar hotéis”, re-

vela. “Infelizmente, quando faço isso 

não consigo desligar. Estou sempre 

criticando, fotografando e analisan-

do.” Ela viu leopardos-das-neves no 

Himalaia, cruzou de moto a região 

de Tamil Nadu, na Índia, e espera 

voltar ao Egito em breve. Mas, dada 

sua herança, a Itália sempre enca-

beça sua lista: sua permanência no 

Verdura Resort, o estabelecimento 

do grupo na Sicília, foi a inspiração 

para sua nova linha de cosméti-

cos. O trabalho de supervisão dos 

spas da marca a torna consciente 

do bem-estar nas próprias viagens. 

Tempo para exercícios físicos é uma 

obrigação (“não sou muito boa em 

ficar sentada”), assim como cultivar 

uma mente aberta. “A curiosidade 

é a chave para viver uma boa vida – 

sede de explorar novas culturas 

e disposição para nunca parar de 

aprender”, destaca Irene.

NÃO SAIO DE CASA SEM: 

1. Minha mala da
linha Toscana, da 

Globe-Trotter, é chique 

e comporta facilmente 

tudo de que preciso.  

2. Produtos da minha 

recém-lançada – e susten-

tável – linha Irene Forte 
Skincare, feitos à mão 

na Itália. Ingredientes 

frescos da fazenda orgâ-

nica do Verdura Resort, 

na Sicília, são a base de 

fórmulas avançadas que 

funcionam como uma 

dieta mediterrânea para 

a pele. Meus itens bási-

cos são o creme noturno 

de hibisco, o óleo corpo-

ral de rosa e o protetor 

labial de pistache.

3. Meus tênis da Asics, 

para que eu possa me 

manter ativa. 

4. Roupas esportivas 
da Back Label, que ven-

demos nos nossos spas. 

Não contêm materiais à 

base de acrílico (gasolina) 

Irene Forte no Brown’s 
Hotel de Londres.

2.

7.

5.

e têm um toque incrível 

em contato com a pele.  

5. Um ou dois bons 

livros. Meus favoritos 

recentes são A Marca da 

Vitória, de Phil Knight, 

Alerta Vermelho, de Bill 

Browder, O Discreto 

Charme do Intestino, 

de Giulia Enders, e Por 

que nós dormimos, de 

Matthew Walker.

6. Saltos. No verão, não 

vou a lugar nenhum sem 

meus sapatos de cunha 
da Stuart Weitzman; no 

inverno, são as botas de 
camurça da Tod’s. 

7. O Sunforgettable 
Brush-On, da Colore-
science, é um protetor 

solar mineral em pó para 

todos os tipos de pele. 

8. Base-hidratante da 
Laura Mercier. Eu não uso 

muita maquiagem, mas 

não posso viajar para ne-

nhum lugar sem isso.  
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POR SARAH KHAN

ARA HONRAR  
esta edição 

dedicada à 

Europa, vamos 

nos atentar exclusivamen-

te ao Velho Mundo na 

seção Próximos Destinos 

deste ano. É claro que 

existem inúmeras razões 

para cruzar o Atlântico 

e explorar o continente, 

mas esses nove destinos 

têm o sabor da novidade, 

da aventura, além de 

serem ainda pouco ex-

plorados – e estão todos 

firmemente plantados 

no topo da nossa lista 

de desejos. Estamos 

prontos para mergulhar 

na deslumbrante penín-

sula desconhecida da 

Grécia ou passar um 

fim de semana bebendo 

vinho observando um 

espetáculo que ocorre 

uma vez a cada duas 

décadas (“Eu quero 

muito ir para Varsóvia” 

foi dito mais de uma vez 

nas conversas aqui na 

redação). Guiados pela 

visão e experiência dos 

consultores de viagens 

do Virtuoso, em 2019 

estaremos celebrando 

uma Europa que vai 

além dos clássicos. Um 

brinde ao novo ano e às 

novas aventuras!

NOVE DESTINOS 
PROMISSORES NESTE ANO
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Altas emoções: uma cami-
nhada até o Farol de Kallur, 
em Kalsoy, nas Ilhas Faroé.
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Os rochedos de 
Drangarnir, na 

costa de Vágar, 
nas Ilhas Faroé.

Este remoto arquipélago dinamarquês 

no Atlântico Norte situado entre a Is-

lândia e a Escandinávia tem mais ove-

lhas (70 mil cabeças) do que pessoas 

(50 mil), e atrai visitantes que buscam 

paisagens etéreas longe das multidões 

que descem em Reykjavík. “Além da 

beleza estonteante, há os feroeses, 

calorosos e amigáveis, o que torna es-

sas ilhas um lugar especial para visitar”, 

diz a consultora de viagens Virtuoso 

Zilla Parker. Amantes da aventura e 

da vida selvagem têm uma vasta rede 

de trilhas para percorrer, repletas 

de papagaios-do-mar, gaivotas e ato-

bás, mas o arquipélago é também um 

surpreendente refúgio gastronômico: 

muitos viajantes visitam esse lugarejo 

nas franjas do mundo só para comer 

no Koks, estrela Michelin, a 30 minutos 

de carro da capital, Tórshavn. O menu-

-degustação do restaurante, composto 

de 17 a 21 pratos, é um belo exemplo da 

cozinha das Ilhas Faroé: tem ouriços-

-do-mar pescados no local, cordeiro 

fermentado e bacalhau salgado, entre 

outras iguarias nórdicas. Seu consul-

tor pode trabalhar em parceria com 

a The Travel Designer, uma conexão 

Virtuoso na Escandinávia, para criar 

uma jornada personalizada pelas ilhas. 

ILHAS FAROÉ

CONHEÇA A ISLÂNDIA 2.0
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Hora dourada na Praça 
do Castelo, na Cidade 

Velha de Varsóvia.
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VARSÓVIA, POLÔNIA UMA CIDADE PRONTA PARA BRILHAR

A capital polonesa está se tornando um dos destinos mais badalados da Europa. 

“A cidade deixou seu passado sombrio e se transformou em um lugar cultural e di-

vertido, com muito para oferecer aos viajantes globais”, diz a consultora de viagens 

Claire Parsons. Explore a Cidade Velha, facilmente percorrida a pé, e os museus ao 

redor, como o POLIN, Museu da História dos Judeus Poloneses; assista a um con-

certo ao ar livre no Parque Łazienki com a música de Frédéric Chopin, nascido na 

cidade; e mergulhe na impressionante cena gastronômica de Varsóvia. “Você tem 

que experimentar o paczek, um tipo de bolinho tradicional; os melhores são os da 

padaria Zagozdzinski, no bairro de Wola”, destaca Parsons. A inauguração do hotel 

Raffles Europejski Warsaw, com 106 quartos, no ano passado, elevou o nível das 

acomodações na cidade: essa grande dama neorrenascentista data de 1857, mas 

foi atualizada com um toque contemporâneo e uma coleção de arte polonesa de 

quase 500 peças. Quartos duplos a partir de US$ 251, incluindo traslado privativo 

de ida e volta para o aeroporto, café da manhã, visita à coleção de arte do hotel e 

crédito de US$ 100 para uso no estabelecimento. 

˛
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Com 800 hectares, 
Lavaux é a maior 

região vinícola 
contígua à Suíça.

Os vinhedos em terraços de Lavaux são alguns dos mais bonitos do mundo – ficam 

em uma encosta íngreme da margem norte do Lago de Genebra, na Suíça francófona, 

com vista para os Alpes –, e dos mais célebres também. Aqui, os produtores de vinho 

cultivam as uvas Chasselas desde o século 11. Aproximadamente a cada 20 anos, des-

de 1797, eles honram essa tradição com a Fête des Vignerons, um espetáculo teatral 

com um elenco de 5.500 pessoas realizado em um estádio à beira do lago, em Vevey. 

A comemoração deste ano, que ocorrerá de 18 de julho a 11 de agosto, promete atrair 

amantes de vinho de todo o mundo. Os visitantes poderão apreciar concursos e des-

files e também terão a chance de provar um varietal que é raramente exportado. Em 

Lausanne (a 14 minutos de trem de Vevey), o Beau-Rivage Palace, com 168 quartos, 

garante ingressos premium – e sua astuta equipe de concierges assegura que os hós-

pedes não apenas tenham acesso ao evento mas também saibam como aproveitá-lo. 

Quartos duplos a partir de US$ 586, incluindo café da manhã e crédito de US$ 100 

para uso no hotel. Ingressos premium para a Fête a partir de US$ 359.  – Megan Padilla 

LAGO DE GENEBRA, SUÍÇA

VISUAL DE CONTOS DE FADAS E SABOROSAS TRADIÇÕES

EUROPA CHAMANDO
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Foram anos difíceis para essa cidade 

turca, mas o turismo de Istambul está 

de volta e abraça o futuro. “Istambul 

está repleta de novos prédios e seu 

vibrante centro está cheio de gente 

bonita”, diz o consultor Virtuoso Peter 

Lloyd. A parte europeia de Istambul, 

a oeste do Estreito de Bósforo, exibe 

o passado e o presente da cidade, da 

Mesquita Azul, do século 17, a uma 

instalação de arte contemporânea 

dentro da antiga Cisterna de Teodó-

sio e à Bomontiada, antiga fábrica de 

cerveja transformada em galeria de 

arte e complexo de entretenimento 

em Bomonti. Está mais fácil do que 

nunca chegar aqui: o novo Aeropor-

to de Istambul, que abriu seu primei-

ro terminal no final de 2018, será um 

dos mais movimentados do mundo. E, 

até o fim do ano, um terminal de cru-

zeiros expandido será inaugurado em 

Karaköy. Os navios de cruzeiro estão 

voltando à cidade depois de um hiato 

de três anos. Um deles é o Seven Seas 

Voyager, para 700 passageiros, da 

Regent Seven Seas Cruises, como par-

te de um roteiro de 11 dias entre Atenas 

e Barcelona. Saída em 16 de outubro; a 

partir de US$ 9.799. – Lisa Morrow

ISTAMBUL, 
TURQUIA

NOVA INFRAESTRUTURA – 
E UM BEM-VINDO RETORNO

A Mesquita do 
Sultão Ahmed, em 

Istambul, conhecida 
como Mesquita Azul 

pela cor dos azule-
jos interiores. R
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O antigo teatro de 
Epidauro, que ainda 
hoje abriga espetáculos.

Vinhedos próximos 
à Costa Daurada, no 

Priorat, Espanha.

A pouco mais de uma hora de carro a oeste de Atenas – e a 1 milhão de anos-

-luz das multidões dos cruzeiros em Mykonos –, o Peloponeso proporciona 

uma delirante mistura de vinhedos, praias e locais tombados pela Unesco em 

um trecho onírico do sul da Grécia. A consultora de viagens Marina Kiriazis 

gosta de tirar essa península montanhosa dos livros de História e incluí-la em 

itinerários, oferecendo aos viajantes um pouco mais do que as famosas ilhas 

do país. (“A Grécia está seguindo a linha da Itália, França e Espanha, tornando-

-se um destino ao qual as pessoas vêm mais de uma vez”, diz Marina.) Embora 

o Peloponeso seja mais conhecido como o local da antiga cidade de Olímpia, 

os viajantes também podem percorrer trilhas entre vinhedos e olivais e fazer 

uma aula de culinária com uma yiayia local (avó). O tour privativo de dez dias 

da Artisans of Leisure propicia um pouco de tudo: algumas noites em Atenas e 

Santorini, além de uma estadia no Peloponeso no deslumbrante Amanzoe, de 

50 quartos. Saídas todos os dias em 2019; a partir de US$ 17.585. 

PELOPONESO, GRÉCIA

O QUE É (REALMENTE) VELHO ESTÁ DE NOVO NA MODA

Apesar de não serem globalmente conhecidos como os Rioja, os vermelhos 

intensos e multifacetados do Priorat, área rochosa da Catalunha a sudoeste 

de Barcelona, há muito tempo estão no radar dos enófilos – agora é o resto do 

mundo que os está conhecendo. “Um grupo entusiasmado de jovens produ-

tores de vinho conquistou para a região a reputação de ser uma das mais ino-

vadoras da Espanha”, diz o consultor de viagens Andrew De Angelis. “A beleza 

natural do local, o terroir diferenciado e a abundância de sol fazem dele um 

ótimo lugar para visitar em um roteiro de degustação de vinhos.” Seu consultor 

pode trabalhar em parceria com a Valesa Cultural Services, uma conexão 

Virtuoso na Espanha, para personalizar o recém-lançado passeio pelo Priorat.

Os viajantes visitarão um bosque de oliveiras, farão aulas de culinária com chefs 

locais e conhecerão as principais vinícolas da região, como a Scala Dei, que 

remonta ao século 12. Viagens privativas de quatro dias a partir de US$ 5.700, 

incluindo acomodações, passeios e algumas refeições.

PRIORAT, ESPANHA

DIGA ¡SALUD! AO SEU NOVO VINHO ESPANHOL FAVORITO
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Uma enseada para veleiros 
em Zadar, na Croácia.
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A Croácia (ainda) está em alta: é um 

dos principais destinos dos viajantes 

da geração do milênio, de acordo com 

o Virtuoso Luxe Report deste ano, uma 

pesquisa de tendências feita entre os 

consultores brasileiros do Virtuoso. Deixe 

os devotos de Game of Thrones faze-

rem suas peregrinações pelas muralhas 

da cidade de Dubrovnik; para todo o res-

tante das pessoas, uma das melhores 

maneiras de explorar esse diversificado 

país é a bordo de um navio. “Cruzar a 

costa da Dalmácia é uma experiência 

que precisa estar na sua lista”, diz a 

consultora de viagens Becky Robinson. 

“A costa croata tem uma vegetação 

exuberante, e muitas ilhas encantado-

ras pontilham a orla.” Dois exemplos: a 

deslumbrante Ilha de Hvar, com sua 

majestosa fortaleza veneziana, e Za-

dar, uma cidade costeira deserta que 

Alfred Hitchcock certa vez disse ter o 

pôr do sol mais bonito do mundo. As 

companhias marítimas perceberam 

esse aumento de interesse e respon-

deram adicionando novos itinerários e 

navios. Uma viagem de 11 dias de ida e 

volta partindo de Veneza no Silver Spirit, 

para 608 passageiros, da Silversea 
Cruises, inclui todas as opções acima, 

além das pitorescas cidades portuá-

rias de Rovinj e Split. Saída em 24 de 

abril de 2020; a partir de US$ 6.120.

LITORAL DA 
CROÁCIA 

ADEUS, MEDITERRÂNEO;
OLÁ, ADRIÁTICO
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Passeios à tarde no 
coração de Arles.

Além das ruínas romanas e das ruas de 

paralelepípedos, há um ar de elegância 

nesta cidade provençal. O núcleo de seu 

novo complexo de artes Luma Arles – 

uma torre projetada por Frank Gehry 

revestida com 10 mil painéis de aço 

brilhante – será inaugurado em 2020. 

(Outras partes da Luma, instaladas 

perto da antiga ferrovia Parc des Ate-

liers, devem ser abertas neste ano.) 

O complexo de US$ 175 milhões pode 

ajudar Arles a se tornar uma capital 

global das artes, uma ideia cujas raí-

zes foram estabelecidas há mais de 

um século: Vincent van Gogh viveu em 

Arles por 15 meses no final da década 

de 1880 e quis criar uma colônia de ar-

tistas na cidade. “Essa é a verdadeira 

França”, diz o consultor Howard Lewis, 

que acredita não haver melhor maneira 

de vivenciar o estilo de vida francês do 

que no vibrante mercado de sábado de 

Arles: “Os aromas são impressionantes 

e, ainda que você não entenda francês, 

não deixe de rir das animadas conver-

sas entre vendedores e clientes”. Ex-

plore a cidade hospedado no Domaine 
de Manville, com 39 quartos, um refú-

gio campestre francês perfeito em Les 

Baux-de-Provence, a 30 minutos de car-

ro. Quartos duplos a partir de US$ 371, 

incluindo café da manhã e uma rodada 

de golfe de cortesia para duas pessoas 

ou crédito de US$ 100 para jantar.

ARLES, 
FRANÇA

CRIATIVIDADE NO CAMPO

P
IC

A
V

E
T/

G
E

T
T

Y
 IM

A
G

E
S

EUROPA CHAMANDO



37FEVEREIRO |  MARÇO 2019

Embora o fenômeno literário Elena Ferrante, pseudônimo que assina os aclamados 

romances napolitanos, prefira permanecer anônimo, a escritora conseguiu fincar no 

mapa um dos lugarejos mais atraentes da Itália. “Elena, a personagem principal dos 

romances napolitanos, vive em Barano e vai para Maronti, uma das mais belas praias 

de Ischia”, diz a consultora de viagens baseada na Itália Anna Mariotti, mencionando 

essa ilha vulcânica na baía de Nápoles. Com a recente estreia da minissérie da HBO 

My Brilliant Friend, fundamentada no trabalho de Ferrante, muitos dos encantos de 

Ischia têm atraído um público ainda maior. Nos 54 quartos do Terme Manzi Hotel & 
Spa, uma nova experiência possibilita que hóspedes com ideias literárias explorem 

Nápoles, Ischia e Procida através dos olhos de Ferrante, visitando lugares que ficaram 

famosos por sua prosa. Não para por aí, Mariotti diz: Os spas termais de Ischia, como 

Giardini Poseidon Terme e Parco Termale Castiglione, são essenciais para viajantes 

focados em bem-estar. Quartos duplos a partir de US$ 283, incluindo café da manhã 

e massagem ou jantar para dois. O Terme Manzi está aberto sazonalmente de abril a 

outubro. Cinco dias de experiência Ferrante a partir de US$ 1.436, incluindo acomoda-

ções e passeios.  

ISCHIA, ITÁLIA DA PÁGINA À PRAIA

Um encerramento adequado 
após o tour de Ferrante: 

o Giardini Poseidon Terme, 
na Ilha de Ischia.M
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ESTRELA DO NORTE

Viagem 
sustentável
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OSLO, A CAPITAL VERDE DA EUROPA EM 2019, 
ESTÁ EM ALTA. E QUEM GANHA SÃO OS VIAJANTES 

POR LISA WOGAN  FOTOGRAFIA DE CLARA TUMA

Um ângulo diferente: 
a marcante Ópera de Oslo.
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OMADA PELO JET LAG, CAIO EM UM  
sono profundo durante a via-
gem de trem de 20 minutos 
que me leva do centro da cida-
de à floresta de Oslo. Acordo 
em um vagão vazio e parado 
na estação errada, longe de 

onde havia combinado de encontrar 
minha guia, Reidun Løvstuen. Quando 
ligo para ela, rapidamente ela percebe a 
situação e me diz: “Venha caminhando 
até aqui, ok?”. 

O fato de Løvstuen sugerir que eu 
andasse 8 quilômetros por uma floresta 
desconhecida para começarmos o dia diz 
muito do que você precisa saber sobre os 
noruegueses. Para pessoas que gostam de 
aventura e se sentem confortáveis ao ar 
livre, a sugestão faz todo o sentido.

Concordo sem hesitar (embora, inti-
mamente, hesite um bocado). Felizmen-
te, as principais vias que atravessam a 
f loresta estão bem sinalizadas. Um sol 
cintilante realça os lagos e campos de 
samambaias que surgem entre bétulas 
e pinheiros. Nativos da cidade, todos 
igualmente magros e em forma, passam 
por mim correndo tão rápido que é 
como se estivessem esquiando. 

Essa floresta protegida de 430 quilô-
metros quadrados de área, a menos de 
8 quilômetros do centro da cidade, é a 
mais próxima expressão do conceito de 
verde que consigo imaginar. Por si só, 
já seria suficiente para a designação de 
Oslo como a Capital Verde da Europa 
de 2019, mas é apenas uma das muitas 
razões pelas quais essa cidade de cerca 
de 660 mil habitantes recebeu o selo eco-
lógico da Comissão Europeia. 

Oslo ficou em primeiro lugar em oito 
das 12 categorias da competição, 

incluindo transporte local, na-
tureza e biodiversidade e 

Em sentido horário, a 
partir da esquerda: o 

Lago Tryvann, na seção 
Nordmarka da Floresta 
de Oslo; doce sustento 

em um alojamento 
esportivo na floresta; 
e o charme urbano da 

capital norueguesa.
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redução dos impactos das mudanças 
climáticas. O prêmio visa aumentar a vi-
sibilidade de cidades-modelo e estimular 
outras a seguir seu exemplo de inovação. 
Uma coisa que Oslo comprova é que 
escolhas ecológicas contribuem para 
ambientes urbanos habitáveis, que, por 
sua vez, favorecem o desenvolvimento 
de destinos de viagem acolhedores. Vista 
por muito tempo como um ponto de 
partida para cruzeiros em fiordes ou 
aventuras no campo, a cidade tornou-se 
um destino por si só. 

Minha jornada pela floresta me leva 
a Tryvannstua, uma das dezenas de 
alojamentos esportivos que pontilham 
esses bosques. Famílias enchem mesas e 
bancos do lado de fora. Dentro, um fogo 
arde na lareira. Diante de um waffle com 
geleia de morango e café preto, Løvstuen 
explica o conceito de allemannsretten, 
que se traduz como “direito de todos”. 
Consagrado na lei norueguesa, este é o 
direito que todo cidadão tem de vagar 
pela f loresta – pescando, coletando 
plantas alimentícias, curtindo. Como 
nós e muitos outros estão fazendo neste 
exato momento.

Instrutora de esqui desde 1978, Løvstuen 
emana o domínio dos ambientes selva-
gens. Durante o dia que passamos juntas, 
organizado pela conexão local Virtuoso 
Norwegian Adventures, ela me leva para 
fora da via principal por trilhas sinuo-
sas no habitat de alces, esquilos, trolls e 
fadas. Caminhamos até uma pequena e 
vermelha hytte (cabana); Løvstuen está 
entre as pessoas sortudas que vivem em 
tempo integral na floresta.

Ela solta seu cachorro – um puxador de 
esquis aposentado – para um passeio, an-
tes de partirmos para o Museu do Esqui 
e a rampa de Holmenkollen, um pouco 
além do limite da floresta. Em forma de 
um preguiçoso S esticado em direção ao 
céu, a torre de salto é vertiginosa. Visi-
tantes corajosos podem experimentar 
um pouco da emoção de um salto de es-
qui percorrendo a tirolesa que se estende 
acima da rampa. Na plataforma, a vista 
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UM RIO RENASCIDO 
Se tudo isso faz parecer que os mora-
dores de Oslo sempre estiveram no ca-
minho da sustentabilidade, não é bem 
assim. A cidade abraçou a Revolução 
Industrial e a era dos combustíveis fós-
seis, beneficiando-se do progresso, mas 
também pagando o alto preço ambiental. 

Lene Dons Samset (outra guia da 
Norwegian Adventures), nativa de Oslo, 
me conduz – literalmente – pelas inicia-
tivas de reversão de danos. Pegamos 
um ônibus movido a biogás e um trem 
elétrico até o bairro de Nydalen, com o 
plano de voltar caminhando ao longo do 
Akerselva, ou Rio Aker. O caminho, em 
geral plano e largo, alterna entre asfalto, 
cascalho e terra. É um passeio agradável.  

É preciso um grande salto mental 
para imaginar o passado industrial que 
Samset descreve. Dezenas de fábricas 

de Oslo é emocionante o suficiente para 
mim: um exuberante manto verde-es-
meralda cobre as colinas em torno de 
toda a cidade, que, por sua vez, abraça um 
fiorde pontilhado de ilhas.

Em seguida, pegamos mountain bikes 
no alto de uma estação de esqui para 
uma suave descida na colina através da 
floresta, rumo aos bairros arborizados 
que finalmente nos levarão ao centro da 
cidade. Uma vez ali, Løvstuen embar-
ca no trem com nossas bicicletas para 
retornar à floresta. Eu ando algumas 
poucas quadras até o Hotel Continental, 
a elegante base art nouveau da minha 
visita, ainda atordoada pela facilidade de 
atravessar tantas paisagens diferentes.

Com visões de árvores ainda ressoan-
do em minha mente, junto-me a Ada 
Størmer Papatheocharis, uma consultora 
de viagens Virtuoso em Oslo, para uma 
bebida no Himkok. Esse misto de micro-
destilaria e bar no estilo speakeasy – uma 
raridade na Escandinávia – é celebrado 
por seus destilados feitos com ingredien-
tes locais, o que soa mais do que adequa-
do à minha estadia na Capital Verde. 

Na área da destilaria – em parte boti-
cário, em parte um aconchegante pub –, 
barmen em jalecos elaboram coquetéis 
artesanais inspirados em lembranças 
da vida na floresta. “Todo mundo tem 
uma hytte ou conhece alguém que tenha 
uma”, explica Papatheocharis, enquanto 
bebe seu drinque à base de gim caseiro, 
sabugueiro e vinho de groselha. Eu pedi 
o Rødbete, uma mistura cor de magenta 
brilhante feita com kefir de beterraba e 
framboesa, hidromel e aquavit caseiro 
com infusão de algas marinhas. É como 
uma fazenda à beira-mar concentrada 
em um copo – como se eu bebesse mi-
nha própria cabana à beira do fiorde. 

DICA
“Fiquei impressionada com 
a variedade de opções de 
transporte em Oslo com 

zero emissão de poluentes: 
bicicletas, carros, trens e 

até mininavios de cruzeiro 
elétricos. Você também pode 

encontrar estações de recarga 
nos lugares mais imprová-

veis – como no topo de uma 
montanha remota!”

 – Judy Perl, 
consultora de viagens Virtuoso

AS ZONAS URBANAS DE 
SILÊNCIO AO LONGO DOS 
OITO PRINCIPAIS RIOS DE 

OSLO DEVEM MANTER 
NÍVEIS MÉDIOS DE 

RUÍDO DE NO MÁXIMO 
55 DECIBÉIS – ALGO 

ENTRE UMA CHUVA LEVE 
E UMA CONVERSA. 
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oito principais rios de Oslo (e em outros 
locais da cidade) são rigorosamente me-
didas e devem manter níveis médios de 
ruído de no máximo 55 decibéis – algo 
entre uma chuva leve e uma conversa. 

Passeamos pelo bairro de Grünerløkka.
Em meio a boutiques, lojas vintage e o food 
hall Mathallen Oslo, os modernos pré-
dios residenciais ostentam hortas, poma-
res, colmeias e galinheiros na cobertura. 
Para uma cidade que não para de crescer, 
a f loresta é um refúgio, mas também 
uma fronteira que impõe duas medidas: 
a recuperação de antigas edificações 
(um exemplo é Sentralen, um centro de 
artes e cultura com restaurante, café 
e bares instalado em uma antiga sede 
de banco) e a construção de edifícios 
mais altos e mais verdes em áreas antes 
subdesenvolvidas da cidade. 

Essa mudança rejuvenesceu bairros 
como Bjørvika, antigo estaleiro comer-
cial localizado onde o Aker deságua no 
fiorde. No lugar do terminal de contêi-
neres e das indústrias marítimas, que se 
mudaram para longe do centro, ergue-se 
uma cidade dentro de uma cidade, for-
mada por edifícios ecléticos e modernos, 
parques às margens do fiorde, um píer 
transformado em área pública de nado e 
uma fazenda urbana.

Ancorando o bairro está a Ópera 
de Oslo, projetada por Snøhetta, cuja 

produzindo de tudo, de tampas de bueiro 
a fermento, despejando toxinas e poluen-
tes no rio. A situação ficou tão ruim que 
a cidade cogitou canalizar o Aker inteiro. 
Hoje, suas águas propícias ao banho e à 
pesca fluem formando corredeiras, sob 
pontes e ao largo de velhas fábricas de 
tijolos transformadas em edifícios resi-
denciais, escritórios, lojas, restaurantes 
e até uma escola de artes. 

Samset cresceu em Oslo na década 
de 1970, e ela fala sobre sua cidade natal 
com o orgulho de quem testemunhou a 
transformação. “Você caminha do lago 
que alimenta Akerselva até o fiorde e 
encontra todas as espécies de árvores 
existentes na Noruega, além de 90 espé-
cies diferentes de pássaros”, ela conta, 
“inclusive nossa ave nacional, chamada 
de fossekall [o ‘pássaro das corredeiras’, 
ou melro-d’água]”. 

Você também pode ouvi-lo cantar: as 
zonas urbanas de silêncio ao longo dos 

Em sentido horário, 
a partir do alto: uma 
loja no bairro de Grü-
nerløkka, um mercado 
de domingo ao longo 
do Rio Aker e uma 
das surpreendentes 
misturas do Himkok.

Nydalen

Floresta de Oslo

Grünerløkka

Aker Brygge
Bjørvika

Península 
de Bygdøy

OSLO
Rio Aker



VIRTUOSO LIFE44

Alguns críticos argumentam que, ain-
da que Oslo se apoie fortemente nessa 
audaciosa meta de redução das emissões, 
o país está contribuindo para a emissão 
de carbono em outros lugares por meio 
da produção estatal de petróleo no Mar 
do Norte. (A Noruega fornece cerca de 
um terço da gasolina da União Europeia.) 
Ao nos separarmos na movimentada 
Estação Central, Samset me deixa com 
essa imagem do futuro: a Noruega está 
agora capturando o carbono da produção 
de petróleo e armazenando-o no subsolo 
do fundo do mar, com a perspectiva de 
adotar essa medida em outras indústrias.

PERSPECTIVAS DO FIORDE
Como ir para a água é obrigatório durante 
uma visita a Oslo, no final de uma tarde 
eu participo de um cruzeiro ao pôr do 
sol a bordo do Helena.  Está frio, por isso 
cubro minhas pernas com um cobertor, 
estendo outro sobre meus ombros e 
tomo vinho quente. À medida que nos 
afastamos do bairro de Aker Brygge, a 
visão completa da orla renascida surge 
diante dos olhos. O impacto de manter os 

composição cubista em mármore de 
Carrara se inclina sobre a água como 
um iceberg, convidando as pessoas a 
serpentear por todo o exterior, da beira 
do fiorde ao telhado. 

Ali perto, dois outros centros de cultu-
ra, enquadrados por guindastes de cons-
trução, estão em fase de conclusão. A 
nova sede da biblioteca pública de Oslo, 
a Deichman, projetada pelo escritório 
local Lund Hagem e que deve ser inau-
gurada neste ano, vai fazer eco ao grande 
abraço público da Ópera. O novo Museu 
Munch, um prédio imponente (para os 
padrões circunspectos de Oslo) e contro-
verso do arquiteto espanhol Juan Herre-
ros, cuja inauguração está prevista para 
2020, abrigará 28 mil obras de Edvard 
Munch e objetos relacionados, incluindo 
duas de suas quatro versões de O Grito. 

Essas não são as únicas grandes no-
vidades culturais que chegam à cidade. 
Também em 2020, um novo Museu 
Nacional de Arte, Arquitetura e Design, 
que promete ser o maior museu de arte 
da região nórdica, será aberto na outra 
extremidade do calçadão do porto.  

Samset e eu nos juntamos ao fluxo de 
pedestres e ciclistas que se movem na-
quela direção. O calçadão – que liga as 
extremidades leste e oeste da orla maríti-
ma – é outra melhoria ainda em obras 
que acolhe todos aqueles que desejem 
vivenciar essa metamorfose.

É também um lugar ideal para tes-
temunhar os impactos da iniciativa de 
Oslo de reduzir suas emissões de gases 
de efeito estufa em 50% (em comparação 
com os níveis de 1990) até 2022 e 95% 
até 2030. Medidas de desestímulo, como 
a adoção de um pedágio para carros 
movidos a gasolina e o fechamento de 
várias ruas do centro da cidade, bem 
como incentivos econômicos para carros 
e bicicletas elétricas, além de uma forte 
ofensiva de construção de mais e me-
lhores ciclovias, contribuíram para uma 
queda notável do tráfego urbano – pelos 
dados computados, aproximadamente 
meio milhão de carros a menos circula-
ram pela cidade no ano passado. 
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Para além do mundo do 

cordeiro com batatas, típi-

co da cozinha norueguesa, 

três restaurantes de Oslo 

concebidos em torno de 

menus-degustação com 

ingredientes locais trans-

formaram a experiência 

gastronômica em um pas-

seio no mar, nos rios, 

no campo e na floresta. 

Junto, o trio oferece um 

delicioso curso intensivo 

sobre a segunda geração 

da Nova Cozinha Nórdica.

Maaemo, que significa 

“Mãe-Terra”, ou “tudo o que 

está vivo” em nórdico antigo, 

é o único restaurante com 

três estrelas Michelin do 

país. O chef executivo Esben 

Holmboe Bang cria menus

sazonais com ingredientes lo-

cais orgânicos, biodinâmicos 

e selvagens. Os garçons ser-

vem os 16 pratos com apre-

sentação digna de obra de 

arte em uma coreografia 

perfeita, ainda mais dramá-

tica considerando a escada 

em espiral que conecta a 

cozinha, no segundo andar, 

com o reverente silêncio do 

salão. Entre os pratos do 

menu, espere uma emulsão 

de ostras em azeite morno 

de dill e mexilhões, mingau 

de creme azedo com raspas 

de coração de rena seco e 

lagostim salteado servido 

em um ramo de pinheiro. 

Schweigaardsgate 15B; 

maaemo.no.

Se o Maaemo é formal e 

deslumbrante, o Restaurant 
Kontrast, com uma estrela 

Michelin, é mais acessível, 

mas quase tão ambicioso. 

Na minha visita, um prato 

de batatas com ovas de 

bacalhau e conserva de 

folhas de bétula redefiniu

completamente meu

conceito a respeito desse 

tubérculo. Maridalsveien 

15E; restaurant-kontrast.no.

O Einer, que significa 

“zimbro”, foi inaugurado em 

setembro do ano passa-

do. É aconchegante (ou 

koselig, uma característica 

reverenciada pelos norue-

gueses) em comparação 

ao Maaemo e ao Kontrast, 

mas ainda aspira à grande-

za, especialmente em itens 

aparentemente singelos, 

como o pão crocante com 

manteiga caseira e o biscoi-

to de zimbro com groselha 

preta. Prinsens Gate 18; 

restauranteiner.no.

BOM GOSTO 
Comer é uma aventura em uma cidade onde a natureza também é despensa

Em sentido 
horário, a partir 

da esquerda: 
interior do Res-

taurant Kontrast; 
carne de rena com 

beterraba, cogu-
melos e ameixa 

salgada do Einer; 
e um mergulho 

em Bjørvika. Na 
página ao lado: o 
centro de artes e 

cultura Sentralen.
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carros longe da cidade e de criar espaços 
convidativos para as pessoas é bastante 
evidente: nos longos dias de verão, a orla 
marítima – propícia a pedestres, barcos 
e nadadores – se enche de vida. Mesmo 
em uma noite fria como esta, as pessoas 
se espalham pelas docas e passarelas. 
Chego a ver uma alma intrépida se secan-
do depois de um mergulho. 

Fazemos um grande círculo na água, 
navegando lentamente por penínsulas 
e ilhas idílicas, onde pequenas casas 
vermelhas, amarelas, verdes e azuis, 
junto a faróis brancos imaculados, 
criam visões de contos de fadas. Esta-
mos percorrendo as primeiras milhas 
náuticas dos vários cruzeiros que 
partem de Oslo para o Mar do Norte e o 
Círculo Polar Ártico, rumo a atividades 
como observação de papagaios-do-mar, 
passeios de trenós puxados por cães e 
visita ao povo sami, habitante nativo. 

No caminho de volta ao porto pas-
samos pela suave península de Bygdøy, 
lar da Bygdøy Royal Manor – charmosa 
fazenda de propriedade da família real, 
ainda em funcionamento –, e de uma 
série de museus imperdíveis com tema 
de aventura, como o Museu Kon-Tiki 
(onde está a balsa que Thor Heyerdahl 
usou para cruzar o Oceano Pacífico em 
1947), o Museu Marítimo Norueguês, o 
Museu Fram (dedicado às explorações 
polares norueguesas) e o imponente 
Museu do Navio Viking, que abriga os 
barcos vikings mais bem preservados do 
mundo nórdico – três no total. Mesmo 
sem os guerreiros empunhando suas 
espadas, as ferozes cabeças de animais 
esculpidas nos navios já são suficientes 
para elevar sua pressão sanguínea. 

A escuna de 72 anos que me transpor-
ta esta noite está desgastada o bastante 
para evocar os dias em que os primeiros 
reis vikings içaram suas velas para atra-
vessar essas águas. Mas agora, em vez de 
exportar o caos, Oslo, laboratório e mo-
delo para ideias verdes, está exportando 
inovação e inspiração. O resultado é 
uma cidade dinâmica e futurista que é 
um prazer explorar.

IR  Jan Sortland, proprietá-

rio e gerente-geral da 

Norwegian Adventures, 

com sede em Oslo, é um 

historiador nato, com 

profundas raízes norue-

guesas e um tremendo 

conhecimento de viagem. 

Ele e sua equipe trabalham 

com os consultores de 

viagens Virtuoso para criar 

experiências individualiza-

das em Oslo e além. Uma 

especialidade: genealogia 

e itinerários de história fa-

miliar. Um tour semelhante 

ao descrito nesta reporta-

gem, incluindo estadia, três 

dias de passeios guiados e 

um cruzeiro no fiorde, cus-

ta a partir de US$ 5.350. 

Veja como Oslo se compa-

ra a outras capitais escan-

dinavas durante o tour de 

dez dias da Abercrombie & 

Kent, que vai de Estocol-

mo a Copenhague com 

parada em Oslo para uma 

aula de culinária no food 

hall Mathallen e visitas aos 

museus Viking, Kon-Tiki e 

Munch. Saídas em diver-

sas datas, de 11 de maio a 

5 de outubro; a partir de 

US$ 10.395.

A extensa exploração 

de 17 dias da Lindblad 
Expeditions começa em 

Bergen e navega até os 

fiordes noruegueses e o 

arquipélago ártico de 

Svalbard a bordo do 

National Geographic 

Explorer, para 148 passagei-

ros. Depois de conhecer 

as maravilhas naturais da 

Noruega, os viajantes retor-

nam a Oslo em voo fretado. 

Saída em 20 de maio; a 

partir de US$ 17.840.

FICAR  Com localização 

central, perto do Teatro 

Nacional, do Palácio Real 

e da Prefeitura (onde o 

Prêmio Nobel da Paz é con-

cedido todo mês de dezem-

bro), o Hotel Continental 
Oslo, com 153 quartos, 

abraça iniciativas verdes, 

reduzindo o desperdício 

em 10% a cada ano e 

investindo em um sistema 

que diminui o uso de ener-

gia para um quinto. Bônus: 

uma dúzia de litografias de 

Edvard Munch (compra-

das pela segunda geração 

da família proprietária do 

hotel) estão expostas no 

recém-reformado bar do 

lobby, decorado em estilo 

art déco. Quartos duplos 

a partir de US$ 300, 

incluindo café da manhã 

e crédito de US$ 100 para 

as refeições.

O bairro revitalizado de Bjørvika.

EXPLORAÇÕES EM OSLO 
Conheça a cidade – e vá além
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THE BURREN, IRLANDA
Na região cárstica de Burren, 

no condado de Clare, oeste da 

Irlanda, os conservacionistas 

passaram mais de uma década 

aliando a gestão ambiental aos 

benefícios para a comunidade, 

o que resultou no Geoparque 

Global da Unesco de Burren e 

das Falésias de Moher. Parte de 

uma rede dedicada à preser-

vação do patrimônio geológico 

mundial, o local engloba o 

Parque Nacional de Burren, lar 

de misteriosos túmulos neolíti-

cos, e as imponentes  Falésias 
de Moher, que se espalham 

por mais de 17 quilômetros ao 

longo da costa do Atlântico. 

As empresas locais passam 

por rigoroso treinamento em 

turismo sustentável para se 

juntarem à Rede Burren de 

Ecoturismo, e os programas 

educacionais do geoparque 

atendem tanto adultos quanto 

crianças em idade escolar. Em 

2017, o geoparque tornou-se 

parte da Rota Euro-Atlântica 

de Geoturismo, que conecta 

paisagens conservadas de 

maneira sustentável ao longo 

do litoral atlântico europeu.

IR  O tour privado de 11 dias da 

Adams & Butler por residências 

e jardins históricos irlandeses 

visita Burren a partir de uma 

base no Castelo de Dromoland, 

do século 16, além de incluir 

a estrada circular de Ring of 

Kerry e a montanhosa região de 

Connemara. Saídas todos os dias 

em 2019; a partir de US$ 8.340, 

incluindo motorista/guia.

ESLOVÊNIA
A rede Alpine Pearls é com-

posta de 25 membros que 

conectam aldeias nos Alpes 

Europeus, da Itália à Áustria, e 

compartilham um compromisso 

com a administração ambien-

tal, a preservação cultural e 

viagens sem carros. A Eslovê-

nia, lar de vales verdejantes, 

lagos cintilantes e nascentes de 

águas termais, tem duas “péro-

las alpinas”: uma em Bled, um 

refúgio histórico à beira de um 

lago emoldurado pelos Alpes 

Julianos e seus picos nevados, 

e outra no vizinho Vale de 

Bohinj, uma série de cidades 

montanhosas dentro da área 

do Parque Nacional de Triglav. 

Além disso, o país tem rica 

tradição gastronômica, 

como o vinho feito com 

a uva eslovena Teran.

IR  As aldeias de Bled e 

Bohinj são o destaque 

de um tour privado 

de oito dias pela Eslo-

vênia com a Exeter 

International. A via-

gem abrange a região 

vinícola de Goriška 

Brda, os palácios 

venezianos de Piran e 

as extensas cavernas 

de Škocjan. Saídas 

todos os dias em 2019; 

a partir de US$ 6.300, 

incluindo um motorista em 

alguns dias e um guia.

BRETANHA, FRANÇA
Virada para o Atlântico, a 

Bretanha é a França em seu 

lado inóspito, uma mistura de 

promontórios castigados pelas 

ondas e enseadas ocultas com 

misteriosos sítios megalíticos, al-

deias medievais construídas com 

pedras e imponentes castelos. 

Desde 2006, o Comitê Regional 

de Turismo da Bretanha investiu 

pesado em desenvolvimento 

sustentável. Um exemplo foi a 

construção de quase 2.100 qui-
lômetros de vias para ciclistas 

e pedestres, parte do compro-

misso da região de reduzir as 

emissões de gases de efeito 

estufa em 3% ao ano. Recen-

temente, a Bretanha também 

estimulou 20 restaurantes a re-

duzir o desperdício de alimentos 

por meio do uso de raízes e talos 

nas receitas e servindo porções 

menores aos clientes.

IR  No passeio para pequenos 

grupos da Backroads, os via-

jantes pedalam durante seis 

dias, com zero emissão de 

gases tóxicos, pelo noroeste da 

França, das praias do Dia D e do 

mosteiro de Mont-Saint-Michel 

a Cancele, capital da ostra, e 

à cidade litorânea fortificada 

de Saint-Malo, na Bretanha. 

Saídas em diversas datas, de 

12 de maio a 29 de setembro; a 

partir de US$ 4.499.

NIJMEGEN, HOLANDA
A Capital Verde de 2018 da 

Europa, também cidade mais 

antiga da Holanda, foi pioneira 

na adoção de energia sustentá-

vel, passando a abastecer 10% 

da população com turbinas eó-

licas como modo de se tornar 

um lugar de energia neutra até 

2045. Como estratégia para 

devolver o verde à cidade são 

organizados mutirões para 

revitalizar jardins esquecidos. 

Um projeto de conservação 

agora protege o habitat do 

texugo. Vias verdes de 5 a 40 

quilômetros incentivam os 

habitantes a pedalar e a cami-

nhar. E já está em desenvolvi-

mento um projeto para criar 

cadeiras e bancos públicos 

utilizando o lixo eletrônico.

IR  O cruzeiro de dez dias de 

Amsterdã para a Antuérpia 

com a Uniworld visita Nijme-

gen, os canais românticos 

de Bruges e os moinhos de 

Kinderdijk – que, durante sé-

culos, mantiveram a Holanda a 

salvo das inundações. Saídas 

em diversas datas, de 30 de 

março a 19 de abril; a partir 

de US$ 4.299.

– Elaine Glusac  

UM CONTINENTE VERDE
Mais quatro destinos europeus que são um exemplo de sustentabilidade 

As Falésias de Moher 
e (abaixo) Saint-Malo, 
na Bretanha.
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Penhascos 
protegidos pela 

Unesco, deliciosa 
cozinha de montanha 

e mais quilômetros 
de pistas que 

Whistler Blackcomb 
e o Les Trois Vallées 

juntos. Por onde 
começar a aventura 

de esquiar nas 
Dolomitas italianas? 

Venha conosco

POR JUSTIN PAUL

FOTOGRAFIA DE 
CLARA TUMA
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A pista de Tofana Schuss, destaque do circuito 
feminino da Copa do Mundo de esqui, com 

Cortina d’Ampezzo a distância.
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EPOIS DE RECUPERAR O
fôlego perto do teleférico, exami-
no o horizonte em um lento giro 
de 360 graus. É uma espécie de 
viagem com a cabeça, como ficar 
no meio de uma tigela de porcela-
na incrivelmente grande. Faixas 
brancas ondulam pelas encostas 

por todos os lados, e uma rede de teleféricos transporta esquiado-
res e praticantes de snowboard de um lado a outro, rumo às mais 
diversas e esplêndidas pistas. Fora do meu campo de visão, para 
além da crista das montanhas, outra rede de cabos se estende, e 
ainda outra depois dessa. 

O mapa de esqui das Dolomitas, que estudei obedientemente 
esta manhã, tem um tamanho cômico de tão grande, quase o 
mesmo que aqueles mapas dobráveis de postos de gasolina que 
ninguém mais compra – e igualmente inútil. Teleféricos atrás de 
teleféricos conectam as vilas e os resorts encravados nas mon-
tanhas, e cada um oferece seu próprio mapa dobrável. Ao longo 
dos anos, percorri inúmeras rodovias entre estações de esqui 
nos mais diversos países, mas esta é a primeira vez que penso 
que fazer o traslado em teleférico pode ser uma alternativa mais 
rápida do que usar o carro.

Cerca de duas horas ao norte de Veneza, perto da fronteira 
com a Áustria, as Dolomitas se projetam do solo para formar o 
melhor playground de esportes de aventura da Itália. Esse trecho 
dos Alpes italianos vive repleto de escaladores, canoístas, ciclis-
tas e trekkers nos meses mais quentes. Quando as temperaturas 
caem, as falésias e os vales desse Patrimônio Mundial da Unesco 
abrigam a maior rede de esqui do mundo: a Dolomiti Superski, 
composta de 12 áreas que totalizam mais de 450 teleféricos e 
1.200 quilômetros de trilhas demarcadas. Você poderia passar 
uma temporada inteira ziguezagueando entre as montanhas sem 
esquiar na mesma pista duas vezes. Ou, sendo esta a Itália, sem 
comer o mesmo prato de tortellini feito à mão de um dos 400 rifugi 
independentes – antigas cabanas de fazenda transformadas em 
restaurantes – que fazem parar os esquiadores em seus percursos. 

Para uma introdução à região, decidi me concentrar em dois 
destinos populares entre esquiadores italianos e internacionais: 
Alta Badia e Cortina d’Ampezzo, que ficam em lados opostos 
do Passo de Falzarego. “O esqui em Alta Badia é ótimo para os 
intermediários”, diz a consultora de viagens Virtuoso Lucy 

Clássicos de Cortina (em 
sentido horário, a partir 
da esquerda): o popular 

rifugio Col Drusciè, na área 
de Tofana; pré-après-ski 
no Corso Italia; carne de 

veado assada com couve-
-de-bruxelas no La Stube 

1872, do Cristallo Resort; e 
a Pizzeria Porto Rotondo, 

restaurante do Corso Italia 
cujo cardápio de pizzas 

napolitanas tem quase uma 
dúzia de páginas.
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Butler, que recentemente desceu suas encostas. “Eu esperava 
um terreno para esquiadores experientes, mas esse certamente 
não era o caso.” O mesmo pode ser dito de Cortina.

Embora existam rampas e lombadas, a grande maioria das 
pistas das Dolomitas está imaculadamente preparada para os 
italianos esquiarem da mesma forma que dirigem: rápida e 
elegantemente, desafiando a gravidade a cada curva. O objetivo 
diário desses esquiadores parece ser um jogo de ligar os pontos, 
em que se deve conectar o máximo de terreno possível. Leitores 
de catraca registram seu progresso para uma “verificação de de-
sempenho”, de modo que possam rastrear diferenças de altitude, 
quilômetros esquiados e trajetos de teleférico para passar a tem-
porada inteira competindo contra si mesmos, contra os amigos de 
esqui e contra os mais determinados e anônimos esquiadores. 

A extensão da rede de pistas me fez entender o quanto os guias 
de montanha podem ser importantes ao esquiarmos pela primeira 
vez em um resort, e Alta Badia é um excelente exemplo do motivo 
pelo qual os consultores Virtuoso costumam contratá-los para as 
férias de esqui de seus clientes. “Esse é Lavarela, onde começamos 
em San Cassiano”, diz meu guia, Diego, apontando para um 
penhasco imponente a dois vales e uma pequena montanha de dis-
tância. Estamos no quarto ou quinto trajeto de teleférico do dia, 
dos 16 que percorreremos hoje. Nas Dolomitas, você não precisa 
de guias para encontrar o melhor terreno, e sim para assegurar 
que você termine na cidade certa quando os teleféricos pararem 
de funcionar. Ou, no mínimo, onde seja possível pegar um táxi.

EMBORA AS DOLOMITAS SEJAM PARTE DOS ALPES, 
a lista de atributos compartilhados com as montanhas de Saint 
Moritz, na Suíça, ou Courchevel, na França, termina logo após 
a categoria “para pessoas que gostam de deslizar na neve”. 
Formados por recifes de coral e atóis fossilizados, os imponentes 
penhascos e maciços que definem a região brilham em suaves 
tons de laranja, rosa e vermelho sob a luz quente da manhã e do 
fim de tarde, como grossas brasas espalhadas pela paisagem. 
Testemunhar sua transformação conforme mudam o horário 
e as condições climáticas pode ser um esporte tanto quanto
esquiar por suas encostas.

“Em comparação ao esqui em outras áreas, aqueles picos 
dramáticos e irregulares ao redor das pistas são um grande des-
taque, mas a comida daqui é realmente minha parte favorita”, 
diz Rick Reichsfeld, presidente da Alpine Adventures. “Ao provar 
o delicioso ravióli de beterraba, as carnes curadas e os queijos 
de fazenda você saberá que não está na Suíça ou na França.” 

Embora as refeições gourmet hoje sejam tão representativas 
das férias na neve quanto os tecidos impermeáveis, é fato que a 
mistura de tradições culinárias italianas, austríacas e ladinas 
presente nas Dolomitas – especialmente em Alta Badia – ri-
valiza com o esqui em termos de impacto e importância. Assim 
que cheguei em San Cassiano, Hugo Pizzinini, proprietário e 
gerente-geral do Rosa Alpina Hotel & Spa, me disse: “Aqui nós 
esquiamos por duas horas e depois almoçamos por outras duas”. 

Terceira geração de Pizzininis a administrar o hotel, ele perso-
nifica a experiência de hospedar-se em Alta Badia – uma cidade 
sofisticada e orgulhosa, mas despretensiosa. É algo que você nota 
assim que entra pela primeira vez no hotel onde Pizzinini traba-
lhou em todas os cargos ao longo da vida e onde ele e sua esposa 
agora vivem e criam seus três filhos. Fogo crepita na lareira do 
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Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: Markus Valentini, pro-
prietário da Ütia de Bioch; Aperol spritz e tortellini recheado com creme 

de presunto cru (um prato criado para seu rifugio pelo chef Norbert 
Niederkofler, do três-estrelas Michelin St. Hubertus); o teleférico para o 

Monte Lagazuoi; e um quarto no Rosa Alpina.

“Considere a possibilidade de incluir Veneza 
em sua ida às Dolomitas. O trajeto é tranquilo, 

tem paisagens muito bonitas e você ainda pode 
comprar cristais no caminho!”

– Lucy Butler, consultora de viagens Virtuoso
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lobby, que funciona mais como uma aconchegante sala de estar 
de um chalé, onde os hóspedes bebem negronis em sofás com 
almofadas felpudas cobertas de pele de carneiro. Esculturas locais 
de madeira, obras de arte e fotos antigas adornam os corredores 
e os quartos revestidos de pinho-branco – tanto pinho que che-
guei a imaginar que fosse a origem do cálido aroma florestal que 
se faz presente no hotel. Até que um homem mais velho passasse 
por mim queimando incenso. “Meu pai”, me explicou Pizzinini 
mais tarde. “Ele jura que, se circular pelo hotel com incenso de 
igreja, haverá menos pessoas com gripe.”

DE VOLTA À MONTANHA, DEPOIS DE DUAS HORAS 
de esqui, Diego sugere uma parada para um aperitivo em Ütia 
de Bioch, um típico rifugio. À medida que chegam bandejas de 
presunto cru, embutidos, picles, queijos, pães e empanadas, ele 
explica como, alguns anos atrás, um grupo dessas cabanas se uniu 
com o objetivo de convidar chefs laureados pelo Michelin para 
criar um prato especial para seus cardápios. O que começou como 
uma estratégia de relações públicas evoluiu para o Gourmet Ski 
Safari, algo que leva os visitantes a planejar suas férias tendo isso 
em mente. Embora você possa pedir os pratos durante toda a tem-
porada, em um único dia do ano os chefs se fazem presentes nas 
cabanas para cozinhar suas respectivas receitas, algo que se torna 
como um almoço progressivo sobre esquis. A popularidade desse 
evento anual gerou spin-offs enológicos – a cada temporada, du-
rante vários dias, os esquiadores se juntam a um sommelier e a um 
guia para degustar vinhos do Tirol do Sul. “Neste ano, em um úni-
co dia você pode provar mais de 150 vinhos”, diz Diego enquanto 
terminamos uma taça de prosecco, para depois acrescentar, com 
um sorriso: “embora, como instrutores, não o recomendemos”.

Nosso lanche da manhã poderia facilmente passar por almoço 
na maioria dos lugares, mas Diego ainda quer me levar a uma pista 
especial para esquiarmos antes da refeição principal. Depois de al-
guns teleféricos, um “táxi de esqui” sobre o desfiladeiro e um bon-
dinho que parece desafiar a Física com sua subida quase vertical, 
chegamos ao topo do Monte Lagazuoi. De um lado, esparramam-se 
os resorts de esqui de Cortina; do outro, uma estrada branca sem 
árvores leva de volta a Alta Badia. Com mais de oito quilômetros 
de extensão, a pista de Armentarola, no Vale Escondido, é um dos 
destaques das Dolomitas, senão de toda a Europa. Íngreme em 
alguns trechos, ela começa com vistas panorâmicas dos picos 
e, em seguida, abre caminho em um remoto desfiladeiro repleto 
de rochedos. Cachoeiras de gelo e uma imensa parede rochosa – o 
lado de trás da estação de esqui de Tofana, em Cortina – parecem 
ficar cada vez maiores à medida que se desce, fazendo com que 
você se sinta infinitamente pequeno. De modo mais do que apro-
priado, a corrida termina com outro clássico das Dolomitas: um 
trenó puxado por cavalos – literalmente um teleférico de dois 
cavalos de força que reboca os esquiadores ao longo do leito de um 
riacho coberto de neve até os cabos que levam ao resort de Armen-
tarola. Aproximadamente na metade do vale, paramos no rifugio 
Scotoni. O deque está lotado, repleto de pessoas que empunham 
taças de vinho e de bombardino (um drinque de gemada com 
conhaque). Embora sejam quase duas da tarde, o proprietário 
Christian Agreiter ainda comanda um f luxo ininterrupto de 
chamas na grelha. Scotoni é conhecido por sua refeição em estilo 
familiar à base de costelas, filés, embutidos, vegetais e polenta, 
e uma rápida olhada ao redor do salão confirma a presença do 

A partir do alto: Christian Agreiter, do rifugio Scotoni, 
na churrasqueira, e o pátio do restaurante junto à pista 

de Armentarola, no Vale Escondido. 
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banquete na maioria das mesas, com várias garrafas saídas da 
carta de mais de 400 vinhos do lugar.

As coisas são mais comportadas no Rosa Alpina, onde o dia ter-
mina no restaurante principal do hotel, o St. Hubertus, com três 
estrelas Michelin. O chef Norbert Niederkofler segue um princípio 
sustentável, estritamente à base de ingredientes da montanha, 
com resultados excelentes: entre os destaques, uma delicada truta 
com alho negro e frutas vermelhas silvestres, ravióli com queijo de 
montanha em caldo leve de galinha, cordeiro com molho koji e um 
prato que recebe o nome “Tomate?” – na verdade, uma conserva 
de ameixa (tomates não crescem bem nas Dolomitas). Um grande 
final para um grande dia, tanto de esqui quanto de garfo. Há muito 
para viver em Cortina.

DO OUTRO LADO DO PASSO DE FALZAREGO, A 
partir do Rosa Alpina, Cortina d’Ampezzo se apresenta como 
a glamorosa e cosmopolita contraparte da vida pacata de Alta 
Badia. A cidade mergulhou no cenário internacional em 1956, 
quando sediou a primeira Olimpíada de Inverno televisionada, e 
tem refinado sua reputação desde então. Espalhada por um vale 
com os resorts de esqui de Tofana e Faloria dominando os dois 
lados, essa cidade de aproximadamente 6 mil habitantes recebe 
quase 50 mil pessoas no pico da temporada – quando não estão 
nas pistas, você encontrará boa parte delas nos bares, restauran-
tes e lojas do calçadão de Corso Italia. 

“Se você procura vida noturna, Cortina é melhor”, diz Lucy 
Butler quando perguntada sobre para quem recomendaria a 
cidade como alternativa a Alta Badia. E como base da estadia, 
ela sugere o histórico Cristallo Resort & Spa, recentemente 
restaurado e de volta à glória vivida na Olimpíada de 1956, 
com seu piso em parquet, seus lustres cintilantes e seus painéis 
de madeira em estêncil. Alojados a uma distância segura do 
agito das multidões, os hóspedes se beneficiam das vistas pa-
norâmicas do resort de Tofana e do Monte Faloria após um dia 
na montanha para brindar às luzes do anoitecer com o drinque 
da casa: champagne rosé e licor de lichia. 

Depois de acordar com essa visão, pego o teleférico para Tofana. 
A maior das estações de esqui de Cortina é visivelmente mais 
movimentada do que as do outro lado do passo, mas também mais 
propícia aos novatos. Depois de algumas esquiadas para aque-
cimento, vou ao encontro do famoso declive que desde 1992 é des-
taque do circuito feminino da Copa do Mundo de esqui. A descida 
começa com uma vista majestosa do vale e, em seguida, acelera 
rapidamente rumo a uma das imagens mais icônicas do mundo 

O chef Norbert Niederkofler 
introduziu o seu menu “Cook the 
Mountain” no restaurante St. 
Hubertus, do Rosa Alpina, para 
que os hóspedes possam ver, 
cheirar e saborear as Dolomitas 
em seus pratos. A cozinha cultiva 
mais de cem ervas, trabalha com 
um especialista em fungos e não 
serve nada que você não consiga 
encontrar na montanha – o que 
significa que não há itens comuns 
da alta gastronomia como foie 
gras, frutas cítricas, tomates ou 
baunilha. “Nas montanhas, a 
natureza não lhe dá nada durante 
um período de quatro a cinco 
meses”, diz Niederkofler. “Embar-
car nesse conceito representa 
trabalhar o ano inteiro: no verão, 
você tem que encher a despensa – 
secando, fermentando, conser-
vando em azeite –; caso contrário, 
ficará sem comida no inverno.” O 
restaurante obtém ingredientes 
de cerca de 40 agricultores – sem 
intermediários – para abastecer 
seu menu sazonal. “A primavera é 
leve e fresca, é o que você procura 
depois de um inverno rigoroso”, 
ressalta. “O verão é poderoso e 
abundante, o outono é frugal e o 
inverno é escuro e austero.” E qual 
é o prato que melhor incorpora 
seus três princípios: lugar, época 
e zero desperdício? “Tartare de 
peixe branco”, diz ele, referindo-se 
ao peixe capturado no local e ser-
vido com as escamas fritas e um 
molho à base das espinhas.

A partir do alto: a igreja paroquial de San Cassiano e o “teleférico 
equestre” no final da pista de esqui de Armentarola.
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do esqui, o Tofana Schuss, um declive com 65 graus de inclinação 
que mergulha entre duas torres pontiagudas. Lindsey Vonn e 
suas colegas voam no ar a uma velocidade de 130 km/h, mas, mes-
mo deslizando a um quarto dessa velocidade, o que vejo através 
de meus óculos de esqui ainda é uma visão que me traz alegria. 

Uma neve suave começa a cair na hora do almoço, e as nuvens 
descem pelos picos empurrando a todos, exceto os mais impruden-
tes, na direção do terreno abaixo da linha das árvores e, por fim, de 
volta à cidade, onde os bares do Corso Italia devem abrir mais cedo. 
Para amanhã, planos de percorrer as pistas mais avançadas de 
Faloria, ou possivelmente as de Cinque Torri, com uma descida 
de Lagazuoi – além do almoço de duas horas, das pausas para o 
café e do aperitivo do meio-dia. Não é pouco o que se pode espe-
rar de um dia de esqui nas Dolomitas. Já estou de olho na minha 
verificação de desempenho – as catracas não me deixarão mentir.

IR A Alpine Adventures persona-

liza viagens completas de esqui 

em resorts ao redor do mundo 

para grupos que variam de 2 a 

200 pessoas. Uma recomenda-

ção para as Dolomitas: roteiro 

de sete dias com pernoites nos 

hotéis Cristallo e Rosa Alpina, 

um passe Dolomiti Superski de 

cinco dias, aluguel de esquis ou 

snowboard e traslados de ida e 

volta entre os resorts e Veneza. 

Saídas todos os dias durante a 

temporada de esqui de 2019; a 

partir de US$ 2.698, incluindo 

café da manhã e crédito de

US$ 100 para uso em cada hotel.

FICAR Diversões fora da neve no 

Rosa Alpina Hotel & Spa, de 

55 quartos, incluem uma pis-

cina familiar e uma piscina para 

adultos no spa, salão de jogos, 

cinema e o bar do lobby, onde 

você encontrará o proprietário,

Hugo Pizzinini, conversando 

com os hóspedes. O jantar no 

St. Hubertus é obrigatório, e 

o casual Restaurant Wine Bar 

& Grill é o melhor local de San 

Cassiano para massas artesa-

nais, carnes grelhadas e pizzas 

feitas em forno a lenha. Quartos 

duplos a partir de US$ 645, in-

cluindo café da manhã e crédito 

de US$ 100 para uso no hotel.

O Cristallo, a Luxury Collection 
Resort & Spa, com 74 quartos, 

em Cortina d’Ampezzo, recebe 

os hóspedes com vistas deslum-

brantes, um grande spa, jogos 

de salão e uma pequena pista de 

patinação no gelo no terraço. En-

tre seus três restaurantes estão 

o intimista La Stube 1872, que 

serve pratos de montanha, como 

costela de veado à francesa com 

galette de batata, e o requintado 

Il Gazebo, local perfeito para 

vistas de 360 graus do Vale de 

Ampezzo e bolinhos de batata 

azul com lulas, tomates-cereja 

cristalizados e burrata. Quartos 

duplos a partir de US$ 415, in-

cluindo café da manhã e crédito 

de US$ 100 para uso no spa.

Popular refúgio de bem-estar do 

norte da Itália, o Lefay Resort & 

Spa Lago di Garda abrirá uma pro-

priedade parceira em Madonna 

di Campiglio no final deste ano: 

o Lefay Resort & Spa Dolomiti 
terá 111 suítes e residências (todas 

com lareira), dois restaurantes e 

um extenso spa de 5 mil metros 

quadrados – uma opção atraente 

para se recuperar da montanha. 

Tarifas a serem anunciadas, in-

cluindo café da manhã, duas 

massagens cortesia e um jantar 

para duas pessoas.  

Prepare-se para grandes 
dias nas Dolomitas

A partir do alto: a truta com alho negro e frutas vermelhas 
do St. Hubertus, o Lounge Bar do Cristallo e o proprietário 
do Rosa Alpina, Hugo Pizzinini, com sua esposa, Ursula, na 

biblioteca do hotel.
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Souvenir

DICA: Planeje uma degustação à tarde em Châteauneuf-du-Pape, uma região vinícola repleta de vinhedos que 
fica 16 quilômetros ao norte de Avignon. Se o tempo for curto, passe pela loja de vinhos Nicolas de Avignon – 
ótima cadeia francesa que oferece uma variedade de rótulos da região. 

Achados provençais: Les 
Savons d’Océane (sabonete), 
Couleurs Provence (toalha), 
Gare d’Avignon Centre (ervas 
da Provença), mercado de 
Moustiers-Sainte-Marie (mel) e 
L’Occitane (loção para as mãos).

UMA FESTA PARA OS SENTIDOS 
NO SUL DA FRANÇA

Os pós-impressionistas sa-
biam o que estavam fazendo 
quando buscaram refúgio 
nessa região francesa, com 
suas paisagens bucólicas, 
ruínas romanas e charmosas 
casas de pedra. Depois de 
alguns dias em Paris, minha 
família e eu fizemos uma 
viagem de trem de três 
horas até Avignon, prontos 
para absorver um pouco do 
idílico estilo de vida pro-
vençal. Chocolatine, uma 
conexão Virtuoso na França, 
organizou nosso itinerário 
de um dia, incluindo momen-
tos dignos do Instagram 
nos campos de lavanda de 
Valensole, um mergulho no 
Lago Sainte-Croix à tarde 
e um perfumado passeio 
pelo mercado de Moustiers-
-Sainte-Marie. Uma das 
preciosidades da região é a 
possibilidade de levar sua 
essência para casa – ervas 
clássicas da Provença, por 
exemplo, e loções com 
aroma de lavanda da loja 
de cosméticos L’Occitane 
en Provence. Os famosos 
campos de lavanda flores-
cem em julho, mas a pri-
mavera promete menos 
multidões e muitas outras 
belas paisagens.  – Melanie 
Fowler, diretora de design 
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