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Carta da editora

“

EDITORIAL DIRECTOR &  
VICE PRESIDENT, CONTENT

Seja bem-vindo
NDE É ISSO?” VOCÊ PODE ESTAR SE
perguntando a respeito do lindo mosaico
em nossa capa. É uma pergunta que nos
foi feita repetidas vezes por colegas 

quando montamos esta edição anual dedicada 
a hotéis. Na realidade, não é um lobby, mas um 
elaborado “fauxsaic” (mosaico falso) criado pelo 
designer Nick Misani, de Nova York. 

A diretora de arte associada da Virtuoso Life, 
Korena Bolding Sinnett, descobriu as ilustrações 
de Misani no Instagram. “Salvei exemplos de seu 
trabalho, esperando que pudéssemos trabalhar 
juntos em uma capa em algum momento”, diz ela. 
“O tema dos hotéis foi perfeito, e bem de acordo 
com as tendências.” 

Sinnett lhe deu essas instruções: “Um piso de 
mosaico que pareça ser de um hotel cinco-estrelas 
clássico Virtuoso em algum lugar do mundo”. Ele 
usou o Illustrator para planejar o design e prepará-
-lo para o estágio de “rejunte”, com a ajuda de um 
iPad Pro. A partir disso, pintou cada bloco, um a 
um, no Photoshop. Os sapatos (da Cole Haan, caso 
você esteja curioso) são de verdade – clicados 
com seu iPhone e encaixados com o Photoshop. 
Como Misani diz, ele ama esse último estágio da 
criação, porque é quando o mosaico se transforma 
de uma peça digital unidimensional em um espaço 
real, com um senso de escala e lugar. 

Achamos que essas 
são as boas-vindas per-
feitas para uma edição 
que celebra o portfólio 
do Virtuoso, formado 
por quase 1.300 hotéis 
em todo o mundo, de 
modernos refúgios-bou-
tique a imensos resorts 
e grandes clássicos da 
hotelaria – e tudo o que 
estiver no meio. A equi-
pe da Virtuoso Life está 
sempre por dentro das últimas notícias sobre 
hospitalidade, e nestas páginas você encontra-
rá as tendências mais dignas de nota – a saber, 
como os hotéis evoluíram de meros lugares 
para dormir a razões de ser de toda uma viagem 
(página 31). Os melhores hotéis são atenciosos 
e autênticos, confortáveis e ao mesmo tempo 
descolados – e permitem que você saiba imedia-
tamente onde está. 

HOLANDA: Voltei recentemente da Holanda, onde participei do Virtuoso Symposium, uma reunião anual 
que congrega quase 600 executivos de viagens. O evento deste ano foi o primeiro que envolveu sete navios 
de cruzeiros fluviais navegando pelo Reno – ao mesmo tempo – e seis hotéis em Amsterdã. Na foto acima, 
estou com o capitão do AmaKristina, da AmaWaterways. Leia mais sobre a viagem na página 9.

REINO UNIDO: Alguns consultores de viagens Virtuoso e eu cruzamos o Atlântico para assistir ao 
casamento real do príncipe Harry com Meghan Markle. Embora não tenhamos sido oficialmente con-
vidados para o casamento, graças a uma conexão Virtuoso local baseada no Reino Unido, a NoteWorthy, 
celebramos o evento em uma festa bem perto do Castelo de Windsor, aguardando o momento de 
brindar quando o feliz casal passou por ali.

MINHAS VIAGENS

Lembranças do simpósio: uma pintura artística de tulipas "Virtuoso", um enfeite da Royal Delft e uma caixinha 
com imagens dos seis hotéis Virtuoso de Amsterdã recheada com stroopwafels, um doce holandês.  
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DEIXE-NOS LEVÁ-LO PARA 
VER DE PERTO A AUTÊNTICA 

BELEZA DO MUNDO

OUSE SER 
SURPREENDIDO

Papua Nova Guiné por Steve McCurry

ATÉ ONDE VOCÊ IRIA PARA SE MARAVILHAR?  Você não viu o mundo de verdade até admirá-lo a bordo de uma 
viagem com a Silversea Expeditions. Nossa frota de embarcações de luxo especialmente equipadas leva você a lugares 
onde os outros navios não conseguem chegar. Acompanhado de equipe de especialistas, você vai descobrir em primeira 
mão os segredos que tornam este planeta tão belo. A beleza autêntica está a sua espera em uma viagem de expedição, 
até onde você ousaria ir?  #ThisIsSilversea

DE US$ 2.000 POR PESSOA*

*Disponível para o primeiro e segundo hóspede na suíte

Explore nossos destinos remotos. Entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso.

EM TODOS OS DESTINOS
EXCURSÕES DE EXPEDIÇÃOOFER TA 

EXCLUSIVA!
DESCONTO
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“ ”
QUAL É A SUA DIVERSÃO 
FAVORITA EM UM HOTEL?

LANCHE DA MEIA-NOITE: Estas barras de
chocolate feitas no próprio Shangri-La

Hotel, At The Shard, London são tão 
bonitas que dá até pena comê-las. 

(Mas você definitivamente deveria). 
US$ 11 cada. 

“Uma taça de vinho na 
chegada – pontos extras se 
for da região, como o pinot 
noir no Eichardt’s Private 

Hotel de Queenstown, 
na Nova Zelândia.” 

“Coquetéis artesanais 
e vistas da cidade do 
Nest, na cobertura do 
Thompson Seattle.”

“Visitar as boutiques 
dos hotéis em busca de 
joias e artesanato local 
de qualidade.” – C.C.

“Falcoaria no 
Ashford Castle, 

na Irlanda.” – S.L.

“Conversar com a equipe 
sobre suas histórias e 

paixões e aprender como 
se cria uma experiência 

hoteleira impecável.”

VIRTUOSO LIFE6



ABOVE&  
BEYOND

©2018 Marriott International, Inc. All Rights Reserved.

Vivencie a experiência de se hospedar nas novas suítes luxuosas do 
hotel W South Beach. Com assinatura do renomado Busta Studio, a 
E-WOW e a E-WOW OCEAN ESCAPE oferecem design arrojado e 
luxuoso, e funcionam como residências totalmente equipadas, ideais 
para o viajante moderno, que não abre mão de conforto e qualidade. 

BENEFÍCIOS INCLUÍDOS:
• Cinco dias de uso gratuito da cabana à beira da piscina 
• Amenidades VIP no check-in e no check-out 
• Tour cortesia de Jet Ski para duas pessoas
• Acesso prioritário ao WALL Nightclub
• Uma hora diária de Personal Trainer
• Transfer de luxo de ida e volta para o aeroporto

DISPONÍVEL PARA RESERVAS:  
Fale com o seu consultor de viagens Virtuoso  
e reserve com tarifa exclusiva* 
*  US$ 10.000 por dia, com mínimo de duas noites.  

A tarifa diária normal é US$ 15.000.



“Galápagos é uma imersão na natureza; 

todos se apaixonam ao ver atobás de 

patas azuis e iguanas-marinhos. Em Foz 
do Iguaçu, no Belmond Hotel das Cata-
ratas, há passeios de bote e helicóptero e 

visita ao Parque das Aves. Nas Bahamas, 

dá para nadar com golfinhos em águas 

transparentes e ver porquinhos se refres-

carem no mar azul de Big Major Cay.” 

– Marcelo Coltro, São Paulo 

“Para as férias de julho, 

nosso destino mais vendido 

são as estações de esqui na 
América do Sul. Os voos são 

curtos e as estações têm 

estrutura para as crianças se 

divertirem na neve.” 

– Jo Cintra, Florianópolis

“África do Sul, ótima opção para famílias. 

Gastronomia, hotelaria, cultura e atrações 

vibrantes. Uma combinação certeira: 

Cidade do Cabo e Kruger Park (imperdível 

ver os Big Five – leão, búfalo, leopardo, ri-

noceronte e elefante). Da Table Mountain 

a Boulders Beach (praia dos pinguins), 

há muito que explorar. Os lodges Singita 

oferecem experiência refinada.” 

– Fabio Franco, Rio de Janeiro 

Em sentido horário: ilhas flutuantes do 
povo Uru no Lago Titicaca; moradores 
locais; e Nammour em Cusco, no Peru.Recém-chegado

do Peru

SAUDAÇÕES DA EQUIPE DO VIRTUOSO

Chadi Nammour, consultor Virtuoso em 

São Paulo, passou nove dias no Peru, em 

fevereiro, para coletar detalhes únicos 

para um cliente VIP. Em sua segunda 

visita ao destino, explorou o país com a 

Peru Empire, empresa parceira Virtuoso 

on site. Abaixo, ele compartilha alguns 

dos destaques da viagem.

POR QUE IR:  Há mais no Peru do que os Incas. 

O país tem muitas atrações interessan-

tes, como Cusco e Lima. 

MOMENTOS FAVORITOS:  Observar os papagaios 

e araras nas Clay Licks da Reserva de 

Tambopata, em Puerto Maldonado. Outro 

ponto alto foi ver as ilhas flutuantes feitas 

pelo povo Uru no Lago Titicaca e interagir 

com os locais. 

ESTADIA MEMORÁVEL:  O hotel Titilaka fica em 

uma península privada no Lago Titicaca. 

Nesse lodge boutique design não é pre-

ciso se preocupar com a altitude, pois a 

equipe do hotel testa o nível de oxigênio 

dos hóspedes no check-in e oferece oxi-

gênio até se adaptarem.

LIÇÃO DE HISTÓRIA:  No Belmond Palacio Na-

zarenas, em Cusco, foram preservadas 

preciosidades originais, tais como afres-
cos coloniais, pinturas com molduras de 

ouro e trabalhos incas em pedra – que 

podem ser vistos até durante uma mas-

sagem no spa com piso de vidro.

NO CÉU DA BOCA:  Adorei o prato Langosta 
Rostizada (mantequilla de coral y emulsión 

de crustáceos, gnocchi de papa amarilla 

alla carbonara i alcachofas) e o coquetel 
El Patrón (Pisco Cuatro Gallos e Mosto Ver-

de Quebranta), servidos à perfeição no 

Restaurante Rafael, em Lima. Faça a re-

serva logo que planejar sua viagem.

ITEM BÁSICO:  Meu dispositivo Skyroam: um 

wi-fi e bateria extra ao mesmo tempo.

O QUE TROUXE DE LÁ:  Um cobertor de lã de vicu-
nha da boutique Kuna para minha cara-me-

tade. Na época dos Incas, apenas a realeza 

podia usar essa fibra extraordinária.

NA PRÓXIMA VEZ:  Gostaria de conhecer as 

enigmáticas Linhas de Nazca, declaradas 

Patrimônio Mundial pela Unesco. O sig-

nificado dos famosos traçados feitos no 

deserto ao sul do Peru continuam sendo 

um mistério.

Em sua opinião, qual é o destino ideal para famílias 
com crianças nas férias de julho e por quê?

PERGUNTE AOS CONSULTORES

The Virtuoso life
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Um encontro que envolve seis hotéis, sete navios de 
cruzeiro fluvial e quase 600 executivos de viagens 

Tendências de viagem no lançamento 
do Luxe Report 2018

O BELO PALÁCIO TANGARÁ, UM OÁSIS URBANO COM VISTA PARA 

o Parque Burle Marx, em São Paulo, foi palco da segunda edição da 

Virtuoso Travel Week On Tour Brazil e do Virtuoso Forum São Paulo, 

nos dias 1º e 2 de março. Proprietários e consultores de agências de 

luxo do Brasil, hoteleiros, representantes de operadoras de cruzeiros, 

especialistas externos e líderes Virtuoso reuniram-se para uma ampla 

programação, com sessões de networking, painéis sobre experiências 

exclusivas, workshops de desenvolvimento profissional e talks sobre 

importantes questões do mercado global de viagens de luxo. O evento 

culminou com a premiação de agências e players do setor em um 

jantar de gala no Salão Cristal do hotel, a pérola latino-americana do 

premiado grupo alemão Oetker Collection. Para fechar com chave de 

ouro, na conferência de imprensa foi lançado o Luxe Report 2018, 

que destaca as principais tendências de viagens para o ano. Entre os 

Top Trends estão: experiências que promovem genuína conexão huma-

na – fator-chave para viajantes –, acomodações raras e destinos exó-

ticos, viagens de navio supersegmentadas, viagens multigeracionais e 

“skip-gen” – quando os avós levam os netos para viajar sem os pais. 

A executiva de agência Teresa Perez (no centro) 
com Florence Dubois, do Four Seasons (à direita), 

e a executiva de agência russa Yulia Agaeva. 
Acima, a imagem perfeita de Amsterdã. 

Amsterdã épica

Virtuoso em São Paulo
VIRTUOSO NEWS

DE 17 A 22 DE MARÇO, AMSTERDÃ

sediou um dos eventos mais 

elaborados já vistos pela indús-

tria de viagens de luxo, e que 

será lembrado por muitos anos. 

O Simpósio Virtuoso 2018 

reuniu quase 600 executivos 

de viagens (agências, hotéis, 

cruzeiros, companhias aéreas e 

parceiros) de todo o globo para 

dias de networking, conexões, 

discussões e troca de experiên-

cias. Líderes de agências de todo 

o mundo experimentaram algo 

que nunca havia sido feito antes: 

navegar pelo Reno e explorar 

vários portos da Holanda a 

bordo de sete navios de cruzeiro 

diferentes, sendo recebidos por 

nada menos do que seis hotéis 

da capital holandesa. O evento 

foi aberto com uma recepção 

privada no Rijksmuseum. 

ITBholland e The Dutch Travel 

Advisor, parceiros locais do 

Virtuoso, ajudaram a planejar os 

passeios e excursões. No jantar 

de gala oferecido no National 

Maritime Museum, preparado e 

servido por chefs e funcionários 

dos hotéis, Matthew D. Upchurch, 

CEO do Virtuoso, recebeu um 

buquê de tulipas vermelhas e 

brancas, uma espécie desen-

volvida especialmente para 

o Virtuoso pelos agricultores 

holandeses. Isso é o que se pode 

chamar de um grand finale.

Palácio Tangará em São 
Paulo e (à direita) equipe 

do Virtuoso e vencedores 
da edição 2018 do Virtuoso 

Awards Dinner Brasil. 
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Registro do navio: Holanda

CONTACT YOUR VIRTUOSO TRAVEL ADVISOR TODAY

MAIS ÁSIA.  
MAIS MEMÓRIAS. 

A Ásia é um dos lugares mais maravilhosos do mundo. E a 

Holland America Line leva você até lá em uma jornada tão 

especial quanto. Com exclusivas Signature Experiencies  

pré-cruzeiro e itinerários cuidadosamente elaborados, como 

nosso cruzeiro Far East Discovery por cinco países, ajudamos 

você a vivenciar a rica história da Ásia e suas cidades modernas 

e vibrantes. Tudo isso enquanto você desfruta do conforto e do 

estilo clássico que só encontra na Holland America Line.  

Porque uma jornada atemporal é aquela que permanece com  

você para sempre.

G O L D
O V E R A L L  P R E M I U M  S H I P 

W E S T E R D A M

2 0 1 7  T R A V E L  W E E K L Y

M A G E L L A N  A W A R D S

CONTATE HOJE SEU CONSULTOR DE VIAGENS VIRTUOSO



REPORTAGENS DE MICHAEL FRANK E ELAINE GLUSAC 

Acrescente à lista de tendências de resorts que esperamos que “peguem”: recompensar viajantes altruístas com noites extras. 
Como parte de suas iniciativas de sustentabilidade na Reserva da Biosfera da Unesco do Baa Atoll, nas Maldivas, o Soneva Fushi, 

com 57 villas, está oferecendo aos hóspedes que comprarem cinco noites a oportunidade de ficar mais cinco no resort. Os participantes 
se comprometem a dedicar cerca de duas horas em cada um dos seus dias de bônus mergulhando com biólogos para identificar tarta-
rugas-marinhas residentes, cuidando de hortas com os produtores e dando apoio a programas educacionais e aulas de natação em co-
munidades próximas, entre outras atividades. (A equipe do resort trabalha junto com os hóspedes para adaptar os programas de acordo 
com os interesses individuais.) Os turnos de férias nunca valeram tanto. Villas a partir de US$ 1.036, incluindo café da manhã e almoço para 
duas pessoas, com até cinco noites adicionais de cortesia até 30 de setembro; algumas datas podem estar bloqueadas.

TEMPO EM DOBRO

Um dia de trabalho no 
resort Soneva Fushi.

♥
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Passaporte

 ARTE & CULTURA 

London Be Startin’ Somethin’

Happy feet

Em exibição no museu Schaulager, na Basileia (Suíça), a mostra 
Bruce Nauman: Disappearing Acts explora a vasta gama de técni-
cas do influente artista norte-americano, do neon e da gravura ao 
cinema e à performance. A retrospectiva tem muito a oferecer: ao se 
mudar para Nova York, onde ficará de 21 de outubro a 17 de março 
de 2019, a exposição abrangerá todo o sexto andar do Museu de 
Arte Moderna e todo o MoMA PS1. Vá ao primeiro para ver seis das 
maiores peças de Nauman, inclusive instalações do tamanho de 
uma sala, e ao segundo para uma visão cronológica com mais de 
120 obras. schaulager.org; moma.org.

Os calçados dobráveis da coleção Point Hobe 
da Hobes, de Melbourne, na Austrália, 
encaixam-se perfeitamente em bagagens 
de mão para o caso de uma rápida troca de 
roupas e de calçados para ocasiões que vão 
de uma visita a algum museu a um jantar em 
um restaurante estrelado pelo Guia Michelin. 
Com sete cores para escolher – incluindo 
ouro e prata, além de rosa, marinho e branco –, 
os calçados de pele de cabra, suaves e sem forro, 
fazem com que seja uma delícia caminhar por um 
quarteirão a mais na cidade. US$ 159; hobes.co.

 LEVE NA MALA 

Terra de Nauman

O visual, os movimentos e a voz de Michael Jackson mudaram o jeito de se 
vestir, de dançar e, claro, de fazer música. Agora, a National Portrait Gallery,
em Londres, destaca outra esfera de sua influência: a arte contemporânea. 
Inaugurada em 28 de junho, a exposição Michael Jackson: On the Wall exibe 
mais de 40 obras que retratam MJ, do pop art de Andy Warhol à versão do 
Rei do Pop como um monarca do século 16 a cavalo por Kehinde Wiley, cria-
dor do retrato oficial de Barack Obama. Até 21 de outubro na capital inglesa; 
em novembro, reabre no Grand Palais de Paris. npg.org.uk; grandpalais.fr.

A partir do alto: Retrato Equestre do Rei Filipe II (Michael Jackson), 
de Kehinde Wiley, e a obra Raiva Branca, Ameaça Vermelha, Perigo 
Amarelo, Morte Negra, de Bruce Nauman.
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 COMIDA & BEBIDA 

Um brinde à saúde
Agora no topo de nossa pirâmide alimentar: coquetéis de vegetais

BARCELONA:  O recém-
-inaugurado P41 Bar 
& Coctelarium, no 
Hotel Arts Barcelona, 
inspira-se em lugares 
ao longo do paralelo 
41 e em ingredientes 
do seu jardim. Entre os 
produtos em destaque 
está a beterraba, cujo 
suco é extraído pelo 
barman e misturado ao 
gim, Aperol e gengibre, 
que formam o Blood 
Transfusion. Carrer de 
la Marina 19-21.

LONDRES: Em Shore-
ditch, o Scout muda 
diariamente sua carta 
para servir bebidas 
regionais e petiscos 
de acordo com os 
ingredientes colhidos 
pelos agricultores.  

Considere experimentar 
o Purple Carrot, uma 
mistura de nome sim-
ples, porém de composi-
ção complexa, feita com 
vodca de cenoura roxa, 
vodca de semente de câ-
nhamo, suco de cenoura 
azeda e licor de alcaçuz. 
93 Great Eastern Street; 
scout.bar.

JAMAICA: Os bares do 
hotel-boutique à beira-
-mar GoldenEye, de 46 
quartos, acrescentaram 
uma série de coquetéis 
“da raiz ao gelo”, feitos 
com vegetais de sua 
fazenda, Pantrepant. No 
cardápio: uma cachaça 
de aipo e rúcula e um 
old fashioned de bour-
bon, rabanete e limão. 
Baía de Oracabessa.

NOVA YORK: A Latin Beet 
Kitchen vende como 
coquetéis saudáveis sua 
lista de bebidas sem adi-
ção de açúcar e à base 
de frutas e vegetais. 
Um deles é o Spanglish 
Rockstar, uma mistura 
de rum com sucos de 
cenoura, laranja e tomi-
lho. 43 W. 24th Street; 
latinbeet.com.

NOVA ORLEANS: O suco de 
beterraba em conser-
va dá ao martíni de 
beterraba do Toups’ 
Meatery seu sabor aze-
do e sua cor rubi. 845 
N. Carrollton Avenue; 
toupsmeatery.com.

SÃO FRANCISCO: A cozinha 
funciona no bar do 
novo Gibson, do chef 

Robin Song, que, na-
turalmente, tem um 
cardápio composto 
de gibsons: o Garden 
Gibson combina o 
gim de pimenta-do-
-reino verde e o ver-
mute de sálvia com 
pepinos em conserva; 
já o Sea Gibson inclui 
nori, algas líquidas e 
aspargos-do-mar em 
conserva. Você é da 
vodca? Prove o Clear 
Bloody Mary, feito 
com água de tomate. 
111 Mason Street; 
gibsonsf.com.

VANCOUVER: No recém-
-aberto Ivanhoe 
Lounge, no Clayoquot 
Wilderness Resort, o 
chef Michael Pataran 
produz coquetéis 

virtuosos e especiais 
como o Marsh Breeze, 
um martíni de cenoura 
torrada, cardamomo e 
laranja-vermelha com 
alecrim defumado.  
1 Clayoquot.

TÓQUIO: Os coquetéis 
recebem um tratamen-
to culinário completo 
no Gen Yamamoto, 
onde o barman homô-
nimo serve menus-
-degustação de quatro 
ou seis drinques em um 
bar com apenas oito 
lugares no distrito de 
Azabu-Juban. A carta 
muda frequentemente 
para destacar ingredi-
entes sazonais, como 
marmelo e batata-doce. 
Anniversary Building 1F; 
genyamamoto.jp.

Da esquerda para a direita: o martíni de beterraba do Toups’ Meatery, o lounge do Ivanhoe, o drinque Blood Transfusion do P41 Bar 
& Coctelarium, o Clear Bloody Mary do Gibson, o Purple Carrot do Scout e o Spanglish Rockstar do Latin Beet Kitchen. 

Os barmen entraram na onda das sementes, trocando bebidas frutadas por coquetéis mais secos, complexos e – ousamos sonhar – 
saudáveis, feitos de vegetais como beterraba, cenoura, abóbora, milho e rabanete. “Usamos os ingredientes para intensificar os aro-
mas vegetais de bíteres e aguardentes, mas vejo muito potencial para usos mais dinâmicos”, diz Bryson Downham, diretor de bebidas 
do Toups’ Meatery, em Nova Orleans, que usa suco de beterraba em conserva, polpa de abóbora e suco de pimenta em seus drinques. 
“Essa é apenas a ponta do iceberg – os mundos da comida e da bebida não são tão diferentes.” No caso, recomendam-se de três a 
cinco coquetéis por semana.
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Aparelhos inteligentes para manter as bebidas geladas, 
a música tocando e seu telefone carregado

TUDO PRONTO PARA A ESTRADA
 EQUIPAMENTO 

1.

2.

3.
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1. Prepare o estoque da festa com a 
OtterBox Trooper LT 30, projetada 
para armazenar 50 latas de 350 ml. 
O cooler flexível se converte em uma 
mochila para facilitar o transporte 
através de dunas e passarelas, além 
de vir com um abridor de garrafas 
embutido. Tem bolsos laterais resis-
tentes à água para guardar o protetor 
solar e outros acessórios, vedação à 
prova de vazamento e material isolante 
que mantém o gelo congelado por três 
dias. A partir de US$ 299; otterbox.com. 

2. Os problemas com o Amazon Echo 
Dot, o Google Home e outros assisten-
tes de voz nos dias de hoje: eles não são

 à prova d'água e a maioria das opções 
menores produz som abaixo do nor-
mal. O Envaya Mini DSB 150BT,  
da Denon, mede aproximadamente 
18 x 6,5 x 6,5 cm, mas proporciona 
som cristalino e graves razoavelmente 
profundos. Emparelhe dois desses 
com seu telefone via Bluetooth e você 
obterá um verdadeiro efeito estéreo 
(a maioria das caixas de som sem fio 
não oferece esse recurso). O melhor 
de tudo: ele permanece à prova d'água 
por até 30 minutos quando submerso, 
é resistente à areia e ao cascalho e 
garante 11 horas de música por carga. 
Microfones embutidos possibilitam 
ligações sem o uso das mãos e um 

botão integrado sincroniza com seu 
telefone para acessar o Siri da Apple. 
Apenas para iOS; US$ 149; denon.com. 

3. O Switch 10, da Goal Zero, carrega 
sua bateria por meio de um painel 
solar ou entrada USB em quatro horas. 
Depois, está pronto para manter telefo-
nes, caixas de som e outros aparelhos 
eletrônicos funcionando durante todo 
o dia. O pequeno ventilador embuti-
do se encarrega de gerar uma suave 
brisa, caso não haja ventilação natural, 
e a bateria ainda funciona como uma 
lanterna com lente grande-angular para 
você arrumar as coisas após o pôr do 
sol. US$ 130; goalzero.com. 

Passaporte
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Depois de uma reforma de US$ 25 
milhões que levou meses, o Rosewood 
Bermuda, com 92 quartos, está de 
volta exibindo um novo visual. Além de 
oferecer quartos decorados com obras 
de arte locais e artesanato, o resort 
renovou seu Sense Spa, acrescentou 
o novo Conservatory Bar and Lounge 
e redesenhou seus outros cinco res-
taurantes e bares já existentes. No mo-
mento do check-in, deixe suas malas 
e siga para o renovado Beach Club – a 
poucos metros de uma das famosas 
praias de areia rosa de Bermudas. 
Os barmen preparam drinques com 
tequila (alguns dos quais feitos com o 
exclusivo Rosewood Bermuda Patrón), 
e o novo visual natural do espaço é 
complementado com um menu casual 
que serve atuns pescados na região, 
guaiubas e robalos. Também no menu: 
frosé, nossa maneira favorita de cele-
brar as férias. Quartos duplos a partir 
de US $ 546, incluindo café da manhã e 
crédito de US$ 100 para uso no hotel.

Férias na ilha 

SPA PARA FAMÍLIAS NA SUÍÇA
Em homenagem à adorada personagem suíça Heidi, o Grand Resort 
Bad Ragaz, com 263 quartos, no Vale do Reno – cenário do conto 
clássico de Johanna Spyri –, abriu em maio deste ano um novo spa para 
famílias. A cabana alpina rústica que sedia a área de lazer, inspirada 
na casa onde Heidi cresceu com seu avô, abriga uma piscina aquecida, 
uma piscina infantil e um lounge para os pais. Os serviços de spa para 
crianças incluem manicures lúdicas "Bling Bling Fingers" e massagens 
suaves. Quatro novas e espaçosas suítes de spa para a família ajudam 
a estender os mimos a todo o clã. Quartos duplos a partir de US$ 598, 
incluindo café da manhã e crédito de US$ 100 para uso no spa. Serviços de 
spa para crianças a partir de US$ 90.

Bem-estar para todos: uma 
imagem do novo spa familiar 
do Grand Resort Bad Ragaz. 

Um quarto do 
Rosewood Bermuda 

inspirado na herança 
colonial inglesa da ilha. 

EM BREVE: Situado em uma área de 70 metros quadrados à beira-mar no sul do Vietnã, o Anantara Quy 
Nhon Villas será inaugurado em setembro e disponibilizará 26 villas com serviço de mordomo, cada uma 
com sua própria piscina e adega próprias. Agende programas de cura holística no spa no topo de uma 
falésia, piqueniques ao estilo de náufragos e expedições de pesca. Tarifas a serem anunciadas.

Check-in
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Inspirado por

1.
TORY BURCH

Maiô conversível Prism, US$ 258,
 nordstrom.com

Para uma pausa chique, porém rústica, nada supera esses quatro quilômetros 

quadrados de glamour na Baía de Nápoles. As atrações aquáticas de Capri – 

a incrivelmente colorida Gruta Azul e as impressionantes formações de calcá-

rio Faraglioni ao largo da Marina Piccola – rivalizam com seus atrativos em 

terra firme: famosos fabricantes de sandálias, românticos restaurantes 

à beira-mar e o movimento de turistas que enchem as lojas da Dolce & 

Gabbana. Brinde com um Aperol spritz sob o sol do verão à maneira caprese 

no pequeno e elegante Capri Tiberio Palace, com 45 quartos, a uma curta 

caminhada da Piazzetta, o melhor lugar da ilha para ver e ser visto. Quartos 

duplos a partir de US$ 435, incluindo um presente de boas-vindas, café da

manhã, crédito de US$ 50 para jantar no Terrazza Tiberio e crédito de 

US$ 50 para uso no spa.

O azul de Capri
A vida é sempre refrescante nesse canto do Mediterrâneo 

Rochas e iates: o 
litoral de Capri e os 
rochedos Faraglioni. 

2.
ANNIE COSTELLO BROWN

Brincos Skye, US$ 271, 
anniecostellobrown.com

4.
NANNACAY

Bolsa de palha Corfu, US$ 255,
nannacay.com

3.
LOEFFLER RANDALL

Sandálias Stella, US$ 195, 
francesmay.com
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Em sentido horário, a partir do alto: o Grande Palácio, a cobertura 
do Alfresco 64, o templo de Wat Pho, cena no Tep Bar e uma loja 

de tecidos no mercado de Chatuchak.

O novo brilho
de Bangkok 

POR QUE IR Com seu primeiro 

Guia Michelin lançado no 

final do ano passado e uma 

bienal de arte estreando em 

outubro, Bangkok está se 

firmando – mais uma vez –

como uma capital gastro-

nômica e cultural. Metade 

caos, metade sossego, esse 

é um local ideal para acele-

rar e desacelerar ao mes-

mo tempo, um lugar onde 

arranha-céus se encontram 

lado a lado com templos do 

século 17, mercados agita-

dos escondem sofisticados 

spas e pedras preciosas 

brilham não muito longe das 

multidões. A partir de julho, 

breves chuvaradas ajudam 

a aliviar o calor e garantem 

espaço extra para aqueles que 

desejam explorar o templo de 

Wat Pho, lar da maior coleção 

de imagens de Buda do país, 

e o Grande Palácio, onde os 

reis do Sião residiram desde a 

década de 1780 até o começo 

do século 20.

COMER  Antes do fechamento 

do restaurante Gaggan 

(68/1 Soi Langsuan), 

previsto para 2020, uma 

visita ao local é obrigatória. 

Classificado em sétimo lugar 

na lista dos 50 melhores do 

mundo, o estabelecimento 

indiano de alma progres-

sista é conhecido por seu 

divertido menu-degustação, 

que usa emojis em vez de 

descrições em palavras dos 

pratos. Imagens de um taco, 

uma pimenta e um porco, 

por exemplo, podem ser 

traduzidas como tartare de 

akami (atum), bombons de 

chili e porco vindaloo.

Para comida tailandesa 

tradicional com consciência 

ecológica, vá até o Bo.lan 

(24 Sukhumvit 53), que ser-

ve frituras, saladas e curries 

de coco ao estilo caseiro em 

uma romântica casa de ma-

deira de teca. Admiradores 

da cozinha com pegada zero 

de carbono do chef podem 

assistir a uma aula prática 

de culinária, oferecida na 

primeira quinta-feira de 

cada mês.

Menus em emojis e refúgios de luxo 
na capital tailandesa 
POR JESSY GREENSMITH  FOTOGRAFIA DE CHRISTOPHER WISE

Cidade imperdível
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assista a corridas de cavalo no 

Royal Bangkok Sports Club do 

terraço do hotel ou em um dos 

quartos com vista. Quartos 

duplos a partir de US$ 250, in-

cluindo café da manhã e jantar 

para duas pessoas.

Aninhado na margem leste do

Rio Chao Phraya, o Siam Hotel, 
com 39 quartos, evoca a 

grandeza de Bangkok sob o 

reinado de Rama V, com pá-

tios interiores exuberantes 

e antiguidades requintadas. 

Os hóspedes que quiserem 

fazer uma imersão cultural 

podem tentar uma aula de 

muay thai ou imortalizar sua 

viagem com uma tatuagem 

sagrada sak yant. Quartos 

duplos a partir de US$ 600, 

incluindo café da manhã e 

crédito de US$ 100 para uso 

no jantar.  

pôquer e pechinche sem medo 

cerâmicas esmaltadas, óleos 

essenciais e arte moderna.

Especializada em peças sob 

medida, a S.J. International 
(125/8 Sawankhalok Road) é 

uma fonte confiável de safi-

ras, esmeraldas e rubis. Essa 

joalheria familiar também 

abriga a Kavant & Sharart, 

uma linha mais ousada 

criada pelo filho do dono e 

que é a preferida tanto das 

celebridades de Hollywood 

quanto da realeza europeia.

FICAR Situado no distrito fi-

nanceiro, o elegante St. Regis 
Bangkok, com 229 quartos, 

oferece aos viajantes fácil 

acesso à cidade, serviço de 

mordomo e ainda uma versão 

autoral do drinque Siam 

Mary. A cada dois domingos, 

melhores vistas da cidade, 

além de contar com um ele-

gante design inspirado em 

iates de luxo e uma seleção 

de whiskies raros. 

Para bebidas locais ao som 

de xilofones, visite o Tep Bar 

(69-71 Soi Rammaitri), um 

modesto botequim em um 

beco de Chinatown. Diz-se 

que seus licores com infusão 

de ervas têm poderes de 

cura. Será que também 

curam os pés dos turistas 

depois de tanto caminhar?

COMPRAR Com 15 mil barracas 

espalhadas por 140 mil metros 

quadrados, o mercado de fim 
de semana de Chatuchak, na 

Kamphaeng Phet Road, não 

é para claustrofóbicos – mas 

é uma mina de ouro para 

souvenirs. Traga a sua cara de 

No reino de pad thai, a culi-

nária alemã contemporânea 

pode parecer uma aposta 

improvável, mas o Sühring 

(10 Yen Akat Soi 3), com seus 

jardins tranquilos, spätzles 

caseiros e chefs gêmeos 

nascidos em Berlim, propi-

cia um descanso das ruas 

movimentadas e da comida 

picante de Bangkok. Não 

perca o Himmel und Erde 

(Céu e Terra), a versão dos gê-

meos de um clássico alemão 

que consiste em chouriço, 

batatas e maçãs rústicas.

 

BEBER Em uma cidade onde 

não faltam bares em cober-

turas, é difícil decidir onde 

se reabastecer. Empoleirado 

a 240 metros acima do solo, 

o Alfresco 64 (1055 Silom 

Road), que serve apenas 

whisky, proporciona as

Em sentido horário, a partir da esquerda: a MahaNakhon 
Tower, de Bangkok; a salada de berinjela defumada com ovos 

do restaurante Bo.lan; transporte na cidade; e achados da 
joalheria S.J. International.

DICA
“Os mercados de rua são uma 

ótima oportunidade para experi-
mentar a comida local. Procure 

pelas barracas frequentadas 
pelos moradores: uma fila longa 

geralmente significa que a comida 
é saborosa e fresca.  Experimente 
o mercado Or Tor Kor, considerado 

o mais sofisticado e arejado, ou 
Chinatown à noite. Se você é mais 
do tipo aventureiro, vá ao mercado 
noturno de Huai Khwang em busca 

da tradicional comida de rua.”

– Tom e Lora Chongruk, 
consultores de viagem Virtuoso 
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Entrevista

Por que eu viajo
Tudo começou no Havaí, destino que inspirou 
Juliana Marcelino a se tornar uma viajante nata 
ENTREVISTADA POR JULIANA A. SAAD

ULIANA MARCELINO É UMA 
travelholic. Paulistana de nascen-

ça e residência, faz do mundo

seu lugar, sem a menor cerimônia. 

Além de saber tudo sobre o mercado 

financeiro, a analista de investimentos – 

que fez intercâmbio de seis meses em 

Brighton, Inglaterra – é referência entre 

amigos e familiares quando o assun-

to converge para sua paixão. Ela está 

sempre planejando a próxima viagem 

junto com seu consultor Virtuoso, Diego 

Oliveira, de São Paulo. 

Adoro meu consultor, Diego, porque 

ele me dá assistência especializada e 

focada. Faz roteiros adaptados às minhas 

necessidades. E os mimos são também 

um ponto alto do atendimento! 

Juliana na Grande Mesquita 
Branca Sheikh Zayed, em Abu 

Dhabi, uma das mais belas e 
maiores do mundo. Abaixo, 

cena de rua no Vietnã.
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O fascínio pelo Havaí surgiu quando eu 

ouvia meus pais falarem sobre a lua de 

mel deles no destino. Acabo de voltar de 

mais um giro pelo mundo e, dessa vez, 

fiz questão de incluir o Havaí no roteiro, 

além de Nova York e Japão. Nem preciso 

dizer que adorei.

Minha família é de navegantes. Meu 

avô foi armador e meu pai, Carlos, é um 

viajante inveterado e, naturalmente, 

meu maior influenciador. Ele me auxilia 

nas pesquisas e principalmente no 

mapeamento geográfico e histórico dos 

destinos. Desde cedo, viajamos muito 

em família. 

Viajo para conhecer o desconhecido, 
busco novas culturas, pessoas, comi-

das... Sou fã de programas de viagem e 

adoro pesquisar e falar sobre o assunto! 

Sou sempre consultada para fazer rotei-

ros para meus amigos e informar lugares 

bacanas e diferentes. Para complemen-

tar minhas pesquisas, sempre peço dicas 

dos guias e moradores locais. Assim, 

descubro pequenos achados, como o 

mercado de Hanói, onde você explora 

dezenas de barraquinhas de comida e de 

ingredientes que não veria normalmente. 

Em Quioto, pedi para incluir o templo 

Fushimi Inari no roteiro. Quando estáva-

mos indo embora, o mestre do templo 

veio falar conosco e nos conduziu em 

uma visita ultraespecial. Ele contou que 

ninguém menos do que Obama tinha tido 

acesso àqueles lugares secretos. Foi uma 

experiência única. No final, tomamos chá e 

contemplamos a visão do templo aos pés 

da montanha. Foi realmente fascinante. 

Tenho uma lista de lugares que quero 
conhecer. Embarco seguindo a ordem 

de prioridade de conhecimento, curio-

sidade. Os últimos foram África do Sul, 

Ilhas Maurício, Tailândia, Vietnã, Laos, 

Camboja e Ilhas Gregas. Em minhas 

viagens, busco encontrar o equilíbrio 

entre cultura, gastronomia e espirituali-

dade. Além de fazer caminhadas, visitar 

templos e museus, procuro conhecer o 

melhor da culinária local.

Os destinos que mais me surpreen-
deram, que me deixaram realmente 
apaixonada, foram Vietnã e Camboja. 
Ambos são países encantadores, com 

culturas muito simples e marcantes. Os 

templos são verdadeiras obras de arte. 

Aliás, a Indochina, com sua cultura mi-

lenar, é deslumbrante. Tenho que citar o 

incrível voo de helicóptero sobre as Ilhas 

Maurício: vistas magníficas. E curti muito 

viajar no Airbus 380 da Emirates, com 

“Procuro o inusitado, quero conhecer aquilo que faz 
daquele destino um lugar especial. Mal posso esperar 

pelas próximas descobertas.”

serviço de primeira e muito espaço. Ago-

ra, no Havaí, adorei conhecer Diamond 

Head, a cratera na cabeça do vulcão.

PARA ONDE VAI?
Embarco para a Espanha em agosto 

com meus pais. Viajaremos de carro de 

Madri a Tarragona. Para 2019, planejo 

viajar em busca da aurora boreal. Gosto 

de viver o dia a dia de cada lugar aonde 

vou. Procuro o inusitado, quero conhe-

cer aquilo que faz daquele destino um 

lugar especial. Mal posso esperar pelas 

próximas descobertas.  

Em sentido horário, a partir do alto: a cratera extinta do vulcão Diamond Head, 
na capital do Havaí, Honolulu; o santuário Fushimi Inari Taisha, em Quioto; e fru-

tas e temperos em um dos mercados de Hanói, no Vietnã.
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Estilo & design

Bom gosto à inglesa: 
Michael Bonsor, do 
Rosewood London.

Três estilosos hoteliers mostram como fazer 
compras em sua cidade como um local

POR BROOKE PORTER KATZ  

   
UVIDO QUE VOCÊ TENHA ENTRADO EM UM HOTEL CINCO-
-estrelas e não tenha visto o proprietário ou o gerente- 
-geral – ou qualquer um do staff, na verdade – trajados de 
forma no mínimo impecável. Os hotéis mais requintados 

do mundo têm alguns dos homens e mulheres mais elegantes no 
comando, que servem como embaixadores de todo o estilo por 
trás do lugar. Conversamos com três hoteleiros primorosamente 
vestidos vestidos em três cidades de vanguarda – Londres, Milão 
e Nova York – em busca de suas dicas sobre onde procurar, o que 
comprar e como fazer as malas depois de uma visita à cidade. Aqui 
está o que espiamos em suas anotações.  

Elegância em 
todo lugar
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Rosewood London, Londres

MICHAEL BONSOR, GERENTE-GERAL
Você não verá Bonsor em roupas espor-
tivas, nem mesmo em seus dias de folga. 
Como ele diz: “Eu não me visto muito bem 
quando tento ser informal”. O escocês 
de roupas bem cortadas, cujos ícones in-
cluem Tom Ford e o ator Eddie Redmayne,  
já havia trabalhado no Four Seasons 
Hotel de Nova York e no Claridge's, antes 
de abrir o Rosewood London em 2013, 
com 306 quartos. 

Pense grande: “A ideia de visitar uma 
loja de departamentos é, na verdade, bas-
tante assustadora para mim, mas acho 
que posso aprender muito na Selfridges
e na Harrods. Às vezes vou lá para ver 
como os itens são apresentados, depois 
volto ao hotel com algumas ideias. De 
vez em quando, compro alguma coisa – 
minha última aquisição foi uma camisa 
de Alexander McQueen na Selfridges.”

Boutiques favoritas: “Browns, em May-
fair, tem uma enorme variedade de itens 
de designers de todo o mundo. O Dover 
Street Market, em Saint James, é super-
legal – ele abriga a Comme des Garçons 
e outras marcas ecléticas para homens 
dispostos a correr um pouco mais de ris-
co em se tratando de moda.”

suéter ou camisa da Belstaff. E a Lanvin 
faz tênis confortáveis e bacanas, com um 
visual mais formal.”

Dicas para fazer a mala: “Um dia típi-
co em Londres tem sol pela manhã e um 
pouco de umidade e vento à tarde. Eu 
recomendo camadas; se parece que vai 
chover, leve um pequeno guarda-chuva. 
Geralmente, porém, Londres é mais quen-
te do que se imagina. E a melhor maneira 
de ver a cidade é caminhar, então sapatos 
superconfortáveis são essenciais.”

Produtos para o lar: “A Timothy Oulton
fabrica móveis de couro e de materiais 
reciclados, como antigos barcos de pes-
ca. Eu tenho duas cadeiras inspiradas 
em selas, que incorporam estribos ver-
dadeiros no design.” 

Compra dos sonhos: “Sempre relógios. 
Devo pagar minha hipoteca ou com-
prar um relógio? Adoraria um da Patek 
Philippe, que tem uma boutique na Bond 
Street – área com muitas joalherias.”

Dica de estilo londrino: “Algumas pes-
soas ficam animadas quando o sol sai, e 
você as vê usando shorts mesmo quan-
do não está quente o suficiente. Eu acho 
bobo. Deixe-os para o Caribe.”

Uniforme de avião: “Costumo usar jeans 
pretos ou escuros com uma camiseta e 
suéter. Gosto da ideia de que viagens de 
avião sejam algo glamoroso, por isso me 
visto de forma elegante, mas confortável. 
Eu sempre uso fones de ouvido com can-
celamento de ruído Bang & Olufsen e um 
creme hidratante da SkinCeuticals.”

Souvenir clássico: “Uma gabardine da 
Burberry. É incrível ver todas as cores 
e estilos disponíveis na loja-conceito da 
Regent Street. Elas são todas feitas à mão 
e muito leves – você pode jogar uma den-
tro da bagagem de mão sem sentir que 
está carregando um casaco enorme.”

Traje social: “Gosto de duas lojas para 
ternos. A Gieves & Hawkes, no número 
1 da Savile Row, existe desde 1770, então 
eles realmente sabem o que estão fazen-
do. Tudo é lindamente cortado. A outra 
marca que eu amo é a Hackett. Eles fa-
zem ternos adoráveis mas também resis-
tentes e duráveis – e é exatamente disso 
que eu preciso, pois não fico trabalhan-
do em uma mesa. Posso estar subindo e 
descendo escadas, carregando malas ou 
arrumando coisas.”

Estilo fora de serviço: “Sempre jeans 
Prada. Na parte de cima, algum tipo de 

Comme des Garçons, no Dover Street 
Market, de Londres, e (à direita) Paola 

Giambelli, proprietária do Palazzo Parigi.
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'elegância' e 'conforto' são palavras que 
me vêm à mente. Isso significa calça stret-
ch, um suéter de caxemira nos meses mais 
frios e um par de Hermès nos meus pés.” 

Como se vestir como um local: “Use sa-
patos baixos, cores naturais e maquiagem 
leve durante o dia; à noite, saltos altos, 
vestidos elegantes e joias. Quanto ao que 
evitar, fuja de chapéus Panamá, calças de 
couro e saias curtas com salto alto.”

para os amantes do vintage. De roupas a ta-
lheres, tudo em sua coleção é lindo – é tam-
bém uma volta no tempo e no estilo. Não 
perca a Robertaebasta, uma galeria de 
arte contemporânea também em Brera.” 

Estilo sazonal: “O verão em Milão 
pode ser muito quente, e diversos ho-
téis, boutiques e bares não deixam o ar-
-condicionado com menos de 24 graus. 
Minha sugestão é usar algo leve e con-
fortável para curtir sua caminhada pela 
cidade, mas tenha sempre consigo uma 
blusa para a brisa da noite.”

Barba e cabelo: “Para meus amigos ho-
mens, sempre recomendo uma visita à 
Antica Barbieria Colla. É a barbearia 
mais famosa de Milão, em funcionamen-
to desde 1904.”

Joias da coroa: “Eu estou sempre pro-
curando por joias raras para adicionar 
um toque único ao visual. Damiani e 
Gioielleria Pederzani são duas das lo-
jas mais antigas da cidade e têm algumas 
das peças mais preciosas e inimitáveis.”

Fora do Palazzo: “Minha paixão pelo 
trabalho absorve a maior parte do meu 
tempo. Porém, quando estou de folga, 

Palazzo Parigi, Milão

PAOLA GIAMBELLI, PROPRIETÁRIA 
A sofisticada arquiteta e proprietária do 
Palazzo Parigi – uma joia de 88 quartos 
alojada em um prédio do século 17, com 
design de interiores do renomado Pierre-
-Yves Rochon – ama sua cidade natal por 
devoção à cultura, à moda e ao design.
Afinal de contas, é o berço de Prada, 
Dolce & Gabbana e Armani.

O melhor bairro: “O Quadrilatero della 
Moda, no Centro Histórico, é uma área 
famosa para compras, especialmente a 
Via Montenapoleone e a Via della Spiga, 
onde encontram-se marcas de alta quali-
dade, como Gucci e Giorgio Armani. É 
muito difícil passar por ali e não se apai-
xonar por algumas das roupas – elas são 
como peças de arte.”

Pés de valsa: “Se tenho um dia atare-
fado pela frente ou vou ao teatro ou a 
um evento especial, recorro sempre a 
sapatos Hermès ou Roger Vivier. Eles 
combinam moda, qualidade e conforto. 
Eu também não posso esquecer o toque 
moderno e a elegância de um Prada.”

Caça ao Tesouro: “No distrito de Brera, 
Cavalli e Nastri é uma visita obrigatória 

Olivier Lordonnois, 
do hotel The Mark.
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Vitrines no Quadrilatero 
della Moda, em Milão, e (em 
destaque) a loja-conceito de 
Todd Snyder em Nova York.

Estilo & design
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“Minha regra de ouro é nunca despachar uma bagagem. 
Eu costumo levar apenas um terno e uma jaqueta, além 

de uma camisa para cada dia em que estiver fora.” 
– OLIVIER LORDONNOIS

ternos fantásticos da marca japonesa 
Ring Jacket e sapatos da Carmina, feitos 
à mão em Maiorca. No SoHo, o londrino 
Drake’s é meu favorito. Seus produtos 
são a combinação perfeita entre o estilo 
de alfaiataria e o luxo casual que sempre 
tento obter.”

Vá direto para: “Madison Avenue, claro! 
Realmente tem o melhor de absolutamen-
te tudo, ainda que permaneça singular e 
pitoresca. Na Barneys New York, com-
prei recentemente uma camisa de flanela 
da marca francesa Cifonelli. Na rua tam-
bém está a John Lobb, uma das minhas 
marcas prediletas de sapatos. Nossos 
mordomos no The Mark são engraxates 
certificados pela John Lobb.”

Designer local preferido: “Todd Snyder 
captura perfeitamente o clima de Nova 
York. Sua boutique, localizada no Ma-
dison Square Park, também abriga uma 
barbearia e um bar. Eu compro lá roupas 
masculinas casuais.”

Ícone de estilo: “Gianni Agnelli, pre-
sidente da Fiat até 1996. Ele tinha uma 
sensibilidade europeia muito forte, com 
uma elegância sem esforço que sempre 
me lembrava meu avô.”

Estilo sazonal: “O verão na cidade pode 
ser muito quente. Eu recomendo uma 
bela bermuda ou calças de linho para fi-
car confortável e mas também elegante. 
É bom carregar sempre um suéter leve, 
pois restaurantes e museus mantêm o ar-
-condicionado forte.”

Dicas para fazer a mala: “Minha regra 
de ouro é nunca despachar uma baga-
gem. Eu costumo levar apenas um terno 
e uma jaqueta, além de uma camisa para 
cada dia em que estiver fora.”  

The Mark, Nova York

OLIVIER LORDONNOIS, GERENTE-GERAL
O francês Lordonnois está desde 2011 
no comando do The Mark, de 152 quar-
tos, um refúgio favorito para as celebri-
dades que participam todo ano do Met 
Gala, no Metropolitan Museum of Art. 
Ele desempenhou um papel fundamen-
tal no recente lançamento do Le Shop, 
boutique online com itens feitos exclu-
sivamente para o The Mark, de velas de 
Frédéric Malle a blusas de caxemira da 
Lingua Franca.

Lojas de primeira linha: “The Armoury, 
em Tribeca, é a única filial nos Estados 
Unidos dessa loja de roupas masculinas 
com sede em Hong Kong. É onde compro 



Porto de chegada

NATUREZA É O QUE ATRAI
a maioria dos turistas a 
Bergen. Cercada por mon-
tanhas e fiordes – sete 

deles, na verdade –, a segunda 
maior cidade da Noruega é um 
ponto de partida natural para os 
navios de cruzeiro que se dirigem 
para as cinematográficas vias 
aquáticas da costa oeste do país. 
Mas essa animada cidade univer-
sitária também tem atrativos em 
terra firme, que vão de impres-
sionantes museus e galerias de 
arte a lojas especializadas e ex-
celentes restaurantes que servem 
a nova culinária nórdica. Antes ou 
depois de um cruzeiro, veja como 
passar um dia em Bergen. 

9h: Comece o dia no Kaffe-
misjonen, um café em es-

tilo retrô que serve impecáveis 
xícaras de café, de coados a lattes 
espumantes. O café levemente 
torrado é o estilo predominante 
na Noruega, onde o foco são os 
grãos com sabores delicados e 
frutados. Para experimentar, peça 
o café coado do dia, feito com 
grãos dos melhores torrefadores 
da Escandinávia, como Kaffa e Tim 
Wendelboe, com sede em Oslo. 
Para acompanhar, peça um crois-
sant de chocolate, talvez, ou um 
sanduíche aberto de chèvre quen-
te e salame de erva-doce. E junte-
-se às pessoas sentadas no longo 
banco azul-escuro, um local de 
encontro para pais bebedores de 
café, freelancers com seus laptops 
e aposentados que folheiam o jor-
nal pela manhã.

Bergen ou nada 
Um primeiro olhar sobre a segunda maior metrópole da Noruega 

POR INGRID K. WILLIAMS  FOTOGRAFIA DE ULF SVANE

Em sentido horário, 
a partir da esquerda: 
cenário de Bergen, 
sopa de peixe com óleo 
de alho de Lysverket, 
lembrança do tempo 
habitual pendurada em 
uma cena ensolarada e 
equipamentos antichu-
va na Aksdal i Muren.

A
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Em sentido horário, a 
partir da esquerda: cena no 

Kaffemisjonen, vista do Monte 
Fløyen e cerâmica do Kode 1.

10h: O bondinho de Fløibanen con-
duz os visitantes ao topo do Monte 

Fløyen, um dos picos que rodeiam Bergen. 
Um passeio de seis minutos leva a uma 
plataforma de onde é possível ver a cidade, 
seu cais histórico, seu colorido estuário e 
as montanhas ao redor. A cênica cobertu-
ra também abriga um restaurante e café 
(aberto sazonalmente) e, na primavera 
e no verão, um rebanho de cabras-da-ca-
xemira conhecido como Fløyenguttene 
(“os Garotos de Fløyen”), que pastam em 
arbustos ao longo dos precipícios íngre-
mes. Continue em frente, passando pelo 
restaurante, para explorar a floresta à sua 
volta, onde trilhas gastas cruzam os bos-
ques cheios de musgos. 

11h: Volte para a cidade e vá ao dis-
trito dos museus, onde cinco gran-

des instituições de arte estão lado a lado, 
ao longo de um grande parque. Um bi-
lhete compra entrada para quatro deles – 
Kodes 1, 2, 3 e 4 –, cada um com um foco 
distinto. Artesanato e design ocupam 

206 quartos, suítes e villas • atividades exclusivas no deserto  
• experiências gastronômicas personalizadas • magnífico Spa Anantara

UMA VIAGEM INESQUECÍVEL AO CORAÇÃO DA ARÁBIA.
Viva experiências mágicas sem fim neste luxuoso oásis, situado no coração de 
um interminável deserto de areia, a apenas 90 minutos de Abu Dhabi.

LIFE IS A JOURNEY.



Em sentido horário, a partir do 
alto à esquerda: Aksdal i Muren, 
achados na galeria Kraft, a coleção 
do designer T-Michael e ele em perfil.

Viaje pelas águas já navegadas pelos 

vikings em um cruzeiro de 15 dias 

no Mar Báltico com a Viking Ocean 
Cruises a bordo dos navios Viking 

Sea, Sky, Star ou Sun, todos com 

capacidade para 930 passageiros. 

A rota Estocolmo-Bergen (ou o 

inverso) aporta nas capitais da re-

gião – Helsinque, Tallinn e Copenha-

gue entre elas – antes de seguir para 

a costa norueguesa e alguns de seus 

fiordes mais cênicos. Saídas em 

diversas datas até 22 de setembro; a 

partir de US$ 6.000. 

Geleiras, ursos-polares e o sol da 

meia-noite aguardam os passa-

geiros no cruzeiro de 17 dias da 

Zegrahm Expeditions de Bergen ao 

Ártico. Essa navegação a bordo do 

Ocean Adventurer, para 120 passa-

geiros, aporta nas Ilhas Lofoten e 

em Tromsø, e depois continua pelo 

Oceano Ártico até as remotas Ilhas 

Svalbard, um arquipélago norueguês 

com fiordes, icebergs e áreas selva-

gens intocadas, perto do Polo Norte. 

Partida em 17 de maio de 2019; a 

partir de US$ 11.980.

Embarque de Bergen para uma aventura na natureza
EM BUSCA DE FIORDES

Porto de chegada

o centro do palco no Kode 1, reaberto na pri-
mavera passada após extensa reforma que 
durou dois anos. Os amantes da paisagem 
podem seguir direto para o Kode 2, onde uma 
exposição das obras de J.C. Dahl, artista nas-
cido em Bergen e considerado o pai da pintu-
ra norueguesa, teve início em 4 de maio. No 
Kode 3 está a extensa coleção pessoal do rico 
empresário Rasmus Meyer, com pinturas e es-
boços do pintor mais famoso do país, Edvard 
Munch. Termine no Kode 4, lar de galerias de 
arte norueguesa e internacional, de um espa-
ço interativo para crianças e do Lysverket, 
aclamado restaurante da nova cozinha nórdica 
que serve salada de bacalhau defumado e sopa 
cremosa de peixe na hora do almoço.(Para vi-
sitar as exposições de arte contemporânea do 
Bergen Kunsthall, localizado entre os Kodes 
2 e 3, é necessário um ingresso separado.)

14h: A previsão quase sempre anuncia 
chuva nessa cidade encharcada, que 

tem média de mais de 200 dias de precipitação 
por ano. Compre equipamentos impermeáveis 
na Aksdal i Muren, uma loja especializada 
em roupas de chuva que tem equipado os ha-
bitantes locais contra as forças da natureza 
desde 1883. Os donos da quinta geração dessa 
loja familiar, situada em um prédio histórico 
de pedra, oferecem desde botas de borracha 
e macacões infantis até capas de chuva co-
loridas de marcas escandinavas testadas e 
comprovadas, como Blæst Rainwear, Helly 
Hansen e Aalesund Oljeklede. Aqueles que 
querem marcar presença, não importa o 
clima, devem conferir as capas forradas de 
caxemira na T-Michael + Norwegian Rain, 
loja elegante,  cheia de roupas e acessórios 
sob medida.

16h: Passe a tarde explorando alguns dos
espaços de arte inovadores que ali-

mentam a vibrante cena cultural da cidade. 
Do outro lado da rua do mercado de peixe, 
a galeria Kraft ocupa a antiga sede de um 
banco; seus múltiplos espaços expositivos 
exibem obras de artistas e artesãos norue-
gueses, como instalações de vídeo em grande 
escala, esculturas contemporâneas e peque-
nas coleções de cerâmica expostas no antigo 
cofre com porta de aço. Mais tarde, passeie 
pelo bairro vizinho de Skostredet para ver 
exemplos da arte de rua decorativa ilumi-
nando a paisagem urbana. Continue até a 
Lydgalleriet, uma galeria de arte sonora que 
apresenta instalações auditivas e preconiza 
a experiência interativa em lugar da mera-
mente contemplativa.
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DICA
“Um belo exemplo da autêntica cultura cafeeira nórdica, o 
Det Lille Kaffekompaniet – localizado em uma das casas 
mais antigas da cidade – é muitas vezes esquecido pelos 

turistas. Se você está em busca de iguarias amanteigadas e 
lattes que abraçam seu paladar, programe seu aplicativo de 

mapas para levá-lo a essa joia oculta.”

– Kaitlynn Roberts, The Travel  
Designer, Bergen, Noruega

18h: Ao lado da Lydgalleriet, desfrute um jantar 
demorado no café e bistrô Colonialen Littera-

turhuset, aberto dia e noite, onde grandes janelas 
têm vista para a rua e velas cintilam nas mesas de ma-
deira. Comece com uma taça de vinho ou uma cerveja 
artesanal norueguesa – sugerimos a Nøgne Ø Porter –, 
cujas opções estão impressas na lousa atrás do bar. 
Depois, escolha um dos pratos clássicos do cardápio: 
ostras do Atlântico são uma boa opção para iniciar, 
seguidas de uma tigela de mexilhões cozidos em vi-
nho branco e ervas ou uma tábua de antepasto com 
embutidos, queijos, azeitonas, patê e vegetais em con-
serva, servidos com uma cesta de pães frescos de 
massa lêveda (sourdough).  

O patê com bacon, 
beterraba e cebola-roxa do 
Colonialen Litteraturhuset.

LUXO PARA UMA 
NOVA GERAÇÃO

2901 COLLINS AVENUE 
MIAMI BEACH, FLORIDA 33140



   Navios intimistas   Apenas suítes  Culinária premiada    Open bar e vinhos finos

O lugar onde os famosos Moeraki Boulders da Nova Zelândia 
encontram as pedras de lava purificadoras do nosso spa.

Entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso para começar sua jornada na mais sofisticada linha 
de cruzeiros do mundo (World’s Finest Ultra-Luxury Cruise Line™) e desfrutar das comodidades do Virtuoso 
Voyages, incluindo um dedicado anfitrião a bordo, recepção de boas-vindas especial e experiências em terra.

MUNDOS EXTRAORDINÁRIOS
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PARA ALÉM 
DA CAMA

ACORDEM, DORMINHOCOS – HÁ 
MAIS COISAS EM SEU HOTEL DO 
QUE UMA NUVEM EM TAMANHO 
KING-SIZE. AQUI ESTÃO AS 
MUITAS FACES DE ALGUMAS 
HOSPEDAGENS FAVORITAS

NÓS ADORAMOS um quarto 
dos sonhos (passe-me o menu 
de travesseiros, por favor), 
mas um hotel, além de ser um 
santuário do sono, é um lugar 
para aprender, beber, comprar, 
pintar, brincar, desestressar e 
pagar suas dívidas com o plane-
ta. As 31 propriedades apresen-
tadas nas páginas a seguir não 
servem apenas como almofadas 
aconchegantes entre uma e 
outra atividade do lado de fora: 
elas são as atividades. Então, 
pare de apertar o botão “sone-
ca” e vá assistir a uma aula de 
cerâmica, plantar uma árvore 
ou brindar o pôr do sol com 
seu novo coquetel predileto. 
A cama ainda estará lá quando 
suas aventuras terminarem.

Quarto, só 
mais tarde – no 

The Beekman de Nova 
York, gira em torno do 

The Bar Room.
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PILARES DAS 
BELAS-ARTES

O The Silo, na Cidade 

do Cabo, é o primeiro 

hotel do mundo a com-

partilhar um edifício –

um antigo silo de 

grãos – com um museu 

de arte contemporânea. 

Ocupando seis anda-

res acima do Zeitz 

MOCAA, os espaços 

públicos do hotel de 

28 quartos exibem 

obras de artistas 

africanos, também 

expostas no térreo. 

O acesso ao museu é 

gratuito para os hós-

pedes. Quartos duplos 

a partir de US$ 1.158, 

incluindo café da ma-

nhã e uma massagem 

de 50 minutos para 

duas pessoas.

O Grand Hotel 
Tremezzo, com 90

 quartos, na orla do

 Lago de Como, na

 Itália, adquiriu recen-

temente a Villa Sola 

Cabiati, antiga resi-

dência de verão dos 

duques de Serbelloni. 

Os viajantes podem 

reservar a villa de seis 

suítes em toda a sua 

glória do século 18 – 

e passar as férias 

cercados de pintu-

ras renascentistas, 

afrescos e faianças. 

A antiga cama de 

Napoleão Bonaparte 

fica no sótão, mas 

não é acessível aos 

hóspedes. Villa Sola 

Cabiati (para até 12 

pessoas) a partir de 

US$ 12.406, incluin-

do todas as refeições, 

crédito de US$ 75 

para uso no spa, uma 

degustação de vinhos 

e entrada para o 

museu Villa Carlotta, 

nas proximidades. 

O Reverie Saigon, 

no Vietnã, recebe os 

hóspedes com toques 

de arte e decoração 

italianas, como uma 

ornamentada instala-

ção de vidro de Murano 

no teto do saguão. A 

excursão guiada pelo 

curador desse hotel 

de 286 quartos inclui 

paradas em alguns 

dos museus, galerias e 

ateliês de arte da cida-

de, como o Duc Minh, 

uma galeria particular 

conhecida por suas 

coleções modernas e 

pós-modernas. Quar-

tos duplos a partir de 

US$ 370, incluindo 

café da manhã e cré-

dito de US$ 100 para 

uso no hotel. Tour de 

arte a partir de US$ 65. 

Pegue um iPad na 

recepção do Dolder 
Grand, em Zurique, 

para uma visita 

autoguiada à impres-

sionante coleção de 

arte desse hotel de 175 

quartos composta de 

mais de cem obras. 

Big Retrospective 

Painting, de Andy 

Warhol, é o destaque 

acima da mesa da re-

cepção, mas há obras 

de Joan Miró, Tamara 

de Lempicka, Takashi 

Murakami e outros

artistas por todo o 

hotel e espalhadas por 

toda a propriedade. 

Quartos duplos a 

partir de US$ 741, in-

cluindo café da manhã 

e crédito de US$ 100 

para uso no spa.

Para destacar a arte 

das Bahamas, todos 

os anos o gerente-

-geral do Ocean Club, 
a Four Seasons Resort, 
Bahamas, em Paradise 

Island, escolhe um 

artista local e exibe seu 

trabalho no saguão 

do hotel e em alguns 

de seus 107 quartos. 

Se os convidados 

estiverem interessa-

dos, o gerente pode 

apresentar-lhes o 

artista, dependendo 

de sua disponibilida-

de. Quartos duplos 

a partir de US$ 860, 

incluindo café da 

manhã e crédito de 

US$ 100 para jantar.  

– Amiee White Beazley 

“Do lobby repleto 
de mosaicos até a es-

cultura de 9 metros em 
forma de globo de Tony 
Tasset do outro lado da 

rua, o Joule de Dallas 
seduz os amantes das 

artes desde o momento 
em que chegam.” 

– Jason Detar, consultor 
de viagens Virtuoso

DICA

Opulência na 
chegada ao Reverie 
Saigon, no Vietnã.  

PASSE UMA NOITE 
EM UM MUSEU

HOTÉIS COMO…
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ESPAÇOS DE 
ENCONTRO
ATÉ OS MORADORES 
DO BAIRRO QUEREM 
MARCAR PRESENÇA 
NESTE HOTEL 

“Fazer check-in no La Réserve Paris 
Hotel and Spa é como chegar a 

uma residência particular. Parece 
um ambiente caseiro, com recantos 
acolhedores para relaxar com uma 
taça de champanhe ou uma xícara 

de chá e relembrar os melhores 
momentos do dia.” 

– Patrick Millard, consultor 
de viagens Virtuoso 

DICA

Os drinques 
do The Bar Room 
são batizados em 

homenagem a lendas da 
literatura, de Hemingway 

a Virginia Woolf.

A marca de um 
grande hotel é estar 
conectado à trama 
de seu entorno, 
servindo como 
um centro social 
não apenas para a 
comunidade global 
itinerante mas tam-
bém para os morado-
res do bairro. Veja o 
The Beekman, um 
destino por si só no 
centro de Manhat-
tan, composto de 
287 quartos dentro 
do edifício Temple 

Court, de 1883, on-
de espaços de alto 
design, porém não 
pretensiosos, como o 
The Bar Room, im-
ploram para ser 
visitados. Assentos 
de couro e veludo 
mohair, um retrato 
de Edgar Allan Poe e 
estantes cheias de 
curiosidades aque-
cem o salão situado 
debaixo de uma cla-
raboia em forma de 
pirâmide e de nove 
andares que se 

voltam para o átrio 
com suas balaustra-
das de ferro forjado 
decoradas com dra-
gões e raios de sol. 
“Camadas de histó-
ria foram revestidas 
com camadas de ma-
teriais requintados”, 
diz o designer de 
interiores baseado 
em Londres, Martin 
Brudnizki, que aju-
dou a comandar a
restauração do 
edifício histórico. 
“O resultado é um 

espaço que parece 
que sempre esteve 
lá, como a casa de 
um viajante que 
foi aprimorada ao 
longo dos anos.” 
Em essência, um 
lugar de muitas 
grandes histórias 
para contar. Quar-
tos duplos a partir de 
US$ 409, incluindo 
café da manhã no 
Temple Court, de Tom 
Colicchio, e crédito de 
US$ 100 para jantar.   
– Justin Paul
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nas piscinas naturais de 
rocha vulcânica, na Baía de 
Hulopoe, onde os minibió-
logos marinhos aprendem a 
identificar estrelas-do-mar, 
caranguejos, moreias e 
muito mais. Quartos duplos 
a partir de US$ 725, incluindo 
uma cortesia de boas-vindas, 
café da manhã e crédito de 
US$ 100 para uso no spa.

História em ação: Os passeios 
para crianças oferecidos pelo 
Hotel Hassler, de 91 quartos, 
em Roma, incluem visitas ao 
Vaticano, degustação de ge-
lato e uma jornada à escola de 
gladiadores Gruppo Storico 
Romano, onde a garotada usa 
túnicas e espadas de madei-
ra em uma arena enquanto 
aprende sobre essa compe-
tição que tem 2 mil anos de 
história. Quartos duplos a par-
tir de US$ 855, incluindo café 
da manhã e crédito de US$ 100 
para jantar. Escola de gladiado-
res, US$ 174.  – Amy Tara Koch

por meio do programa 
Petit VIP, que aspirantes 
a Spielbergs e Coppolas 
mergulhem na arte cine-
matográfica. Crianças de 4 
a 12 anos podem trabalhar 
como roteiristas, diretores, 
cinegrafistas e atores na 
criação de um curta-me-
tragem, que é lançado à 
maneira de Cannes, na sala 
de exibição particular do 
hotel. Quartos duplos a par-
tir de US$ 297, incluindo café 
da manhã e acesso gratuito 
ao beach club. 

Ecoexploração: A natureza 
em sua forma mais pura – 
praias isoladas, caminha-
das tranquilas, snorkeling 
em recifes – é o que oferece 
a pequena ilha havaiana de 
Lanai. No Four Seasons 
Resort Lanai, com 213 
quartos, as atividades do 
Kids Club enfatizam a 
conservação do planeta por 
meio de aventuras guiadas 

Pequenos chefs: Enquanto 
os pais descansam na praia 
particular ou tomam Pimm's 
Cups no campo de críquete 
do elegante Ocean House, 
em Rhode Island, as crianças 
exploram o jardim de ervas 
com o produtor de alimentos 
residente desse hotel de 67 
quartos para aprender sobre 
ingredientes sazonais e 
refeições no estilo do campo 
à mesa. O passeio faz parte 
da programação do Centro 
de Vinhos e Arte Culinária 
da propriedade, que oferece 
também aulas de panificação, 
chocolateria e confecção 
de pizzas para as crianças. 
Quartos duplos a partir de 
US$ 570, incluindo café da ma-
nhã e crédito de US$ 100 para 
jantar. Aulas de culinária para 
crianças a partir de US$ 75.

Prontos para o close-up: 
O estúdio do Hôtel Barrière 
Le Majestic Cannes, de 
349 quartos, possibilita, 

Luzes, câmera, ação 
no Hôtel Barrière Le 

Majestic Cannes.

SALAS DE AULA – 
PARA CRIANÇAS E ADULTOS
A MELHOR PARTE: NÃO, 
NÃO HAVERÁ PROVA

HOTÉIS COMO…

PASSATEM-
POS PARA A 
GAROTADA
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EDUCAÇÃO 
PARA 
ADULTOS

Na Casa Angelina, hotel 
com 43 quartos situado 
na Costa Amalfitana, na 
Itália, inscreva-se para uma 
sessão com os ceramistas 
da Ceramiche Parlato para 
decorar e envernizar seus 
próprios azulejos, um símbolo 
da região. Quartos duplos a 
partir de US$ 799, incluindo 
uma garrafa de champanhe de 
boas-vindas, café da manhã e 
crédito de US$ 100 para jantar. 
Pintura de azulejos, US$ 61.

Uma lembrança atemporal 
do Peru: sua nova receita de 
happy hour. No Belmond 
Hotel Monasterio, com 122 
quartos, em Cusco, os barmen 
ensinam aos hóspedes como 
fazer o amado pisco sour do 
país em aulas disponíveis 
mediante solicitação. Quartos 
duplos a partir de US$ 415, in-
cluindo café da manhã e crédito 
de US$ 100 para uso no spa. 
Aulas de pisco sour, US$ 15.

Você pode não ser capaz 
de vencer os marinheiros 
profissionais que competem 
na costa das Bermudas, mas 
pode treinar como eles. Uma 
aula de fitness à beira-mar 
no Hamilton Princess and 
Beach Club, de 410 quartos, 
oferece treinos para a parte 
superior do corpo, corridas, 
natação e muito mais. Depois 
da aula, parabenize-se pelo 
treino benfeito com um 
Dark'n'Stormy no Beach Club. 
Quartos duplos a partir de 
US$ 549, incluindo café da 
manhã e crédito de US$ 100 
para uso no resort.  – A.W.B. 

“Durante uma estadia recente 
no Ashford Castle, na Irlanda, fiz 

um tour à escola de falcoaria local, 
a mais antiga do gênero no país. 

Você consegue comandar um fal-
cão e vê-lo voar graciosamente, de 
árvore para árvore, antes de pousar 
em sua mão enluvada. Tudo isso en-
quanto aprende sobre essa prática 
de 4 mil anos. É uma tradição local 

que você não pode perder.” 

 – Beth Bastian, consultora 
de viagens Virtuoso

DICA

Barman-professor no 
Belmond Hotel Monasterio.

Na Casa Angelina, 
lições de cerâmica 
e celebrações da 

dolce vita.
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RENASCEM 
OS CORAIS  
Quando estão prosperando, os corais 
nativos do recife em frente ao Round 
Hill Hotel and Villas, de 129 quartos, 
na Jamaica, se espalham na forma de 
grossos chifres que parecem galhadas 
cor de ouro. “Toda a paisagem marítima 
era dourada”, diz Andrew Ross, biólogo 
marinho e diretor da organização de res-
tauração de corais Seascape Caribbean. 
Há alguns anos, quando ele percebeu  
que os danos ambientais estavam tor-
nando o recife verde e marrom, apro-
ximou-se do Round Hill com um plano 
para restaurá-lo, criando um jardim 
de corais e propagando mudas para 
replantio. Ansioso por ajudar, o resort 
ofereceu-se para financiar o projeto, e 
hoje Ross está no primeiro ano de uma 
missão de três anos para produzir 5 
mil novos corais. 

O plano multidimensional não só 
abrange questões ambientais como 
aborda a sustentabilidade social, per-
suadindo os pescadores locais a evitar as 
áreas replantadas – importantes berçá-
rios para peixes jovens – e treinando-os 
para se tornarem guias que conduzirão 
os hóspedes em excursões de mergulho. 
“Os elementos de proteção, a reconstru-
ção do ecossistema e o retorno dos peixes 
estão sendo monetizados diretamente 
pela comunidade, o que a incentiva a 
proteger o recife”, diz Ross. O Round Hill 
planeja permitir que visitantes certifica-
dos participem de jardinagem em recifes 
com cientistas marinhos e pescadores da 
região. Quartos duplos a partir de US$ 429, 
incluindo uma cortesia de boas-vindas, café 
da manhã e crédito de US$ 100 para uso no 
spa.  – Elaine Glusac

ESTAS PROPRIEDADES LE-
VAM A RESPONSABILIDADE 

SOCIAL A SÉRIO – E AJUDAM OS 
HÓSPEDES A FAZER O MESMO

♥

Ações sustentáveis 
do Round Hill: pro-

grama de reciclagem 
e horta orgânica 

local do chef.

EXEMPLOS 
DO BEM

HOTÉIS COMO…
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De Portugal à Tailândia, 
todas as propriedades do 
Six Senses abrigam um 
Laboratório da Terra, onde 
projetos ecologicamente 
corretos abrangem o culti-
vo de hortas orgânicas, re-
ciclagem ou reúso de vidro, 
geração de energia solar 
e de biomassa e produção 
de inseticidas naturais. Os 
hóspedes podem partici-
par de diversos laborató-
rios, como aprender a fazer 
creme dental orgânico e 
repelente natural ou trans-
formar toalhas velhas em 
vasos de flores.

Na área de Greater Blue 
Mountains, na Austrália, o 
Emirates One&Only Wol-
gan Valley, com 40 villas, 
oferece atividades diárias 
de conservação em sua 
propriedade de quase 30 
mil metros quadrados, uma 
reserva de vida selvagem 
carbono zero. Juntamente 
com os guias do resort, os 
hóspedes podem plantar 

árvores e arbustos, obser-
var os vombates (pequenos 
animais nativos), monitorar 
espécies selvagens ou cole-
tar sementes. Villas a partir 
de US$ 1.567, incluindo todas 
as refeições, duas atividades 
diárias na natureza e uma 
excursão para observar a vida 
selvagem ao pôr do sol para 
duas pessoas. 

Um dos destaques da estadia 
no Ulusaba Private Game 
Reserve, com 21 quartos, na 
África do Sul, é uma visita 
personalizada de um dia 
para as aldeias Shangaan 
vizinhas, onde você pode 
ler às crianças em idade 
escolar ou bater uma bola 
com o time de futebol local. 
Toda a receita obtida com 
esses passeios beneficia as 
aldeias. Quartos duplos a 
partir de US$ 855, incluindo 
café da manhã e crédito de 
US$ 100 para uso na bou-
tique ou no spa. Passeios 
pela comunidade a partir de 
US$ 42.  – E.G. 

DÊ
UMA MÃO
Resorts que fazem da contrapartida um elemento 

central da estadia

COMPRAS 
CONSCIENTES
Estes souvenirs apoiam as 

comunidades locais 

Tierra Atacama Hotel & Spa, 

Chile: Esculturas rústicas de 

lhamas esculpidas em pedra 

de liparita por Alejandro 

González, um artista local, 

músico e líder comunitário. 

Escultura, US$ 100. 

Singita, África do Sul: Móveis, 

obras de arte e louças colori-

das produzidos por artesãos 

zulus locais que a empresa de 

safáris ajuda a treinar em prá-

ticas de produção e negócios. 

Louças a partir de US$ 12. 

Uxua Casa Hotel & Spa, em 

Trancoso, Bahia: Sacolas de 

praia, bolsas, mantas e tra-

vesseiros feitos com um 

tear antigo pelo “tecelão de 

sonhos” do hotel, Evandro 

Campos Nogueira. Itens a 

partir de US$ 130.  – E.G.

Jardinagem do bem no Six 
Senses Con Dao, no Vietnã.

Artigos feitos à 
mão do Uxua Casa 
Hotel & Spa.
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O LUGAR: Miraval Arizona 

O PLANO: Mude sua dieta

Nesse resort-spa de 134 quar-
tos em Tucson, a programação 
nutricional orienta os hós-
pedes sobre decisões cons-
cientes durante as compras 
de supermercado, técnicas de 
culinária anti-inf lamatória 
e combinações ideais de ali-
mentos e vitaminas. Em sua 
busca para alcançar o equilí-
brio entre corpo e mente, você 
será mimado a cada passo com 
uma variedade de tratamentos 
de spa, aulas de meditação e 
ioga, programas de equitação 
e, claro, refeições deliciosas 
que são realmente saudáveis. 
Quartos duplos a partir de 
US$ 549 por pessoa, incluindo 
todas as refeições e a maioria 
das atividades de bem-estar, 
além de um crédito de US$ 100 
para uso no resort.
 
O LUGAR: Anantara Peace  

Haven Tangalle Resort, Sri Lanka

O PLANO: Encontre harmo-

nia holística 

O Anantara Peace Haven, 
escondido em uma planta-
ção de coco de 85 mil metros 
quadrados com vista para o 
Oceano Índico, recentemente 
introduziu jornadas ayurvédi-
cas de sete dias. O mergulho 

profundo em tradições de 3 
mil anos ajuda os participan-
tes a descobrir seu prakruti 
(estado natural) e seu vikruti 
(desequilíbrios atuais). Os 
programas personalizados 
nesse resort de 152 quartos 
incorporam tratamentos sob 
medida, cozinha ayurvédica, 
desintoxicação da tecnologia 
e meditação. Ao mesmo tem-
po, acrescentam à experiência
os muitos atrativos do Sri 
Lanka, com excursões a tem-
plos budistas e aulas de pintu-
ra com artistas locais. Quartos 
duplos a partir de US$ 306, 
incluindo café da manhã. Sete 
dias de programas ayurvédicos 
a partir de US$ 1.350, incluindo 
uma excursão particular ao 
mercado e aulas de culinária. 
 
O LUGAR: BodyHoliday 

Saint Lucia

O PLANO: Exercite-se 

Com seus oito dias de retiro 
all-inclusive para perda de 
peso, esse resort de 155 quar-
tos prova que o melhor lugar 
para obter seu corpo de praia 
é na praia. Todas as manhãs, 
escolha entre ioga, vôlei, ve-
la, aula de spinning, esqui 
aquático, dança caribenha e 
muitas outras atividades. De-
pois, diminua sua frequência

cardíaca com massagens 
de aromaterapia, oxigênio 
antirrugas e talassoterapia. 
A recompensa por todo esse 
trabalho duro: um mergulho 
nas águas do Caribe para 
além do resort. Retiros a 
US$ 4.700 por pessoa, incluindo 
acomodações, todas as refei-
ções e atividades e um crédito 
de US$ 100 para uso no resort. 
 
O LUGAR: Lefay Resort & Spa, 

Lago de Garda, Itália

O PLANO: Diga adeus à insônia 

Tenha uma boa noite de sono 
no Lefay, um resort com 93 
quartos à beira de um lago no 
norte da Itália. Seu programa 
de seis dias de desintoxica-
ção por meio do sono ajuda 
a calibrar o relógio biológico 
e a espantar a insônia com 
um itinerário projetado para 
identificar níveis de energia e 
trazer harmonia interna por 
meio de tratamentos de spa, 
acupuntura, ref lexologia, 
sessões em piscina de água 
salgada, fitoterapia persona-
lizada (uso de plantas e ervas 
para fins de cura) e muito 
mais. Programa a partir de 
US$ 3.102 por pessoa, incluindo 
acomodações e todas as orien-
tações, refeições, atividades e 
tratamentos.  – Sarah Khan

Suba na sela: 
terapia equina no 
Miraval Arizona.  

Mergulhe – e então
durma – no Lefay Resort 
& Spa, na Itália.REFÚGIOS 

DE BEM-
-ESTAR DE 
ALTO NÍVEL
ESTES PROGRAMAS 
PROMETEM BENEFÍ-
CIOS QUE DURAM POR 
MUITO TEMPO DEPOIS 
DE SUA VIAGEM

HOTÉIS COMO…
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Serviço de quarto: O Taj 
Campton Place, com 110 
quartos, ocupa uma pro-
priedade de primeira linha 
na Union Square – o maior 
distrito de varejo de São 
Francisco –, mas uma nova 
parceria com a Brooks 
Brothers leva as compras 
até você. Após o concierge 
conversar com o personal 
shopper da loja para alinhar 
suas preferências em relação 
à moda, a Brooks Brothers 
entrega uma seleção de rou-
pas e acessórios em seu quar-
to. Quer mais opções? Visite 
a loja, a dois minutos a pé. No 
amplo espaço o aguardam 
champanhe, canapés e um 
provador reservado. Quartos 
duplos a partir de US$ 280, 
incluindo café da manhã e cré-
dito de US$ 100 para jantar.

Farra no deserto: O Four 
Seasons Resort Dubai at 
Jumeirah Beach, com 237 
quartos, recebe os hóspedes 
em suas 49 suítes com um 
convite para compras VIP – 
um gesto apropriado em 
uma cidade conhecida pelo 
consumo de alto padrão. 
Escolha a Bloomingdale's, 
no luxuoso Dubai Mall, ou a 
Harvey Nichols, no igual-
mente sofisticado Mall of 
the Emirates; em cada uma, 
um consultor de estilo o 

levará a uma área privada 
para experimentar as últimas 
tendências da moda. Poupe 
energia para uma minifarra 
no resort: a Sauce guarda 
uma seleção de moda con-
temporânea, e a 100% Capri 
vende roupas de linho estilo 
resort, ideais para o calor 
do deserto. Suítes a partir de 
US$ 1.825, incluindo café da 
manhã e crédito de US$ 100 
para jantar.

Entre na moda: Faça uma 
pausa nas atividades clássi-
cas de Las Vegas para obter 
um toque mais personali-
zado na Stitched, a loja de 
roupas masculinas do The 
Cosmopolitan of Las Vegas, 
hotel com 3.027 quartos.
Disponível para os hóspedes, 
a experiência personalizada 
inclui 35 medidas precisas de 
corpo feitas por alfaiates al-
tamente qualificados, degus-
tação de whisky e bourbon 
no Scotch Locker Lounge 
da loja e uma aula sobre os 
pontos mais finos de tecidos, 
estilo, cor de linha, botões
e silhueta. O vestuário per-
sonalizado é entregue em 
um período de cinco a sete 
semanas. Quartos duplos a 
partir de US$ 160, incluindo 
café da manhã e crédito de 
US$ 100 para uso no spa ou no 
jantar.  – Kimberley Lovato  

“Em uma pequena loja, o Four Seasons Hotel 
Prague reuniu tudo o que você poderia passar 

dias procurando, desde ovos de Páscoa tchecos 
pintados à mão até cristais e cerâmicas. É uma 
das melhores lojas de hotéis em que já estive.” 

– Alysia Hopper, consultora 
de viagens Virtuoso

DICA

Touros, whisky e 
artigos sob medida

no The Cosmopolitan, 
em Las Vegas.

PERSONAL
STYLISTS
LOJAS PARCEIRAS E BOUTIQUES 
INTERNAS TRAZEM A MODA AO 
CENTRO DAS ATENÇÕES

Loja-conceito da 
Brooks Brothers' em 

São Francisco.
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ITÁLIA
em família

Uma aventura para todas as idades 
em uma villa da Toscana 

POR DAVID HOCHMAN
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Ilustrações de Emily Robertson
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Durante os preparativos, me equipei com um GPS portátil para não 
nos desviarmos do caminho, um aplicativo de meditação para perma-
necer zen e, para evitar contratempos, os valiosos conselhos de Amie 
O’Shaughnessy, proprietária de uma agência de viagens Virtuoso ba-
seada em São Francisco especializada em viagens em família. 

“Para viagens multigeracionais, a Itália é uma fonte inesgotá-
vel de experiências”, ela me garantiu em nossa primeira conversa. 
“Aonde quer que você vá, provavelmente encontrará uma torre an-
tiga para subir, um gelato para as crianças e um café idílico para os 
avós, além de compras e vinho para os jovens adultos. 

“Adultos”, claro, pode ser um termo relativo quando se viaja... 
bem, com parentes. 

“Cuidado com o limite de velocidade”, diz minha sogra enquanto 
parto em direção ao povoado medieval de Paganico, onde alugamos 
uma villa por sete noites em meados de junho. 

ao viajar pela Toscana com a família ampliada: aprender a 
acalmar as nonne nervosas no assento de trás. 

As duas avós, nesse caso, são minha mãe e minha sogra, 
que vieram à Itália para celebrar seu duplo aniversário de 
80 anos. Nosso grupo de oito pessoas, distribuído em um 
comboio formado por três Fiats alugados movendo-se por 
uma estrada em algum lugar ao sudoeste de Siena, se esten-
de por múltiplas gerações – em uma ponta, meu filho de 13 
anos, obcecado pelo Google Tradutor; em outra, meu sogro 
de 83 anos, que despeja fatos da Segunda Guerra Mundial 
como se fosse o campeão de algum programa de perguntas. 
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“E cuidado com as rotatórias”, acrescenta minha mãe. “Não 
pense que você é um motorista italiano!”

“Alguém quer música?”, pergunto, na esperança de que Pa-
varotti as silencie na reta final. Ao fim da estrada de cascalho 
ladeada por ciprestes alinhados como se fossem soldados, 
chegamos à nossa casa de fazenda do século 18, a qual, por 
sorte, dispõe de atrações para todo mundo. Há uma piscina 
convidativa e uma mesa de pingue-pongue, áreas silenciosas 
de descanso, onde adultos mais velhos podem ler ou jogar car-
tas, e uma grande cozinha de fazenda para fingir que estamos 
fazendo um remake de Sob o Sol da Toscana. 

Minha cunhada imediatamente reclama para si uma rede 
estendida entre oliveiras, enquanto as nonne alegremente 
inspecionam o forno de pizza de 200 anos no quintal. Minha 
mulher e eu estamos desfazendo as malas em um quarto iso-
lado no andar de baixo quando ouvimos Vovô Bob rindo com 
meu filho e seu primo de 16 anos. Eles deram início aos jogos 
de tabuleiro. 

La vita já está com sabor de dolce. 

PASSAR UM TEMPO EM UM LOCAL REMOTO COM 
parentes que normalmente só se juntam em festas e feriados tem 
o potencial de criar memórias indeléveis. Mas você precisa se 
assegurar de que sejam positivas. Netos e avós operam em velo-
cidades diferentes, e os membros da família entre eles podem se 
encontrar ensanduichados entre o “Já chegamos?” e o “Pode-
ria falar mais alto?”. 

“Dividir para conquistar é quase sempre a melhor estratégia 
em uma grande viagem em família”, define O’Shaughnessy. 
“Algumas pessoas gostam de ir, ir e ir, e outras preferem desa-
celerar. Ache espaço para desejos e necessidades individuais e 
então reúna todos para alguma atividade ou uma refeição.” 

Essa foi nossa abordagem desde o início. Já que os primos que-
rem brincar de ser baristas com as clássicas cafeteiras italianas na 
cozinha, eles ficam com meu sogro, enquanto o resto de nós vai à 
cidade em busca de víveres: um excelente azeite de oliva, queijos 
excepcionais, embutidos locais, grissini, limões, vinho rosé. 

Por meio de nossa consultora, agendamos para a primeira 
noite uma aula com uma chef local para aprendermos a fa-
zer massas. Embora Valeria não seja muito fluente em in-
glês e o wi-fi não esteja cooperando com o Google, 
nos saímos bem acompanhando suas orientações 
à base de gestos e sorrisos. Quebre um ovo contra 
o outro. Espalhe as gemas em farinha de semoli-
na, adicione água. Amasse, corte e... presto! Um 
tagliatelle de aparência deliciosa. Com o sol se 
pondo e as velas tremeluzindo, pusemos a mesa 
do lado de fora para um dos jantares em família 
mais mágicos que já tivemos. 

Na manhã seguinte, sedenta por aventura, 
nossa frota de Fiats parte para Montalcino, 
uma perfeita aldeia na montanha, fortifica-
da por muralhas e com um castelo ao estilo 
de Hogwarts no ponto mais alto. Ao menos 
é assim que nós a pintamos para os adoles-
centes. Os adultos sabem que esse é um dos 
grandes destinos mundiais para enófilos, gra-
ças ao raro e adstringente brunello di Montalcino. 

“Cuidado com as 
rotatórias”, acrescenta 
minha mãe. “Não 
pense que você é um 
motorista italiano!”

Enquanto as crianças soltam feitiços em latim nos becos de pa-
ralelepípedos, nós nos equipamos com garrafas de um excelente 
vinho, a oito euros cada, antes de seguir para o oeste, na direção 
de Pienza, a 25 minutos dali. Outro vilarejo de conto de fadas, 
além de Patrimônio da Humanidade da Unesco, Pienza é ime-
diatamente apelidada de “a cidade fedorenta do queijo”, devido 
ao aroma de pecorino emanado de praticamente todas as lojas do 
lugar. É um local paradisíaco, que reluz sob um céu sem nuvens, 
e não, Vovô, eu não sabia que as marcas no exterior da catedral 
foram causadas por um bombardeio de morteiro em 1944. Po-
demos discutir isso mais tarde, na gelateria? (Na Itália, nunca é 
cedo demais para um gelato.) 

Caso você não tenha percebido, a vida nessa parte do mundo 
gira quase toda em torno do que será comido na sequência – e 
o almoço no Osteria La Porta, um pequeno restaurante familiar 
em outro vertiginoso vilarejo, é um delicioso espetáculo. Em 
um terraço com vista para colinas acastanhadas, desfrutamos da 
verdadeiramente primeira celebração de aniversário das nonne 
com, entre muitas outras coisas, antepastos, bolinhos de ricota 
que derretem na boca, um cozido de bochechas de vaca e um ti-
ramisù coroado por duas velas. Fazer 80 anos na Toscana é uma 
experiência no mínimo fantástica. 

A VANTAGEM DAS FÉRIAS EM UMA VILLA, 
em vez de estadia em um hotel, é que você 

realmente sente o ritmo do destino – e de 
seus personagens. Você pode passar um dia 

inteiro (OK, talvez uma vida inteira) des-
cobrindo os charmes e as peculiaridades 

de apenas uma piazza da Toscana. Em 
Paganico, conhecemos um barbeiro de 

nome Giulio della Corta cuja família –
 incluindo avô e pai – tem corta-

do cabelo no local há 75 anos. 
Ele impressiona as crianças 

com fotos de sua viagem de 
quase 5 mil quilômetros em 
uma Harley-Davidson pelos 
Estados Unidos alguns anos 
atrás. E eu literalmente te-
nho que puxar Vovô Bob para 
fora quando o assunto muda 
para os tempos de Della Cor-
ta como soldado de infanta-
ria na Sardenha. 
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IR Prepare-se para as estradas da Toscana 

com a Auto Europe, que, além de sua frota 

de Fiats que vão de compactos a SUVs, 

pode ajudar os viajantes a montar com-

boios de Alfa Romeos, Maseratis e Ferraris. 

FICAR A villa e as hospedagens rurais da 

Cuvée incluem favoritos das famílias 

como La Veduta di Vertine, uma casa 

restaurada do século 16 com cinco 

quartos, forno de pizza ao ar livre, quadra 

de bocha, horta e ovos frescos entregues 

diariamente. Diárias a partir de US$ 3.500 

(estadia mínima de três noites), incluindo 

café da manhã preparado pelo chef e 

despensa abastecida.

As villas toscanas da Onefinestay 

variam de dois a 20 quartos. Uma re-

comendação para os amantes do vinho: 

Fontanelle, uma casa de pedra de cinco 

quartos restaurada por um designer, 

situada no coração da região vinícola de 

Montalcino. Tem tetos abobadados e um 

terraço de jantar ao ar livre com vista 

para as colinas enfeitadas pelas vinhas 

de brunello. Diárias a partir de US$ 939 

(estadia mínima de sete noites).

Entender a lógica do café na Itália pode ser outra chave para viver 
como um local. Na Toscana, você obtém sua dose de cafeína em um bar, 
não em um restaurante. O café aqui não é para ser tomado vagarosa-
mente, e é por isso que as xícaras são minúsculas e geralmente bebidas 
em um gole ou dois. Na cafeteria de Paganico que se tornou nossa favo-
rita, aprendemos a pedir não por um “espresso”, mas por “un caffè, per 
favore”, uma dose única com uma camada de espuma cor de caramelo. 
Você o toma de pé (não sentado) e segue em frente, sem demora. E re-
siste à toda tentação de pedir um cappuccino depois das 10 da manhã. 

Celebre 
a vida
Carros bacanas e villas particulares 
levam a festa à Toscana 

O filé à fiorentina também tem suas sacrossantas tradições. 
Numa manhã depois do café, minha mulher e eu levamos os primos 
ao açougue local e pedimos alguns cortes especiais para assarmos 
na churrasqueira a lenha da villa. Essa rápida visita, porém, tornou-
-se uma inesperada oficina de bistecca. Extraído do premiado gado 
do tipo Maremmana, o robusto filé à fiorentina é um corte do lom-
bo que inclui o T-bone. “Ele precisa descansar por uma hora fora da 
geladeira antes de ser assado sobre as brasas”, descobrimos. “Não 
adicione nada além de azeite de oliva, sal e pimenta; grelhe por exa-
tos sete minutos de cada lado e um minuto apoiado sobre o osso; e 
coma imediatamente.” Eu levo só três horas no preparo da carne – 
#Nonna1: “Não vá se queimar!”; #Nonna2: “Você tem um extintor 
de incêndio?” – para fazer a família pensar que sou um mestre do 
churrasco toscano. 

Bem menos esforço é o que exige a excursão em nosso último dia 
cheio a Borgo Santo Pietro, um refúgio de 800 metros quadrados 
construído ao redor de um meticulosamente restaurado casarão de 
800 anos. No meio do caminho, paramos na Abadia de San Galga-
no, uma deslumbrante ruína gótica do século 13 com um teto com-
pletamente aberto para o céu. Ali encontramos outra atração tanto 
para os novos quanto para os mais velhos: uma espada medieval de 
verdade, cravada em uma pedra, que alguns acreditam ser a inspi-
ração para a lenda de Excalibur.  

A Villa Lorian, 
do século 18.

Construída no século 18 como uma 

mansão ligada ao vizinho Castelo de 

Argiano, a Villa Lorian é apenas uma das 

153 casas da Villas of Distinction na 

Toscana. A propriedade recebe os grupos 

com ciprestes e oliveiras maduras, cinco 

quartos, uma piscina e uma ampla sala 

com redes para saborear a Toscana. 

Diárias a partir de US$ 931 (estadia mínima 

de sete noites), incluindo crédito de US$ 100

para um chef particular, degustação de 

vinhos com chofer ou outro serviço.
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O grande almoço de aniversário das nonne é tão lendário quanto. 
No pátio ajardinado do Meo Modo, o restaurante do Borgo estre-
lado pelo Guia Michelin, nós oito brindamos à sorte de estar juntos 
como família em uma ocasião de dupla felicidade. As avós abrem 
seus presentes enquanto os dez pratos da moderna cozinha tosca-
na se sucedem um após o outro – risoto de aspargos com alcaçuz e 
menta; cordeiro com ervilhas e feno; um bolo de aniversário gigan-
te com os dizeres Buon Compleanno! 

Na volta para casa, eu me emociono com a gratidão das nonne 
pela semana que ambas descrevem como a viagem da sua vida. E di-
fícil não concordar. O sol da tarde lança longas sombras sobre aque-
les ciprestes toscanos e a visão das montanhas parece saída de uma 
pintura renascentista. Não que eu não mantenha meus olhos fixos 
na estrada. “Vamos desfrutar da vista”, diz minha sogra. “Sim”, 
acrescenta minha mãe. “Exceto o motorista.”

Fazer 80 anos na Toscana 
é uma experiência no 
mínimo fantástica. 

As casas de campo na propriedade do 

Belmond Castello di Casole permitem 

que os hóspedes se distribuam em man-

sões de três a dez quartos em lotes de 

400 a 650 metros quadrados. Já o hotel de 

41 suítes ocupa o antigo castelo da nobre 

família Bargagli de Siena, datado do século 

18. Aluguel de casa de campo de quatro 

quartos a partir de US$ 1.650, incluindo 

café da manhã no hotel e uma aula de con-

fecção de pizzas, degustação de vinhos ou 

aula de idiomas para duas pessoas. 

Dica
“Os hotéis rurais da Toscana são incríveis para famílias. Oferecem 

grande variedade de opções de acomodação com múltiplos quartos, 
inclusive villas isoladas, que proporcionam independência e clima de 
casa, além de inúmeros serviços. Essas mordomias dignas de hotéis 

variam de espaços gastronômicos e tratamentos em spas a uma 
programação de atividades focadas nas famílias.” 

– Amie O’Shaughnessy, proprietária de agência de viagens Virtuoso

Os chalés, casas de campo e casas 

geminadas de um a dez quartos de 

Borgo Pignano, todos com terraços 

privativos e vista para as colinas, estão 

próximos o suficiente da villa principal –

com 14 quartos – e do restaurante para 

que os hóspedes possam desfrutar dos 

tradicionais mimos do hotel, mas distan-

tes o suficiente para garantir a privacida-

de. Chalés a partir de US$ 630, incluindo 

café da manhã na villa e crédito de 

US$ 100 para uso no resort. 

Vista da piscina de 
Borgo Pignano. 

Os jardins de 
Borgo Santo Pietro. 

A estilista dinamarquesa Jeanette Thottrup 

e seu marido, Claus, transformaram uma 

propriedade do século 13 em um dos hotéis 

rurais mais sedutores e impecáveis da 

Toscana. Com jardins de contos de fadas, 

uma fazenda orgânica e vinhedo próprio, 

além da nova villa Casa dei Fiori Bianchi, 

com piscina e duas suítes, o Borgo Santo 
Pietro, hotel de 20 quartos, é um refúgio 

de tranquilidade e excelente gastronomia. 

Villa com piscina a partir de US$ 7.439, 

incluindo café da manhã no hotel e crédito 

de US$ 100 para uso no spa.   
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RAPSÓDIA
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Um guia em quatro partes para exaltar todas
as qualidades de Praga

BOÊMIA
Por Mike Dunphy  FOTOGRAFIA DE STEFAN FUERTBAUER

Na página ao lado, a partir da extrema esquerda: 
a boutique Lazy Eye, o Castelo de Praga, o brioche 
de framboesa do Café Imperial e o DOX Centre for 
Contemporary Art.
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OCÊ PRECISA SE PERDER EM PRAGA AO MENOS UMA VEZ. SÓ AÍ É QUE 
a rede de ruas ancestrais da capital da República Tcheca se revelará um real labirinto, brilhando 
com uma energia que faz parecer que alquimistas, assombrações e cavaleiros templários vão
emergir das sombras a qualquer momento. Ao escanear esquinas e becos em busca de uma
atração familiar, você acabará prestando atenção em mais de mil anos de rica arquitetura – 
românica, medieval, barroca, art nouveau, déco, cubista – que, de algum modo, sobreviveu a sé-
culos de guerras e revoluções. “É fascinante imaginar quantas gerações atravessaram a mesma 

porta e subiram os mesmos degraus em casas, igrejas e torres”, diz Jana Frintova, proprietária da Patriot Travel, 
conexão Virtuoso em Praga que trabalha com consultores de viagens na personalização de itinerários na Europa 
Central. O custo de vida na cidade, o excelente transporte público e uma atitude liberal da população atraem 
muitos viajantes, assim como expatriados como eu – OK, os onipresentes jardins de cerveja e uma vida social 
dinâmica também são belos atrativos.

Para seus 1,3 milhão de moradores, os pontos turísticos básicos da Cidade Velha, Mala Strana e o bairro do Castelo 
são apenas introduções de cartão-postal a Praga. Bairros vizinhos como Holesovice e Vinohrady revelam uma 
cultura mais contemporânea, recheada de chefs da nova cozinha tcheca, mestres-cervejeiros, artistas, designers de 
moda e até artistas de circo, todos eles a personificação do velho amor da cidade pela vanguarda. O escritor Franz 
Kaf ka, um filho de Praga, acertou em cheio quando, em 1902, escreveu uma célebre carta a um amigo: “Praga nunca 
deixa você ir embora… esta pequena e querida mãe tem garras afiadas.” Eis como explorá-la.  
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QUEM VISITA PRAGA 
pela primeira vez tende 
a se apaixonar quando é 
apresentado a Mala Strana. 
Situado na margem oeste 
do Rio Vltava, esse bairro 
elegante e geralmente sos-
segado pode não exibir a 
grandiosidade do Castelo 
de Praga ou de trechos da 
Cidade Velha, mas cada 
pedra, tijolo e vidraça dali 
evoca romance, como se a 
cidade o colocasse no colo.
Fotógrafos com tripés estão
por todo lado, especial-
mente cedo, quando a bru-
ma da manhã se mistura 
aos raios do sol nascente, 
e à noite, quando capturam 
o brilho das antigas lumi-
nárias a gás. 

“É um dos lugares mais 
populares da cidade, tanto 
para turistas quanto para 
moradores”, diz Frintova. 
“Há muitos parques, alguns 
como o Jardim Vrtba, escon-
dido entre blocos de casas.” 
Entre em Mala Strana pelo 
portão oeste da Ponte Char-
les, de 660 anos de idade, e 
siga os meandros e curvas 
de suas ruas, indo de um 
palácio, abadia ou jardim a 
outro. O Jardim Wallenstein, 
do século 16, poucos passos 
ao norte da Ponte Charles, é 
conhecido por seus pavões
albinos, além do lago com 
carpas g igantes, dos ar-
bustos geométricos e das 
estátuas de bronze de he-
róis g regos. Na ponta sul, 
estalactites ar tif iciais 
escorrem por uma parede 
formando rostos g ro-
tescos até circundar um 
av iário de cor ujas. 

A paixão dos tchecos pela cerveja os torna os maiores 
consumidores do mundo: 142 litros por pessoa ao ano. 

São 40 litros a mais do que na Alemanha. 

CONTO DE FADAS

Castelo de Praga/Mala Strana

Em sentido horário, a 
partir do alto: guarda no 

Castelo de Praga, cena 
no Art & Food Had e a 

biblioteca do Mosteiro 
de Strahov. Na página ao 

lado: vista da cidade do 
Castelo de Praga. 
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BEBIDA PREFERIDA Rezar 

não é a única coisa que os 

moradores do Mosteiro de 
Strahov fazem – eles também 

têm feito cerveja desde o 

século 14. Prove uma das 

dez opções refrescantes na 

histórica cervejaria do lugar. 

strahovskyklaster.cz.

BOA COMIDA A Art & Food 
Had serve pratos como carne 

de vitela com nabo, castanhas, 

cogumelos e molho de zimbro 

em uma sala de jantar decora-

da com pinturas fauvistas do 

artista tcheco Michal Singer. 

art-food.cz.

ACHADOS Praga tem uma rica 

tradição de marionetes, e as 

peças esculpidas à mão da 

Marionety Truhlar são, ao 

mesmo tempo, brinquedos e 

obras de arte. Envie uma foto 

antecipadamente e eles criarão 

uma imagem com base nela. 

marionety.com.

PERCURSO ARTÍSTICO As 

obras expostas no Museu 
Kampa, à beira do rio, vão do 

trabalho de artistas con-

temporâneos tchecos até os 

sapatos e designs do ícone 

da moda Manolo Blahnik.  

museumkampa.com.

JOIA OCULTA Descubra a 

Caverna Mágica, casa e 

ateliê do artista Reon Argondian 

em um moinho adaptado a 

meio caminho do Monte Petrin. 

Seu mundo de fantasia é uma 

visão psicodélica cheia de pin-

turas excêntricas, esculturas 

de gárgulas e pedras artificiais 

de cores vivas. reon.cz.

O melhor 
do bairroEstranhamente 

interessantes (a partir 
do alto): marionetes em 
forma humana e outras 
divertidas da Marionety 
Truhlar; e o Cavaleiro
Vermelho, do escultor
tcheco Michal Gabriel, 
no Museu Kampa. 

A maioria dos turistas 
permanece presa à Rota 
Real, que começa na Praça da 
República e segue no sentido 
oeste pela longa, mas prati-
camente reta, encosta que 
leva ao Castelo de Praga. Em-
bora sempre cheio de gente, o 
castelo é um ponto da cidade 
que todos devem conhecer, 
especialmente a Catedral 
de São Vito, onde monarcas 
tchecos foram coroados por 
sete séculos. A igreja abriga 
as joias da coroa da Boêmia, 
guardadas em uma câmara 

especial acessada pela 
capela de São Venceslau – 
o fundador espiritual da 
nação tcheca –, revestida 
de ouro, jaspe e ametista. 
Não vá embora sem subir 
a torre do sino, um esforço 
recompensado com uma das 
melhores vistas da cidade. 

A partir do castelo, siga 
pela Novy Svet, uma tran-
quila rua de paralelepípe-
dos que serpenteia por um 
bairro do século 18 quase 
perfeitamente preserva-
do, onde balas de canhão 

remanescentes do cerco da 
Prússia, em 1757, ainda estão 
alojadas em alguns edifícios. 
Essa rota circular a poucas 
quadras do percurso turís-
tico leva ao outro destaque 
do bairro, o Mosteiro de 
Strahov, sede de uma ordem 
católica desde 1140. A biblio-
teca de Strahov é a principal 
atração, com tetos decora-
dos com afrescos e estuque 
e salas conectadas por um 
antigo gabinete de curiosida-
des – inclusive um dodô (ave 
já extinta) empalhado. 
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BEBIDA PREFERIDA O T-Anker, 
bar na cobertura da Kotva, loja 

de departamentos da era 

comunista, combina cervejas 

artesanais tchecas com vistas 

das torres de Praga. t-anker.cz.

BOA COMIDA Sob candelabros

que simulam ossos de vidro, 

o intimista La Degustation 
Boheme Bourgeoise serve 

menu-degustação de oito 

pratos da nova cozinha tcheca. 

Entre sucessos recentes estão 

pombo com sementes de 

girassol e cassis e porco com 

mostarda e maçã com suco 

fresco de rosa-mosqueta. 

ladegustation.cz.

REI DO CAFÉ O mais suntuoso 

interior de Praga enfeita as 

paredes e pilares do opulento 

Café Imperial, onde milhões 

de azulejos formam mosaicos 

mouriscos. cafeimperial.cz.

PARA CURTIR A NOITE Con-

fira a programação do Teatro 
dos Estados, onde Mozart 

estreou a ópera Don Giovanni 

em 1787. Seu interior em ouro 

e veludo mudou pouco desde 

então e serviu de cenário 

para cenas do filme Amadeus. 

estatestheatre.cz.

JOIA OCULTA Perca-se entre os 

livros da Biblioteca Municipal 
de Praga: a escultura Idiom, 

de Matej Kren, é uma torre 

oca feita com 8 mil títulos. 

Olhe para cima e para baixo 

através de sua abertura em 

forma de lágrima – espelhos 

estrategicamente colocados 

dão a ilusão de um buraco 

negro que se estende para o 

infinito. mlp.cz.

O melhor 
do bairro 

SITUADAS A LESTE DO 
rio, as partes antiga e nova 
da cidade estão recheadas de 
“monumentos construídos 
para demonstrar poder, 
como a Torre da Pólvora e 
o Teatro dos Estados”, diz 
Vlastimil Svaty, proprietário 
da Art & Food Had. “Eles 
fazem você voltar ao tempo 
dos imperadores.” No cora-
ção fica a Praça da Cidade 
Velha, lar do famoso relógio 
astronômico de Praga, que 
soou pela primeira vez em 
1410. O tempo é tudo ali: 
a cada hora, um esqueleto 
toca o sino para anunciar a 

procissão dos Doze Após-
tolos através de suas portas 
ao estilo relógio-cuco. (O 
relógio foi temporariamente 
desativado para restauro, 
mas deve voltar com seu ti-
que-taque no fim de agosto.)

A par tir da Torre do Re-
lóg io, dei xe o mapa de 
lado e aventure-se pelas 
r uelas estreitas que se 
estendem por todas as 
direções. Aqueles que vão 
para o sul ou o leste aca-
bam terminando na Praça 
Venceslau, um longo bou-
levard ao estilo parisiense 
que gentilmente ascende 

até a famosa estátua de São 
Venceslau em seu cavalo de 
batalha, também epicentro 
da vida noturna de Praga. 
Se é para escolher um lugar 
para curtir a noite, o Palá-
cio Lucerna, em estilo art 
nouveau, atrai uma turma 
animada para seus restau-
rantes, cafés, danceteria, 
sala de concertos e cinema 
vintage, assim como a ver-
são jocosa do artista David 
Cerny de São Venceslau: 
sentado sobre a barriga de 
seu corcel, que está de pon-
ta-cabeça. A escultura está 
suspensa na cúpula central.

PODER E GLÓRIA 
Cidades Velha e Nova

Em sentido horário, a par-
tir da esquerda: a igreja de 
Tyn, do século 14, na Praça 

da Cidade Velha, o Café 
Imperial e um passeio pela 

Praça Venceslau.
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AO NORTE DO VLTAVA, O 
antigo bairro industrial de 
Holesovice permaneceu, em 
grande medida, abandonado 
e esquecido, até que foi inun-
dado por enchentes, em 2002. 
Proprietários responderam 
com reformas que atraíram 
artistas e empreendedores, 
que o transformaram em um 
dos endereços mais bacanas 
da cidade. O Mercado de 
Holesovice, um enorme mata-
douro do século 19, demarca 
a divisa sul do bairro com o 
rio com uma miscelânea de 
mercados de pulga e de pro-
dutores rurais, restaurantes 
simples e sofisticados e ateliês 
de arte. Um dos destaques é 
Jatka78, onde membros do 
Cirk La Putyka apresentam 
uma inspirada combinação 
de acrobacias, dança contem-
porânea, teatro de fantoches, 
show de música e esportes. 

A poucas quadras da estação 
de metrô de Vltavska, que 
basicamente divide o bairro em 
dois, aproveite uma tarde nos 
animados cafés, livrarias e bou-
tiques da Rua Veverkova, além 
das lojas de alguns dos mais 
brilhantes jovens designers da 
cidade. Três pontos favoritos: 
a Recycle Vintage Store, com 
suas jaquetas, camisetas e 
suéteres de material reciclado; 
a Page Five, pequena livraria e 
editora especializada em livros 
de arte e gravuras originais; e 
o showroom da internacional-
mente renomada designer de 
móveis Helena Darbujanova.

BEBIDA PREFERIDA Uma visi-

ta ao jardim de cerveja no alto 

da colina do Parque Letna 
é menos sobre a cerveja e a 

copa das árvores frondosas e 

mais sobre a vista panorâmica 

de Praga logo abaixo.

BOA COMIDA O sensual

SaSaZu presta uma home-

nagem picante e habilidosa 

à numerosa população do 

Sudeste Asiático em Praga, 

com pratos como o frango 

vietnamita ao curry e o filé 

indonésio em molho apimen-

tado de lao gan ma, entre ou-

tros favoritos. O restaurante 

ocupa um armazém revitali-

zado, com uma boate popular 

anexa. sasazu.com.

ACHADOS Metade do café 

em estilo industrial-chique 

Vnitroblock abriga a Signature 
Store, que vende roupas da 

moda, artigos de papelaria, 

cosméticos e muito mais, tudo 

feito por estilistas tchecos. 

vnitroblock.cz.

PERCURSO ARTÍSTICO 

Uma ex-fábrica de chapas 

metálicas, o DOX Centre for 
Contemporary Art exibe tra-

balhos multimídia, fotografias 

e esculturas sob um zepelim 

de aço e madeira de 40 metros 

de comprimento. dox.cz.

JOIA OCULTA Por trás de uma 

fachada discreta em uma 

rua igualmente discreta está 

um dos mais exuberantes 

cafés ajardinados da cidade, 

o Cukrarna Alchymista. Os 

excelentes bolos são com-

binações perfeitas para seu 

café ou chá da tarde. 

alchymista.cz.

O melhor 
do bairro

A partir do alto: o filé-mignon 
com pimentas frescas do 
SaSaZu, o café do DOX Centre 
for Contemporary Art e o 
Mercado de Holesovice. 

REVELAÇÃO INDUSTRIAL 
Holesovice
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PROFISSIONAIS ABASTADOS
e expatriados gostam desse 
bairro elegante, de alto nível, 
cujo nome vem dos vinhedos 
que uma vez cobriram as en-
costas a leste da Cidade Velha, 
mais tarde replantadas com 
pomares e roseirais. O bairro 
se estende em torno de duas 
grandes praças: Namesti Miru 
(Praça da Paz), no lado oeste, 
e Jiri z Podebrad (ou “J-Z-P” 
como muitos a chamam), no 
leste, onde Vinohrady se fun-
de com o tradicional bairro 
Zizkov. A rápida gentrificação, 
com casas de donuts artesa-
nais, bares de vinho e lojas de 
design, dificulta a distinção 
entre os dois. Para elegantes 
brunches à moda francesa, 
espere na fila na Padaria Le 
Caveau, no lado norte de J-Z-P; 
já no lado oeste, a Cafefin 
adiciona um sabor vietnamita 
à refeição. De quarta a sábado, 
a praça abriga um dos melho-
res mercados de produtores 
rurais da cidade, com música 
ao vivo nos fins de semana. 

Entre os muitos parques e 
áreas verdes de Vinohrady, 
o mais popular, de longe, é 
Riegrovy Sady, que ganha vida 
durante o happy hour. Junte-se 
aos locais para fazer piqueni-
ques no gramado, jogar e beber 
no maior jardim de cerveja da 
cidade. A encosta noroeste 
oferece as melhores vistas do 
pôr do sol de Praga e está dia-
riamente cheia de gente para 
assistir ao espetáculo. 

BEBIDA PREFERIDA Vinohrady 

está repleto de bares de cer-

vejas artesanais, mas apenas 

o Vinohradsky Pivovar fabrica 

a própria bebida no local. 

vinohradskypivovar.cz. 

BOA COMIDA Apesar da 

paixão tcheca pela carne, a 

culinária vegetariana pros-

pera em alguns bolsões, mas 

em nenhum lugar de modo 

tão impressionante quanto no 

rústico e sofisticado Etnosvet, 

que serve pratos como o 

pappardelle de cogumelos 

selvagens e o “bife Wellington 

de nozes”. etnosvet.cz.

ACHADOS Entre na onda retrô 

do Lazy Eye, que tem vestidos 

sob medida inspirados em pa-

drões e cortes dos anos 1930, 

1940 e 1950. lazyeye.cz.

PERCURSO ARTÍSTICO 

O Cemitério de Olsany contém

tanta arte em suas lápides e es

tátuas quanto qualquer galeria,

além de ser o local de descanso 

final de muitas figuras tchecas 

notáveis. Encontre o túmulo de 

Franz Kafka no Novo Cemitério 

Judaico, bem ao lado.

JOIA ESCONDIDA É fácil passar 

despercebido pelo poeziomat 

(“jukebox de poesia”) no lado 

oeste da Namesti Miru. Ao 

pressionar um botão, a insta-

lação de cor verde, parecida 

com um periscópio, reproduz 

poemas lidos por seus autores 

nos idiomas originais.

O melhor 
do bairro

A partir da esquerda: a Igreja 
de Santa Ludmila, na Praça da 
Paz; o apelo retrô do Lazy Eye; 
e o Teatro Vinohrady. 

FICAR  A designer Olga Polizzi ajudou a transformar o 

Mosteiro de São Tomás e seus prédios históricos do 

século 13, entre o Castelo de Praga e a Ponte Charles, 

no hotel Augustine, que tem 101 quartos. Seu jardim 

interno (onde ficam um restaurante e o bar Refectory) 

é um dos segredos mais bem guardados da cidade, e 

o único local onde você encontrará a cerveja escura e 

ligeiramente doce Saint Thomas, que o fabricante de 

cerveja artesanal Matuska produz exclusivamente para 

o hotel de acordo com a receita original dos monges. 

Quartos duplos a partir de US$ 445, incluindo café da 

manhã e crédito de US$ 100 para uso no hotel.

O Mandarin Oriental, Prague, de 99 quartos, se mistura 

às ruas estreitas de uma área tranquila de Mala Strana. 

Cruze o portão, no entanto, e você encontrará um hotel 

vibrante e elegantemente projetado, integrado com bom 

gosto às ruínas medievais de um mosteiro dominicano

que ainda são visíveis sob o vidro do spa. Quartos duplos 

a partir de US$ 499, incluindo café da manhã e crédito 

de US$ 100 para uso no hotel.

Empoleirado sobre a margem leste do rio, ao lado da 

ponte, o Four Seasons Hotel Prague, com 157 quar-

tos, proporciona vistas impressionantes do bairro do 

Castelo, do outro lado do rio, especialmente a partir do 

restaurante. Após explorar a cidade, revigore-se no Spa 

Ava com tratamentos inspirados nas famosas cidades 

termais de Karlovy Vary, Marianske Lazne e Teplice. 

Quartos duplos a partir de US$ 519, incluindo café da 

manhã e crédito de US$ 100 para o jantar.

NAVEGAR  Na viagem de dez dias da Viking River Cruises 

entre Berlim e Praga, passe cinco dias navegando pelo 

Elba a bordo do Astrild, para 98 passageiros, e termine 

com três dias na capital tcheca. Além de passeios guia-

dos, os passageiros têm acesso especial ao Palácio 

Lobkowicz, do século 16, no Castelo de Praga, para ver uma 

das coleções de arte mais importantes do país. Saídas em 

diversas datas até 9 de novembro; a partir de US$ 2.999.  

Três hotéis favoritos e um cruzeiro pelo rio que culmina
com duas noites na cidade 

PLANEJE SUA VIAGEM A PRAGA

VINHO E ROSAS 
Vinohrady

53JUNHO |  JULHO 2018





PROMOÇÃO

OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE

• MARAVILHAS SELVAGENS DO SUL DA ÁFRICA
Esteja no lugar de onde David Livingstone contemplou pela  primeira vez as 
Victoria Falls – sua viagem com a African Travel o leva à Ilha Livingstone, no 
Rio Zambeze. Dos tesouros do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, 
tombado pela Unesco, à incomparável observação da vida selvagem no 
Kruger Park e no Delta do Okavango, esse caleidoscópio de aventuras 
propicia a experiência de safári definitiva.

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 12.995 por pessoa. Reservas até 31 de julho de 2018. O pacote inclui 
acomodações, safáris, passeios de canoa ou lancha em Botsuana e um almoço exclusivo na Ilha Livingstone. 

• NAVEGUE O CANAL DO PANAMÁ 
Explore os fortes coloniais de Cartagena. Observe os pássaros no Parque 
Nacional de Soberanía, perto das margens do Canal do Panamá. Procure 
por crocodilos no Rio Tárcoles, na Costa Rica. Os cruzeiros exclusivos e as 
viagens Land+Sea da Holland America abrangem tarifas baixas, gorjetas 
pré-pagas e um depósito reduzido. 

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 1.699 por pessoa. O Volendam parte de Fort Lauderdale em 19 de outubro 
de 2018. Os benefícios Virtuoso Voyages incluem crédito de US$ 75 para uso a bordo. Reserve uma suíte e 
receba até US$ 300 em crédito para gastos a bordo.

• UM UPGRADE NO SEU REFÚGIO DE VERÃO
Desfrute de um upgrade, caso disponível, e de isenção da taxa de resort 
durante sua estadia de verão no COMO Metropolitan Miami Beach, onde fica 
também a última moda da cidade, o Traymore Gin Bar. O hotel apresenta estilo 
art déco original e tem acesso direto à praia.

Confira as tarifas com seu consultor de viagens Virtuoso. Disponível até 31 de outubro de 2018. As amenities 
exclusivas da Virtuoso incluem crédito de US$ 100 para uso no resort; isenção de taxa de resort; café da 
manhã; upgrade de quarto, se disponível; e muito mais. 

• QUARTA NOITE CORTESIA EM LONDRES
Faça sua estadia em Londres durar mais com uma quarta noite grátis no 
The Berkeley, que oferece luxo moderno no coração de Knightsbridge. Você 
estará a poucos minutos de lojas de renome, mas vai querer voltar logo para 
jantar no restaurante de Marcus Wareing, consagrado pelo Guia Michelin 
com duas estrelas, e experimentar tratamentos holísticos no Bamford 
Haybarn Spa. Confira as tarifas com seu consultor de viagens Virtuoso.  

Disponível para estadias de 16 de julho a 14 de setembro de 2018 (mediante disponibilidade). As amenities exclusivas 
da Virtuoso incluem crédito de £ 75 para uso no jantar ou no spa; café da manhã; e upgrade de quarto, se disponível. 

• ROMANCE A DOIS 
Reacenda o romance no One&Only Palmilla, onde sua quarta noite é cortesia 
e tudo gira em torno do casal: do café da manhã e de um jantar delicioso no 
Agua by Larbi aos tratamentos no spa e ao turndown service (preparo da 
cama para a noite) com pétalas de rosas.

Confira as tarifas com seu consultor de viagens Virtuoso. Disponível até 18 de dezembro de 2018. A 
experiência exclusiva Virtuoso inclui uma quarta noite cortesia; massagem para o casal; dois tratamentos 
de spa; uma partida de golfe; café da manhã; upgrade de quarto, se disponível; e muito mais.

• NOVA INGLATERRA E COSTA CANADENSE 
A folhagem de outono ao longo da costa leste dos EUA e do Canadá é 
brilhante em outubro. Aproveite os benefícios da Seabourn e do Virtuoso 
Voyages enquanto navega da histórica Boston para a elegante Montreal. 
Entre uma e outra, saboreie os encantos de Bar Harbor, Halifax, Charlottetown 
e muito mais. 

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 4.999 por pessoa. O Seabourn Quest parte de Boston em 11 de outubro de 2018. 
Os benefícios do Virtuoso Voyages incluem um vinho da Nova Escócia, uma experiência culinária, um coquetel 
privativo e um anfitrião a bordo. Certas categorias ganham até US$ 1.000 em créditos para uso a bordo.



Souvenir

Os meses de verão trazem clima quente, dias de praia e festas ao livre a essa cidade à beira do lago. Hospede-se no 
The Ritz-Carlton, Chicago, um refúgio urbano com 434 quartos situado a uma curta caminhada das lojas da Michigan 
Avenue e das margens do Lago Michigan. Suba em uma das bicicletas de aluguel da cidade e pedale no sentido norte 
ao longo da Lakefront Trail para um agradável passeio pelo bairro de Lakeview, repleto de lojas divertidas como a Foursided, 
onde se vendem presentes e se personalizam molduras. Mais tarde, volte para o sul até o Millennium Park para fazer 
superselfies com a escultura espelhada Cloud Gate (também conhecida como “O Feijão”) e visitar algumas lanchonetes 
de Chicago, incluindo a chocolateria Fannie May e a Garrett Popcorn – não despreze a pipoca de cheddar e caramelo 
até que você a tenha provado.  – Rebecca Ratterman, editora-assistente

DICA: Reserve um dia para se aventurar no West Side de Chicago e tomar um brunch no Whisk, além de visitar a Humboldt House, boutique 
descontraída repleta de lembranças produzidas no local. (F
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Achados de Chicago da 
Foursided (cartão), Humboldt 

House (brincos e banho de 
sais), Fannie May (chocolates) 

e Garrett Popcorn (pipoca).

O FRESCOR DAS COMPRAS NA CIDADE DOS VENTOS

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


