
A chef Gabriela Cámara, 
do Cala, em São Francisco.

E AINDA: BORDEAUX ALÉM DO VINHO, CASAS DE CHÁ DE SEUL E MUITO MAIS

DEZEMBRO 2018SUA JORNADA COMEÇA COM A GENTE

(NA MESA E NO MUNDO)

CHEFS QUE FAZEM 
A DIFERENÇA
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SABOROSAS
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FOME DE VIAGEM?

Nada une as pessoas como uma boa comida. E nada impressiona 
tanto quanto um roteiro personalizado, preparado especialmente 
de acordo com o seu gosto. Os consultores de viagens Virtuoso 
estão a postos para criar as férias mais deliciosas possíveis; 
deixe-os sempre a par de suas próximas viagens. Um brinde! 

Encontre um consultor de viagens de acordo com seu estilo no 
catálogo de membros Virtuoso, disponível em virtuoso.com. 
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BORDEAUX SE ABRE   
Leveza, frescor e jovialidade 
no destino mais vintage da 
França – e não estamos 
falando só do vinho 
POR DAVID HOCHMAN

Na capa
ESTILO E SUSTENTO: A chef Gabriela Cámara no Cala, em São Francisco, restaurante irmão do Contramar, 
popular estabelecimento localizado na Cidade do México. FOTOGRAFIA DE RACHEL WEILL.

35
COZINHANDO COM O CORAÇÃO 
Do sustento de vítimas 
de desastres ao cultivo 
de uma nova geração de 
vegetais ecológicos, chefs 
estão saindo da cozinha 
para fazer a diferença de 
formas inovadoras
POR ADAM ERACE 
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Relatório de 
sustentabilidade

A piscina do resort Les Sources 
de Caudalie, em Bordeaux.
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E A COMIDA É O CAMINHO PARA O CORAÇÃO DE UMA 
pessoa, então também é uma via de mão dupla para o cora-
ção e a alma de um lugar. Muitas das minhas lembranças de 
viagem envolvem uma mesa de jantar (ou uma banqueta), 

e essas refeições, boas, ruins ou até inusitadas, me fazem lem-
brar onde eu estava e quem estava lá comigo. Eu me lembro com 
carinho de rir com um amigo por causa dos itens oferecidos em 
um bufê de café da manhã em Hong Kong, provar muita linguiça e 
cerveja em um cruzeiro pelo Rio Danúbio, na Alemanha, saborear 
chimarrão em Buenos Aires e relaxar degustando um braai (churras-
co africano) com Pinotage na Cidade do Cabo.

Conectar-se por meio da comida e da bebida é o tema desta 
edição. Além do sustento literal, a comida nos possibilita com-
partilhar nossa memória, nossa criatividade, nosso amor e 
nosso cuidado com os outros. Também pode ser uma força for-
midável para o bem. Em “Cozinhando com o coração” (página 35), mostramos 
três chefs que estão fazendo a diferença: dos esforços humanitários de José 
Andrés para ajudar vítimas de desastres às inovadoras práticas de contratação de 
Gabriela Cámara (na capa), passando pela revolução agrícola de Dan Barber, esses 
pioneiros estão dando sentido aos cardápios.  

Seja qual for seu gosto em viagens, você não escapará da tentação nestas páginas. 
Bon appétit!

DIRETORA EDITORIAL E  
VICE-PRESIDENTE DE CONTEÚDO

Além do menu
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“Comida é tudo o que somos. É uma extensão do sentimento nacionalista, do sentimento 

étnico, de sua história pessoal, sua província, sua região, sua tribo, sua avó. É inseparável 

de tudo isso desde o início.” – Anthony Bourdain, 25 de junho de 1956 - 8 de junho de 2018

Carta da editora
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Em sentido horário: dia 
ensolarado em Lizard Island, 

Sydney Opera House e Piaskowy 
explora Lizard Island.

Recém-chegada
da Austrália

Em sua primeira viagem à terra dos 

aussies, a diretora de marketing de uma 

agência Virtuoso em São Paulo, Eby 

Piaskowy, foi a uma feira de turismo e, 

depois, explorou a Austrália. A seguir, ela 

revela os destaques de suas duas sema-

nas de viagem e diz por que se encantou 

com o vasto país.

GIRO AUSSIE Estive em Sydney, em Melbourne 

e nas vinícolas de Yarra Valley. Depois, 

segui para Adelaide e, de lá, para Cairns, 

de onde parti para conhecer a floresta 
tropical australiana (com 180 milhões 

de anos, é bem mais antiga que a nossa 

Amazônia) e também a deslumbrante 

Lizard Island.

NO CÉU DA BOCA O Cafe Sydney proporciona 

uma vista linda da Sydney Harbour e da 

Sydney Opera House. Não deixe de expe-

rimentar o Strawberry Parfait (suspiros e 

frutas vermelhas numa versão bem gour-

met) e o Snugglepot (drinque típico feito 

com vodca e limoncello). Chegue cedo 

para pegar uma mesa na varanda.

ESTADIA MEMORÁVEL Ilha da fantasia é a defini-

ção certa para Lizard Island, um resort lo-

calizado na Grande Barreira de Coral. Um 

voo espetacular de uma hora liga Cairns 

a esse paraíso. Seus lindos bangalôs – 

modernos e luxuosamente despojados –  

parecem flutuar sobre a vegetação e o 

mar. O resort é perfeito para quem preci-

sa de uma detox total da rotina diária.

MOMENTOS FAVORITOS Adorei as diversas op-

ções de lazer do Lizard Island Resort. 

Uma das melhores foi pilotar sozinha um 

dos barquinhos a motor disponíveis para 

hóspedes e ir até uma praia deserta para 

mergulhar e fazer um piquenique. Pen-

saram em todos os detalhes: guarda-sol, 

aperitivos, almoço, toalhas e equipamen-

to de mergulho.

MUST GO A região de Yarra Valley fica a 50 

minutos de Melbourne. Chega-se lá por 

uma estrada charmosa, repleta de vi-

nhedos e montanhas. As vinícolas locais 

oferecem degustação de vinhos e tou-

rs. As mais famosas são a Chandon e a 

Dominique Portet.

NA MALA Lindos e coloridos objetos de arte 

aborígenes, botas UGG (marca australia-

na) e os excelentes vinhos do país.

QUERO VOLTAR A Austrália é um destino ao 

qual se pode voltar diversas vezes e, a 

cada uma, descobrir novidades e conhe-

cer regiões diferentes. 

The Virtuoso life

SAUDAÇÕES DA EQUIPE VIRTUOSO

“Eu aposto em Miami, que, além de 

ser um destino superprocurado pelos 

brasileiros, é uma das principais 

portas de entrada para os Estados 

Unidos e um hub importantíssimo 

para o Caribe. Com tudo isso, vem 

ganhando cada vez mais destaque 

no cenário gastronômico, com ampla 

gama de opções sofisticadas. Para 

mim, o restaurante da vez é o Novikov 
Miami, em Biscayne Boulevard. Não 

deixe de experimentar as vieiras e o 

crab com manteiga trufada. Como se 

não bastasse, as companhias aéreas 

lançaram várias promoções para os 

Estados Unidos. Embarque imediato.”  

– Ilan Wallach, São Paulo

Qual é o destino culinário que deverá 
bombar no próximo verão?

PERGUNTE AO CONSULTOR

Crab com manteiga trufada 
do Novikov Miami.

VIRTUOSO LIFE6
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VIRTUOSO NEWS

A 30ª edição da Virtuoso Travel Week, 
a “fashion week” das viagens

EM AGOSTO, OS HOTÉIS BELLAGIO, O ARIA 

e o Vdara receberam a maior conferência 

da indústria de viagens de luxo, a Virtuoso 

Travel Week, que também foi o mais amplo 

evento realizado pelo Virtuoso até hoje em 

Las Vegas, marcando o seu 30º aniversário. 

Um número recorde de 6.071 profissionais 

de viagens de cem países convergiu para a 

cidade e todos participaram de milhares de 

reuniões de networking, discutiram tendên-

cias e destinos do mercado. Os líderes do se-

tor foram reconhecidos com a premiação de 

agências, empresas e consultores de viagens.

“Temos mais uma participação recorde 

na cidade que agora chamamos de ‘Virtuoso 

City’”, disse o CEO da Virtuoso, Matthew D. 

Upchurch, durante a sessão de abertura da 

semana. “É muito gratificante ver o cresci-

mento do poder de conexão do Virtuoso e 

testemunhar como é universal por todas as 

culturas.” Upchurch também conduziu um 

bate-papo com o palestrante motivacional

Três décadas de conexões

Um brinde às viagens.

Reuniões no estilo de rápidos encon-
tros e (à esquerda) apresentação do 

African Children’s Choir.

Simon Sinek sobre a importância das 

relações pessoais nos negócios. E o African 

Children’s Choir entoou “Amazing Grace” – 

em homenagem ao fundador da Virtuoso, 

Jesse L. Upchurch, que faleceu neste ano –, 

deixando todos com lágrimas nos olhos. Ao 

final, foi ovacionado de pé.

O que se seguiu foi uma semana de reco-

nexão e aprendizado. No evento Community 

Globetrotting, os consultores se atualizaram 

quanto às últimas tendências de viagem em 

pavilhões organizados por temas de inte-

resse, como aventura, bem-estar e cruzeiro. 

Cursos de desenvolvimento profissional, reu-

niões entre consultores e empresas de via-

gens e o retorno do Virtuoso’s Sustainability 

Summit completaram a semana. No último 

dia, muitos participantes compareceram ao 

colorido jantar de gala e depois se jogaram 

na pista de dança do Club V, onde brinda-

ram aos próximos 30 anos da Virtuoso 

Travel Week.

Os principais destinos 
para ir agora, de acordo 
com os consultores de 
viagens da Virtuoso

Por dentro

Durante a Virtuoso Week, a rede inter-

nacional de agências especializadas em 

viagens e experiências de luxo divulgou 

um relatório revelando as principais 

tendências de destinos dos viajantes 

brasileiros com base em insights dos 

consultores especializados no mercado 

local. A seguir, as preferências nacionais 

e internacionais.

Vista de Lisboa, Portugal.
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ENTRE EM CONTATO COM SEU CONSULTOR DE  
VIAGENS VIRTUOSO HOJE!

NAVEGUE POR 
NOVOS E DELICIOSOS 

SABORES
Uma equipe de célebres chefs internacionais está 

por trás das novas e empolgantes experiências 
gastronômicas de nossa frota.

Explore as deliciosas opções de restaurantes a bordo, 
dos sabores pan-asiáticos do Tamarind aos jantares 
luxuosos no Pinnacle Grill, com excelentes vinhos e 

coquetéis artesanais.

Registro do navio: Holanda
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REPORTAGENS DE ELAINE GLUSAC E JULIANA A. SAAD

London calling
Tom Kerridge, rei do gastropub e astro da televisão inglesa, alcançou a fama com seu descontraído e animado restaurante em 

Buckinghamshire, The Hand and Flowers – o primeiro pub a ganhar duas estrelas Michelin. Agora, ele finalmente tomou uma atitude 
digna de cidade grande ao abrir o elegante Kerridge’s Bar & Grill no Corinthia Hotel London, que tem 283 quartos. Essa brasserie 

inglesa com 90 lugares – amplo espaço com banquetas adornadas, teto alto e um bar com tampo de estanho e espelhos antigos
 ao fundo – chegou ao topo das listas de melhores restaurantes da cidade com pratos como a omelete de lagosta ao Thermidor 
servida em uma frigideira de ferro, o salmão com panqueca de maçã, folhas de pinheiro e caviar e o veado com cottage pie de 

pimenta-do-reino. Obras de arte da esposa de Kerridge, a escultora Beth Cullen Kerridge, e um armário envelhecido que exibe 
cortes do açougue de Kerridge em Marlow garantem que o espaço atraia tanta atenção quanto o que está no prato. 

Whitehall Place; kerridgesbarandgrill.co.uk.

A obra Empty Suit, de Beth 
Cullen Kerridge, acrescenta 

um pouco de brilho ao salão. 

9DEZEMBRO 2018



(B
A

R
R

A
S

 D
E

 C
H

O
C

O
L

A
T

E
) 

C
H

R
IS

 P
L

A
V

ID
A

L
/

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 D
E

 H
E

ID
I A

D
A

M
S

Passaporte

 COMIDA & BEBIDA 

Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: o drinque
Hunter’s Rose, camarões selvagens vermelhos com alho 

confitado, o drinque Clover’s Club e risoto com cogumelos, 
aipo-rábano queimado e ervilhas-tortas – todos do Fritz & Felix.

A Valerie Confections e a marca de aces-
sórios Clare V., com sede em Los Angeles, 
se uniram em um mashup de moda e co-
mida que resultou em barras de chocolate 
tão bonitas que dá até pena de comer. Entre 

elas estão o Croquant, com flocos de ar-
roz, e o Le Bonbar, chocolate ao leite 

com amendoim torrado. A dupla, 
perfeita para presentes de viagem, 

é o mais recente acréscimo às 
lindas colaborações da choco-

lataria com o estúdio de design 
Commune, de Los Angeles. 
US$ 10; valerieconfections.com.

Nenad Mlinarevic acha que a alta gastronomia é 
muito espalhafatosa. Em seu novo restaurante, 
Fritz & Felix, no Brenners Park-Hotel & Spa 
(104 quartos), em Baden-Baden, na Alemanha, o 
chef suíço mantém a comida refinada – servida em 
porções pequenas e sazonais – ao mesmo tempo 
que oferece serviço formal em um ambiente dis-
creto. Os destaques: uma churrasqueira a lenha 
espanhola no centro do restaurante para o preparo 
de legumes, carnes e peixes na brasa e sobremesas 
em miniatura exibidas em um espaço criado para 
lembrar uma loja de doces. Cervejas artesanais, 
coquetéis envelhecidos em barris, uma grande varie-
dade de gins e whiskies alemães e vermute caseiro 
trazem um pouco da magia da Floresta Negra para o 
seu copo. Schillerstrasse 4-6.

Doce visão

O BAD BOY 
DE BADEN-BADEN
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Hoteleiros e colecionadores de arte, Alex e Carrie Vik, do Vik Chile (22 quartos), 
situado no vale de Millahue, pediram a alguns de seus artistas favoritos que 
decorassem os rótulos de uma safra vintage. La Piu Belle, uma mulher angelical de 
cabelo arrepiado, obra de Gonzalo Cienfuegos, foi escolhida como invólucro de um 
vinho de mesmo nome cuja edição é limitada. A beleza da garrafa é mais do que 
superficial: o blend Cabernet-Carménère ganhou uma medalha de ouro no presti-
gioso Catad’Or Wine Awards. US$ 75; lapiubelle.cl.

 LEVE NA MALA 

A arte do gole

Aos pés do mundo

Herdeiro da casa de conhaques Hennessy, o perfumista
Kilian Hennessy destila os aromas de quatro dos ende-
reços de sua perfumaria na nova coleção Travel with 
Kilian, em pequenos frascos prontos para v iagem. A 
série inclui Mayfair, com fragrância de couro; o cítrico 
Lugano; New York, que remete a conhaque de maçã; e 
Paris, que lembra coco. US$ 220; bykilian.com.

AROMAS NA CIDADE

A marca de calçados Alexandre Birman é sinônimo de design, qualidade 
e criações que são puro desejo. A cada temporada, coleções de instant 
classics, como as sandálias Clarita e Lolita, que calçam uma constela-
ção de fashionistas (Eva Chen, Jennifer Lawrence, Gisele Bündchen...), 
unem-se a lançamentos como a Mule Kacey, com estampa botânica 
de seda e salto em bloco de 6 centímetros. Birman, cujo trabalho 
está presente no Brasil e em multimarcas globais, vem de uma 
família que fez fama no setor com a Arezzo&Co. Além de abrir 
uma boutique em NYC, durante a Fashion Week de Milão 
ele inaugurou novo showroom no quadrilátero de luxo da 
cidade italiana. Alguém duvida de que esse é apenas o 
começo da conquista de Alexandre, o Grande? US$ 367; 
alexandrebirman.com.br.
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Bon voyage

Aprimore sua prática com facas, deguste vinhos da Borgonha ou jante em lugares 
inusitados: as linhas de cruzeiro elevam o nível das ofertas culinárias

 Se o salão de jantar começar a parecer 
prosaico, vá comer na cozinha do navio, 
na sala de controle dos motores ou no 
deque superior do Joie de Vivre, navio da 
Uniworld para 128 passageiros. O novo 
jantar progressivo (cada prato em um 
espaço diferente) está disponível em 
todos os supernavios europeus da linha 
e destaca ingredientes de origem local – 
em uma viagem de oito dias de ida e volta 
a Paris, por exemplo, o cardápio inclui 
roulade de carne, petiscos de frutos do 
mar frescos e muito mais. Saídas em di-
versas datas até 4 de novembro de 2019; 
a partir de US$ 3.999. 

 O novo embaixador de vinhos da Silversea,
o enólogo Lawrence d’Almeida, realizará 
algumas viagens focadas na cultura 
vinícola durante as quais conduzirá 
degustações/palestras a bordo (“Eu não 
acredito em falar de vinho sem um copo 
na mão”, ele diz) sobre a história e a evolu-
ção da bebida. D’Almeida também super-
visionará excursões em terra desenhadas 
conforme as safras de vinhedos ao redor 
do mundo, inclusive várias na Austrália 
em uma viagem de 14 dias de Sydney a 
Bali a bordo do Silver Whisper, para 382 
passageiros. Saída em 2 de fevereiro de 
2019; a partir de US$ 8.900. 

 Neste ano, a programação de aulas 
nos Centros de Culinária dos navios da 
Oceania Cruises Marina e Riviera, para
1.250 passageiros, aumentou para 16 
opções, com cursos que ensinam a arte 
da culinária escandinava, a preparação 
de massas artesanais, a confecção 
de crepes e muito mais. Os cozinheiros 
domésticos podem até afiar sua prática 
com facas no Riviera durante um cruzeiro 
de dez dias de ida e volta a Miami que 
passa por Porto Rico, Santa Lúcia, Antígua 
e outros portos caribenhos. Saídas em 
diversas datas, de 9 de dezembro de 2018 
até 5 de dezembro de 2019; a partir de 
US$ 1.999.

Embarque com apetite

A Holland America prevê para este mês de dezembro a viagem inaugural do Nieuw Statendam (navio 
irmão do Koningsdam), com capacidade para 2.666 passageiros, que vai estrear um local de música ao 
vivo criado em parceria com a revista Rolling Stone, além de vários restaurantes projetados por Adam 
D. Tihany. Entre eles estão uma filial da brasserie Sel de Mer, do chef Rudi, e o pan-asiático Tamarind, 
com terraço ao ar livre. Está agendada uma viagem de ida e volta de sete dias a Fort Lauderdale com es-
calas nas Bahamas, na Jamaica e em Cozumel, no México. Saída em 6 de janeiro de 2019; a partir de US$ 939.

O boom de navios continua

A partir da esquerda: jantar da Uniworld, o Centro de Culinária da Oceania e os vinhedos da Sirromet Wines, 
em Queensland, uma parada no roteiro de Sydney a Bali da Silversea.
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Check-in

Quando foi inaugurado em Banana Bay, 
no ano passado, como o primeiro hotel 
de luxo de São Cristóvão, o Park Hyatt 
St. Kitts prometeu causar impacto 
positivo também no cenário culinário 
dessa ilha do Caribe. Além de abrir três 
novos restaurantes de alta gastrono-
mia, o chef executivo Pankaj Bisht ajudou 
uma família local a estabelecer uma 
granja avícola que fornece ao hotel de 
126 quartos todos os ovos usados na 
comida (eles ficam maravilhosos sobre a 
torrada de abacate e pimenta do restau-
rante The Great House). Bisht também 
anunciou os planos de trabalhar com a 
escola de culinária da ilha para trei-
nar e desenvolver talentos locais. Os 
hóspedes ainda podem conhecer um 
pouco dos sabores da região em uma 
aula particular de culinária caribenha, 
em que preparam pães de milho fritos 
e buljol (salada) de grão-de-bico com 
molho de pimenta. Depois, podem 
ir para a piscina à beira-mar para 
uma soneca pós-banquete. Quar-
tos duplos a partir de US$ 400, 
incluindo café da manhã e crédito 
de US$ 100 para uso no hotel. 
Aula de culinária, US$ 75. 

Nova cozinha 
no Caribe

O salão do Fisherman’s Village, no Park Hyatt 
St. Kitts, e (no destaque) linguine com lagosta 
pescada no píer atrás do restaurante. 

O Horseshoe Bar, do The Shelbourne Dublin, é tão 
popular entre os moradores locais – até mesmo Bono 
foi visto por ali – que o hotel de 265 quartos decidiu 
abrir outro bar apenas para os hóspedes. Clientes 
de fora ainda podem aproveitar o popular pub com 
temática de caça – assim como o elegante No. 27 Bar & 
Lounge –, mas o 1824 Bar, cujo nome se refere à data 
de inauguração do hotel, reserva suas banquetas e 
sofás apenas para os hóspedes (limitado a 40 pessoas) 
em uma aconchegante sala de estar forrada de estan-
tes de livros. Como ocorre nos outros bares da cidade, 
o whisky irlandês domina a carta de bebidas. Quartos 
duplos a partir de US$ 441, incluindo café da manhã e 
um almoço ou jantar cortesia para duas pessoas.

Sociedade secreta do whisky 

JANTAR CASEIRO: Leve para casa um pouco dos sabores do sul americano (estamos falando de frango frito, 
macarrão com queijo e muffins de milho) com o Soul of the South, novo livro de receitas que comemora o 
90º aniversário do resort Sea Island, na Geórgia, onde ficam o Lodge, com 43 quartos, e o Cloister, que tem 
265 quartos. A partir de US$ 85, shop.seaisland.com. 

Festa particular: 1824 Bar, 
do The Shelbourne.
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Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: dim sum 
de cabrito do Maido, o shopping center Larcomar e a orla 

de Miraflores, tecidos artesanais em Qala, gim tônica 
com infusão de rosas no El Bodegón e artigos produzidos 

de forma sustentável no Ayni Design Lab.

O gosto de Lima

POR QUE IR  Os viajantes há muito 

tempo veem Lima como uma 

porta de entrada para outros 

destinos populares do Peru, 

mas quem dedicar um pouco 

de tempo a esta capital litorâ-

nea – que teve crescimento

econômico estável na última

década – perceberá que é 

um dos locais mais sofisti-

cados da América do Sul. É 

também um dos destinos 

gastronômicos mais interes-

santes do mundo: neste ano, 

foi a única cidade a aparecer 

duas vezes nos primeiros 

dez lugares da lista dos 50 

Melhores Restaurantes do 

Mundo. O número 7, Maido, 

fica no agitado bairro de 

Miraflores, 8 quilômetros ao 

sul da região central, em uma 

área que abriga arquitetura 

contemporânea, parques 

públicos vibrantes e muitos 

dos restaurantes e lojas mais 

procurados de Lima. 

COMER  A diáspora japonesa na 

América Latina deu origem 

à culinária nikkei (a palavra 

refere-se a imigrantes japo-

neses e seus descendentes). 

O melhor lugar em Lima – se 

não em todo o Peru – para 

experimentar a fusão de sa-

bores peruanos e japone-

ses é o restaurante do chef 

Mitsuharu “Micha” Tsumura, 

Maido (Calle San Martin 399). 

Faça reservas com antece-

dência para desfrutar do re-

quintado menu-degustação, 

pedir à la carte ou sentar no 

balcão de sushi para as-

sistir aos chefs montarem 

pratos com precisão artística.  

Inaugurado em julho, o 

mais novo restaurante do 

superchef peruano Gastón 

Acurio, o El Bodegón (Ave-

nida Tarapacá 197), oferece 

pratos rústicos e rápidos em 

um local estilo taberna. O 

cardápio, que sempre muda, 

tem cerca de 50 pratos inspi-

rados nas receitas da família 

Acurio que costumam incluir 

ingredientes como feijão, 

arroz e mandioca. Um des-

taque recente: rocoto relleno 

(pimentões recheados).

A cinco minutos de carro a 

oeste, outro restaurante de 

Acurio em Miraflores, o La 
Mar (Avenida La Mar 770), 

serve os pratos que fizeram 

dele a maior autoridade em 

Na capital do Peru, restaurantes aclamados fazem 
brilhar o bairro de Miraflores
POR LINDSAY LAMBERT DAY  FOTOGRAFIA DE LUIS GARCÍA

Cidade imperdível
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e artesanato peruanos e à

Ilaria para comprar joias mas-

culinas e femininas feitas de 

prata e pedras semipreciosas.

VER  Em intenso contraste com 

os arranha-céus modernos de 

Miraflores, Huaca Pucllana 

(Calle General Borgoño, Bloco 8) 

é uma pirâmide de adobe e 

barro construída entre 700 

e 400 a.C. por habitantes 

de uma civilização indígena 

pré-incaica conhecida como 

Lima. Feche a visita com 

uma refeição no restaurante 

altamente conceituado do 

local – pegue uma mesa no 

pátio para admirar a vista 

da pirâmide.

FICAR  O Belmond Miraflores 
Park, com 89 suítes e vista 

para o mar, oferece aos hós-

pedes quartos em estilo co-

lonial com janelas que vão do 

chão ao teto, embora algumas 

das melhores vistas estejam 

no andar de cima, na piscina 

da cobertura. Tratamentos 

no Zest Spa empregam os 

benefícios energizantes e 

refrescantes de ingredientes 

orgânicos à base de plantas, 

como chocolate, café e péta-

las de rosa. Quartos duplos a 

partir de US$ 320, incluindo 

café da manhã e crédito de 

US$ 100 para uso no spa. 

Construído em 1927 no bairro 

residencial de San Isidro, em 

Lima, o Country Club Lima 
Hotel, com 83 quartos, abri-

ga 300 objetos de arte his-

tóricos peruanos do acervo 

do Museu Pedro de Osma. O 

Bar Inglés é o local ideal para 

um pisco sour; já no andar de 

cima, a suíte Dom Pérignon, 

recém-inaugurada, recebe os 

hóspedes com decoração 

dourada, caviar na chegada 

e entrega noturna de garra-

fas de champagne. Quartos 

duplos a partir de US$ 220, 

incluindo café da manhã e um 

almoço ou jantar cortesia para 

duas pessoas.  

tradicional café conquistou 

seguidores leais por seus 

produtos de panificação, que 

variam de éclairs cremosos 

a robustos quadrados de bolo 

de chocolate.

O coquetel nacional do Peru, 

o pisco sour, é onipresente na 

cidade. No bar do restaurante 

Ámaz (Avenida La Paz 1079), 

harmonize com petiscos ins-

pirados na Amazônia, como 

banana com chalaquita (um 

tradicional molho peruano 

feito com pimentão, cebola 

e coentro). Peça a segunda 

rodada e mergulhe no clima 

sensual do restaurante: 

paredes turquesa, plantas 

exuberantes e lustres de 

inspiração botânica. 

COMPRAR  Silhuetas suaves e 

estruturadas, malhas de al-

paca e macramês monocro-

máticos feitos à mão definem 

os vestidos, peças e acessó-

rios da Ayni Design Lab (Jirón 

Gonzales Prada 355, Oficina 

204), uma boutique de luxo 

dedicada ao estilo sustentável 

e à produção de artesãos e te-

celões peruanos certificados. 

Construído em um penhasco 

ao longo do calçadão de Mira-

flores, Larcomar (Malecón de 

la Reserva 610) é um shopping

center amado pelos limenhos 

em virtude das vistas deslum-

brantes do oceano e da varie-

dade de restaurantes e lojas. 

Vá à Qala em busca de arte 

ceviche. O cardápio dessa 

cebichería casual enfeitada 

com bambu tem muitas va-

riações do prato nacional, 

mas, para um verdadeiro 

sabor peruano, peça um com 

pisco ou leche de tigre (uma 

marinada cítrica picante).

BEBER  Se precisar de um es-

tímulo, tome um café ou um 

cappuccino na Pastelería 
San Antonio (Avenida Vasco 

Núñez de Balboa 770). Esse 

Em sentido horário: bar do Ámaz, 
Pastelería San Antonio, joia da 
Ilaria e La Mar.

DICA
“Visite o Parque del Amor, 

onde vendedores oferecem de 
tudo, de joias feitas à mão a 

comida de rua. Um local favo-
rito para um almoço casual é 
La Lucha Sanguchería Criolla, 
a dez minutos a pé do parque. 
Eles têm as melhores tortas 

peruanas; peça a de jamón del 
país (presunto curado).” 

– Minerva Padilla, consultora 
de viagens Virtuoso 
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Entrevista

Por que eu viajo
As viagens tiveram papel fundamental na formação do 
chef executivo Felipe Rodrigues, do Palácio Tangará
ENTREVISTADO POR JULIANA A. SAAD

AIS DO QUE A TÉCNICA CULI-
nária aprendida em escolas,

viajar pode ser o melhor ingre-

diente para a evolução pro-

fissional de um chef de cozinha. É o que 

garante Felipe Rodrigues, 37 anos, chef 

executivo do Palácio Tangará, hotel 

da Oetker Collection em São Paulo. 

Nascido em Santo Ângelo, Rio Grande 

do Sul, mudou-se ainda jovem para 

Londres e lá iniciou a carreira no res-

taurante The Belvedere. Mais tarde, na 

Suécia, chefiou o duplamente estrelado

restaurante Mathias Dahlgren Matsalen – 

atualmente reaberto como o vegetariano 

Rutabaga – no Grand Hôtel Stockholm, 

onde chegou a cozinhar até para a 

família real sueca. Depois de fazer uma 

viagem de pesquisa pelo Peru, voltou 

ao Brasil e, em 2017, foi contratado 

pelo Tangará, onde o renomado chef 

franco-americano Jean-Georges Von-

gerichten assina as criações culinárias. 

O chef brasileiro afirma que viajar foi 

determinante em praticamente todas 

as suas escolhas e conta que, além de 

voar pelas rotas profissionais, costuma 

viajar a lazer com a esposa, Fernanda 

(que conheceu na Suécia). Confira 

algumas das inspirações colhidas por 

Felipe Rodrigues em suas experiências 

pelo mundo. (C
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Em sentido horário, a partir 
do alto: um dia de verão na 
Praia de Mermerli, em Antália, 
Turquia; sushi crocante 
de salmão com emulsão 
de chipotle, shoyo e mel 
do Tangará Jean-Georges; 
e os chefs Jean-Georges 
Vongerichten e Felipe 
Rodrigues (à direita) em NY.
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Meus destinos mais frequentes são 
Suécia, Nova York e Santa Catarina. 
Visito bastante a Suécia – tenho cida-

dania sueca e um vínculo muito forte 

com o país, além de vários amigos lá. 

É o lugar onde construí bons pilares da 

minha carreira, e sempre me inspira. 

Vou muito a Nova York por questões 

profissionais, ligadas ao Palácio Tangará. 

Confesso que gostaria de ter mais 

tempo para conhecer essa cidade fan-

tástica. Grande parte da minha família 

vive em Santa Catarina, que acabou se 

tornando um ponto de encontro entre 

São Paulo e Rio Grande do Sul.

Acho que todos os lugares são sur-
preendentes, principalmente na primeira 

vez. Geralmente, cada destino é um co-

meço de experiência e gosto de deixar 

o dia acontecer. Os destinos que mais 

me impressionaram foram: Monastir e 

descongelar os pés. Quando chegamos 

a Östersund, a temperatura baixou para 

-23 graus e o carro parou de funcionar. 

Entramos em uma fazenda para pedir 

socorro e, no fim, fomos resgatados 

pelo avô de um dos meus amigos. A dica 

que ficou: em invernos de fato, utilize 

veículos e roupas apropriados.

Na Suécia, recomendo o Fäviken, em Åre, 

um dos lugares mais originais que conheci, 

com um pôr do sol incrível e fiel aos in-

gredientes da região. Em Estocolmo, o 

restaurante Mathias Dahlgren Matbaren, 

do chef homônimo, no Grand Hôtel 

Stockholm, serve um delicioso filé-mignon 

com trufas negras e ovo perfeito. E em Go-

temburgo, gosto muito do Sjömagasinet, 

que faz um excelente linguado na mantei-

ga noisette com raiz-forte e pancetta.

Em Londres, o restaurante The Belvedere, 

no Holland Park, serve o tradicional Roast 

Rib of Beef acompanhado de Yorkshire 

pudding, batatas e molho ao vinho tinto 

aos domingos. E, se for em julho, reserve 

um tempinho para aproveitar o Hampton 

Court Palace Garden Festival.

Em São Paulo, gosto de muitos restau-

rantes, como Tan Tan Noodle Bar, Tuju, 

A Casa do Porco e Chef Vivi.

Outros restaurantes que me surpreen-
deram de maneiras distintas e me ins-

piram de forma permanente são: Guy 

Savoy, em Paris; La Cuchara de San 

Telmo, em San Sebastián; Martin Bera-

sategui, em Guipúscoa; e Old Kingdom, 

em Melbourne.

PARA ONDE VAI?
Nos meus planos está uma viagem à 

Ásia. Quero muito conhecer os países 

da região, pois tenho um interesse 

enorme pela gastronomia, história e 

cultura dessa parte do planeta.  

Celebração da florada das cerejeiras em Estocolmo (acima) e Rodrigues (primeira fila, 
terceiro a partir da esquerda) e a equipe do restaurante Mathias Dahlgren Matsalen no 
Grand Hôtel, em Estocolmo, em 2013.

“Geralmente, cada 
destino é um começo 

de experiência e 
gosto de deixar o 
dia acontecer.”

El Jem, na Tunísia, e Antália, na Turquia, 

ambos por seus sítios arqueológicos, 

belezas naturais, religião, gastronomia 

e costumes; Chapada Diamantina, na 

Bahia, pela natureza incrível; Amsterdã, 

pela conexão das pessoas com os ca-

nais e a água e pelo modelo de mobili-

dade urbana e de sociedade; e Gotland, 

na Suécia, uma ilha de beleza ímpar 

cujo modo de vida é bastante tranquilo.

Um fato inusitado aconteceu em 
uma viagem de Estocolmo para Åre, 

durante o inverno, com temperatura 

de -20 graus Celsius. Era madrugada, 

eu e amigos dirigíamos um VW Voyage 

86, e nas primeiras horas de estrada 

o aquecimento do carro congelou e 

parou de funcionar. Vestimos todas as 

roupas possíveis. Faltavam oito horas 

para chegar; parávamos em postos de 

serviço a cada hora para tomar café e 
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Mesa posta

Uma xícara de Seul 
Na capital coreana, casas de chá oferecem de tudo um pouco: da paz à cultura pop

POR CAROL PUCCI  FOTOGRAFIA DE LAURYN ISHAK

Serviço de chá com 
um monge budista. 
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que ajudaram a espalhar a cultura das 
infusões poucos séculos depois de in-
troduzida no país, este me pareceu ser 
o lugar ideal para começar. Tomar chá 
é uma forma de meditação, destinada a 
rejuvenescer a mente e o corpo. “Cada 
xícara de chá é diferente”, diz Hyun. “As-
sim como a vida.”

Os sul-coreanos adoram café, mas re-
correm ao chá quando querem acalmar 
o estômago, aliviar o estresse ou curar 
um resfriado. Tão importantes quan-
to os chás – não apenas os verdes e pretos 
feitos com folhas, mas também elixires 
produzidos com buquês de tâmaras co-
zidas, gengibre, folhas de pinheiro, ervas 
e f lores – são as casas de chá intimistas 
que os servem.

Decorados com mesas baixas, piso 
aquecido e janelas com vista para jardins 
f loridos, esses esconderijos oferecem 
uma fuga em uma cidade movimentada, 
onde a paz e a solidão podem ser difíceis 
de encontrar. Esteja você perambulando 
pelos becos de bairros mais antigos, como 
Insadong, ou explorando os shoppings da 
moda em Gangnam, haverá sempre uma 
casa de chá destinada a ajudá-lo a viven-
ciar seu momento zen. Aqui estão cinco 
pontos de Seul que valem uma parada.
 
Retiro na montanha

CHA-TEUL 
Em Bukchon Village, um tradicional 
bairro de hanoks baixas (casas típicas 
coreanas construídas pela primeira vez 
no século 14), boutiques e galerias de 
arte, essa casa de chá de propriedade fa-
miliar fica em uma rua arborizada, onde 
os coreanos às vezes posam para fotos 
vestindo trajes tradicionais hanbok. De-
pois de uma visita a Gyeongbokgung, o 
principal palácio real da Dinastia Joseon, 
este é o local para apreciar a vista das 
montanhas e relaxar no jardim ou nas 
almofadas espalhadas pelo chão em uma 
hanok de cem anos de idade. Garçons 
anglofalantes e menus em inglês fazem 
de Cha-teul uma das casas de chá mais 
amigáveis para turistas em Seul. Música 
clássica ou tradicional coreana toca ao 
fundo, ditando o clima ideal para uma 
conversa sem pressa. Não se vê ninguém 
usando laptop ou falando ao celular.
O QUE BEBER: O menu lista os benefícios 
para a saúde de mais de 40 chás, ser vi-
dos quentes ou gelados, dependendo 
da estação do ano. Há um chá de jujuba, 
uma bebida espessa e quente feita com a 

coreana tradicional. “Apreciar o chá re-
quer prática”, ela diz, incentivando-me 
a levar uma pequena xícara de cerâmica 
às minhas narinas, inspirar, tomar um 
gole e sentir como o líquido aquece mi-
nha garganta e, por fim, todo o meu ser. 

Com mais tempo, eu poderia saborear 
a delicada culinária monástica do res-
taurante do centro ou passar a noite em 
um templo próximo. Mas eu vim a Seul 
para aprender mais sobre o chá e, consi-
derando que foram os monges budistas 

ENTADA EM UMA PLATAFORMA   
atrás de uma mesa de madeira 
curvada, Neung Hyun, uma mon-
ja budista, me recebe com um fu-

megante chá verde. Óculos de aro preto 
emolduram seus olhos sob a cabeça ras-
pada, e ela sorri enquanto eu tiro meus 
sapatos e me sento de pernas cruzadas 
sobre uma almofada para uma cerimô-
nia do chá no Centro de Informações de 
Templestay, em Seul, onde os visitan-
tes são convidados a conhecer a cultura 

Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: mulher vestindo um hanbok, bolo de
abóbora cozido no vapor com chá de trigo sarraceno (ambas as cenas na casa de chá 

Cha-teul), seleção de chás e fachada da Ossuloc.
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Recanto de paz

SHIN OLD TEA HOUSE
Na mesma rua da Osulloc, escondida em 
um beco dentro de uma hanok decorada 
com antiguidades e mesas de madeira 
polida, Shin é uma das casas de chá mais 
antigas de Seul, administrada pela mes-
ma família há várias gerações. Situada 
a poucos passos da mais movimentada 
rua comercial da vizinhança, é o lugar 
perfeito para fugir das multidões. Ao che-
gar, os visitantes tiram os sapatos em 
um jardim repleto de periquitos para de-
pois pisar em assoalhos aquecidos cober-
tos com almofadas de seda coloridas.  
O QUE BEBER: Chás gelados refrescam 
o paladar nos meses mais quentes: de 
amora, de cidra e marmelo e de pera, ca-
nela e gengibre. Com um pequeno menu 
de lanches, a casa serve bolos de arroz e 
mingau de feijão-vermelho e abóbora nos 
dias frios e bingsu (raspadinha) de chá 
verde e jujuba durante os meses de verão. 
47-8 Insadong-gil, Jongno-gu. 

Esconderijo suburbano

TTEURAN
Lojas que vendem panquecas de feijão 
moyashi, perfumes e grãos de café torra-
dos atraem os visitantes para os estreitos 
becos de Ikseondong, uma comunidade 
de hanoks históricas que lentamente vem 
se valorizando, mas ainda não é tão turís-
tica quanto a vizinha Insadong. Não há 
placas em inglês apontando o caminho pa-
ra Tteuran, uma casa de chá suburbana 

dois andares. Filas também se formam 
na calçada, onde os funcionários entre-
gam amostras a quem passa por ali.
O QUE BEBER: Peça qualquer coisa feita 
com o chá verde premium da Osulloc, 
cultivado na ilha sul-coreana de Jeju. Po-
pulares especialmente entre os jovens 
coreanos são os toques de chá verde em 
sobremesas e bebidas tradicionais com 
café – há um chá fresco de limão coberto 
com sorvete de frutas cítricas, um café 
com leite e chá verde e um chá infundido 
com tangerinas de Jeju. 170 Kwanhun-dong, 
Jongno-gu; osulloc.com/kr/en.

fervura dessa fruta amarelada de origem 
asiática, que dizem estimular o apetite; 
um refrescante chá “Five Taste” (pican-
te, doce, salgado, amargo e azedo), ela-
borado com frutos secos de omija, bom 
para dores de cabeça e ressacas; e um 
ssanghwa caseiro, tônico à base de ervas 
preparado à noite, ao longo de 14 ou 15 
horas. Como a maioria das casas de chá, 
Cha-teul serve lanches e sobremesas, 
artisticamente organizadas em peque-
nas tigelas e pratos. Seu doce tradicio-
nal é um encorpado e gelatinoso bolo 
de abóbora cozido no vapor e coberto 
com sementes de abóbora, servido com 
colheres de madeira para compartilhar. 
26 Bukchon-ro 11na-gil, Jongno-gu.  

Clima jovem

OSULLOC
Peça a um coreano com menos de 30 anos 
que lhe recomende uma casa de chá e ele 
lhe indicará um elegante e moderno café 
administrado pela Osulloc, uma grande 
exportadora de chá verde orgânico cria-
da pelo falecido fundador da empresa 
coreana de cosméticos Amorepacific. 
Embora a marca tenha vários pontos de 
venda em Seul, seu misto de loja-concei-
to e casa de chá fica em Insadong, um 
dos bairros mais antigos da cidade e um 
popular destino turístico repleto de ca-
fés, galerias de arte e antiquários. Chás 
embalados de maneira atraente enfi-
leiram-se nas prateleiras dessa movi-
mentada loja, que serve chá e lanches no 
andar de cima em um moderno salão de 

Chá de flor de pinheiro, mingau de feijão-vermelho e pãezinhos de caqui seco 
recheados de nozes da Tteuran e (à direita) o interior zen da casa de chá.

Mesa com vista para o jardim da Shin Old Tea House.

Mesa posta
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aromatizado com bergamota e prepa-
rado pelo renomado mestre de chá co-
reano Su Yeon Kim. O artesão local Sun 
Mi Kim é o responsável pelas delicadas 
cerâmicas usadas no serviço. O menu de 
doces tradicionais inclui um waff le de 

bolo de arroz-negro coberto com sorve-
te de batata-doce e um bingsu Gangnam 
style – tigela repleta de gelo de leite ras-
pado coberto com favo de mel, creme 
chantili, purê de maçã assada e pecãs. 
606 Teheran-ro, Gangnam-gu.  

popular entre os visitantes japoneses, que se 
lembram dela como locação do filme ni-
po-coreano Café Seul. A proprietária, Kim 
Aeran, prepara ela mesma todos os lan-
ches e chás. Os clientes ocupam as mesas 
ou sentam-se em um piso aquecido com 
vista para o jardim de flores e ervas. O chá é 
servido em tigelas sobre pires de madeira, 
junto com doces feitos na casa, como pãe-
zinhos de caqui seco recheados com nozes.
O QUE BEBER: A carta de chás da Tteuran 
é organizada em categorias – fermenta-
dos, plantas silvestres, flores e misturas 
de ervas medicinais –, com fotos e des-
crições dos benefícios para a saúde de 
cada um. Tomei um chá leve, feito com 
as folhas torradas da aromática artemí-
sia, que dizem ser um tônico do sistema 
imunológico. Bolos crocantes de arroz 
com artemísia também surgem nas ti-
gelas do mingau de feijão-vermelho feito 
por Kim, um item comum nas casas de 
chá coreanas em meses frios. Nos dias 
mais quentes, ela adiciona bingsu. 17-35  
Supyo-ro 28-gil, Jongno-gu.

Gangnam style

THE LOUNGE, PARK HYATT HOTEL
Localizada em Gangnam, sofisticado 
distrito financeiro da cidade, The Lounge 
é uma moderna casa de chá instalada no 
24º andar, com vista panorâmica das lu-
zes da cidade à noite. 
O QUE BEBER: Soft jazz e sofás confortá-
veis convidam a relaxar com uma xícara 
de chá verde exclusiva do Park Hyatt, 

IR  As casas de chá de 

Seul são especialmente 

aconchegantes durante 

os meses mais frios. A 

maioria, assim como 

muitos restaurantes, 

oferece menus em 

inglês com explicações 

sobre por que escolher 

determinada bebida 

ou lanche (os coreanos 

atribuem benefícios 

à saúde a tudo que 

comem e bebem). Seu 

consultor de viagens 

pode organizar visitas 

ao Centro de Informa-

ções Templestay atra-

vés da Ordem Jogye de 

Budismo Coreano, que 

disponibiliza programas 

culturais aos visitantes, 

inclusive a oportuni-

dade de tomar chá 

com um monge. 

FICAR  As janelas do 

chão ao teto descor-

tinam belas vistas da 

cidade nos 185 quartos 

do Park Hyatt Seoul, 

situado em Gangnam, 

em frente ao shopping 

subterrâneo Coex. Ba-

nheiros em pedra escul-

pida incluem banheiras 

de imersão e duchas 

do tipo rainshower. 

Relaxe na piscina de 

borda infinita aquecida 

do 24º andar ou tome 

um saquê à luz de velas 

enquanto um DJ toca 

no aconchegante bar

de vinil Timber House. 

Quartos duplos a partir 

de US$ 465, incluindo 

café da manhã, crédito 

de US$ 50 para refei-

ções e uma garrafa de 

vinho tinto no quarto.

O Conrad Seoul, loca-

lizado em uma torre 

de vidro no distrito co-

mercial de Yeouido, fica 

à beira do Rio Han. A

maior parte dos 434 

quartos tem vista para 

o rio, assim como o 37 

Grill & Bar, no 37º andar. 

Quartos duplos a partir 

de US$ 270, incluindo 

café da manhã e crédi-

to de US$ 100 para uso 

no hotel.

Em busca das melhores xícaras de Seul
HORA DO CHÁDICA

“Eu adoro o clima de cidade 
grande de Seul, mas, para 
um passeio mais tranquilo, 

recomendo uma caminhada em 
meio à natureza pela manhã, 

de preferência bem cedo. Seul 
é relativamente montanhosa, 
com muitas áreas verdes fora 

do centro da cidade. Mesmo no 
centro, há alguns morros e bons 

lugares para caminhar, entre 
eles Namsan (san significa 
‘montanha’ em coreano). 

Confira também Gwanaksan, 
perto da Universidade Nacional 

de Seul, e Bukhansan, um 
parque nacional localizado 

dentro dos limites da cidade.”

– Jeanie Colclough,  
consultora de viagens Virtuoso

O Lounge do Park Hyatt Seoul e (à direita) o bingsu com favo de mel, chantili, 
purê de maçã assada e pecãs da casa de chás Montanha Warak.
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CEO E PRESIDENTE DA  
Riedel Crystal, membro da 

11ª geração à frente da com-

panhia, credita o contínuo 

crescimento de seus negócios fami-

liares em parte à inquietação. “Acre-

dito que uma das razões pelas quais 

a marca Riedel é bem-sucedida é 

porque nenhuma das três últimas 

gerações conseguiu ficar parada”, 

diz este pai de 41 anos morador de 

Kufstein, na Áustria. Seu próprio pai 

viajava todas as semanas a negócios 

quando ele era criança. “Percebo 

agora que ele e eu nos inspiramos 

para novas criações em grande par-

te nas nossas intensas viagens pelo 

mundo”, diz Riedel. Durante um ano 

típico, ele circula pelo mundo a tra-

balho, mas para viagens pessoais 

com sua família – sua “viagem pre-

ferida” – ele se volta para seus luga-

res favoritos: Alto Adige, Veneza, o 

sul da França, Flórida e Nova York. 

Na minha mala

Meus itens essenciais
É claro que Maximilian Riedel leva a própria 
taça de vinho nas viagens 
RETRATO POR STEFAN HOBMAIER

NÃO SAIO DE CASA SEM: 

1. Minha mala Louis 
Vuitton tem viajado 

comigo pelo mundo. 

Devido a seu tamanho, 

eu recebo alguns olha-

res condenatórios de 

vez em quando nos EUA 

quando a levo a bordo. 

2. Um pano de poli-
mento Riedel. É grande 

o suficiente para ser 

usado como lenço e,

ao mesmo tempo, é 

capaz de polir cristais 

de vidro melhor do que 

qualquer outro.

3. Um suéter de 
casimira da Loro Piana 

que comprei em Saint 

Moritz há 15 anos. 

4. Fones de ouvido 
Beoplay, da B&O.

5. Uma taça de 
vinho Riedel O to Go, 

que uso em todas as 

ocasiões e em todos

os meus voos.

6. Uma capa de 
passaporte da Louis 
Vuitton. É um pouco ir-

ritante, já que devo tirar 

o documento da capa 

em todas as inspeções, 

mas foi um presente es-

pecial da minha esposa. 

7. Meu cartão 
Lufthansa Senator 

abriu muitas portas.

8. Uma imagem ultras-
sonográfica do meu filho 

antes de ele nascer, como 

um amuleto da sorte.  

Riedel em seu escritório 
em Kufstein, na Áustria.

5.

4.

3.
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ESPECIAL 
12 PÁGINAS

+ Nossos parques nacionais favoritos

CALIFÓRNIA

O MELHOR DA VIDA 
NA COSTA OESTE

ENCARTE PUBLICITÁRIO
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 BOAS-VINDAS

Foi com grande satisfação que nos juntamos ao Virtuoso 
para trazer até você este caderno especial sobre a Califór-
nia. Com 67 hotéis e resorts Virtuoso no estado – mais 
do que qualquer outro nos Estados Unidos –, a Califórnia 
tem orgulho de manter um relacionamento muito espe-
cial com a rede e com você, o leitor da Virtuoso Life.

O estilo californiano de luxo descontraído e sua incrível 
riqueza de experiências sempre atraíram viajantes exigen-
tes do mundo todo. O Estado Dourado oferece qualidade, 
autenticidade, exclusividade e experiências significativas – 
tudo com uma atmosfera distintamente californiana.

De resorts de alto nível e culinária única a uma cultura 
vibrante, muitas opções de entretenimento, a Califórnia 
é o destino de férias perfeito. 

Apresentamos aqui nossa seleção de experiências 
extraordinárias e itinerários temáticos para destacar as 
muitas atividades e vivências que você pode incluir na 
sua próxima viagem à Califórnia – que será lembrada pelo 
resto da vida. 

Portanto, relaxe e entregue-se ao Estado Dourado. Esta-
mos ansiosos para recebê-lo na Califórnia!

Sonhe grande,

 

Caroline Beteta
Presidente e CEO 
Visit California

Bem-vindo 
ao estado 
do luxo
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 NO NOSSO RADAR 

Junte-se a artistas, galeristas e 

colecionadores para conhecer Los 

Angeles por uma lente criativa: a 

Frieze Los Angeles será realizada 

no Paramount Pictures Studios, em 

Hollywood, de 14 a 17 de fevereiro de 

2019. A feira de arte global organizada 

pela equipe da revista Frieze e por 

feiras de arte de Londres e Nova York 

contará com estandes e mostras de 

68 galerias de 13 cidades, incluindo 

Los Angeles (é claro), Nova York, 

Seul, Cidade do México, Londres, 

Beirute, São Paulo e Glasgow. 

Um destaque muito esperado na 

Frieze Los Angeles: uma estrutura 

projetada especialmente para a 

feira pelo célebre arquiteto Kulapat 
Yantrasast, fundador da wHY. As co-

laborações da empresa baseada em 

Los Angeles com artistas renomados 

como Jeff Koons e Ellsworth Kelly – e 

mais de 20 importantes instituições 

culturais – fizeram de Yantrasast um 

queridinho do mundo das artes. 

Além da presença das galerias, 

haverá apresentações, exibições, 

performances, poesia e projeções no 

local e em toda a cidade, destacando 

Los Angeles como um foco de experi-

mentação interdisciplinar. frieze.com.

CALIFÓRNIA ESSENCIAL 
Eventos e comidas para sua próxima viagem

NOVOS SABORES 
Incursões artísticas em Los Angeles 

muitas vezes levam ao centro da cidade – 

lar do The Broad e do MOCA, entre outros 

museus – e ao Arts District, no flanco 

leste, onde lojas descoladas dividem as 

ruas com novos restaurantes. A novata 

deste ano, Jessica Largey, vencedora do 

James Beard Award, faz dos ingredientes o 

destaque dos pratos do Simone, instalado 

em um edifício restaurado de 1921, com 

toques art déco. Outro recém-chegado, o 

Nightshade, dirigido pelo ganhador do Top 

Chef Mei Lin, apresenta um cardápio de 

frutos do mar baseado em diversas tradi-

ções culinárias (lasanha com pimenta de 

Sichuan, por exemplo) e apresentado com 

extremo esmero – chega a ser artístico, até. 

FICAR Nada em L.A. é tão 
glamoroso quanto a esquina da 
Beverly com a Wilshire, onde o 
Montage Beverly Hills, com 201 
quartos, oferece a base perfeita 
para um mergulho profundo nas 
artes. Além disso, fica a uma qua-
dra da Rodeo Drive e tem uma 
piscina na cobertura e um spa.
Viajantes Virtuoso têm café da 
manhã todos os dias e crédito de 
US$ 100 para uso no resort.

Instalação de Kulapat Yantrasast, o 
próprio Yantrasast e o Paramount 

Pictures Studios.

Piscina na cobertura do 
Montage Beverly Hills.

A chef do Simone, 
Jessica Largey.

ARTE EM L.A. 
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 NO NOSSO RADAR 

Quando a fazenda é a mesa
Durante o Outstanding in the Field, a 

lacuna entre a fazenda e a mesa pode ser de 

apenas alguns centímetros. Desde 1999, 

essa caravana culinária tem feito parcerias 

com grandes chefs locais para organizar 

banquetes em uma longa mesa comunitária 

em fazendas, jardins e bosques, além de 

docas e orlas marítimas ao redor do mundo. 

Os clientes de um desses pop-ups podem 

se ver sentados ao lado do fazendeiro que 

cultivou as hortaliças, dos pescadores que 

capturaram o peixe ou do queijeiro que sepa-

rou a coalhada do soro. Os ingressos para 

as próximas datas foram colocados à venda 

recentemente e incluem jantar no Flying Disc 

Ranch, um jardim de tamareiras em Thermal, 

Califórnia, perto de Palm Springs, no dia 17 

de fevereiro. Em breve serão anunciadas 

mais datas na Califórnia, para maio e junho. 

outstandinginthefield.com.

Fundada em 1981 por um pequeno grupo de proprietários de vinícolas califor-

nianas, como a famosa Mondavis, a Auction Napa Valley tornou-se um evento 

vinícola beneficente celebrado internacionalmente. O evento de quatro dias (de 

30 de maio a 2 de junho de 2019) abrange festas privadas organizadas por

vinícolas, leilões de caixas com cem ou mais garrafas (que incluem degusta-

ções diretamente do barril com os enólogos) e a grande Live Auction Celebration 

na área do resort Meadowood Napa Valley. Há muito para comemorar: a renda 

apoia organizações locais focadas na saúde da comunidade e na educação 

das crianças. auctionnapavalley.org.

ANO-NOVO NO GELO 
Entre em 2019 deslizando: no 

Ano-Novo, o histórico Hotel del 
Coronado, em San Diego, monta 

uma pista de gelo à beira-mar 

que capta a magia da época. 

Um lounge ao lado da pista, com 

fogueiras, chocolate quente 

e bebidas alcoólicas, oferece 

estímulos extras para deixar um 

pouco de lado a prancha de surfe. 

Viajantes Virtuoso têm café da 

manhã todos os dias e crédito de 

US$ 100 para uso no spa.

Faça um brinde

Auction Napa Valley e 
(à direita) a pista de gelo 

do Hotel del Coronado.

Da mesa à fazenda: 
preparando-se para o banquete 

do Outstanding in the Field. 

ENCARTE PUBLICITÁRIO



 AO VOLANTE

(B
IG

 S
U

R
) 

E
R

S
H

O
V

 M
A

K
S

/
G

E
T

T
Y

 IM
A

G
E

S
, (

P
O

S
T

 R
A

N
C

H
 IN

N
) 

K
O

D
IA

K
 G

R
E

E
N

W
O

O
D

Ponha o pé na estrada
Carros conversíveis se encontram com as paisagens abraçadas pelos 

penhascos do Estado Dourado – a terra prometida das road trips

SÓ NA CALIFÓRNIA! A predominância de montanhas relativamente próximas à costa torna possível surfar e esquiar no mesmo dia. Existem várias 
maneiras de conquistar o chamado California Double, como de Huntington Beach a Big Bear e de Surfers Point, em Ventura, a Mountain High. 

O passeio clássico pelo Big Sur, trecho litorâneo ao longo 

da rodovia Highway 1, na costa central da Califórnia, é 

um dos mais inesquecíveis do mundo. Começando em 

Monterey County, os 150 quilômetros entre Carmel-by-
-the-Sea e Hearst Castle atraem os viajantes (e escrito-

res como Henry Miller e o queridinho da Geração Beat, 

Jack Kerouac) com um fascínio quase palpável. Por mais 

de um ano, porém, fazer essa viagem foi quase impossível.

A estrada esteve intransitável por 14 meses depois que 

um deslizamento de terra cobriu um trecho de 400 metros 

de pista ao sul de Big Sur – que, durante a maior parte 

do ano passado, se viu como uma “ilha” costeira devido a 

outro deslizamento de terra ao norte da cidade. Graças a 

alguns reparos, mais rápidos do que o esperado, a estrada 

foi reaberta em julho, dando acesso mais uma vez ao 

arco de Ponte Bixby, ao restaurante Nepenthe, no topo 

da falésia (lar do famoso Ambrosia Burger), e a sublimes 

mirantes costeiros de onde é possível ver os raros condo-

res da Califórnia.

Faça passeios de um dia para o norte e para o sul partindo 

do Post Ranch Inn, um rancho do século 19 transformado 

em uma maravilha arquitetônica a 360 metros acima do 

Pacífico, onde todos os 39 quartos têm paredes de madeira 

de sequoia e janelas panorâmicas, ou do Ventana Big Sur, 
com 59 quartos, situado em 65 hectares de floresta costei-

ra primária. Viajantes Virtuoso têm café da manhã todos os 

dias e crédito de US$ 100 para uso em ambos os hotéis.

Big Sur revelado

Ponte Bixby, em Big Sur, e 
(no detalhe) o Post Ranch Inn.
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Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: Yosemite, Joshua Tree, Channel Islands e Death Valley.

Dia de parque
A Califórnia tem nove parques nacionais – mais do qualquer 

outro estado. Aqui estão seis para pôr na sua lista
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Parque Nacional 
de Yosemite
Famoso por suas cachoeiras 

e suas enormes faces de granito, 

esse parque incomparável, declara-

do Patrimônio da Humanidade pela 

Unesco em 1984, atrai 4 milhões 

de visitantes por ano por um bom 

motivo. Cobrindo mais de 2,8 mil qui-

lômetros quadrados, suas atrações 

naturais vão desde os penhascos 

íngremes de Yosemite Valley até a 

beleza alpina de Tuolumne Meadows. 

O parque recompensa os visitan-

tes o ano todo: a temporada da pri-

mavera na Califórnia é ideal para 

curtir cachoeiras; o verão propicia 

todo tipo de atividades ao ar livre; no 

outono, árvores coloridas e menos 

multidões; e o inverno transforma o 

parque em um playground nevado 

para esquiar e praticar snowshoeing. 

IMPERDÍVEIS

• Elevando-se a mil metros sobre 

o Yosemite Valley, El Capitan é o 

rei indiscutível dos monolitos de 

granito, além de uma meca para 

escaladores audaciosos. Leve 

seus binóculos para observar os 

alpinistas subindo pela encosta. 

• Deite-se em uma jangada inflá-

vel, deslize seus dedos na água e 

contemple as paredes de granito 

de Yosemite enquanto segue 

suavemente pelo curso do tran-

quilo Rio Merced. 

• De trilhas fáceis ao longo do 

Rio Tuolumne a caminhos mais 

acidentados que levam ao cume 

de altas montanhas, passando 

por lagos alpinos emoldurados 

pelo granito, há motivos de sobra 

para circular pelo parque, mas 

saiba que os campos de altitude 

de Tuolumne Meadows, a 2,6 mil 

metros, são acessíveis apenas de 

junho a outubro. Dica: pare para 

um hambúrguer e um sorvete no 

Tuolumne Meadows Grill.

Parque Nacional 
de Channel Islands 
Cinco ilhas na costa sul da Ca-

lifórnia formam um dos parques na-
cionais mais remotos das Américas. 

Conhecido pelas plantas endêmicas 

e pela abundante vida selvagem, a 

“Galápagos da América do Norte” 

não tem hotéis, lojas ou restaurantes. 

Tudo remete à beleza envolvente, à 

solidão e à chance de se desconectar 

completamente da vida urbana. 

Os visitantes chegam de barco (de 

Ventura, Oxnard ou Santa Bárbara) 

ou em pequenos aviões. Cada ilha ofe-

rece as próprias caminhadas cênicas. 

A ilha de Santa Cruz possui cerca de 

15 trilhas; em Anacapa pode-se fazer 

uma caminhada até um farol (uma 

das poucas estruturas que você verá 

por aqui); e a trilha de Lobo Canyon 

da ilha de Santa Rosa é perfeita para 

explorar as formações de arenito, 

observar fósseis de mamute pigmeu 

e, com sorte, avistar as raposas lo-

cais. Reserve um caiaque para ver 

de perto as cavernas marítimas e as 

florestas de algas.

Dependendo da época do ano, 

você pode avistar várias espécies 

de baleia mergulhando, saltando e 

soltando jatos ao redor das ilhas. 

De dezembro a abril, as baleias-

-cinzentas migram para o México; 

nos meses mais quentes, as ju-

bartes visitam as águas para um 

banquete à base de krill.

IR Explore as costas rochosas em 

lanchas, caiaques e pranchas de 

stand-up paddle; mergulhe na histó-

ria natural da vizinha ilha de Santa 

Catalina; e aprimore suas habilida-

des em fotografia de natureza com 

a ajuda de profissionais. Tudo isso 

durante o cruzeiro de cinco dias da 

National Geographic Expeditions 

no National Geographic Sea Lion, para 

62 passageiros. Saída em 28 de se-

tembro de 2019; a partir de US$ 2.620.

O imponente Half Dome, do Parque Nacional 
de Yosemite, e (abaixo) florestas de algas 
e vida marinha nas Channel Islands.

SÓ NA CALIFÓRNIA! Do lugar mais 
quente e seco da América do Norte ao maior 
pedaço de granito do mundo, passando por 
ilhas remotas que têm a própria espécie de 
raposa, os parques nacionais da Califórnia 
batem inúmeros recordes. 

IR A história e os ideais das pessoas 

por trás dos parques nacionais per-

meiam a excursão inspirada em John 

Muir da Tauck. Criado em parceria 

com Ken Burns, o itinerário de oito 

dias (ida e volta partindo de São Fran-

cisco) engloba dois dias de visitas 

guiadas em Yosemite, além de idas 

ao Parque Nacional da Sequoia e a 

Muir Woods. Saídas em 11, 18 e 27 de 

maio de 2019; a partir de US$ 5.290.

ENCARTE PUBLICITÁRIO



(D
E

A
T

H
 V

A
L

L
E

Y
) 

M
IC

H
A

E
L 

V
E

R
 S

P
R

IL
L

/
G

E
T

T
Y

 IM
A

G
E

S
, (

JO
S

H
U

A
 T

R
E

E
) 

L
U

N
JA

/
G

E
T

T
Y

 IM
A

G
E

S

colorido. Os extremos são a norma: 

Death Valley é o lugar mais quente e 

seco das Américas, com temperatu-

ras de verão que alcançam 48 graus 

Celsius e média de apenas 50 milíme-

tros de chuva por ano. Também são 

extremas as elevações do parque: 

Bacia de Badwater, o ponto mais 

baixo, fica a 85 metros abaixo do nível 

do mar, enquanto o Pico de Telescope 

se eleva a 3.370 metros. Conquiste 

altitudes ou explore as profundezas, 

pegue um bronze ou esfrie a cabeça 

com as incríveis vistas do deserto – 

Death Valley oferece de tudo em 

cada extremo.

A chave para a visita é começar 

cedo. Acorde antes do amanhe-

cer para ver o deserto cobrir-se de 

dourado quando a primeira luz do 

dia chega a Zabriskie Point. O sol da 

manhã também pinta a Cordilheira 

Panamint com lindos tons rosados e 

púrpura. E a manhã é a melhor hora 

para procurar coiotes, raposas-do-
-deserto e ratos-cangurus entre os 

contornos e ondulações das Dunas 

de Mesquite Flat.

IR Circule entre salares e desfila-

deiros dourados, ande de bicicleta 

em estradas surpreendentemente 

lisas e escale as paredes de mármo-

re do Cânion Mosaic no programa 

de aventura de cinco dias da Austin 
Adventures no Death Valley (ida

e volta partindo de Las Vegas). 

Saídas em datas diversas, de 17 de 

fevereiro a 3 de novembro de 2019; 

a partir de US$ 2.898.

Parque Nacional 
de Joshua Tree
Pedras e pilares, montanhas 

escarpadas, ruínas da mineração de 

ouro, planícies desérticas salpicadas 

de árvores excêntricas – eis um lugar 

estranho. Joshua Tree, apelidado 

de “J-Tree” pelos habitantes locais, 

encontra-se em uma encruzilhada 

ecológica, onde o alto deserto de 

Mojave se encontra com o baixo de-

serto do Colorado. O resultado é uma 

flora incrível, que inclui as árvores que 

dão nome ao parque (na verdade, um 

tipo de mandioca). A beleza de Joshua 

Tree brilha o dia todo, com o reluzente 

pôr do sol se transformando em noi-

tes cheias de incontáveis estrelas.

Mas ande com cuidado: a majesta-

de e a malícia da Mãe Natureza estão 

em plena forma no Cholla Cactus 
Garden, onde uma trilha de 400 

metros percorre uma das concentra-

ções mais densas do adorável, mas 

perigoso, cacto cholla. Com mais de 

8 mil vias de escalada e 400 forma-

ções rochosas únicas, Joshua Tree 

é um paraíso para os escaladores – 

Echo Cove tem muitas vias excelen-

tes, tanto para iniciantes quanto para 

alpinistas avançados. 

Nas noites sem lua, quase qual-

quer lugar em Joshua Tree é bom 

para observar as estrelas. A baixa 

umidade do deserto, seu isolamento 

e as noites escuras são perfeitas 

para avistar constelações, planetas e 

até galáxias distantes. Junte-se a um 

A partir do alto, o céu no Death Valley e um motivo para ficar alerta em Joshua Tree.

Parque Nacional 
de Death Valley
Maior parque nacional ameri-

cano fora do Alasca, Death Valley é 

um lugar quase impenetrável. Seus 13 

mil quilômetros quadrados abrangem 

dunas de areia do tamanho de mon-

tanhas, salares, misteriosas rochas 
cantantes e cânions de arenito

 PARQUES NACIONAIS
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programa noturno da Night Sky 

que o ajuda a navegar pelos céus.

 

IR A Revealed America trabalha 

com os consultores de viagens 

Virtuoso para criar roteiros perso-

nalizados em Joshua Tree e região. 

Em uma aventura de sete dias é 

possível percorrer as estradas 

secundárias do parque e aprender 

sobre seu ecossistema por meio 

de um tour guiado em 4x4, escalar 

as famosas torres e paredões com 

um profissional de montanhismo e 

andar de bicicleta ao longo da Falha 

de San Andreas. Além disso, há 

passeios focados em arquitetura 

e culinária no Palm Springs Valley, 

trajeto de bondinho e jantar no topo 

do Monte Jacinto, entre outras atra-

ções. Saídas todos os dias em 2019; 

a partir de US$ 6.400. 

Parque Nacional 
Vulcânico Lassen
Ventarolas fumegantes de 

enxofre, piscinas de lama borbu-

lhante, fontes de água em ebulição – 

tudo isso mostra que a terra não 

está quieta no selvagem nordeste da 

Califórnia. O vulcão do parque, Pico 

Lassen, entrou em erupção pela 

última vez em maio de 1914, e suas 

explosões continuaram por três 

anos. Hoje as coisas se acalmaram, e 

trilhas e mirantes permitem que você 

veja a atividade vulcânica e aprenda 

sobre ela com segurança. Imagine 

as grandes atrações de Yellowstone 

sem as multidões – além disso, há 

quilômetros de florestas exuberan-

tes e lagos cintilantes para explorar.

Siga seu nariz: com fácil acesso e 

muita atividade geotérmica, Sulphur 
Works é a área hidrotermal mais 

acessível de Lassen. Esse notável 

local, bem perto da estrada principal 

do parque, faz jus ao nome: o vapor 

odorífero sobe ao céu e minerais 

argilosos espirram uma paleta de 

cores amarela, laranja e vermelha 

através da rocha andesita.

IR Os consultores de viagens 

Virtuoso trabalham com a American 
Excursionist para criar roteiros ex-

clusivos na Califórnia e ao redor dos 

EUA – como uma viagem autoguiada 

de nove dias de Reno, em Nevada, 

a São Francisco. Um dos itinerá-

rios propostos: caminhe sobre as 

cinzas até um cônico vulcão, ande a 

cavalo ou mergulhe em uma piscina 

natural no Parque Nacional Vulcânico 

Lassen; parta para uma aventura 

off-road e um cruzeiro em barco 

fretado em Lago Tahoe; e conheça 

os bastidores de uma fazenda de os-

tras em Tomales Bay. Para arrematar, 

degustações VIP em três vinícolas 

exclusivas de Sonoma e um dia na 

pista de corrida ao volante de um 

carro esportivo da McLaren. Saídas 

em qualquer dia em 2019; a partir 

de US$ 15.500 para duas pessoas.

Parque Nacional 
de Redwood
Ao abraçar a borda noroeste 

da Califórnia, uma rede espetacular 

de parques protege quase metade 

das sequoias costeiras do mundo – 

são as árvores mais altas do planeta, 

que podem alcançar mais de 100 

metros. Mas há mais do que árvores 

gigantes nessa terra exuberante: o 

majestoso (e grande) alce Roosevelt 

pastoreia nas pradarias cobertas de 

gramíneas, troncos secos decoram 

praias selvagens sem um ser huma-

no sequer à vista e rios ruidosos se 

jogam ao mar. 

Três parques estaduais – Jedediah 

Smith, Del Norte Coast e Prairie 

Creek – trabalham em conjunto com 

o Parque Nacional de Redwood para 

proteger a região, e todos oferecem 

uma quantidade notável de formas de 

explorar, aprender e descobrir. A ca-

minhada circular de 15 quilômetros ao 

A partir do alto, Sulphur Works no Parque 
Nacional Vulcânico Lassen e as inconfun-
díveis sequoias da Califórnia.

Cânion Fern pela Trilha James Irvine 

mergulha em uma floresta densamen-

te verdejante que parece tão autenti-

camente pré-histórica que serviu de 

cenário para várias cenas do filme 

Jurassic Park: O Mundo Perdido. 

IR Passeie de bicicleta entre árvores 

centenárias, caminhe ao longo dos 

rios e do litoral e passeie de caiaque 

pela Big Lagoon (de olho em tartaru-

gas oceânicas, falcões-peregrinos e 

aves costeiras) durante os cinco dias 

do roteiro de camping em família da 

Backroads pelo Parque Nacional de 

Redwood e região. Saídas em diversas 

datas, de 23 de junho a 18 de agosto 

de 2019; a partir de US$ 1.999. 
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Capitais da tendência

Viva West Hollywood
West Hollywood, no coração de Los Angeles, é chama-

da de “Cidade Criativa” por um bom motivo. No Design 

District, a moda e a arte governam. Essa área que dita 

tendências inclui galerias intimistas e o enorme Pacific 
Design Center, o sonho de todo decorador, na esquina da 

Melrose Avenue com a San Vicente Boulevard. Nem todos 

os fornecedores do centro vendem diretamente para o 

público, mas nos arredores encontram-se estabelecimen-

tos de alto nível, como DAO (Design Around Objects) e 

Christopher Guy. 

Arranje tempo para conhecer a Schindler House, no 
MAK Center for Art and Architecture, um ícone do design 

moderno escondido em uma rua tranquila. A elegante 

estrutura foi concluída em 1922 e é uma das primeiras 

amostras do estilo californiano de combinar ambientes 

externos e internos. 

Na Melrose Avenue, você se depara com uma mistura 

de roupas, design e presentes inesperados. Duas dicas 

valiosas: East of Crescent Heights é o local para adquirir 

itens descolados e vintage; e, quanto mais próximo de 

A loja-conceito da Fred 
Segal ancora a Sunset Strip, 

em West Hollywood.

Luxo descontraído e uma vibrante cena criativa estimulam 
centros de compra e design em todo o estado

 ESTILO & DESIGN
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Melrose Place, mais altos 

os preços (a estilista pari-

siense Vanessa Seward, a 

designer franco-mexicana 

Colette Steckel e gran-

des marcas, como Chloé 

e Rag & Bone, têm lojas 

aqui). Um pouco mais a 

oeste, descubra looks 

arrojados na boutique 

Christian Louboutin e na 

loja-conceito de 140 metros 

quadrados da Alexandra 
Von Furstenberg, além 

dos clássicos da L’Eclaireur
Los Angeles, que traba-

lha com edições limitadas 

de peças contemporâ-

neas e da metade do 

século 20, bem como 

moda e mobiliário feitos 

por encomenda.

FICAR Um ícone art déco 

desde 1929, o Sunset 
Tower Hotel combina 

o toque de Hollywood 

com elementos moder-

nos e refinados. São 81 

quartos generosos, com 

janelas panorâmicas. O 

aconchegante Tower Bar, 

revestido de nogueira, an-

tes o antigo apartamento 

do gângster Bugsy Siegel, 

é também um polo de 

atração para os visitantes. 

Viajantes Virtuoso têm 

café da manhã todos os 

dias e crédito de US$ 100 

para uso em refeições.

Descobrindo 
Hayes Valley
Durante anos, o bairro 

de Hayes Valley, em São 

Francisco, escondeu-se à 

sombra da Central Freeway. 

Porém, devido aos danos 

causados pelo terremoto 

Loma Prieta, a estrada foi 

demolida em 2003, abrin-

do novas possibilidades. 

Hoje, o bairro é um dos 

centros de compras e de 

gastronomia mais anima-

dos da cidade. 

Talvez seu atributo mais 

adorável seja uma atmos-

fera de cidade pequena, 

com pequenas boutiques 

e lojas independentes (não 

procure grandes redes 

aqui), entre elas a True 
Sake, um dos melhores 

lugares para comprar 

saquê fora do Japão; a 

Ver Unica, com peças 

de alta-costura vintage 

em perfeito estado; e a 

Welcome Stranger, de-

dicada ao homem bem 

vestido, que dá ênfase a 

roupas desenhadas e pro-

duzidas na Califórnia. Van-

tagem extra: é fácil circular 

por essa que é uma das 

raras zonas de São Fran-

cisco sem ladeiras.

*Dica Por trás de uma 

prosaica porta na Gough 

Street, o Smuggler’s Cove 

remete à Havana dos anos (M
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Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: compras na Melrose Avenue, um quarto 
no Sunset Tower Hotel, a loja Ver Unica e uma bebida tropical no Smuggler’s Cove.
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1930. Pare para beber um 

rum e entre no clima com 

a decoração inspirada 

nos piratas. 

 

FICAR O Four Seasons 
Hotel San Francisco, com 

277 quartos, fica a uma 

curta caminhada da Union 

Square e combina serviço 

descontraído com design 

elegante. Os hóspedes 

também têm acesso ao 

Equinox Sports Club. Via-

jantes Virtuoso têm café 

da manhã todos os dias e 

crédito de US$ 100 para 

uso em refeições.

 

Palm Springs, 
o rei do retrô
O design moderno de mea-

dos do século 20 reina 

em Palm Springs. Richard 

Neutra, Albert Frey, Donald 

Wexler e outros visioná-

rios projetaram prédios 

futuristas na região entre 

1945 e 1975, com linhas 

simples e fachadas elegan-

tes destinadas a acentuar 

em vez de ofuscar os céus 

perfeitos do deserto e as 

curvas das colinas. 

Com passeios, pales-

tras e atividades, a anual 

Modernism Week (14 a 24 

de fevereiro de 2019) é um 

excelente momento para 

explorar a paisagem ar-

quitetônica, mas passeios 

guiados temáticos sobre 

arquitetura e design, 

como o divertido Palm 
Springs Mod Squad, de 

Kurt Cyr, estão disponí-

veis o ano todo – obtenha 

detalhes no Palm Springs 
Visitors Center, por si 

só uma joia moderna da 

metade do século. Para 

mais informações sobre 

o movimento, visite o 

Centro de Arquitetura e 
Design do Museu de Arte 
de Palm Springs. 

No Backstreet Art District 

ficam galerias e ateliês 

pertencentes a artistas. 

Para utensílios domésticos 

e tesouros vintage e con-

temporâneos, dirija-se ao 

Uptown Design District, 

onde a parte exterior dos

prédios é tão chique

quanto as mercadorias 

no interior. 

*Dica Embora os tiki, 

drinques de estilo poli-

nésio, estejam de volta, 

Palm Springs é o raro 

oásis onde eles nunca 

saíram de moda. Os me-

lhores lugares para coque-

téis coloridos: The Reef, 

Bootlegger Tiki, Tonga 
Hut e a meca LGBT 

Toucans Tiki Lounge.

FICAR O Hyatt Regency 
Indian Wells Resort & Spa, 

uma propriedade de 530 

quartos no sopé das mon-

tanhas de San Jacinto, 

oferece fácil acesso a 

Palm Springs, além de 

campo de golfe, quadra 

de tênis e o Agua Serena 

Spa, com cabanas e uma 

piscina só para adultos. 

Viajantes Virtuoso têm 

café da manhã todos os 

dias e crédito de US$ 100 

para uso no resort.

EXPLORANDO SAN JOSÉ 
Nunca essa metrópole, a terceira maior cidade da Califórnia, esteve 
tão brilhante. Epicentro do vibrante Vale do Silício, San José tem 
muito mais do que gigantes da tecnologia – como o Tech of In-
novation, altamente interativo, e o leve e arejado Museu de Arte de 
San José. Para a experiência de compras mais luxuosa da cidade, 
visite Santana Row, um shopping ao ar livre que mistura o estilo 
descontraído da Califórnia com o de um mercado de rua europeu. 
É o tipo de lugar onde você pode facilmente passar um dia inteiro, 
começando com os croissants frescos do Cocola e, no melhor estilo 
arrojado do Vale do Silício, projetando seu próprio carro na loja da 
Tesla depois do almoço.  

Museu de Arte de Palm Springs e, abaixo, Frey House II.

Santana Row.

 ESTILO & DESIGN
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COZINHANDO 
COM O CORAÇÃO

Pequena maravilha: a abóbora Honeynut da Row 7 Seeds.

Relatório de 
sustentabilidade

Do sustento de vítimas de desastres ao cultivo de uma nova 
geração de vegetais ecológicos, chefs estão saindo da cozinha para 

fazer a diferença de formas inovadoras  POR ADAM ERACE
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IMPACTO SOCIAL
José Andrés mostra ao mundo como alimentar pessoas  em situação de vulnerabilidade

Especial do dia

M MAIO, JOSÉ ANDRÉS 
subiu ao palco – e causou 
comoção – do James Beard 
Awards para receber o prê-
mio de Humanitário do Ano 
da fundação. “As pessoas em 

situação de vulnerabilidade não querem 
nossa compaixão”, disse ele. “Elas só 
querem o nosso respeito, e às vezes um 
prato de comida é todo o respeito de que 
elas precisam.” 

Andrés é o líder do ThinkFoodGroup, 
um império de 31 restaurantes com filiais 
nos SLS Hotels de Miami e Beverly Hills, 
além do The Cosmopolitan, em Las Vegas. 

Nos últimos anos, ele surgiu como um 
dos principais defensores da ajuda huma-
nitária por intermédio da alimentação. “Eu 
sou um cozinheiro que foi treinado para 
alimentar as pessoas”, explica Andrés, “e 
eu poderia usar as mesmas habilidades 
que uso em meus restaurantes para dar 
de comer a muitas vítimas de desastres.”

Ele realiza essa missão por meio de 
sua fundação, a World Central Kitchen, 
criada após o devastador terremoto do 
Haiti, em 2010. Quando a tragédia acon-
teceu, Andrés estava de férias com sua 
família nas Ilhas Cayman. “Eu sabia que 
tinha que ir e ajudar. Eu sabia que queria 
me envolver com o Haiti, então criamos a 
World Central Kitchen. O que nós, chefs, 
temos para oferecer ao mundo são so-
luções inteligentes baseadas na nossa 
experiência; temos pessoas, redes e co-
nhecimento, e tudo isso pode ser aplicado 
tanto em projetos de desenvolvimento 
de longo prazo quanto em auxílio em 
situações de emergência.”

ARA MUITOS CHEFS, o status de celebridade é ótimo para vender livros de culinária, lotar a casa em festivais 
de gastronomia e lançar marcas de louça, porém, mais do que nunca, algumas figuras proeminentes do mundo 
dos restaurantes têm outro objetivo em mente: usar suas plataformas para concretizar mudanças positivas em 

suas comunidades e no mundo. “Mantenha-se na cozinha”, dizem os críticos que querem conservar a política separada da 
comida, mas a comida – e, por extensão, aqueles que a preparam – sempre foi política, ligada intrinsecamente a questões 
de raça, classe, cultura e meio ambiente. Aqui estão quatro cozinheiros que se mobilizaram em prol de iniciativas para 
cuidar da terra e das pessoas ao seu redor. Mantenha-se na cozinha? Nem pensar.
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PARIS Thierry Marx, chef execu-
tivo do Mandarin Oriental, Paris, 
fez uma parceria com o aplicativo 
Too Good to Go para combater o 
desperdício de alimentos. Todas 
as sextas-feiras, por cerca de 
US$ 5, os hóspedes podem com-
prar uma cesta não vendida de 
itens de café da manhã, e o hotel 
doa o lucro a uma organização 
que alimenta a população sem-
-teto da cidade. Quartos duplos a 
partir de US$ 1.220, incluindo café 
da manhã e crédito de US$ 100
para as refeições.

TENNESSEE Ao longo dos anos, 
o resort Blackberry Farm, no so-
pé das Montanhas Great Smoky, 
doou US$ 1,5 milhão para institui-
ções de caridade e organizações 
locais como Boys & Girls Clubs e 
Edible Schoolyard Project por 
meio de sua Blackberry Farm 
Foundation, que arrecada dinheiro 
em eventos gastronômicos com 
chefs como Ashley Christensen e 
Daniel Humm. Em 2016, foi criado 
o Sam Beall Fellows Program, 
que patrocina dois profissionais da 
hospitalidade em homenagem ao 
proprietário da fazenda – falecido 
inesperadamente aos 39 anos. 
Quartos duplos a partir de US$ 695, 
incluindo todas as refeições e crédi-
to de US$ 100 para uso no spa.

LAS VEGAS Em 2016, o resort 
Aria iniciou um programa-piloto 
para doar comida não servida 
ao Three Square, um banco de 
alimentos no sul do estado de 
Nevada. O esforço foi tão bem-
-sucedido que foi adotado no 
Bellagio, no MGM Grand e em 
outros resorts da MGM. Hoje 
inclui itens de frigobar e produtos 
não perecíveis, o que elevou o 
total arrecadado para mais de 
200 toneladas em doações para 
alimentar a população em situa-
ção de vulnerabilidade.

CONTRA O 
DESPERDÍCIO
Aplacando a fome das pessoas 
em situação de vulnerabilidade

Em sentido horário, a partir da página 
ao lado: José Andrés, servindo refei-
ções em uma cafeteria construída 
pela World Central Kitchen no Haiti, e 
preparando sancocho em Porto Rico.

Lindsay Fitzgerald, sous-chef 
do Blackberry Farm.
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A World Central Kitchen desempe-
nhou papel fundamental na alimenta-
ção de pessoas vitimadas pelo furacão 
Maria no ano passado. Andrés chegou 
logo após a tempestade e encontrou 
Porto Rico com quase nada. Energia, 
gás e comida estavam em falta. Andrés, 
então, contatou José Enrique, talvez o 
chef mais famoso de San Juan, e come-
çou a cozinhar do lado de fora de seu 
restaurante homônimo, no bairro de 
Santurce, na capital – comida simples, 
caseira e aconchegante. Em poucas se-
manas, aquelas poucas panelas de arroz 
e de sancocho, um ensopado caribenho
de carne, transformaram-se em um 
esforço que abarcou toda a ilha, de 
costa a costa, e auxiliando órgãos fe-
derais e organizações de ajuda global 
a aplacar a fome. “A operação cresceu 
tanto que, em determinado momento, 
você não conseguia encontrar um só 
queijo fatiado em toda Porto Rico”, 
relatou o New York Times. “A equipe 
comprou tudo para fazer sanduíches.” 

Logo após o Beard Awards, a World 
Central Kitchen estava de volta às 
linhas de frente, dessa vez na Califórnia, 
alimentando as equipes de emergência 
durante os violentos incêndios no início 
deste ano. “[Os incêndios florestais e o 
furacão Maria] são muito diferentes e 
muito parecidos”, diz Andrés. “No final 
do dia, as pessoas em situações de de-
sastre precisam ser alimentadas, e todo 
mundo adora o conforto de um prato 
quente. Nossa missão, então, é a mesma.”

Em poucas semanas, aquelas poucas panelas 
de arroz e de sancocho, um ensopado 

caribenho de carne, transformaram-se 
em um esforço que abarcou toda a ilha, de 

costa a costa, e auxiliando ações de órgãos 
federais e organizações de ajuda global 

a aplacar a fome.

Andrés entregando refeições após a 
passagem do furacão Maria e (acima) a 
diferença que faz um prato de comida.
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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 
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EMPODERAMENTO ECONÔMICO 

OIS DOS DEZ PARES DE 
mãos que atendem tele-
fones, descascam ostras 
e preparam margaritas no 
restaurante Cala, em São 
Francisco, já usaram alge-

mas. Contratar ex-detentos é uma iniciati-
va da empresa desde 2015, quando a célebre 
chef mexicana Gabriela Cámara inaugurou 
seu primeiro restaurante americano com a 
sócia-gerente Emma Rosenbush. 

“Nosso sistema de Justiça está quebra-
do”, diz Rosenbush. “A ideia de que você 
cumpre sua pena e quita sua dívida com a 
sociedade não funciona. É algo que você 
carrega consigo para sempre e é particu-
larmente opressivo para pessoas pobres e 
negras. É uma tremenda injustiça.” 

Antes de conhecer Cámara na Cidade 
do México, onde a chef é dona do famoso 
Contramar, e firmar a parceria para ge-
renciar o Cala, Rosenbush trabalhou em 
um programa educacional para campos 
de detenção juvenil nos arredores de Los 
Angeles e na ONG Prison Law Office, em 
Berkeley. “Eu estava realmente interes-
sada na reintegração dos detentos, espe-
cificamente quando isso se relaciona 
com emprego.” Antes de abrir o Cala, ela 
propôs a Cámara uma ideia: contratar 
pessoas que estão saindo da prisão e ten-
tando se reintegrar à sociedade. 

Cámara já possuía alguma experiência 
anterior no Contramar, com funcionários 
que tinham antecedentes criminais. Ao 
conceber o Cala, ela temia que a escassez de 
mão de obra na Bay Area pudesse prejudicar 
a contratação de uma equipe que propor-
cionasse a experiência que ela desejava para 
os clientes. “Emma viu a oportunidade, fez 
a proposta e eu lhe dei o sinal verde”, conta 
Cámara. Quando o Cala foi inaugurado, 70% 
da equipe já havia estado atrás das grades.  

O Cala tem parceria com organizações 
da Bay Area que trabalham com a comuni-
dade em fase de reintegração. As relações 
são informais, com diálogo aberto. Às 
vezes, um grupo da rede contata o Cala 
para saber detalhes sobre um candidato 
que acha que será um ótimo acréscimo à 
equipe. Outras vezes, o restaurante abre 
vagas para candidatos. 

Gabriela Cámara e Emma Rosenbush combatem a desigualdade por meio de práticas 
de contratação criativas e solidárias

Especial do dia: 

 NA CAPA 

A partir do alto, 
Gabriela Cámara e 
Emma Rosenbush 

revisam o cardápio; 
ceviche de albacora 

com pepino, rabanete 
japonês e óleo de 

folha de figueira; e 
a equipe do Cala.

“A ideia de que você 
cumpre sua pena 

e quita sua dívida 
com a sociedade 

não funciona. É uma 
tremenda injustiça.” 
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CIDADE DO CABO O Belmond Mount 
Nelson Hotel se juntou à Harvest of Hope, 
um programa de agricultura comunitária 
na África do Sul que liga os produtores aos 
compradores, para compor os menus do 
hotel com ingredientes locais de fornece-
dores como “Mama” Kaba, cujo sítio (um 
antigo terreno baldio) os hóspedes podem 
visitar. O custo da excursão é a doação de 
adubo ou mudas para o jardim de Kaba. 
Quartos duplos a partir de US$ 250, in-
cluindo café da manhã e um chá da tarde 
para duas pessoas.

VANCOUVER O número de hóspedes do 
Fairmont Waterfront inclui meio milhão 
de abelhas alojadas em seis colmeias no 
jardim do terraço, no terceiro andar do ho-
tel. Além de produzir cerca de 360 quilos 
de mel por ano, as abelhas fazem parte 
da Hives for Humanity, uma organização 

sem fins lucrativos que coloca “apiários 
terapêuticos” nas comunidades locais 
para ajudar os que se recuperam de vícios, 
da violência doméstica e da falta de mora-
dia. Quartos duplos a partir de US$ 240, 
incluindo café da manhã e crédito de 
US$ 100 para jantar.

BAHIA  Por meio de capacitação, incen-
tivo à agricultura e educação ambiental, 
o programa Companheiros do Txai, do 
Txai Resort Itacaré, ajuda 23 famílias 
locais a gerar renda com o uso sustentável 
dos recursos da Mata Atlântica. O resort 
adquire peças de artesanato e outros pro-
dutos feitos na oficina dos participantes e 
os agricultores vendem diretamente seus 
excedentes no mercado orgânico de Ita-
caré. Quartos duplos a partir de US$ 400, 
incluindo café da manhã e massagem de 
50 minutos para duas pessoas.

CONEXÕES LOCAIS  Construindo uma comunidade melhor, um ingrediente por vez

Hives for Humanity, no 
Fairmont Waterfront. 

Embora haja desafios – logo no início do 
programa, trabalhar com indivíduos que 
tentam se recuperar do abuso de drogas 
em um ambiente de restaurante foi “a 
coisa mais difícil que enfrentamos”, de 
acordo com Rosenbush –, os sucessos su-
peraram em muito os contratempos. Um 
garçom, por exemplo, subiu para um pos-
to de supervisor, a caminho da gerência. 
Para Cámara e Rosenbush, a questão é 
identificar onde esses funcionários que-
rem se encaixar na empresa e dizer: “Va-
mos fazer um caminho para você chegar 
até lá”, explica Rosenbush. “Trata-se de
criar oportunidades e ver o trabalho no res-
taurante como uma carreira em potencial.”  

“A responsabilidade social deve ser 
levada em conta por todos nós”, diz 
Cámara, “mas, como chef e dona de res-
taurante, constantemente é necessário 
tomar decisões que podem exercer gran-
de influência no entorno”. Cámara sente 
fortemente que as circunstâncias muitas 
vezes tornam difícil para alguns “encon-
trar o caminho” no começo, e acredita 
muito em segundas chances, no trabalho 
duro e na criação do ambiente certo. 

“Eu quero trabalhar com pessoas que 
são apaixonadas pelo que fazem”, des-
taca. “E quero que isso seja um valor 
compartilhado em meus restaurantes. Já 
tive experiências extraordinárias, como 
ver pessoas começando a se importar 
com as coisas quando alguém se importa 
com elas. É para isso que trabalho todos 
os dias: para cuidar.”

Em sentido horário, a partir 
da esquerda: Cámara no Cala, 
preparo de coquetéis, a Peliroja 
da casa (mezcal, Cynar, gengibre 
fresco e frutas cítricas) e o 
interior do restaurante.
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MANEJO AMBIENTAL 

AN BARBER TINHA UMA 
questão com a abóbora-
-cheirosa: “São muitos 
os malabarismos que 
precisamos fazer para 
deixá-la deliciosa – muita 

manteiga, muito açúcar mascavo a serem 
adicionados –, sem contar o trabalho que 
dá para cortar”, diz o proprietário do Blue 
Hill at Stone Barns, em Pocantico Hills, 
Nova York, que regularmente encabeça 
listas dos melhores restaurantes do país. 
Por volta de 2010, Barber estava expondo 
suas queixas contra o vegetal a Michael 
Mazourek, criador de abóboras-cheirosas 
e professor de horticultura em Cornell, e, 
em tom de brincadeira, o desafiou: “Se 
você é tão bom em criar abóboras, por que 
não as encolhe e melhora seu sabor?”. 

A resposta de Mazourek – “Em todos 
esses anos desenvolvendo milhares de 
variedades de plantas, ninguém nunca me 
pediu para produzir algo por causa do sa-
bor” – levou à criação de uma intensamen-
te doce abóbora-cheirosa em tamanho 
miniatura. É uma história de Cinderela 
agrícola, que vai dos campos de Blue Hill 
às prateleiras dos supermercados no es-
paço de uma década. Mazourek e Barber 
apostam na repetição do sucesso da abó-
bora com a Row 7 Seeds, fundada no 
início deste ano. “Se uma abóbora do ta-
manho da palma da mão pode incomodar 
a indústria, por que uma pequena empresa 
de sementes não poderia fazer o mesmo?”, 
diz Barber. “Em grande medida, a indús-
tria de sementes é controlada por algumas 
empresas químicas muito poderosas. 
Esperamos que a comunidade da Row 7 
estimule uma nova cultura” – por meio 
da qual chefs, agricultores e consumi-
dores influenciarão e mudarão o sistema 
agrícola. Se essa façanha parece impossí-
vel, imagine como seria comprar iogurte 
orgânico no supermercado 20 anos atrás. 

Barber é uma das principais autoridades 
do mundo gastronômico no movimento 
em favor de alimentos orgânicos produzi-
dos localmente. No Blue Hill, situado na 
fazenda de 300 hectares do Stone Barns 
Center for Food and Agriculture, o menu-
-degustação se desenrola em uma dúzia 
de atos graciosos, estrelados pela f lora 

Dan Barber renova o sistema agrícola de abóbora em abóbora

Em sentido horário, a partir do alto: os criadores de sabores Dan Barber (à esquerda) 
e Michael Mazourek planejam derrubar a indústria alimentícia, uma semente por vez; 
as batatas amanteigadas Upstate Abundance da Row 7; e o “Corn Dog” do Blue Hill.

Especial do dia:

“Se uma abóbora do tamanho da
palma da mão pode incomodar a 
indústria, por que uma pequena 

empresa de sementes não poderia 
fazer o mesmo?”
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FIJI Em Laucala Island, ilha parti-
cular do bilionário austríaco Dietrich 
Mateschitz, todos os cinco restauran-
tes e bares obtêm 80% de seus ingre-
dientes da fazenda da propriedade, 
que produz cerca de 40 vegetais e 15
frutas tropicais, além de baunilha, 
chá e café. O resort também cria o 
próprio rebanho, que inclui o gado 
Wagyu. Quartos duplos a partir de 
US$ 4.800, incluindo café da ma-
nhã e uma massagem de 60 minu-
tos por pessoa.

SEMENTES DA MUDANÇA
Gastronomia deliciosa que ajuda o planeta da terra e do mar

CHINA A Shangri-La Hotels & 
Resorts fez uma parceria com o 
Conselho de Manejo Marinho para 
assegurar que os frutos do mar ser-
vidos em todas as suas 53 proprieda-
des na China continental e em Hong 
Kong atendam aos padrões dessa 
organização de vigilância marinha.

SRI LANKA Chaminda Pathirana, 
chef executivo do Anantara Peace 
Haven Tangalle Resort, na costa sul 
do Sri Lanka, compra a maioria dos 
produtos usados no hotel de pro-
priedades situadas em um raio de 11 
quilômetros. Além disso, cultiva alguns 
no próprio jardim. Os hóspedes po-
dem se aprofundar na gastronomia 
local reservando uma aula de culi-
nária – que começa com uma ida em 
tuk-tuk ao mercado – ou participando 
da Harvest Table, um jantar na casa da 
árvore com ingredientes que os hóspe-
des ajudam a colher. Quartos duplos 
a partir de US$ 387, incluindo café 
da manhã e aula de culinária.  
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Vinha madura em 
Laucala e (abaixo, à 

direita) um jardim da 
Six Senses.

e pela fauna cultivadas no local e nas 
fazendas do vale do Rio Hudson. Embora 
o chef tenha crescido durante o auge dos 
alimentos industrializados, nos anos 
1970, os verões que passava na fazenda 
de sua avó em Berkshires, Massachusetts, 
“proporcionaram uma educação mais 
potente, que imprimiu o sentimento de 
responsabilidade pela terra e a compreen-
são de que boa comida é indissociável de 
boa agricultura”, ele diz.

A agricultura industrial cria produtos 
para durar. Um tomate pode suportar 
uma longa viagem de caminhão entre o 
México e Boston? Pode resistir ao arma-
zenamento em câmara fria de um super-
mercado? Pode viver por uma semana na 
prateleira e ainda parecer bonito? Para a 
indústria, o sabor é um sacrifício em favor 
da aparência e da durabilidade, e é por 
isso que muitos chefs preocupados com 
o meio ambiente e obcecados pelo sabor 
há muito buscam fontes alternativas de 
produção, desde a compra em mercados 
locais até o cultivo de hortas no próprio 
jardim. Isso levou Barber a uma decisão 
lógica: abrir uma empresa de sementes. 

O que a Row 7 faz é conhecido como 
cultivo participativo – em que chefs, técni-
cos agrícolas e produtores trabalham em 
conjunto. Ainda é uma tendência relati-
vamente nova, de acordo com Barber, e a 
Row 7 está na vanguarda. “Nossas varie-
dades são criadas para serem deliciosas, 
mas também para ajudar os produtores 
orgânicos, já que têm maior resistência a 
doenças”, ressalta Barber. Uma planta na-
turalmente forte prescinde da necessida-
de de pesticidas e inseticidas, que podem 
infectar o solo ao redor por anos. “Se um 
vegetal não tiver um bom desempenho na 
cozinha e no campo, ele não terá lugar em 
nosso catálogo”, acrescenta. 

Existem sete variedades atualmente 
disponíveis no site da Row 7, como a 
batata Upstate Abundance, uma batata 
“tão amanteigada que não precisa de 
manteiga”, segundo Barber; o pepino 
7082, inspirado nas variedades ultraper-
fumadas do Oriente Médio; e uma versão 
de casca mais grossa da miniabóbora 
com que tudo começou. Mais de 50 chefs 
(Renee Erickson e Mashama Bailey nos 
EUA, Yotam Ottolenghi em Londres e Ben 
Shewry em Melbourne, para citar alguns) 
já fizeram parcerias com fazendas de 
suas regiões para testar as sementes da 
Row 7 – primeiro nos campos, depois em 
seus menus. 

BANGKOK Todos os resorts da 
Six Senses procuram minimizar 
sua pegada de carbono comprando 
produtos locais e cuidando da 
própria horta (a área das proprie-
dades tem também um galinheiro), 
mas na Tailândia o grupo buscou 
eliminar o desperdício e o gasto de 
energia envolvidos com a importa-
ção de água engarrafada. Cada re-
sort emprega uma planta de osmose 
reversa para produzir água com e 
sem gás, servida aos hóspedes em 
garrafas de vidro reutilizáveis. 

Destaque do Vale do Hudson: o Blue 
Hill at Stone Barns, de Dan Barber. 
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Bordeaux
se

FOTOGRAFIA DE CLARA TUMA

Leveza, frescor e 
jovialidade em um 
dos destinos mais 

vintage da França – e 
não estamos falando 

só do vinho 

POR DAVID HOCHMAN

abre
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Bordeaux

Echo, uma aconchegante cave à manger (híbrido de bar 
de tapas e vinhos) no coração da cidade. Na página 

ao lado: vinha do Château Smith Haut Lafitte.
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cobertura do Château La Dominique, em Saint-Émilion, você pode 
contemplar duas Bordeaux – a velha e a nova –, como se estivesse 
vislumbrando uma tela de cinema dividida ao meio. No lado novo, 
o restaurante La Terrasse Rouge atrai uma multidão animada e 
divertida, tão reluzente quanto as paredes vermelhas espelhadas 
da adega projetada por Jean Nouvel, o mesmo do novo Louvre Abu 
Dhabi. Mesmo antes do meio-dia, você já sente vontade de brindar 
para celebrar uma série de coisas: as ostras frescas das águas locais, 
a “piscina” de uvas de vidro – uma referência espirituosa à pisa 
anual das bagas – e qualquer que seja o vinho do dia. 

É como degustar o futuro, o que não significa desprezar a outra 
metade da vista. Fazendo fronteira com os impressionantes 30 hec-
tares da enofilia vanguardista do La Dominique está a Bordeaux 
que você provavelmente esperava. As imponentes casas Grand 
Cru, as melhores da melhor região vinícola do mundo, são como 
sentinelas de pedra entre as videiras. Não procure por sinais de 

O RESTAURANTE NA
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boas-vindas, mas o Château Cheval Blanc fica imediatamente 
ao lado. A propriedade da Pétrus situa-se logo à frente, atrás de 
uma grade de ferro forjado. As duas vinícolas não abrem para 
visitas, nem mesmo um “olá”. 

Bordeaux é assim também. O arrojado e o venerável, os 
novatos e os ícones, o reluzente e o antiquado coexistem em 
um inebriante redemoinho. Quando as pessoas na cidade 
portuária falam sobre o “Bordeaux blend”, não se trata apenas 
do que acontece dentro daqueles barris de carvalho. Defi-
nitivamente, algo está mudando nessa mistura. Vinte anos 
atrás, Bordeaux era uma paragem desbotada, com prédios de 
fachada escura, pouco para ver ou fazer e dona de uma atitude 
em relação aos visitantes que nas entrelinhas dizia: “vá para 
outro lugar”. Hoje, a cidade cresce com energia e disposição. 
Bairros recém-renovados, hotéis e restaurantes convidativos, 
passeios diversos e museus atraentes fazem de Bordeaux um 
destino francês que perde apenas para Paris – e agora há um 
trem de alta velocidade que traz você da capital até aqui no 
tempo exato para reassistir ao filme Chocolate.

“Costumávamos dizer que Bordeaux era ‘a bela adormecida’, 
mas agora está bem acordada”, ressalta Florent Maillet, da 
Chocolatine, uma das conexões de turismo Virtuoso na França. 
Ele atribui a reviravolta ao título de Patrimônio da Humanidade 
conferido pela Unesco em 2007. “Na última década, Bordeaux 
se reinventou de uma forma que a tornou mais amigável e 
mais bonita, e a cena gastronômica também melhorou.” 

 Para apreciar o que é novo, comece com o antigo. Esta é 
a primeira vez que minha esposa, meu filho adolescente e

eu visitamos a região, e 
nossa base aristocrática 
por alguns dias é o Inter-
Continental Bordeaux, 
conhecido localmente 
como Le Grand Hotel, 
construído onde ficava o fórum romano. O hotel é uma suntuosa 
viagem no tempo, com seu mobiliário estilo Império e suas cor-
tinas com borlas e plissados. Mas há muito para hashtaguear, 
inclusive um restaurante Gordon Ramsay com duas estrelas 
Michelin, um bar na cobertura estilo “praia à noite” e uma 
impressionante piscina coberta decorada com azulejos pretos 
e imponentes colunas vermelhas.  

O século 18 marcou o início da era de ouro de Bordeaux, e o 
Barão de Haussmann, o então prefeito, inspirou-se na apa-
rência neoclássica da cidade e nos espaços ao ar livre quando 
Napoleão III pediu-lhe para transformar Paris em uma capital 
moderna. Em um passeio a pé em uma manhã sem nuvens, 
nossa guia, Hela Soula, nos conduziu pela praça de paralelepí-
pedos desde o Le Grand até as magníficas colunatas coríntias 
do Grand-Théâtre de Bordeaux, de 1780, que hoje abriga a 
Ópera e o Balé Nacional de Bordeaux. “Esse edifício serviu 
como Parlamento francês por três vezes, mas também já foi um 
hospício e, por um tempo, um local de lazer e jogos de azar”, 
conta ela. Em Bordeaux, nem tudo é o que aparenta.

Isso se confirma em todos os lugares. Ao longo da Rue Notre-
-Dame, no bairro de Chartrons, casas enfileiradas cor de mel, 
onde um dia negociaram mercadores de vinho internacionais, 

Destaques da cidade: a piscina do InterContinental Bordeaux e (à direita)
a Pâtisserie Micheline & Paulette. Na página ao lado, a partir da esquerda: 
o bar na cobertura do hotel e La Terrasse Rouge, no Château La Dominique.

“Costumávamos 
dizer que Bordeaux 
era ‘a bela adorme-
cida’, mas agora está 
bem acordada.”

47DEZEMBRO 2018



abrigam galerias de arte digital, lojas de design pop-up e suque-
rias orgânicas. Uma base submarina de concreto da Segunda 
Guerra Mundial em Bassins à Flot é agora – mon dieu! – a 
destilaria de whisky Moon Harbour (verdade, não é vinho tin-
to, mas o milho e a cevada vêm de Gironde, nas proximidades). 
Na renascida orla do Rio Garonne, decadentes armazéns por-
tuários – “Você não teria andado por aqui na década de 1990, 
de dia ou de noite”, diz Soula – estão dando lugar a paraísos 
industriais como Les Halles de Bacalan, um arejado food hall 
de vidro e aço focado em ingredientes de digna procedência. 
As bolas de mousse de chocolate servidas no balcão fazem 
você sentir o verdadeiro gosto do cacau.

O principal símbolo do 
ressurgimento de Bordeaux 
se ergue do outro lado da rua. 
La Cité du Vin é, garantida-
mente, a melhor experiên-
cia vinícola que você terá 
sem precisar beber. Esse cen-
tro de descobertas enófilas 
de oito andares de alumínio 
iridescente – pense nisso 
como uma resposta embria-
gada ao Museu Guggenheim 
de Bilbao – levou três anos 
para ser construído e paira 
sobre a cidade como uma es-
paçonave alienígena vinda 
de um planeta produtor de 
uvas muito boas. Mesmo se 
o linguajar vinícola aborre-
cer você (eu, pessoalmente, 
prefiro saborear um vinho a 
ouvir alguém descrevê-lo), 
as exposições imersivas aqui 
farão com que você fique 
fascinado. Potes de vidro com 
aromas de alcaçuz, couro 
e mofo permitem sentir o 
cheiro de um bom vinho – ou 
de um estragado. Em um 
salão circular, chamado Baco 
e Vênus, você (se tiver mais 
de 18 anos, aliás) pode espiar 
através de olhos mágicos 
mostras de como o vinho 
aparece como elemento de 
sedução. A loja de vinhos do 
museu, Latitude20, tem mais 
de 14 mil garrafas de lugares 
tão distantes como o Peru 
e o Taiti, mas são os vinhos 
da velha tradição Bordeaux, 
fechados a chave bem no cen-
tro da loja, que provocam os 
clientes a sussurrar nomes 
como se fossem divindades: 
Margaux, Latour, Haut-Brion, 
Mouton Rothschild.

Quando as pessoas 
na cidade portuária 
falam sobre o 
“Bordeaux blend ”, 
não se trata apenas 
do que acontece 
dentro daqueles 
barris de carvalho.

Em sentido horário, a partir debaixo, à 
esquerda: o lounge Baco e Vênus em La Cité du 
Vin, uma visita ao museu do vinho, o Les Halles 
de Bacalan e o Grand-Théâtre.
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O JEITO CLÁSSICO DE VISITAR BORDEAUX ERA   
cruzar a cidade o mais rápido possível a caminho de um lugar 
melhor – Biarritz, talvez, ou a região basca da Espanha –, a 
menos que você estivesse negociando barris. Agora Bordeaux 
é como um Cabernet vintage: quanto mais tempo você lhe dá, 
mais é recompensado.
Por recomendação de Maillet (ok, ele graciosamente exigiu que o 
fizéssemos), estendemos nossa estadia em Bordeaux para co-
nhecer outras áreas na região da Aquitânia. A uma hora de carro 
a oeste da cidade, Cap Ferret ocupa uma estreita faixa de areia de 
18 quilômetros de extensão na Baía de Arcachon. Não confunda 
com Cap Ferrat, o mais cativante refúgio da Côte d’Azur, preferi-
do por nomes como Picasso e Beyoncé. Este Cap Ferret é abas-
tado sem ser vistoso. 

Para nossa viagem de um dia, Maillet organizou um cruzeiro 
privado a bordo de uma pinasse de madeira, a tradicional 
embarcação ao ar livre que é ícone na região. Passamos a maior 
parte da manhã navegando preguiçosamente, observando as 
casas de tijolos em estilo vitoriano nas margens e os pescado-
res trabalhando nas fazendas de ostras. Toda a península tem 
uma atmosfera sonhadora – até mesmo a principal atração, 
Dune du Pilat, a maior duna de areia da Europa, é visitada 
principalmente por moradores de Bordeaux. O único local 
do jet-set é o La Co(o)rniche, onde, aparentemente, até as 
vogais recebem tratamento VIP. O designer Philippe Starck 
transformou uma cabana de caça dos anos 1930 situada no 

Prato de frutos do mar 
do La Co(o)rniche.
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A partir do alto: aperitivos ao pôr do sol na Baía de Arcachon 
e Sail Fish Café em Cap Ferret.

alto de uma falésia em um ambiente glamoroso onde todos 
se sentem importantes, inclusive nós. Sombreados por 
guarda-sóis no restaurante ao lado da piscina, almoçamos 
lagostins, ostras e mexilhões frescos.  

Les Sources de Caudalie, mais próximo da cidade, é outro mar-
co da transformação de Bordeaux – e nosso endereço no restante 
da viagem. Em 1990, Daniel e Florence Cathiard, que se conhe-
ceram na equipe de esqui francesa na época de Jean-Claude Killy 
e mais tarde construíram um império francês de equipamen-
tos esportivos, compraram o Château Smith Haut Lafitte, um 
vinhedo a 20 minutos ao sul da cidade. Não foi fácil, mas com 
muita dedicação conseguiram abrir caminho rumo ao topo do 
mundo dos vinhos. 

O vinhedo é espetacular, em parte porque os Cathiard têm 
um olho requintado para grandes esculturas modernas de 
artistas como Jim Dine e Anthony Caro. Mas é com a próxima 
geração que as coisas ficam realmente interessantes. A filha 
Mathilde Cathiard-Thomas fundou a marca de cosméticos 
Caudalie, uma das favoritas em todo o mundo, e sua irmã mais 
nova, Alice, juntamente com o marido, Jérôme, gerencia o ho-

tel e spa que a família cons-
truiu ao lado. O Les Sources 
de Caudalie é inspirado nas 
fazendas da Aquitânia. Tem 
61 quartos e suítes instalados 
em oito diferentes maisons 
cobertas de hera, com ba-
nheiras independentes, pés-
-direitos altos e deques com 
vista para as videiras. Tem 
também um restaurante com 
duas estrelas Michelin.

O spa cuida do bem-estar 
com uma abordagem decidi-
damente natural: os produtos 
são livres de fenoxietanol, 
ftalatos e outras impurezas
multissilábicas, e os tratamen-
tos usam água bombeada de 
uma fonte termal centenas 
de metros abaixo das mesas 
de massagem. O esfoliante 
Pulp Friction incorpora uvas 
refrigeradas para suavizar e 
acalmar a pele.

Minha família e eu encon-
tramos nosso lado zen sob 
gigantescos carvalhos. Eu 
estava há meses lendo com 
grande interesse sobre a 
prática japonesa de shinrin-
-yoku, ou “banho na floresta”, 
e fiquei encantado ao ver 
uma placa na recepção que 
sugeria uma visita autoguia-
da de duas horas. A ideia é 
mergulhar na natureza, 
geralmente em trilhas dota-
das de pontos meditativos 
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Rota do Vinho, Cafayate, Salta
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Dica
“O restaurante Miles, a cinco minutos a pé 
do InterContinental Bordeaux, oferece uma 

combinação perfeita de boa comida e 
atmosfera íntima e casual. Não há menu 

impresso – você confia no chef –, mas cada prato 
do nosso menu-degustação estava delicioso. 
Reserve um lugar no bar para testemunhar a 

energia da cozinha em primeira mão.”

– Ioana Brooks, consultora de viagens Virtuoso

Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: Les Sources de Caudalie – 
cannelés (um presente de boas-vindas), a piscina do resort, a Grande Suite, 
inspirada nas cabanas de pescadores da Baía de Arcachon, e o vinhedo. Na 
página ao lado: a lagosta azul selvagem com tomates doces e uma taça de Lillet. 
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ao longo do caminho, como um antídoto para o estresse da 
cidade grande. Sem surpresa, os Cathiard se superaram com 
uma trilha mágica saindo do Le Petit Prince. Um riacho “canta” 
através de amplificadores de cobre. Uma pequena ilha ressoa com 
sinos de madeira. Um pombal é reaproveitado como um local de 
descanso. Emergimos do “banho” como gnomos rejuvenescidos. 

Uma caminhada à tarde pode deixar um viajante com sede, 
e Bordeaux ajuda a encontrar alívio em qualquer lugar aonde 
vá. Leva menos de uma hora de carro o trajeto entre Caudalie e 
Saint-Émilion, onde a velha Bordeaux encontra a Bordeaux 
do futuro, e ambas são excepcionalmente deliciosas. Os espe-
cialistas se fiam nas degustações e alardeiam as casas Grand 
Cru, mas eu estou mais interessado em experimentar o que 
está por vir. 

 Aquele portento arquitetônico de cor rubi, o Château La 
Dominique, transforma uma sala de barris de aço inoxidável 
em uma impressionante galeria de arte contemporânea nos 
meses fora da temporada vinícola. No ano passado, lançou um 
programa de degustação às cegas em uma adega escura: os 
hóspedes se concentram em aromas e sabores sem qualquer 
sinal visual de cor, variedade ou safra. É indicativo de uma re-
gião que desperta os sentidos de maneiras que, de algum modo, 
são vintage, porém frescas. No almoço no terraço, olhando para 
aquela vista panorâmica, desisto da dicotomia entre a velha 
e a nova Bordeaux. Às vezes, você precisa fazer um brinde ao 
passado e ao futuro.

 

Mercado de San Miguel

MERCADOS DE MADRI
o roteiro mais gastronômico

esmadrid.com/pt

Se você for dessas pessoas que está em 
busca de novas experiências gastronômicas, 
os mercados de Madri serão seu roteiro 
ideal. Eles são o local perfeito onde você 
poderá adquirir não só os produtos mais 
frescos e exclusivos, como o presunto 
ibérico e o azeite de oliva, mas também 
curtir as tapas mais autênticas da cidade e 
inclusive almoçar os pratos mais requinta-
dos. Pois é, comer no mercado está na moda 
em Madri, e em alguns deles, estão os 
restaurantes mais in. Esta é uma experiência 
que você não pode perder.

Passear pelos mercados não é apenas uma 
das melhores experiências gastronômicas, 
mas também uma maneira divertida de 
conhecer a cidade, bairro por bairro. Você 
terá a oportunidade de curtir mercados 
históricos que foram transformados em 
verdadeiros templos da gastronomia, como 
o de San Miguel e Tirso de Molina, e também 
os mercados de sempre, como o de La Paz, 
Antón Martin e Vallehermoso, que oferecem 
propostas de vanguarda sem perder sua 
essência de comércio tradicional.

Além disso, você encontrará muitas outras 
opções que esse roadmap tem para 
oferecer. Quem adora design tem um encon-
tro marcado com o mercado de Barceló, que 
está localizado em um edi�cio moderno e é 
um verdadeiro exemplo de mercado de 
abastecimento do século 19. Se sua paixão é 
o conceito de street market, então você não 
pode perder o mercado de San Ildefonso. E, 
se quiser levar as maiores surpresas, então 
seu roteiro leva ao mercado de San Antón, 
situado em pleno bairro de Chueca.

MARQUE NA AGENDA
Para experimentar tudo o que a gastronomia 
de Madri tem para oferecer, de 23 de janeiro 
a 10 de fevereiro, você tem um encontro 
marcado com o Gastrofestival, um evento 
no qual restaurantes, bares de coquetel, 
escolas de cozinha, casas gourmet, lojas de 
roupa, instituições, galerias de arte e 
museus organizam atividades que associam 
a gastronomia com outros campos, como os 
da cultura, da moda e da saúde. 
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IR  A Auto Europe tem as me-

lhores tarifas de fornecedores 

de carros confiáveis, de Hertz 

e Budget a locadoras de carros 

esportivos de elite, com isen-

ção de taxa para devolução em 

outras cidades, cancelamento 

gratuito até 48 horas antes 

da retirada e assistência em 

inglês 24 horas por dia, 7 dias 

por semana, antes, durante e 

depois da viagem. 

Os consultores de viagem 

Virtuoso trabalham com a  

Chocolatine para personalizar 

roteiros por toda a França 

(normalmente com motorista 

particular, para que você possa 

saborear sua viagem com 

segurança e estilo). Uma pro-

posta de itinerário de quatro 

dias em Bordeaux e arredores: 

passeio a pé pela cidade, almo-

ço no Les Sources de Caudalie 

e degustação no Château 

Smith Haut Lafitte; passeio 

por grandes propriedades do 

Médoc, como Château Mar-

gaux e Mouton Rothschild, 

e pequenas joias que só os 

locais conhecem; passeio a 

Saint-Émilion, com degustação 

em uma prestigiada loja de vi-

nhos como aquecimento para 

uma visita a viticultores; e um 

cruzeiro em pinasse de madei-

ra pela Baía de Arcachon, que 

pode incluir almoço em uma 

antiga vila de pescadores ou 

ostras e rosé gelado em um 

banco de areia. Saídas todos 

os dias em 2019; a partir de 

US$ 6.040 para duas pessoas, 

sem incluir acomodações.

FICAR Ícone da histórica área 

do Triângulo Dourado, o 
InterContinental Bordeaux – 

O essencial para sua 
viagem à região

 Bordeaux
sem rolha

 
A Place de la Bourse e 
(abaixo) o café Horace, 
no centro de Bordeaux.

Le Grand é declaradamente 

luxuoso, com 130 quartos com 

banheiros de mármore, papel 

de parede adamascado e vista 

para o Grand-Théâtre, além de 

um concierge de vinhos para 

organizar degustações e visi-

tas a vinhedos. Quartos duplos 

a partir de US$ 325, incluindo 

café da manhã e crédito de 

US$ 100 para uso no spa. 

Um oásis coberto de vinhas 

a 20 minutos da cidade, 

situado na propriedade do 

Château Smith Haut Lafitte, 

o Les Sources de Caudalie 

possibilita aos hóspedes 

viver o “paradoxo francês” – 

um conceito inspirado em 

um estudo que conclui que 

a culinária e o estilo de vida 

franceses melhoram a saúde 

e o bem-estar. Quem vai 

questionar? Materiais locais 

reciclados dão o tom em 

oito chalés de luxo, com um 

total de 61 quartos. Há ainda 

um spa do qual você nunca 

mais vai querer sair. Quartos 

duplos a partir de US$ 350, 

incluindo café da manhã e 

uma degustação de vinhos 

conduzida pelo sommelier.  

PROMOÇÃO
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• O MELHOR DA REGIÃO VINÍCOLA DE RIOJA 
Mergulhe na famosa região vinícola de Rioja, na Espanha, nesta experiência 
exclusiva da Virtuoso Voyages – um dos destaques da viagem de dez dias com 
a Oceania Cruises pelo litoral da Europa. Você terá a oportunidade de passear 
em Bilbao, visitar uma vinícola familiar, encantar-se com a paisagem sublime 
da região e deliciar-se com um almoço tradicional composto de costelas de 
cordeiro grelhadas, batatas e feijões ao estilo de Rioja, cozido de alho e 
cogumelos e saborosas sobremesas bascas. O cruzeiro segue para Bordeaux, 
onde você poderá escolher os melhores vinhos e queijos que a região tem 
para oferecer, e avança até a Normandia, onde você conhecerá as praias e 
também o icônico Mont-Saint-Michel, em Saint-Malo. O ponto final é Londres, 
onde você poderá apreciar uma visão panorâmica da cidade a partir da 
London Eye e visitar o Parlamento e a Abadia de Westminster. Durante todo o 
tempo, você desfrutará da melhor cozinha em alto-mar, preparada pelo chef 
Jacques Pépin e servida no ambiente exclusivo que só um navio de pequeno 
porte pode proporcionar. Entre as excursões, aproveite a variedade inigualável 
de opções de bem-estar e aulas de ginástica do Canyon Ranch® Spa. 

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 3.599 por pessoa. O Nautica parte de Lisboa em 30 de maio de 2019; reservas 
até 31 de janeiro de 2019. Os benefícios da Virtuoso Voyages incluem uma experiência personalizada em 
Bilbao, recepção de boas-vindas e host a bordo. 

• EM CASA, EM PARIS
Tome um drinque junto à lareira com seus companheiros de viagem 
relembrando as andanças do dia por Paris e especulando sobre os tesouros 
que os esperam no dia seguinte. A vida é doce no Esprit Saint Germain, 
escondido na exclusiva Rive Gauche, cuja atmosfera refinada e acolhedora 
lembra a de uma residência de um amigo querido. Apenas 28 quartos e suítes, 
abrigados detrás de uma graciosa fachada do século 18, recebem os viajantes 
no final de dia de exploração das atrações das redondezas, como a Catedral 
de Notre-Dame, a Igreja de Saint-Sulpice, o Museu do Louvre, o Museu d’Orsay 
e os Jardins de Luxemburgo, além de uma infinidade de antiquários e galerias 
de arte. Famílias podem desfrutar dos quartos conjugados, uma vantagem 
altamente cobiçada na cidade e rara para um hotel desse tamanho. 

Tarifas Virtuoso a partir de € 1.260 por quarto, por quatro noites. Disponível até 31 de março de 2019. A 
experiência exclusiva Virtuoso inclui vinho tinto ou branco com diversos queijos franceses na chegada; 
frutas frescas e flores diariamente; café da manhã; upgrade de quarto, caso disponível; minibar cortesia 
no quarto; early check-in e late check-out, caso disponível; wi-fi cortesia; e muito mais. 

PROMOÇÃO

• VIVA DIAS DE SOL 
Maravilhe-se com a beleza do Caribe ocidental ao mergulhar nas águas 
cristalinas de Isla Mujeres. Descubra os segredos de Tulum e Akumal em um 
tour privado por esses fascinantes sítios arqueológicos. Ao embarcar em 
Miami nesse cruzeiro de ida e volta da Norwegian Cruise Line, os clientes 
Virtuoso recebem um crédito da Virtuoso Voyages para uso a bordo. Você 
vai adorar o estilo despretensioso da Norwegian: com o Freestyle Cruising, 
você poderá jantar onde e quando quiser, sem horários ou lugares pré-
-determinados, além de encantar-se com as opções de entretenimento 
noturnas, relaxar com uma massagem com pedras quentes no spa ou dançar 
a noite inteira em um dos 22 bares e lounges do navio. Para escolher sua 
cabine, você terá uma excelente linha de acomodações, que incluem o The 
Haven by Norwegian® (a mais exclusiva e espaçosa das cabines do navio), 
as bem equipadas Family Suites e as lindas Balcony Staterooms. E, exclusivos 
dos navios da Norwegian, você poderá aproveitar o Skyy® Vodka Ice Bar; o 
Waterfront, um calçadão à beira-mar com 400 metros de comprimento; e o 
The Plank, que se estende por 2,5 metros na lateral do navio. 

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 1.349 por pessoa. O Norwegian Getaway parte de Miami em 17 de março de 
2019; reservas até 31 de janeiro de 2019. Os benefícios da Virtuoso Voyages incluem até US$ 100 de crédito 
a bordo por cabine.
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Souvenir

DICA: Não pude terminar minha viagem a Carolina do Sul sem experimentar um churrasco em Charleston – Rodney 
Scott’s BBQ e Lewis Barbecue não decepcionaram.

Achados: Charleston City Market 
(cesta de palha), Mac & Murphy 
(estampa), Candlefish (vela) e 
Cannonborough Collective (toalha, 
lápis e broche). 

VÁ PELA GASTRONOMIA E PELA ARQUITETURA 
GEORGIANA, FIQUE PELAS COMPRAS E PELO 
CAFÉ GOURMET

Charleston pode ser co-
nhecida por suas fazendas 
anteriores à Guerra Civil dos 
Estados Unidos, pelos vene-
ráveis carvalhos cobertos 
de musgo e pelas praças 
inconfundíveis. Mas essa ci-
dade americana fundada em 
1670 é muito mais do que 
uma cápsula do tempo. Tire 
fotos na Rainbow Row – 13 
casas em estilo georgiano 
de cor pastel construídas 
no século 18 – e siga para 
o extenso Charleston City 
Market, com seus mais 
de 300 vendedores. Veja 
os artesãos Gullah (afro-
-americanos do sul) tece-
rem cestos de palha, uma 
tradição de longa data, e vá 
também à Callie’s Hot Little 
Biscuit em busca de um 
lanche de presunto curado. 
Na hora das compras, a 
King Street reina: minha 
favorita é a Candlefish e 
seu catálogo de velas com 
cem fragrâncias (gosto 
muito da número 25). 
Passe pelo descolado e 
minimalista Second State 
Coffee e depois explore o 
bairro de Cannonborough, 
onde ficam a papelaria 
Mac & Murphy, a colorida 
Cannonborough Collective e 
as clássicas delícias sulistas 
da Hominy Grill. – Veronica 
Rosalez, designer gráfico 
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VIRTUOSO LIFE56



NÃO É BOM PODER CONTAR COM UM 
CONSULTOR DE VIAGENS VIRTUOSO? 

A vida é curta.

As melhores agências e consultores de viagens do mundo são Virtuoso.

Se você não tem atualmente um consultor de viagens, é fácil encontrar aquele que é 

perfeito para você no catálogo de membros Virtuoso, disponível em virtuoso.com.

Seu tempo é valioso e você merece o melhor. Obrigado por nos confiar seus sonhos 
de viagem, seja para um fim de semana, seja para um roteiro mais longo.



Benefícios exclusivos para nossos clientes

Apenas o melhor para os clientes Virtuoso. É por isso que você pode 
contar com um consultor de viagens Virtuoso para obter benefícios 
como créditos em hotéis, upgrades cortesia e toques personalizados. 
Encontre o consultor de viagens perfeito para você no catálogo de 

membros Virtuoso, disponível em virtuoso.com.


