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JOHANNESBURGO
ESTILO URBANO

CINGAPURASANTIAGO
MELBOURNE MIAMI

OS CIDADÃOS DITAM A MODA

+   L Á M E N  E M  T Ó Q U I O  • R O M A  S E M  F I L A S  •  S PA S  U R B A N O S

O designer de moda
que vive em Johannesburgo, 
Laduma Ngxokolo, página 32 

SUA JORNADA COMEÇA COM A GENTE



VIAJANTES URBANOS: CHAMADA PARA EMBARQUE

As páginas a seguir estão transbordando de dicas e inspirações 
em cidades que certamente irão cativá-lo – de lugares da moda 
a refúgios de bem-estar. Que esta edição sirva de lembrete de 
que os consultores Virtuoso estão prontos para colaborar com 
você em suas experiências de viagem. Conte com eles para 
qualquer necessidade antes ou durante uma viagem.

Confie nos consultores de viagens Virtuoso em cada jornada, 
seja perto, seja longe.

Se você não tem atualmente um consultor de viagens, é fácil 
encontrar aquele que é perfeito para você usando o catálogo 

de membros Virtuoso, disponível em virtuoso.com.

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



Na capa
ESTILO URBANO:  O designer sul-africano Laduma Ngxokolo, fotografado em Johannesburgo 
vestindo peças de sua coleção MaXhosa by Laduma. FOTOGRAFIA DE CLARA TUMA.
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A Swire Properties Company

Descanse.

Coma. 

Trabalhe.

Curta.

Viva.

Compre.

Contate seu consultor de viagens Virtuoso para tarifas e disponibilidade.



Carta da editora

M VISITA A ROMA 
alguns anos atrás, 
pulei na garupa de 
uma Vespa para 

um tour sobre duas rodas. 
Atravessando as ruas conges-
tionadas e barulhentas e ultra-
passando os ônibus com seus 
escapamentos, agarrei-me 
firmemente ao motorista 
(meu consultor de viagens 
sabiamente me alertou so-
bre a tentativa de percorrer 
as ruas por conta própria). 
Embora fosse uma maneira 
entusiasmante e eficiente 
de ver as atrações arquite-
tônicas da cidade, eu estava 
ansiosa para escapar da fu-
maça do trânsito. Depois 
de tirar selfies em frente ao 
Coliseu, chegamos ao topo 
de uma das sete colinas de 
Roma – e o caos desapare-
ceu. Ao parar em um jardim 
público, olhamos para a 
Cidade Eterna abaixo, pon-
tilhada com antigas torres, 
colunas e cúpulas. Os pás-
saros cantavam nas árvores 
e o ar cheirava a cítricos e 
pinheiros – todo o oposto 
do alvoroço de apenas 
alguns minutos antes. 

Essa justaposição é 
o fascínio de qualquer
cidade. Há tantas pos-
sibilidades, tantos la-
dos para descobrir... 
e, embora as pessoas
confiram energia ao lu-
gar, muitas vezes sair 
da bagunça faz com que 
elas o apreciem ainda 
mais. (Outra coisa de que 
gosto: a rede de conexões 
Virtuoso pelo mundo. 
Mais tarde, no mesmo dia, 
meu amigo da IC Bellagio, 
parceira Virtuoso que pla-
nejou meu passeio de Vespa, 
também organizou um tour 
privado ao Vaticano depois 
do horário de visitação; 
meus companheiros de via-
gem e eu tivemos a Capela 
Sistina inteira somente para 
nós. Apenas me belisque.) 

Esta edição é uma ode para 
cidades próximas e distantes, 
dos truques do escritor David 
Hochman para evitar as mul-
tidões (página 42) a uma 
busca pelo melhor lámen de 
Tóquio (página 48). Também 
pedimos a cinco influencia-
dores de estilo algumas dicas 
de suas cidades (página 30). 

Um deles, o estilista sul-afri-
cano Laduma Ngxokolo, 
estampa nossa capa. Resi-
dente em Johannesburgo, 
Ngxokolo cria malhas de pa-
drões vivos para sua marca, 
MaXhosa by Laduma, uma 
interpretação moderna de 
sua herança Xhosa. 

Cheia de insights e inspi-
ração de consultores, mora-
dores, escritores, fotógrafos 
e nossa própria equipe 
editorial, Virtuoso Life é 
a fonte perfeita para sua 
próxima aventura urbana. 
Aproveite o passeio.

DIRETORA EDITORIAL E  
VICE-PRESIDENTE DE CONTEÚDO

Contos da cidade 
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Silversea

QUEREMOS LEVÁ-LO MAIS 
PERTO DOS MISTÉRIOS DA ÁSIA

VIVA 
A BELEZA 

AUTÊNTICA

#IstoÉSilversea

Para reservar sua suíte, entre em contato 
com seu consultor de viagens Virtuoso

Das estrelas sobre a selva até as luzes das grandes metrópoles, há muito com que 
se surpreender na nossa coleção de viagens à Ásia. Você pode escolher partir 
de Cingapura e passar duas noites maravilhosas em Mianmar, onde a grandiosa 
arquitetura colonial encontra o estilo de vida informal e vibrante local. Ou talvez 
prefi ra se deslumbrar com a beleza épica do Vietnã irradiada das alturas de seus 
templos sagrados e das pagodas. E para os que apreciam a vida urbana, Hong Kong 
oferece uma incrível variedade cultural, onde você pode se perder em meio a tantos 
panoramas históricos.

HONG KONG A CINGAPURA
Viagem 6832 a bordo do Silver Muse

19 DE NOVEMBRO DE 2018  |  12 DIAS

VIAGEM EM DESTAQUE
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“Exercício durante uma 
viagem vale o dobro do 
que em casa. Apenas 
faça alguma coisa.” 

“ ”
QUAL É SUA ROTINA DE 

BEM-ESTAR DURANTE UMA VIAGEM?

“Primeira coisa: 
procuro por uma 

academia de CrossFit 
em que eu possa 

participar das aulas.”

“Levo sempre uma garrafa de 
água reutilizável aonde quer 
que eu vá, para me manter 

hidratada.” – M.M.

“Dormir, de preferência oito 
horas toda noite. Faz uma 

tremenda diferença!”

AUTOCUIDADO A 10 MIL METROS: Este kit de 
viagem da Aria, com seu conjunto de hidratante 

facial, protetor labial, máscara de dormir de 
seda e muito mais, torna mais fáceis os longos 

percursos. US$ 79, ariakit.com. 

Virtuoso® é a rede líder no mundo de agências de turismo de alto padrão e viagens de experiência. Esta organização, acessível apenas por meio de convite, compreende mais de 1.000 agências de turismo parceiras, com mais de 17.500 consultores de via-
gens qualificados em mais de 45 países da América do Norte, América Latina, Caribe, Europa, Ásia-Pacífico, África e Oriente Médio. Valendo-se de suas excelentes relações com 1.700 dos melhores hotéis, resorts, companhias aéreas e marítimas, agências 
de viagens e destinos do mundo, a rede proporciona a seus clientes cortesias exclusivas, experiências únicas e acessos privilegiados. Para uma assinatura, por favor entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso. Todos os preços e roteiros aqui 
descritos estão sujeitos a disponibilidade e podem sofrer alterações e restrições. Os preços são por pessoa, em ocupação dupla, em dólares americanos, e não incluem taxas, salvo quando informado. Os editores não assumem nenhuma responsabilidade 
pelas reproduções aqui contidas. Os editores não assumem nenhuma responsabilidade por artes, imagens, ilustrações ou manuscritos não requeridos e/ou registrados. Nada poderá ser reimpresso em partes ou no todo sem o consentimento por es-
crito dos editores. Para reimpressões de alta qualidade, entre em contato com YGS Group no telefone +1 717/399-1900 ext. 139; theygsgroup.com. EDITORIAL: editors@virtuoso.com. PUBLICIDADE: marketingproduction@virtuoso.com. SEDE DA VIRTUOSO, 
CIRCULAÇÃO VIRTUOSO LIFE E ENVIO DE CARTAS: Virtuoso Life Circulation, Virtuoso, 777 Main Street, Suite 900, Fort Worth, TX 76102; virtuoso.com. Para deixar de receber a Virtuoso Life, entre em contato com seu consultor de viagens ou mande 
e-mail para gmagers@virtuoso.com. Copyright ©2018 by Virtuoso, Ltd. Todos os direitos reservados. Dentro dos Estados Unidos, Virtuoso, o logo do globo em espiral, Specialists in the Art of Travel, We Orchestrate Dreams, Virtuoso Voyages, Virtuoso Life, 
Journey to Global Citizenship, Return on Life e Orchestrate Dreams são marcas registradas da Virtuoso, Ltd. Best of the Best e Expect the World são marcas registradas da Virtuoso, Ltd. Virtuoso, Ltd. detém o registro nos Estados Unidos do logo do globo em espiral, © 2000. 
Fora dos Estados Unidos, essas marcas são propriedade da Virtuoso, Ltd., e as marcas correspondentes possuem inúmeros registros de marcas nacionais ao redor do mundo. Edição brasileira sob licença de Virtuoso, Ltd. A edição brasileira é fornecida de 
forma gratuita aos clientes da rede Virtuoso. A venda desta publicação é proibida. Virtuoso e quaisquer de seus sinais distintivos são marcas registradas no Brasil por Virtuoso, Ltd. Todos os direitos reservados na forma da lei. A reprodução não autorizada desta 
publicação, no todo ou em partes, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610). 
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EIRUTE, BAALBEQUE, BIBLOS, 

Sidon, Tiro, Gruta de Jeita, Pa-

lácio Beiteddine, vida noturna 

borbulhante, ótimos vinhos, gastrono-

mia nobre, souks (joias, túnicas, tapetes), 

arranha-céus, construções art déco, 

antiquários e galerias de arte. Eis um 

resumo do sofisticado país do Oriente 

Médio que exibe em seu tecido cultural 

marcos das civilizações fenícia, grega, 

romana, bizantina, francesa e árabe.

Com esse pano de fundo e a deliciosa 
efervescência contemporânea, o país 

aninhado entre as montanhas e o Mar 

Mediterrâneo é considerado um dos 

mais charmosos expoentes da mescla 

Oriente-Ocidente. Entre hotéis e res-

taurantes fabulosos, templos, palácios 

nas montanhas, vinhedos premiados, 

paisagens contrastantes e a notória 

hospitalidade, você vai entender por 

que o Líbano está no topo da lista dos 

destinos desejados do ano. 

Em uma cidade sem igual, uma 

propriedade única: Hotel Albergo. 
O magnífico palacete do requintado 

selo Relais & Châteaux fica junto de 

Achrafieh, região cardinal de charme 

de Beirute. Suas luminosas suítes 

têm banheiro de mármore, jacuzzi e 

decoração pontuada por design ar-

tesanal e objetos de arte, um clima 

chique estendido a todos os ambien-

tes – lobby, restaurante gourmet, 

lounges, terraço com jasmins e mini-

figueiras e vista do Mediterrâneo. 

Tudo exala exclusividade, luxo e bem-

-estar, na mais perfeita tradução da 

atmosfera envolvente do país. 

A qualidade de surpreender e encan-

tar viajantes deve-se muito à expertise 

em tecer roteiros exclusivos e permea-

dos de cultura, conforto e sofisticação. 

É isso o que a Artisans of Leisure 

proporciona com sua equipe de 

insiders que oferece as melhores 

conexões e logística. Roteiros deluxe 

de cinco a sete dias que englobam 

visitas a Beirute, Biblos, Baalbeque, 

Sidon, Tiro, Gruta de Jeita e Palácio 

Beiteddine deslumbram os viajantes.(N
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The Virtuoso life 

Líbano agora
Virtuoso Luxe Report 2018 revela: Líbano lidera o ranking 
dos destinos emergentes para brasileiros

Virtuoso Global Forum 
Jazz, comida créole e seminários em Nova Orleans

O FINAL DE JANEIRO, OS LÍDERES DE AGÊNCIAS VIRTUOSO AO REDOR DO 

mundo se reuniram em Nova Orleans para participar do Virtuoso Global 

Forum. Ao longo de três dias, estabeleceram conexões e networking com 

parceiros e compartilharam conhecimentos nos disputados seminários liderados 

por especialistas, que abordaram temas essenciais: crescimento dos negócios, 

estratégia em redes sociais, influência, liderança, relevância e inovação. Com 

o objetivo de debater e ampliar importantes questões do mercado global de 

viagens de luxo e promover experiências exclusivas e cada vez melhores aos 

viajantes Virtuoso, o fórum foi realizado no histórico hotel The Roosevelt, no co-

ração de Nova Orleans. Cortada pelo Rio Mississippi, a cidade é famosa por sua 

tradição musical em jazz e blues, sua gastronomia créole e sua arquitetura.

“Para mim são os Caminhos Incas. 

As trilhas para Machu Picchu pelo 

Vale do Urubamba são ricas em histó-

ria e belas paisagens, o que propicia 

uma inesquecível viagem no tempo.”

– Elis Mendes, Goiânia 

“Considerado um dos melhores ob-

servatórios astronômicos do mundo, o 

Deserto do Atacama contempla aven-

tura e romantismo em uma paisagem 

única e pode ser visitado em qualquer 

época do ano. Hospede-se no excelente 

Tierra Atacama Hotel & Spa. As diárias 

incluem amenities Virtuoso, pensão 

completa e passeios especializados.”

– Maricha Kryvoruchka, Porto Alegre

“A Nicarágua surpreende: de cami-

nhadas em regiões vulcânicas a mer-

gulhos em cavernas submarinas, a 

geografia do país favorece viagens 

de aventura e descobertas. O Hotel 
Mukul oferece experiências como 

surfe, stand up paddle, golfe e tiro 

com arco, além de uma belíssima 

estrutura com villas, piscina privativa 

e serviço de mordomo.”

– Rafael Buffara, São Paulo

Nova Orleans 
e (à direita) a con-
sultora brasileira 

Valéria Carneiro com 
outros participantes.

Basílica com 
Beirute ao fundo.

ESSENCIAL

Para você, qual é o destino de aventura 
da vez na América Latina e por quê?

PERGUNTE AOS 
CONSULTORES
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REPORTAGENS DE ELAINE GLUSAC

Florença ficou um pouco mais fabulosa com a abertura do museu Gucci Garden, que ocupa três andares no Palazzo della Mercanzia, do 
século 14. Dois andares de galerias exibem uma mistura de roupas de acervo e acessórios, artefatos e videoinstalações tendo como pano 
de fundo papéis de parede com estampas de tecidos Gucci e designs urbanos de Trevor Andrew, também conhecido como GucciGhost. 
No piso térreo: Gucci Osteria. O chef Massimo Bottura – Osteria Francescana, em Módena, restaurante triplamente estrelado pelo guia 
Michelin – se inspirou em suas aventuras pelo mundo para criar o cardápio, o que significa que, juntamente com clássicos italianos, como o 
tortellini de parmesão e o risoto de cogumelos, você encontrará bolinhos de barriga de porco ao vapor, tostadas peruanas e até uma versão 
divertida do cachorro-quente. E como não poderia ser Gucci sem um pouco de glamour, a boutique vende acessórios e peças prêt-à-porter 
exclusivas do Gucci Garden, além de itens de papelaria, caixas de fósforos e objetos de decoração. Piazza della Signoria, 10.

JARDIM FASHION 

A Sala da Natureza do Gucci Garden 
remete à predileção da casa por peças 
inspiradas na fauna e na flora.

9ABRIL |  MAIO 2018
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Passaporte

 ARTE & CULTURA 

O valor de uma joia deriva, 
em grande parte, dos mate-
riais utilizados em sua con-
fecção, mas Bijoux d’artistes, 
mostra que vai até o dia 8 de 
julho no Museu de Artes De-
corativas, em Paris, aponta 
que elas merecem crédito 
pelo design. A colecionadora 
residente em Paris Diane 
Venet, esposa do escultor 
Bernar Venet, possui bugi-
gangas confeccionadas por 
grandes nomes da arte mo-
derna e contemporânea, de 
Pablo Picasso e Alexander 
Calder a Louise Bourgeois, 
Damien Hirst e Jeff Koons. 
Suas joias formam o núcleo 
dessa exposição de 230 peças, 
que inclui anéis, máscaras, 
colares e um broche-relógio 
de Salvador Dalí – um dos 
150 artistas representados. 
lesartsdecoratifs.fr.

Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: Oak Hill Baptist 01:01 e Bean’s Bottom,
ambas da Sally Mann; um broche de Salvador Dalí; e Shrumen Lumen, do coletivo FoldHaus. 

Convergência na capital 
Arte efêmera floresce durante a temporada das cerejeiras em Washington, D.C.

Declaração 
de princípios 

As enormes instalações escultóricas que os participantes do Burning Man erguem 
no Black Rock Desert de Nevada e nas quais usualmente ateiam fogo estão fincando mo-
rada na Galeria Renwick do Smithsonian American Art Museum, em Washington, D.C. 
A exposição No Spectators: The Art of Burning Man, aberta em 30 de março, apresenta 
obras em grande escala, além de figurinos, joias, fotografias e muito mais. Pela primeira 
vez em um museu, a mostra não se limitará à Renwick: as esculturas estarão expostas 
também nas redondezas até dezembro. americanart.si.edu.

A National Gallery of Art lançou em 4 de março um passeio por seis cidades com a mos-
tra Sally Mann: A Thousand Crossings. A exposição é composta de 115 imagens, muitas 
nunca antes exibidas, da fotógrafa americana conhecida por cenas desconcertantes 
que vão de retratos de adolescentes a paisagens. Após o encerramento, em 28 de maio, 
nos próximos dois anos a coleção visitará o Museu J. Paul Getty, em Los Angeles, e o Jeu 
de Paume, em Paris, entre outras escalas. nga.gov.

VIRTUOSO LIFE10



Viagens a pé na Jordânia são tão antigas quanto a King’s 
Highway, velha rota comercial que ligava o Egito à cidade de 
Damasco. Para encorajar as peregrinações de hoje, a nova 
Jordan Trail, de 640 quilômetros de extensão, estabelece 
uma trilha que percorre todo o país, desde Umm Qais, no 
norte, até o porto meridional de Aqaba, no Mar Vermelho. 
Foram necessários cinco anos para a construção da trilha, 
que exige 40 dias para ser percorrida em sua totalidade (a 
travessia oficial, um evento anual, foi iniciada em 2 de mar-
ço), mas trechos como a caminhada de quatro dias entre 
Dana e Petra – que penetra o vale de Araba, escala platôs e 
termina na cidade nabateia esculpida em pedra – captura 
todo o eterno drama do deserto em um período de tempo 
mais viável. jordantrail.org.

Caminhando pela Jordan Trail e (abaixo) as novas suítes privadas 
da Emirates.

 POR AÍ 

SIGA ESTE CAMINHO

 PAPO NO AR 

Altos voos 
As novas cabines da Emirates Airlines 
são a última palavra em matéria de pri-
meira classe. Esses santuários aéreos de
quase 4 metros quadrados possuem as-
sentos personalizáveis – verticais, hori-
zontais e até mesmo na posição “gravidade 
zero”, inspirada na Nasa –, um conjunto 
de pijamas hidratantes com infusão de 
algas marinhas, binóculos Steiner e um 
iPad que possibilita aos passageiros fa-
zer o pedido de refeição em um menu à la 
carte, de vários pratos, a qualquer mo-
mento. Múltiplas janelas virtuais exibem 
o entorno do avião em tempo real, o que 
significa que mesmo as suítes situadas 
no meio da aeronave têm vista. Quer 
conhecer seu destino em primeira mão? 
Assista ao seu voo – decolagem e pouso – 
ao vivo da perspectiva do piloto na TV 
de 32 polegadas disponível na cabine. 
Atualmente, as suítes podem ser reserva-
das em voos entre Dubai e Genebra ou 
Bruxelas, com uma opção de Dubai para 
Londres, que será lançada em junho.

Em 21 de março, o Venice Simplon-Orient-Express lançou três cabines estendidas para suas viagens de trem entre Londres, Paris 
e Veneza. Os suntuosos acréscimos, que contam com serviço de bordo, incluem os primeiros banheiros particulares do trem (e os 
únicos chuveiros), salas de estar adjacentes e camas de casal. Viagem de dois dias entre Londres e Veneza em uma Grand Suite por 
US$ 6.800 por pessoa, incluindo traslados, champanhe ilimitado e um roupão de cortesia.
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Check-in

A privacidade é uma prioridade no Hotel Esencia, uma antiga villa transformada em hotel na Riviera Maia, no México. Depois de ad-
quirir mais 4 hectares (perfazendo o total de 20) para o resort boutique, o proprietário, Kevin Wendle, decidiu expandi-lo adicionan-
do 11 suítes espaçosas pintadas de branco: seis diretamente na praia, com banheiras duplas de frente para o mar, e outras cinco no 
meio da selva. No refúgio de 40 quartos também foi aberta uma filial do peruano Mistura, do chef Dimitris Katrivesis, discípulo do 
El Bulli – o original situa-se em Mykonos. O espaço circular, ao ar livre, fica ao lado das redes dispostas no jardim do hotel, lugar ideal 
para um cochilo pós-ceviche. Quartos duplos a partir de US$ 840, incluindo café da manhã e crédito de US$ 100 para uso no spa.

A ESSÊNCIA DO REFÚGIO

Desde que Ernest Hemingway bebeu 
seus dry martinis no Ritz Paris na 
década de 1920, o Bar Hemingway 
tem sido um ícone parisiense. Hoje, 
uma nova coleção de acessórios para 
bar propicia aos hóspedes desse hotel 
de 142 quartos – bem como a compra-
dores online – levar uma lembrança 
do local para casa. Há itens como 
copos de whisky e de drinques com a 
marca da casa; um livro ilustrado de 
receitas de coquetéis do renomado 
barman-chefe do Ritz, Colin Peter 
Field; e esta bandeja de porcelana para 
trocados, um simpático lugar para 
juntar as moedas de euro que sobra-
rem até sua próxima viagem à França. 
Quartos duplos a partir de US$ 1.188, 
incluindo café da manhã e traslados de 
ida e volta ao aeroporto. Bandeja para 
trocados, US$ 70.

Leve o Ritz 
para casa 

ERGA A TAÇA NO PERU 
O designer argentino 

Francisco López Bustos, 
cujo currículo inclui o 

Teatro Colón, de Buenos 
Aires, acaba de comandar 

a reforma do Country 
Club Lima Hotel, ícone 

peruano de 90 anos. Os 83 
quartos combinam murais 
modernos e monocromáti-
cos com arte espanhola da 
época colonial. No andar 
de baixo, o aconchegante 

English Bar serve ainda um 
dos melhores pisco sours 

da cidade. Quartos duplos a 
partir de US$ 219, incluindo 
café da manhã e um almoço 

ou jantar para dois.

De Mykonos 
ao México: o 
Mistura, do chef 
Dimitris Katrivesis.

VIRTUOSO LIFE12



Inspirado por

(L
O

N
D

R
E

S
) 

V
IN

C
E

N
T

 A
B

B
E

Y
/A

L
A

M
Y

1.
CUYANA

Gabardine clássica, 
US$ 395, cuyana.com

Transforme o famoso clima ingrato de Londres em uma diversão: 

vista uma conveniente – e chique – gabardine e calçados apropria-

dos, coroe o look com um lindo guarda-chuva e aventure-se debai-

xo da água sem medo. Instale-se no Beaumont, hotel em estilo art 

déco de 73 quartos, situado em uma praça tranquila de Mayfair, e 

caminhe até a vizinha Selfridges e as lojas da Bond Street. Aquela 

água caindo do céu? Pense nela como uma essência da cidade. 

Quartos duplos a partir de US$ 640, incluindo café da manhã, tras-

lado de ida ou volta do aeroporto e bar no quarto.

Comprando na chuva 
Deleite sob as águas de Londres

Pisando em poças 
na Trafalgar Square.

2.
FLIGHT 001

Bolsa F1 T5, US$ 160,
flight001.com

3.
HUNTER

Galochas brilhantes e 
acolchoadas Original 

Refined, US$ 195,
 nordstrom.com

4.
BROOKS BROTHERS

Guarda-chuva Tattersall, 
US$ 80, brooksbrothers.com
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Em sentido horário, a partir do alto: o primeiro andar do 
Café Comercial, vista da cidade ao anoitecer, a corvina 

grelhada com repolho do restaurante Fismuler, o Museo 
del Romanticismo e a loja-conceito da Do Design. 

Muito além do Prado

Cidade imperdível

POR QUE IR  Depois de visitar as 

gloriosas praças, os monu-

mentos e museus de Madri, 

reserve um tempo para mer-

gulhar em seus bairros mais 

tranquilos. A verdadeira alma 

da cidade se revela em suas 

ruelas. Um desvio que vale 

a pena é Justicia, bairro que 

abriga algumas das novida-

des mais badaladas da capital 

espanhola. Embora o trecho 

mais popular de Justicia seja 

Chueca, um colorido polo de 

vida noturna, há muito mais a 

ser descoberto nesse distrito 

central do que bares e boates. 

O Tribunal Supremo, que ocu-

pa um convento neoclássico 

do século 18, ancora o bairro. 

Ao lado está a Igreja de Santa 
Bárbara (onde o rei Fernando VI 

e sua esposa, Bárbara de Bra-

ganza, estão enterrados). O 

Museo del Romanticismo, lo-

calizado em uma antiga man-

são, ostenta uma coleção de 

pinturas, móveis e objetos de 

arte do período romântico do 

século 19. Mas o verdadeiro 

charme de Justicia reside em 

seu labirinto de ruas estreitas 

pontilhadas por uma mistura 

de boutiques de designers, 

cafés clássicos e restauran-

tes estilosos capitaneados 

por chefs de prestígio. 

COMER E BEBER  Sente-se no pátio 

interno do Habanera (Calle de 

Génova 28), à sombra das pal-

meiras, e veja passar celebri-

dades do Instagram. Esse bar e 

restaurante inspirado na Cuba 

colonial tem decoração tea-

tral elaborada com ousados 

tecidos de motivos florais e ma-

deiras ricamente texturizadas. 

O Fismuler (Calle de Sagasta 29) 

pode parecer nórdico (mesas 

de madeira de demolição, pou-

cas paredes), mas sua comida 

é 100% espanhola. Delicie-se 

com os pratos loucamente 

imaginativos do chef Nino Re-

druello, como o lombo de por-

co ibérico maçaricado coberto 

com erva-doce e alcaparras 

O bairro de Justicia, em Madri, incorpora 
a alma da cidade
POR PAOLA SINGER   FOTOGRAFIA DE CLARA TUMA
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recentemente renovados do 

hotel (uma reforma em anda-

mento já revitalizou três dos 

seis andares) para uma expe-

riência clássica em Madri. 

Quartos duplos a partir de 

US$ 305, incluindo café da 

manhã e um almoço ou jan-

tar para duas pessoas. 

Uma mistura de estilos ar-

quitetônicos e decorativos 

converge lindamente no re-

novado Villa Magna. Loca-

lizado no sofisticado bairro 

de Salamanca, o hotel de 

150 quartos alia um ar de 

elegância tradicional, com 

mobiliário Luís XVI e Impé-

rio, a toques arejados e mo-

dernos. Quartos duplos a 

partir de US$ 460, incluin-

do café da manhã e tapas e 

vinho para duas pessoas no 

lounge do hotel.  

Depois de comprar acessó-

rios de edição limitada e uten-

sílios domésticos estilosos 

na Do Design (Calle Fernando 

VI 13), sente-se para uma 

xícara de chá na cafeteria do 

lugar. A atmosfera litorânea 

arejada – misturada com ele-

mentos industriais, como 

tijolos expostos – é verdadei-

ramente convidativa. 

FICAR  Situado próximo ao 

Paseo del Prado, o Westin 
Palace Madrid, de 470 quar-

tos, é um marco construído 

em 1912 dotado de uma fa-

mosa claraboia de vitrais.

Os três grandes museus da 

cidade – Prado, Reina Sofía e 

Thyssen-Bornemisza – estão 

a uma curta caminhada de 

distância, assim como a joia 

verde local, o Parque del Retiro. 

Hospede-se em um dos quartos 

quanto as roupas de estampas

florais e geométricas da marca. 

Navegue na coleção de vesti-

dos, casacos e bolsas entre 

pilares cobertos de cobre e 

lustres em forma de ninfeias. 

Próxima à loja, a The Corner 

(Calle Orellana 12) vende rou-

pas casuais para homens e 

mulheres de marcas euro-

peias como Scotch & Soda. 

Leve para casa uma vela com 

aroma de flor de oliveira da 

La Chinata (Calle Gravina 10), 

loja especializada em tudo 

que deriva do azeite extra-

virgem. Nascida na região de 

Extremadura, onde os olivais 

se estendem por quilômetros, 

essa marca de 86 anos de ida-

de embute em garrafas seu 

ilustre produto, hidratantes, 

máscaras faciais e outras 

fragrantes poções. 

ou a barriga de bonito com 

salicórnia (sal verde) e mo-

rangos macerados. Reserve 

sua mesa com antecedência. 

Os barmen espanhóis, obce-

cados por gim-tônica, não pou-

pam esforços para buscar gins

artesanais e águas tônicas or-

gânicas. Peça um no maravi-

lhosamente renovado Café 
Comercial (Glorieta de Bilbao 7), 

um espaço histórico onde os 

intelectuais de Madri se reu-

niam no início do século 20. 

Hoje em dia, gente nova e bo-

nita se mistura aos velhos fre-

gueses do estiloso bar principal. 

COMPRAR  A primeira (e única) lo-

ja madrilenha da Ailanto (Calle

Orellana 14), propriedade de 

uma dupla de designers de 

Barcelona afeita à transposi-

ção de fronteiras, é tão chique 

Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: o interior do 
Habanera, um happy hour ao ar livre na Plaza Santa Bárbara 
e a clássica tortilla de patatas espanhola, uma tapa típica.  

DICA
“No bairro de Chamberí, não 
muito longe de Justicia, vá 

conhecer o Perrachica, restau-
rante de cozinha espanhola 
contemporânea situado em 

um antigo edifício bancário de 
quase mil metros quadrados. 
O espaço 'industrial-colonial' 
é dividido em uma variedade 
de recantos acolhedores com 

elegantes sofás, mesas intimis-
tas e plantas frondosas.”

– Alba Reyes, consultora de 
viagens Virtuoso, Madri 
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Mesa posta

S COLINAS E OS EDIFÍ-
cios medievais da Emília-
-Romanha compartilham
a mesma tonalidade, um 

dourado escuro cuja beleza só se de-
senvolve com a idade. Tudo ali, ao 
que parece, melhora à medida que 
envelhece, até mesmo a comida: o 
queijo Parmigiano-Reggiano seca 
nas prateleiras da mesma forma 
há séculos, o vinagre balsâmico 
envelhece em barris que datam do 
tempo de Maquiavel e os presuntos 
curados pendem do teto de uma ca-
ve construída há centenas de anos.
Cada ingrediente desses é um dos 
44 produtos regidos pela Denomi-
nazione di Origine Protetta (DOP), 
o que significa que seus métodos e 
locais de produção são regulamen-
tados por lei. Então, quando um 
restaurateur ou produtor encon-
tra uma maneira de mostrar luxo 
e modernidade valendo-se de al-
go que permaneceu inalterado por 
séculos, vale a pena conferir. Os 
viajantes que passam por Bolonha 
podem explorar todos os aspectos 
do patrimônio culinário da região, 
incluindo seu novo rumo. Pegue 
um guia ou um mapa e saia com 
um carro (talvez uma Ferrari, uma 
Lamborghini ou uma Maserati – 
também feitos na região) para pro-
var três das especialidades mais 
amadas da Emília-Romanha.

Slow food agilizada 
Na Itália, os ingredientes ancestrais da Emília-Romanha 
ganham um toque moderno

POR NAOMI TOMKY   FOTOGRAFIA DE SUSAN WRIGHT

Em sentido horário, a 
partir do alto, à esquerda: 
tournedos de lebre e foie 
gras no Antica Corte 
Pallavicina; Mattia Mon-
tanari, proprietário do 
Opera 02; vintages de 
sua vinícola; e a cave 
do Pallavicina.
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com vários vinagres de vinho). Para ser 
certificado, juntamente com o único vi-
nagre DOP da região, de Reggio Emilia, 
ele deve ser feito por meio do método ori-
ginal, inalterado durante séculos. Os vi-
sitantes podem observar esse processo 
em ação em barris que datam de 1512, os 
quais Davide Lonardi ainda usa na Villa 
San Donnino, em Módena, 45 minutos a 
noroeste de Bolonha. 

Lonardi, um dos cerca de 125 produto-
res locais, oferece aos viajantes a opor-
tunidade de espiar o sótão de sua villa 
datada de 1911 e vagar entre os muitos 
hectares de videiras antes de parar na 
loja para provar seu vinagre – sozinho, 
sobre queijo ou, surpreendentemente, 
no sorvete. Como o Culatello di Zibello, 
o balsâmico tradicional é feito sem con-
trole climático; as mudanças de tempe-
ratura sazonais contribuem para o sabor 
do produto. Sob um dos barris do século 
16 da Villa San Donnino, uma tigela de 
cerâmica captura as gotas que escorrem 
das fendas da madeira envelhecida. 

As coisas são um pouco mais sofisti-
cadas – de forma impecável – a 13 qui-
lômetros dali, no Opera 02, uma cave, 
restaurante, fazenda e acetaia (produ-
tor de balsâmico). Lá, poucos dos bar-
ris são mais velhos que o proprietário, 
Mattia Montanari, de 36 anos, mas o 
processo de produção – ferver o suco 

moderna. Quase todo mundo começa 
sua refeição com um trio de Culatello di 
Zibello, antes de continuar, digamos, com 
bolinhos recheados de tomates e queijo 
burrata em molho de anchovas, pratos 
como pernas de rã ou porco negro defu-
mado em madeira de choupo e, para a so-
bremesa, cúpulas de chocolate branco com 
recheio de limão. Mas o Culatello, mais 
tenro e intenso que o Prosciutto, continua 
sendo a estrela. O gosto da névoa apare-
ce como um leve aroma defumado, um 
sabor que pode ser produzido em apenas 
oito cidades, de modo que o Culatello di 
Zibello raramente é exportado e pode até 
ser difícil de encontrá-lo fora da região.

Recuse imitações

VINAGRE BALSÂMICO TRADICIONAL DE MÓDENA
O vinagre balsâmico parece onipresen-
te – até você perceber que muito do que 
é encontrado em prateleiras de super-
mercado não é original. O produto DOP 
certificado vem em um recipiente de 
100 mililitros projetado por Giorgetto 
Giugiaro – famoso por seu trabalho com 
a Ferrari – em 1988, quando o consór-
cio sistematizou as regras para fazê-lo. 
É rotulado como “Vinagre Balsâmico 
Tradicional de Módena”, e não “Vina-
gre Balsâmico de Módena”, e o único 
ingrediente é o suco de uva. (As versões 
não tradicionais misturam suco de uva 

O presunto premiado da Itália 
CULATELLO DI ZIBELLO
“Moderno” não é bem a palavra que vem 
à mente quando você está cercado pelo 
forte odor de 5 mil presuntos envelheci-
dos em uma cave do século 14. Pelo menos 
até você subir as escadas, sair do porão 
e entrar em uma grande sala de vidro que 
saúda os clientes com brilhantes raios de 
sol e atendentes com tablets à mão. Aqui, 
a menos de duas horas a noroeste de Bo-
lonha, na vila medieval de Polesine Par-
mense, fica a Antica Corte Pallavicina, 
encarnação da Emília-Romanha contem-
porânea, onde a comida é o rei, mas a tra-
dição é a rainha.

Alguns comensais que se sentam nas 
mesas de um branco impecável do chef 
Massimo Spigaroli desconhecem a magia 
culinária que ocorre no andar de baixo: as 
paredes da cave aninham o mofo que se 
inocula nos pedaços de carne, exatamen-
te da mesma forma como os marqueses 
de Pallavicino curavam aqui o Culatello 
di Zibello 700 anos atrás. Não há contro-
le de temperatura, apenas janelas que se 
abrem para deixar entrar o nevoeiro da 
planície do vale do Rio Pó. (A umidade é 
um dos muitos fatores que diferenciam o 
Culatello di Zibello de seu famoso irmão, 
o Prosciutto di Parma).

O restaurante incorpora em seu menu 
esse ícone da charcutaria de forma bem 

Como o Culatello di Zibello, o balsâmico tradicional é feito sem controle climático; 
as mudanças de temperatura sazonais contribuem para o sabor do produto

Mesa posta
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Hora do almoço 
em Bolonha.

FICAR  Baseie sua exploração 

culinária no hotel mais antigo 

de Bolonha, o Grand Hotel 
Majestic già Baglioni, de 109 

quartos, alojado em um anti-

go seminário construído pa-

ra o Papa Bento XIV. Parada 

número 1: o Restaurante I 

Carracci da propriedade, onde, 

sob os lustres de Murano e os 

afrescos dos irmãos Carracci,

a tradição vive na autêntica co-

zinha rústica da região. Quar-

tos duplos a partir de US$ 413, 

incluindo café da manhã e 

US$ 100 de crédito para jantar.     

IR  Considerando que você está 

na pátria de alguns dos melho-

res automóveis do mundo, é 

recomendável dar ao menos 

uma volta motorizada: os itine-

rários self-drive recebem um 

impulso da Onirikos, Italian 
Experiences Designer, uma 

das conexões Virtuoso na Itá-

lia, que pode arranjar com seu 

consultor de viagens uma lo-

cação de Ferrari, Maserati 

ou Lamborghini. A partir de 

US$ 2.790 por dia. 

Seu consultor de viagens po-

de configurar um dia inteiro de 

aventuras culinárias com ou-

tra conexão local Virtuoso, a 

IC Bellagio. O roteiro abrange 

paradas para provar Parmi-

giano-Reggiano, prosciutto e 

vinagre balsâmico. A partir de 

US$ 2.066 para duas pessoas.

 

A viagem de 11 dias da Artisans 
of Leisure pela Itália foca em 

vinho e gastronomia e inclui 

dois dias na Emília-Romanha, 

além de degustação de vinhos 

no Piemonte, caça às trufas 

na Toscana e visita aos merca-

dos de Florença. Saídas todos 

os dias em 2018; a partir de 

US$ 19.400.  

Traga seu apetite 
à Emília-Romanha 

ENTREGUE-SE 
À ITÁLIA

Uma degustação de balsâmico na Villa San 
Donnino. Na página ao lado, a partir da es-
querda: as vinhas do Opera 02, o Culatello 
di Zibello da Antica Corte Pallavicina, o flan 
de abóbora da Antica Osteria Le Mura com 
Parmigiano-Reggiano e sua tábua de frios.

de uva, encher os barris e transferir o 
líquido em processo de envelhecimento 
do maior recipiente para o menor – leva 
um mínimo de 12 anos. Não há poeira ou 
gotejamento no local. Uma imaculada 
parede de vidro separa o lobby climati-
zado do ambiente sem controle térmico 
da sala onde é produzido o vinagre, na 
qual luzes brilhantes e pilhas unifor-
mes de barris lembram algo como uma 
“Lamborghini de vinagres”. 

Os vinagres de ambos os acetaie têm 
uma doçura complexa e redonda, sem a 
nitidez e as notas de caramelo enjoati-
vas das outras versões. Tão diferentes de 

seus congêneres como finas porcelanas 
o são de pratos de papel, eles realizam o 
mesmo, mas infinitamente com mais es-
tilo e finesse.

Um clássico, em outro patamar

PARMIGIANO-REGGIANO
De todos os alimentos tradicionais da 

Emília-Romanha, o Parmigiano-Reggiano, 
o “rei dos queijos”, talvez seja o mais fa-
moso. Ainda assim, o status sacrossanto 
da iguaria deixou-a um pouco obsoleta. 
Aparece em quase todos os cardápios de 
Bolonha, mas a apresentação raramen-
te muda: alguns pedaços, talvez regados 
com vinagre. No ano passado, quando a 
Antica Osteria Le Mura foi aberta, espe-
rava-se que essa prática fosse reinventa-
da. Em vez de rejeitar completamente os 
clássicos culinários da cidade (lasanha 
verde, ragu, tortellini em caldo), o Le Mura 
dividiu seu menu em dois: pratos clássi-
cos à esquerda, reinterpretações criati-
vas à direita. Os clientes que procuram o 
que é famoso e familiar podem se sentar 
no estreito bar de vinhos ou em mesas de 
madeira e pedir seu Parmigiano na tábua 
de frios. Mas aqueles que querem experi-
mentar algo novo o encontrarão em um 
elaborado flan de aspargos com Parmi-
giano-Reggiano coberto de ervilhas e li-
mão, tão reluzente quanto o sol brilhando 
no pátio contemporâneo da frente. 

A iniciativa dupla do Le Mura dificil-
mente seria inovadora em muitos luga-
res, mas em uma parte do mundo tão 
agarrada – inclusive legalmente – à tra-
dição, esses pequenos esforços para levar 
o Culatello di Zibello, o vinagre balsâmi-
co e o Parmigiano-Reggiano ao mundo 
moderno são uma bela de uma ideia.

DICA
“Nos arredores de Parma, os 

viajantes podem visitar o Consorzio 
Produttori Latte Parma para 

assistir aos fabricantes de queijo 
transformarem a coalhada em um 
Parmigiano-Reggiano maravilhoso. 
O queijo já foi envelhecido por pelo 

menos um ano antes de estar pronto 
para ser provado pelo público.” 

– Janet McLaughlin, 
consultora de viagens Virtuoso
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Bem viajado

A piscina do spa do Aman 
Tokyo paira sobre a cidade. 

Renovação 
urbana
Spas que elevam as imersões de 
bem-estar a um novo patamar  

POR CELESTE MOURE 

REFÚGIO DE BEM-ESTAR, ANTES UMA PRERROGATIVA 
dos spas em destinos remotos, onde equipes de especia-
listas supervisionam retiros de vários dias, veio para a ci-
dade. “Os viajantes têm procurado dedicar mais tempo ao 

autocuidado onde quer que estejam”, diz Kiron Dhaliwal, consulto-
ra Virtuoso especializada em viagens de bem-estar. “Para alguns, 
isso pode significar uma massagem ou uma terapia facial, mas para 
outros pode ser algo mais profundo, mais espiritual.” Hotéis em ci-
dades como Tóquio e Nova York atendem a esse desejo com ofertas 
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e programas expandidos sob a tutela de 
especialistas normalmente não encon-
trados em propriedades urbanas. “Ter 
um terapeuta ou um acupunturista em 
um hotel na cidade pode ser uma boa 
surpresa”, destaca Dhaliwal. “E é muito 
emocionante.” Confira, a seguir, cinco 
santuários hoteleiros que elevam o ní-
vel dos spas. 

A nova onda

ESPA LIFE, CORINTHIA HOTEL LONDON
Com 10.826 metros quadrados de área, 
o ESPA Life, spa-conceito da ESPA ins-
talado em quatro andares do Corinthia 
Hotel de Londres, é um dos maiores da 
Europa, além de popular entre os londri-
nos. Esse spa promove uma abordagem 
holística do bem-estar com um quadro
de naturopatas, acupunturistas, herbo-
lários, osteopatas, personal trainers e ou-
tros profissionais da terapia corporal. Há 
também um programa de adesão para 
londrinos que exigem mais do que expe-
riências de fitness ou de spa. 

Indo além da esfoliação e das massa-
gens de tecidos profundos, os terapeu-
tas da ESPA Life ensinam técnicas de 

Paz à beira da piscina 
no spa do Four Seasons 

New York Downtown. 

O que você pode fazer com um passe 
de trem na Europa?

Os passes de trem oferecem viagens dentro de um país ou, dependendo do 
tipo, entre vários países. Também permitem planos de última hora e economia 
de dinheiro, com descontos, benefícios e bônus. 

Onde quer que você vá pela Europa, temos um passe de trem ideal, que 
tornará sua viagem mais rápida, fácil e agradável.

Contate seu consultor de viagens 
Virtuoso, e conheça os produtos da 

Rail Europe, distribuidor #1 de passes 
e bilhetes de trem e um verdadeiro 

especialista com mais de 75 anos de 
experiência em viagens ferroviárias.

Criado por: Rebekah Owens
©Rail Europe. 2018. Todos os direitos reservados. Rail Europe, uma sociedade anônima simplificada francesa, com um capital de 1 179 655 euros, registrada no registro comercial de 
Nanterre sob o número 401 714 933, com sede em Les Collines de l’Arche, Immeuble Concorde B, 76, route de la Demi-Lune, 92800 Puteaux, France.

Viajar de trem faz parte da sua vida! 

Mesmo com um passe, é recomendado reservar o lugar 
no trem, o que pode ser feito exclusivamente online.
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(com produtos da marca Dr. Burgener 
Switzerland e da húngara Omorovicza) 
a técnicas de medicina alternativa de te-
rapeutas residentes especializados em 
meditação, acupuntura e ioga, entre ou-
tras práticas. O resultado é um santuário 
onde crenças ancestrais, natureza e ino-
vação se encontram. 

O espaço ocupa o terceiro andar do 
hotel. Possui sete salas de tratamento e 
uma piscina de 22 metros com mosaicos 
cintilantes e muita luz natural. O novo 
programa Haute Couture inclui uma aná-
lise de pele a cada três meses, com a qual a 
Dr. Burgener Switzerland cria uma linha 
personalizada de cosméticos. Ao longo 
de um ano, os hóspedes retornam ao spa 
para tratamentos faciais que reúnem tec-
nologias antienvelhecimento e produtos 
personalizados. Para um encontro mais 
espiritual, reserve uma sessão de cura com 
cristais, que promete acessar as camadas 
internas do subconsciente por meio de 
uma seleção personalizada de cristais 
destinada a criar maior equilíbrio entre 
o corpo e a mente.

Nescens (desenvolvido no Centro de Pre-
venção do Envelhecimento da Clinique
de Genolier, em Genebra). O cuidado da 
pele começa com uma análise aprofun-
dada feita por especialistas em medicina 
preventiva e estética, seguida de terapias 
de regeneração celular, técnicas de mas-
sagem direcionada e tratamentos an-
tienvelhecimento. A Nescens promete 
resultados visíveis após o primeiro trata-
mento. Os terapeutas explicam a com-
posição dos produtos e dão conselhos 
sobre cuidados com a pele para obtenção 
de resultados contínuos em casa. Trata-
mentos para emagrecimento, bem como 
programas de fitness personalizados que 
combinam treino, tratamento e nutrição, 
completam o menu do spa. 

Yin e Yang

THE SPA AT THE FOUR SEASONS HOTEL 
NEW YORK DOWNTOWN
De terapia com cristais a um procedimen-
to de ultrassonografia para estímulo de 
colágeno, o spa do Four Seasons associa 
tratamentos de pele de última geração

respiração e visualização destinadas a 
focar a consciência no presente. Para os 
mais ativos, o espaço Bodyspace oferece 
programas que visam à transformação 
física e mental – uma avaliação de fitness 
e um programa personalizado feito sob 
medida para alcançar quaisquer objeti-
vos, seja treinar para uma corrida, seja 
escalar o Everest. Análise da marcha e do 
impacto sobre o calcanhar e ainda uma 
dieta para seguir em casa são parte do 
pacote. Caso você queira relaxar, no piso 
térreo há uma sauna em forma de anfi-
teatro com lareira, fonte de gelo e janelas 
que proporcionam panoramas de 360 
graus, além de uma piscina de aço inoxi-
dável com 9 metros de comprimento que 
ref lete as ondulações da água no teto 
para produzir um efeito calmante.

Métodos científicos

NESCENS SPA AT LA RÉSERVE GENÈVE, GENEBRA
Na Europa, os spas continuam a se con-
centrar em tratamentos baseados na 
ciência, como no La Réserve Genève, o 
primeiro espaço terapêutico da marca 

Vida de lounge no La Réserve 
Genève e (à direita) a sauna-
-anfiteatro do Corinthia. 

Bem viajado
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macrobiótico, experimente algum pro-
cedimento holístico centenário, como o 
shiatsu, e contemple o horizonte de Tó-
quio mergulhado na piscina de 30 me-
tros ou na banheira de pedra inspirada 
em um onsen (fonte termal). 

África adentro

ONE&ONLY SPA, CAPE TOWN
Situadas numa exuberante ilha particu-
lar com vista para a marina no Victoria & 
Alfred Waterfront, as oito espaçosas villas 
do One&Only Spa misturam influências 
africanas com uma estética minimalista 
e moderna. Os elementos africanos estão
também presentes no menu do spa, in-
clusive na coleção de tratamentos Only 
Here, que engloba ingredientes locais e 
nativos. O African Journey, por exemplo, 
começa com uma esfoliação de rooibos e 
sal de rocha, seguida de uma massagem 
à base de óleos de laranja e baobá feita 
com um rungu – bastão tradicional de 
lançamento usado pelas tribos da África 
Oriental –, para aliviar a tensão e as dores 
musculares. O tratamento termina com 
uma cerimônia de chá de rooibos.  

Natureza nas alturas

AMAN SPA AT AMAN TOKYO
Escondidos nos cantos remotos do globo –
um vale no Butão ou uma praia isolada na 
Indonésia –, os resorts Aman oferecem 
aos hóspedes a oportunidade de desco-
brir a essência de um lugar através de uma 
imersão cultural significativa e um design 
cheio de alma, ainda que minimalista. Para 
sua 27ª propriedade, a rede saiu do óbvio e 
abriu um hotel de 84 quartos na área me-
tropolitana mais populosa do mundo.  

Situado em dois andares (33  e 34 ) da 
Otemachi Tower, o Aman Tokyo Spa com-
bina estilo urbano com elementos clássi-
cos de um tradicional ryokan (hospedaria)
 japonês, como cânfora, papel washi e pe-
dra. Os tratamentos com temas sazonais 
trazem toques do mundo natural a esse re-
tiro que paira sobre a cidade. O Summer
Journey, por exemplo, inspirado no cos-
tume local de se refrescar na floresta nos 
meses mais quentes, busca desacelerar, 
hidratar e aquietar a mente por meio de 
esfoliações e body wraps com folhas de 
cipreste hinoki, hortelã-japonesa e chá 
herbal dokudami. Depois de um almoço 

Refúgio insular: o spa do 
One&Only Cape Town. 

DESCUBRA
   ESTADIAS SENSACIONAIS 

      EM LOCALIZAÇÕES INCRÍVEIS

Descubra as magníficas propriedades Jumeirah em locais com esplendorosas vistas ao Golfo Árabe 
em Dubai, Emirados Árabes: Desde o mais luxuoso hotel, Burj Al Arab Jumeirah ao Jumeirah Al 
Qasr que se traduz como “O Palácio”, desenhado para assemelhar-se à casa de verão dos sheikhs.

Jumeirah Hotels & Resorts promete todos os luxos para tornar a sua estadia a mais memorável 
possível. Viaje a Dubai e usufrua dos exclusivos benefícios Virtuoso*

Para mais informações e reservas, contate o seu consultor de viagens Virtuoso.

*Termos e condições aplicáveis
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Porto de chegada

Em sentido horário, a partir 
da esquerda: o Jardim Botânico 

da Madeira sobre Funchal, 
o restaurante O Lagar e 

barris de envelhecimento
no Blandy’s Wine Lodge.

Jardins, penhascos e vinhos fortificados aquecem os dias em Funchal
POR CHADNER NAVARRO   FOTOGRAFIA DE NANNA DÍS

Madeira  
florescente

M CERCA DE 800 QUILÔMETROS 
quadrados, Madeira, a maior das 
ilhas no arquipélago português 
de mesmo nome, exibe praias de 
areia negra, bananeiras e poma-

res de cerejas e maçãs que sobrevivem em 
um clima subtropical o ano todo. A capital, 
Funchal, ostenta uma gloriosa combinação 
de arquitetura europeia, ruas de paralelepí-
pedos, piscinas rochosas e fragrantes jar-
dins um atrás do outro. Homenagens a seu 
filho favorito, Cristiano Ronaldo, estão por 
toda parte – uma estátua aqui, um museu 
ali, um hotel e o aeroporto agora exibem 
seu nome.  

Velha favorita dos aposentados e dos 

viajantes em lua de mel europeus, essa man-
cha vulcânica a 700 quilômetros da costa 
do Marrocos tem atraído a atenção dos pas-
sageiros de cruzeiros e de outros turistas 
que buscam sua florescente cena artística, 
aventuras ao ar livre – de surfe de grandes 
ondas a mergulhos com golfinhos e cami-
nhadas até cachoeiras cênicas – e uma cozi-
nha regional rústica diferente das receitas à 
base de bacalhau do Portugal continental. 
Os navios de cruzeiro ancoram em Fun-
chal, cidade de cerca de 100 mil habitantes, 
cuja fundação remonta ao século 15 e que 
deve seu nome aos campos de erva-doce 
(funcho) selvagem que no passado recebe-
ram os colonos.
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Eis como aproveitar ao máximo seu 
dia no porto. 

8h: Junte-se aos moradores para 
uma caminhada matinal pelo Mer-

cado dos Lavradores (Rua Latino Coe-
lho 38), o mercado público no coração da 
Zona Velha decorado com vibrantes azule-
jos. Mulheres vestidas com trajes tradicio-
nais madeirenses vivamente estampados 
vendem flores na entrada – uma intro-
dução colorida e apropriada para uma ilha 
conhecida por seus jardins. Procure pelos 
peixeiros para conferir a pesca do dia. Uma 
aposta certeira é o peixe-espada-preto, um 
peixe dentuço e meio assustador, dotado 
de grandes olhos, que figura em pratos re-
gionais como a sandes de espada, sanduí-
che com recheio de peixe frito popular no 
café da manhã. Dê a volta no quarteirão 
para provar um desses no Cristalina Chi-
que (Rua Hospital Velho 1). 

9h: A Cidade Velha pode ser explo-
rada melhor a pé. Enquanto o mer-

cado abre às 8h, a maioria das lojas abre 
às 10h, o que torna esse tempo a brecha 
perfeita para conferir o Projecto Arte de 
Portas Abertas. Artistas como os resi-
dentes da ilha Marcos Milewski e Fátima 
Spínola criaram uma galeria pública que 
exibe desde murais de arte de rua até ins-
talações mais táteis na porta de lojas, ca-
sas e restaurantes. Algumas das melhores 
estão na Rua de Santa Maria.

10h: Para o clique mais cênico da 
ilha, pegue os 10 minutos de tele-

férico (Caminho das Babosas 8) até o 
Jardim Botânico da Madeira, uma su-
bida que revela os telhados de terracota 
e as baías no pano de fundo do vasto 
Atlântico. A propriedade de 8 hectares, 
antes o jardim privado de William Reid, 
que construiu o hotel Reid’s Palace, abri-
ga milhares de espécies do mundo todo: 
suculentas da América do Sul, árvores 
cafeeiras e imponentes palmeiras, além 
do massaroco, a flor púrpura nativa que 
é o orgulho da Madeira.

Em sentido horário, a partir do alto
 à esquerda: vida de rua em Funchal, 

vendedora de flores saúda os visitantes no 
Mercado dos Lavradores, chá da tarde no 

Reid’s Palace, a passarela de vidro suspen-
sa do Cabo Girão, portas pintadas na Zona 

Velha e o pudim de maracujá d’O Lagar.

No Cabo Girão, os 
mais ousados podem 
apreciar a paisagem 

caminhando por uma 
passarela de vidro suspensa 

a 580 metros do chão. 
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12h: Hora do almoço. Pegue um tá-
xi e em 20 minutos você estará na 

pitoresca aldeia pesqueira de Câmara 
de Lobos, dez quilômetros a oeste de 
Funchal. A sinuosa estrada costeira atra-
vessa plantações de banana e buganví-
lias que brotam do terreno montanhoso. 
Peça ao motorista que passe pelo por-
to, onde a praia de cascalho serve como 
um estacionamento para coloridos botes 
de pesca. 

Embora o esperado sejam excelentes 
frutos do mar, a vila é mais conhecida pe-
las espetadas, tenros pedaços de carne 
bovina ao alho cravados em espetos de 
madeira de loureiro e assados no carvão. 
O Lagar (Estrada João Gonçalves Zarco 
478) parece descolado, com suas janelas 
panorâmicas e seus impecáveis jardins 
verticais, mas o menu tende ao tradi-
cional. Além das espetadas, peça o aman-
teigado bolo do caco – que, na verdade, é 
um pão em formato achatado – e, para a 
sobremesa, um favorito da ilha, o pudim 
de maracujá. No caminho de volta a Fun-
chal, peça ao motorista para fazer uma 
breve parada no Cabo Girão, o mais alto 
promontório da Europa, onde os mais 
ousados podem apreciar a paisagem ca-
minhando por uma passarela de vidro 
suspensa a 580 metros do chão. 

15h: Relaxe com um chá da tarde 
no terraço de mármore com vista 

para o oceano do Belmond Reid’s Palace 
(Estrada Monumental 139), uma parada 
básica em qualquer visita à Madeira. Har-
monize scones recém-assados e delica-
dos canapés com um blend de chá preto 

Três maneiras de pôr a Madeira no seu futuro
EMBARQUE PARA FUNCHAL

A viagem de 16 dias de 

Roma a Miami da Ocea-
nia Cruises concilia a

glamorosa Saint-Tropez, 

a animada Barcelona e 

uma clássica travessia 

transatlântica. Depois 

de deixar a Madeira, é 

água azul até as Ber-

mudas, onde os 684 

passageiros do Sirena 

podem esticar os pés em 

terra firme durante uma 

noite em Saint George. 

Saída em 31 de agosto; 

a partir de US$ 2.449.  

Os 458 passageiros 

do Odyssey, navio da 

Seabourn, poderão ter 

uma viagem sossega-

da e cheia de experiên-

cias na rota entre Roma 

e Lisboa. As atividades 

nesse cruzeiro de 25 

dias por seis países 

podem incluir uma ex-

ploração às ruínas de 

Pompeia, uma visita 

à mesquita Hassan II,

em Casablanca, e uma 

excursão com um fotó-

grafo local que dá dicas 

dos melhores ângulos da 

Provence e de Avignon. 

No itinerário são pre-

vistas paradas em cin-

co das Ilhas Canárias 

antes de seguir para a 

Madeira. Saída em 27 

de outubro; a partir 

de US$ 8.999.

O cruzeiro de 11 dias da 

Ponant de Dacar, no 

Senegal, a Lisboa visi-

ta três arquipélagos 

remotos: Cabo Verde, 

Canárias e Madeira. A 

bordo do L’Austral, navio

para 264 passageiros, 

os amantes de caminha-

das partem de Funchal 

para explorar o interior 

da ilha ao longo das leva-

das, canais de irrigação 

sombreados por carva-

lhos e eucaliptos. Saída 

em 3 de abril de 2019; a 

partir de US$ 4.185.  

criado com exclusividade para o hotel 
pela casa de chá italiana La Via del Tè. 

16h30: O passeio à produtora de 
vinho da Madeira Blandy’s Wine 

Lodge (Avenida Arriaga 28) proporciona 
uma visão completa dessa vinícola de 200 
anos, incluindo visita aos imensos tonéis 
de envelhecimento da Sala dos Leões e à 
coleção familiar de vintages raros, seguida 
de degustação. Para comprar finos bor-
dados e outras peças de artesanato pelas 

quais a ilha é conhecida, vá à Bordal (Rua 
Dr. Fernão Ornelas 77). Para sabonetes, 
destilados e o tradicional bolo de mel, o 
lugar é a Made in Madeira (Rua Serpa 
Pinto 27). E o que quer que você faça, não 
embarque em seu navio sem provar a ul-
tradoce (e ultraforte) poncha, uma bebida 
à base de aguardente de cana-de-açúcar, 
mel e limão, parente da nossa caipirinha. 
Pode-se encontrá-la em qualquer lugar, 
e todo mundo aqui tem um bar preferido. 
Apenas pergunte a um morador. 

A partir da esquerda: encontre peças de roupas e utensílios domésticos locais em Made in Madeira; o panorama visto do promontório 
mais alto da Europa; e sandes de espada com uma taça de poncha do Cristalina Chique.

Porto de chegada
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Entrevista

Por que eu viajo
Movida pela curiosidade por conhecer novas culturas, Sofia Alkmim 
já percorreu quase 90 países e quer chegar a 100
ENTREVISTADA POR JULIANA A. SAAD

faz anualmente cerca de cin-

co tours multipaíses e busca 

desvendar recônditos globais 

que renovam sua paixão pelo 

desconhecido. Para organi-

zar tudo, conta com o con-

sultor Virtuoso Flávio Géo, de 

Belo Horizonte, que planeja e 

acompanha as viagens. São 

muitas as boas histórias, como 

quando ela encontrou o ator 

Richard Gere em pleno Deser-

to de Gobi, na Mongólia. 

A paixão pelo desconhecido 
é o que me move. Por isso 

gosto tanto de ir à Ásia – já a 

conheço quase toda. Adoro 

ver rituais de outras religiões 

tão diferentes da minha, a 

católica. Quero saber o que 

significa cada coisa. À medi-

da que viajo, ficam cada vez 

mais claras as correlações 

culturais entre as várias civi-

lizações. É muito enriquece-

dor ver rastros linguísticos, 

artísticos e arquitetônicos 

nas viagens. Por isso, foco 

meus interesses em cultura, 

natureza e arte. 

Não importa se o destino é 
praia, cidade ou montanha. 
Adoro descobrir o que é inco-

mum e observar justamente 

o que é diferente do meu 

mundo. Como sempre li muito, 

fico fascinada ao conhecer 

lugares que já foram citados 

nos livros e relembrar sua 

história. Coleciono objetos 

de arte e utensílios dos países 

que visito e minha casa ecoa 

os locais por onde passei. 

Tenho particular gosto por 

porcelanas chinesas, másca-

ras africanas e objetos de 

decoração asiáticos. 

Um hotel ruim ou um roteiro 
malfeito podem acabar com 
uma viagem. Por isso, viajo 

sempre com o Flávio. Vejo os 

roteiros e seleciono os que 

desejo fazer – geralmente 

todos. São muitos os destinos 

que me atraem, então esco-

lho os que ainda não conheço 

ou os que quero rever ou apre-

ciar melhor. Os hotéis são sem-

pre os melhores, os itinerários 

são bem elaborados e a pre-

sença do próprio Flávio torna 

tudo muito acolhedor, como 

se fôssemos uma grande fa-

mília. Não preciso me preo-

cupar com nada, fico até 

mal-acostumada...

MUNDO DE SOFIA É 

um mosaico de civili- 

zações. A mineira for-

mada em Jornalismo tem uma 

queda por literatura, cinema 

e história da arte e sempre se 

interessou em conhecer novas 

culturas, paisagens e histórias. 

“Quanto mais diferente da mi-

nha cultura, mais eu gosto.” 

Seus passaportes ultracarim-

bados revelam passagens 

pelos cinco continentes. 

Desde criança Sofia viaja 

com a família. Sempre foi es-

timulada pelo pai a explorar 

o mundo, e passou a viajar 

em grupo quando quis co-

nhecer lugares mais exóti-

cos. A sofisticada viajante 

Sofia Alkmim 
(à direita) e amigos 

em Madrassa 
de Ulugh Beg,

 em Samarcanda, 
no Uzbequistão.
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Comecei a viajar muito nova, influencia-

da por meu pai, que sempre fez questão 

de nos mostrar novos lugares e culturas. 

Naquela época não havia internet, então 

eu pesquisava sobre as viagens nas várias 

enciclopédias que tinha em casa. Depois, 

comecei a ler livros de história, guias e 

blogs na internet. Viajar com meu consul-

tor Virtuoso também tem essa vantagem, 

pois ele fornece um livrinho com o roteiro, 

dicas importantes e tudo sobre os países. 

Acho esses miniguias imprescindíveis.

Conheço quase 90 países e situa-
ções inusitadas não me faltam. 
Quando encontrei Richard Gere [ator 

norte-americano] no Deserto de Gobi, 

na Mongólia, por exemplo, foi bem sur-

preendente. Estávamos hospedados 

no Gobi Gurvansaikhan National Park. 

Quando fazíamos o check-out, ele che-

gou para se hospedar ali. Desembarcou 

e passou por nós sorrindo. Ficamos en-

cantadas com seu charme e bem tristes 

por estarmos indo embora, claro.

Uma situação muito tocante ocorreu 
em Roma: fiquei mais de sete horas na 

fila para participar do velório do Papa 

João Paulo II. Inesquecível também foi 

o desvio de roteiro que fiz na China para 

conhecer os Guerreiros de Xian, celebra-

da coleção de esculturas de terracota 

que representa os exércitos de Qin Shi 

Huang, o primeiro imperador da nação. 

Quando fui à Rússia pela primeira vez 
fiquei bastante impressionada, era o 

país mais diferente que conhecia até 

então e com tanta história... Foi emo-

cionante – quase assustador – chegar 

à Praça Vermelha e lembrar os desfiles 

imponentes da época do comunismo. 

Também me surpreendi muito com 

Mongólia, Uzbequistão, Butão e Irã.

Amo bons hotéis e sinto-me em casa 
neles. Para mim, são uma das partes 

mais importantes da logística de uma 

viagem. Destaco o Hôtel de Crillon, em 

Paris, pelo tradicionalismo e requinte. Há 

muitos anos meu avô se hospedava lá, e 

o charme renovado manteve o melhor de 

tudo: serviço impecável, staff prestativo e 

simpático e quartos espaçosos decorados 

com extrema elegância. Outro destaque 

é o Qualia, em Hamilton Island, Austrália, 

que fica em meio à natureza, em uma área 

enorme à beira da praia. Gostei muito. 

Todos os bangalôs têm carrinhos de golfe 

para percorrermos toda a extensão do 

hotel e do spa (outra coisa que adoro). É 

lindo e um dos melhores em que já estive.

PARA ONDE VOU?
Voltarei ao Butão e quero conhecer 

outros países, como Sri Lanka e Omã. 

Neste ano vou também à Itália, um dos 

meus destinos favoritos. Já morei lá e re-

torno sempre que posso. No fim do ano 

gosto de passar uns 15 dias em Nova York, 

pois adoro o clima de Natal de lá. Minha 

meta é conhecer cem países, mas não 

vou parar: pretendo viajar sempre.  

Tour privado no 
Museu Hermitage, 

em São Petersburgo, 
e almoço no alto da Grande 

Muralha da China: duas 
experiências de viagem 

realmente espetaculares.

1. Monumento de Dário, no Irã. 2. Hotel na Mongólia. 3. Sofia 
(à esquerda) em um estúdio de cinema de Turfan, na China, 

com Maria Luiza Verdin e seu consultor, Flávio Géo.

➊

➋

➌
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MELBOURNE Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: 
a boutique MaXhosa by Laduma em Work Shop 
New Town; Miami Mountain; o Museo de la Moda de 
Santiago; o cinema The Projector, em Cingapura; 
e a City Wine Shop, em Melbourne.
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REALIZADORES CULTURAIS EM ALGUMAS DAS MAIS 
SOFISTICADAS CIDADES DO MUNDO COMPARTILHAM 

SEUS LUGARES PREFERIDOS

Se você quiser realmente conhecer um lugar, pergunte 
a um morador aonde ir – especialmente um morador de 
bom gosto. Designers de moda, chefs, escritores e pes-

soas ligadas ao mundo das artes costumam extrair ideias 
criativas do ambiente urbano, ou seja, estão conectados 

com o melhor que a cidade tem a oferecer. Selecionamos 
algumas das pessoas mais descoladas em cinco de nos-

sas cidades favoritas para descobrir o que não deve ficar 
de fora da próxima vez que as visitarmos.
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na região tornam o lugar supe-

rinteressante. Gosto da comida 

e da atmosfera do Pata Pata, 

além do bife e da decoração do 

Che Argentine Grill.”

PASSEIO INSPIRADO  “Para 

me inspirar, vou com frequên-

cia ao Wits Art Museum”, 

diz Ngxokolo. “Eles têm uma 

coleção razoavelmente grande 

de bijuteria Xhosa”, acrescen-

ta, referindo-se ao design tra-

dicional do povo Xhosa, um 

dos maiores grupos culturais 

da África do Sul. 

ARTE CONTEMPORÂNEA   
“Vou todo ano à FNB Joburg 
Art Fair”, revela Ngxokolo. Na 

principal mostra de artes da 

África, realizada em setem-

bro no Sandton Convention 

Centre, reúnem-se importantes 

modernas que as pessoas 

possam usar todo dia”, diz 

Ngxokolo. “Joburg tem isso, 

misturado com uma presen-

ça cultural global.”

OÁSIS CRIATIVO  “O Maboneng 
Precinct é um lugar de que eu 

gosto por causa da diversidade 

que existe ali, além do design 

meio sujo e dos eventos que 

ocorrem na área”, diz Ngxokolo. 

Essa zona revitalizada do som-

brio centro da cidade se tornou 

uma meca para os moradores 

criativos de Joburg. (Os visitan-

tes devem estar atentos: Johan-

nesburgo tem áreas perigosas. 

É preciso permanecer em zo-

nas seguras e usar serviços 

de transporte em carro para se 

mover pela cidade.) “Clubes 

de comédia, exposições, mer-

cados e os criativos que vivem 

LE É UMA ESPÉCIE DE

lenda na África do Sul, 

graças às suas ma-

lhas de estampas ousadas 

inspiradas em sua herança 

Xhosa. Mas as criações de 

Laduma Ngxokolo para sua 

marca MaXhosa by Laduma 

também têm uma pegada 

global. Ele foi eleito o Designer 

Emergente do Ano de 2014 na 

African Fashion International, 

a Vogue Italia destacou seu 

trabalho no Palazzo Morando, 

em Milão, em 2015, e Beyoncé 

já mostrou seus modelos em 

seu site. Dois anos atrás, o de-

signer saiu de Port Elizabeth 

e levou seu negócio para 

Johannesburgo com o objeti-

vo de fazer crescer a marca. 

“Joburg é um exemplo do que 

eu faço, empregando minha 

herança cultural em criações 

LADUMA NGXOKOLO, 
DESIGNER DE MODA

JOHANNESBURGO

“JOBURG É UM EXEMPLO DO QUE EU FAÇO, 
EMPREGANDO MINHA HERANÇA CULTURAL 
EM CRIAÇÕES MODERNAS QUE AS PESSOAS 

POSSAM USAR TODO DIA.”
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Family Tree, uma marca de 

streetwear criada pelo artista 

de hip-hop Cassper Nyovest, e 

Era, uma loja de relógios do DJ 

Zinhle. Estou animado também 

com uma nova barbearia cha-

mada Legends. E a duas por-

tas de nós está a The Potato 
Shed, onde faço minhas 

reuniões de negócios. Peço 

sempre o filé com fritas – sua 

especialidade são as batatas.” 

FICAR  Situado em uma área 

nobre, onde vivem magnatas 

e diplomatas, o Saxon Hotel, 
Villas and Spa se tornou um 

refúgio para celebridades in-

ternacionais – pense em Oprah 

Winfrey e os Clintons –, bem 

como influenciadores e arti-

culadores de tendências de 

Joburg, que se reúnem em 

seus restaurantes. A decora-

ção desse hotel de 53 quartos 

tende ao africano moderno, e 

o top chef sul-africano Luke

Dale-Roberts mantém ali seu 

restaurante de alta gastrono-

mia. Quartos duplos a partir 

de US$ 590, incluindo vinho 

espumante na chegada, café 

da manhã, lanches e minibar 

de cortesia e um tratamento no 

spa Rasul Chamber por casal.  

CRUZEIRO  A viagem de 

17 dias da AmaWaterways 

pela África Oriental inclui 

um tempo em Johannesburgo 

antes e depois do cruzeiro-

-safári de quatro dias pelo Rio 

Chobe a bordo do Zambezi 

Queen, para 28 passageiros. 

Passagem por Victoria Falls e 

safáris na Tanzânia e em Bot-

suana completam o itinerário. 

Saídas em diversas datas até 

18 de novembro; a partir de 

US$ 15.995.  – SARAH KHAN

galerias de todo o continente. 

“Artistas contemporâneos da 

África e da diáspora africana 

vêm até aqui para mostrar suas 

criações.” Ngxokolo está de 

olho no trabalho de Tony Gum – 

que a Vogue certa vez chamou 

de “a garota mais descolada 

da Cidade do Cabo” – e de 

Athi-Patra Ruga, cuja arte tem 

sido exibida em todo lugar, de 

Nova York e Londres a Dubai. 

PARA FICAR ATENTO   “Eu 

gosto de um designer promis-

sor chamado Rich Mnisi. Ele 

tem um estilo masculino que 

é unissex e, ao mesmo tempo, 

possui um toque africano”, 

destaca Ngxokolo. “Acho que 

isso é o que o torna tão inte-

ressante – ele é diferente dos 

outros.” Mnisi tem um atelier 

em Joburg. Os fãs podem 

comprar seus modelos nas 

lojas da Woolworths ou 

em Spree.co.za. Para peças 

personalizadas, o designer 

faz visitas domiciliares. 

JAZZ E MODA DE RUA   “The 
Orbit é um bar de jazz onde 

você pode comprar CDs, be-

ber, ouvir música ao vivo e 

interagir com as pessoas. 

Fica em Braamfontein, onde 

há uma cultura jovem ligada 

à moda de rua.”

DESIGN SUL AFRICANO  Você 

pode conhecer as inconfun-

díveis criações de Ngxokolo 

em sua boutique Work Shop 
New Town, situada em um 

sofisticado centro comercial 

que abriga designers sul-afri-

canos. “É um bom espaço cria-

tivo para estarmos”, ele diz. 

“Somos uma loja única onde 

é possível comprar produtos 

feitos localmente – temos

Em sentido horário, a partir do alto: festa no sábado à noite em 
Maboneng, cena de rua também em Maboneng e Mandela sorrindo 
sobre o bairro de Braamfontein. Na página ao lado: The Potato Shed.
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um sabático em Nashville no 

caminho –, foi Melbourne que o 

seduziu a voltar: “A cidade tem 

uma energia discreta interes-

sante; não é chamativa como 

outras cidades”, diz. “Sua 

eletricidade é underground.” 

RESTAURANTE PREFERIDO   
Quando Turner consegue um 

tempo fora do próprio esta-

belecimento, costuma matar 

sua fome em restaurantes de 

outros chefs. “No momento, 

tendo a ir a um lugar chamado 

Embla, no Central Business 

District, um wine bar realmen-

te descolado. O chef Dave 

Verheul está arrebentando”, 

conta. “Seus sabores são incrí-

veis e boa parte da comida é 

feita nas brasas.” Seu favorito 

do momento é o pepino azedo 

com dill e queijo feta. “O Embla 

é puro Melbourne: discreto, 

apenas se propondo a fazer o 

que faz de modo comedido, 

sem bravata.”

ARON TURNER É 

músico, chef e, desde 

outubro, o autor de 

Igni: A Restaurant’s First Year, 

um relato dos altos e baixos 

por trás do seu celebrado res-

taurante em Geelong, perto de 

Melbourne. Em espaço mini-

malista e sossegado, Turner 

elabora arrojados menus-

-degustação de cinco e oito 

pratos: barriga de porco co-

zida em grãos fermentados, 

flor de abobrinha recheada 

com mexilhões ou sépia com 

aipo-rábano e limão, por exem-

plo. Embora ele tenha tido 

passagem pelo Noma, em 

Copenhague, e pelo espanhol 

El Celler de Can Roca – com 

AARON TURNER, 
CHEF E RESTAURATEUR  

MEANDROS DE CHINATOWN
“Temos uma Chinatown que 

é meio épica. Gosto dos dum-

plings da Shanghai Street, 

e Longsong é um bom lugar 

para vinhos e coquetéis. Mas 

fora de Chinatown, na mesma 

rua, fica o mais incrível pasta 

bar, o Tipo 00. Eles fazem 

uma massa incrível acompa-

nhada de vinho com interven-

ções mínimas.” 

COFFEE BREAK  “Café – por 

onde começar? Algo em que 

Melbourne é realmente boa 

é café, e aquele do qual eu 

gosto mais é o Patricia Coffee 
Brewers, no CBD”, diz Turner. 

“É para tomar de pé; mas você 

pode se sentar na calçada, 

sobre um caixote de leite.” 

Turner também é um amante 

dos interiores: “Outra coisa 

que eu acho que Melbourne 

faz bem é design. O Patricia 

tem linhas simples e um clima 

europeu, escandinavo.”
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REFÚGIOS LITERÁRIOS  
“Gosto do ambiente e do 

cheiro de uma verdadeira 

livraria. Você pode passar 

um tempo navegando pelos 

títulos e se embrenhando na 

loja.” Algumas das escolhas 

de Turner para os amantes 

dos livros? “Hill of Content 

ou Paperback Bookshop – ou 

qualquer livraria independen-

te que venda títulos obscuros 

de grandes autores.”

FICAR Dono de uma localiza-

ção privilegiada, com vista 

para a catedral de São Patrí-

cio, o Park Hyatt Melbourne 
tem 240 quartos espaçosos,

com banheiros de mármore

italiano, na sofisticada zo-

na de Paris End, no Central 

Business District de Mel-

bourne. E tem um lado fofo 

também: hóspedes amantes 

dos cães podem procurar

por Mr. Walker, um labrador 

que dá as boas-vindas como 

o embaixador canino do Park 

Hyatt para a Guide Dogs 

Victoria. Quartos duplos a 

partir de US$ 245, incluindo 

café da manhã e US$ 100 de 

crédito para jantar. 

CRUZEIRO  Planeje com an-

tecedência uma estadia em 

Melbourne durante a tempo-

rada de cruzeiros na Austrá-

lia: a viagem de 14 dias da 

Silversea entre Sydney e 

Auckland a bordo do Silver 

Muse, para 596 passageiros, 

faz paradas em Melbourne, 

Port Chalmers e na cidade 

de Burnie, na Tasmânia. 

Saída em 6 de janeiro de 

2019; a partir de US$ 6.480.  

– SARAH KHAN

 

SHOW DE ROCK  Como músi-

co, uma das primeiras coisas 

que atraíram Turner para 

Melbourne – vindo de sua 

cidade no litoral de Victoria, 

Portland – foi a cena musical. 

“Quando me mudei para cá 

estava tocando em bandas, 

e Melbourne tem grandes 

lugares com música ao vivo”, 

se lembra. “Infelizmente estão 

todos desaparecendo, mas al-

guns ainda estão de pé.” Seu 

favorito? “O mais descolado é 

o The Tote. O espaço resistiu 

ao teste do tempo. É o lugar 

mais provável para ouvir punk 

de rua e bandas promissoras; 

o Nirvana fez um de seus 

primeiros shows na Austrália 

nessa pequena casa.”

HORA DO VINHO  “A City Wine 
Shop, na Spring Street, é real-

mente boa”, diz Turner. “Eles 

têm muitos vinhos excelentes, 

servidos na garrafa ou na taça. 

Também funciona como uma 

loja, caso você queira levar 

um.” Turner recomenda os vi-

nhos produzidos na região de 

Adelaide Hills: “Recentemen-

te bebi um Jim Barry 2017 

da uva Assyrtiko produzido 

no Clare Valley, na Austrália 

Meridional”, destaca. “Há mui-

tos bares de coquetéis [em 

Melbourne], mas eu não sou 

muito dos drinques. Geralmen-

te vou aos pubs australianos 

para beber cerveja.”  

ONDE A GRAMA É MAIS VERDE  
“O Royal Botanic Gardens de 

Melbourn é incrível”, diz Turner, 

que adora aprender sobre 

plantas nativas e seu papel no 

ecossistema. “É um bom lugar 

para passear levando escondi-

da uma garrafa de vinho.” 

Letreiros de Chinatown (acima) e o pepino do Embla. 
Na página ao lado, a partir da esquerda: Patricia Coffee 
Brewers, massa do Tipo 00 e os Royal Botanic Gardens.

“NÃO É CHAMATIVA COMO OUTRAS 
CIDADES. SUA ELETRICIDADE 

É UNDERGROUND.”
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chinesas, malaias, indianas, 

inglesas e francesas e pelo uso 

de ingredientes como coco 

fresco, sementes de gergelim, 

folhas de pandan, jaca e pasta 

de feijão. “Também em Tiong 

Bahru, há uma padaria cha-

mada Galicier Pastry, onde 

você pode encontrar doces 

tradicionais de Cingapura”, 

diz Teo. “O ondeh-ondeh é um

tipo de sobremesa bem doce 

à base de coco, e o nonya kueh 

é feito com coco ralado e 

enrolado em um crepe com 

infusão de pandan. Eles são 

deliciosos – e definitivamente 

ruins para você.”

A MELHOR SOPA  “A tradução 

de bak kut teh é ‘sopa de car-

ne e osso’, mas não é tão no-

jento quanto parece”, conta 

Teo. “São costelas em uma 

sopa farta e apimentada, que 

você toma com arroz e pão 

frito. Eu gosto de tomá-la com 

rins também. Sei que não é 

para todos os gostos, mas é 

tão bom!” Seu lugar favorito 

para bak kut teh? “Ng Ah Sio – 

há uma filial na Rangoon Road. 

É uma casa de chá, e é maravi-

lhosa. O chá que eles servem, 

gostoso e amargo, ajuda na 

digestão. A especialidade é 

a sopa e you tiao – pão frito. 

Basta mergulhá-lo na sopa.”  

entre Londres e Cingapura, 

onde nasceu e foi criada. O 

que ela mais ama em sua ci-

dade natal? “Está sempre mu-

dando, nunca parada”, diz. 

LEÃO LITERÁRIO  “Cingapura 

tem grandes livrarias indepen-

dentes”, destaca Teo. Uma de 

suas favoritas fica no bairro 

de Tiong Bahru. “Tiong Bahru 

é hoje uma área gentrificada 

de Cingapura, popular entre 

os millennials.” O bairro foi o 

local do mais antigo projeto 

de moradia popular em Cinga-

pura e tem sido revitalizado 

nos últimos anos com lojas 

ecléticas e estabelecimentos 

que atraem um público des-

colado: “Há um monte de ca-

feterias fofas, brechós e bares 

da moda”, diz Teo. A principal 

livraria da região é a adorada 

BooksActually. “É um ícone 

da cena literária de Cingapu-

ra, com uma enorme coleção 

de poesia, grandes iniciativas 

independentes e dois gatos 

residentes”, conta.

PAUSA DOCE  A cozinha de 

Cingapura é sinônimo dos 

célebres noodles e da comi-

da de rua, mas vale a pena 

provar nas muitas docerias da 

cidade as sobremesas locais, 

caracterizadas por influências 

ÃO SÃO MUITOS OS  

autores estreantes 

que começam a gerar 

burburinho dois anos antes 

de sua estreia, mas Ponti, o 

primeiro romance de Sharlene 

Teo, de 30 anos, situado em 

Cingapura – lançado no Reino 

Unido em abril e com previsão 

para lançamento em breve 

no Brasil –, já garantiu compa-

rações com Zadie Smith. Teo 

é uma estudante de Ph.D. em 

escrita crítica e criativa na 

Universidade de East Anglia, 

mas já vem acumulando prê-

mios num ritmo assombroso: 

o Booker Prize Foundation 

Scholarship e o David T.K. Wong 

Creative Writing Fellowship 

em sua universidade, assim 

como o Deborah Rogers 

Foundation Writers’ Award 

por um excerto de Ponti. 

Atualmente, Teo se divide 

SHARLENE TEO, 
ESCRITORA
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de arte e há sempre alguma 

exposição ou evento itinerante 

acontecendo ali. Os artistas 

têm um grande apoio atual-

mente na cidade.”

DRINQUES COM VISTA  “Há 

alguns bares em rooftops real-

mente bons: um dos mais po-

pulares é Smoke & Mirrors, 

no alto da National Gallery 

Singapore. É um wine bar pano-

râmico, de onde você tem uma 

boa vista do Marina Bay Sands 

e pode provar caros coquetéis.”

FICAR  A grande dama da cida-

de, o Raffles Singapore, cons-

truído em 1887, está no meio de 

uma extensa reforma a cargo 

de Alexandra Champalimaud. 

Quando for reaberto, na se-

gunda metade do ano, este 

ícone colonial com 115 suítes 

terá novos apartamentos, ba-

res e restaurantes renovados e 

uma galeria histórica onde se-

rão expostas imagens e lem-

branças do passado do hotel. 

Tarifas a serem anunciadas; 

incluem um upgrade na hora 

da reserva (caso disponível), 

um Singapore Sling ao chegar, 

café da manhã e crédito de 

US$ 100 para jantar.

CRUZEIRO  Planeje-se a tempo 

para explorar Cingapura por 

alguns dias antes de embarcar 

no cruzeiro de 13 dias que parte 

de Hong Kong, com passagem 

por Tailândia, Camboja e Vietnã, 

a bordo do Crystal Symphony, 

para 848 passageiros, da 

Crystal Cruises. À medida que 

o navio recentemente renovado 

abre caminho ao longo da cos-

ta, os viajantes podem desfrutar 

os rooftop bars de Bangkok, 

as pagodas de Ho Chi Minh 

City e muito mais. Saída em 

26 de abril de 2019; a partir 

de US$ 5.010.  – SARAH KHAN

ACHADOS ARTESANAIS  

“Quando eu era estudante de 

artes, costumava ir ao Bras 
Basah Complex, um grande 

edifício amarelado perto da 

Biblioteca Nacional”, lembra 

Teo. Ela gostava de olhar as pa-

pelarias e as lojas de materiais 

artísticos em busca de tintas 

acrílicas e livros de segunda 

mão. “É um lugar antigo e ba-

cana, tipo uma instituição.”

A MAGIA DO CINEMA  “A sala 

de cinema The Projector fica 

em um edifício verdadeiramen-

te antigo em Cingapura cha-

mado Golden Mile Tower. É um 

simpático cinema independen-

te que tem lindas poltronas 

ao estilo retrô; foi mantido 

tal como era nos anos 1970. 

Costuma passar grandes fil-

mes independentes, incluindo 

títulos de Cingapura. Também 

tem almofadões.”

CAMINHADAS ARTÍSTICAS  

Cingapura é lar de uma jovem, 

porém dinâmica, cena artís-

tica. A abertura em 2015 da 

National Gallery Singapore 

catapultou a cidade para os 

holofotes globais. “A galeria, 

situada na antiga prefeitura e 

supremo tribunal, é enorme, 

maravilhosa e vale a visita – 

sua arquitetura é deslumbran-

te, e o espaço contém uma das 

maiores coleções mundiais de 

arte moderna do Sudeste Asiá-

tico”, diz Teo. “É extensa, como 

o Museu Britânico quando você 

entra – muito grande e impo-

nente, com lindas colunas.” Mas 

há dezenas de lugares menores 

onde os visitantes podem ver 

o trabalho dos talentos locais: 

“A cena artística cingapuriana 

é vibrante e está se desenvol-

vendo em um ritmo rápido e 

empolgante”, ressalta Teo. 

“Gillman Barracks tem um 

grande número de galerias 

Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: o parque Gardens 
by the Bay, a sopa bak kut teh do Ng Ah Sio e a bilheteria do cinema 
The Projector. Na página ao lado: BooksActually. 

“ESTÁ SEMPRE MUDANDO, 
NUNCA PARADA.”
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“A cidade é palco de alguns 

projetos incríveis. Vivendo aqui, 

você realmente se sente um 

participante de tudo isso.”  

ARTE EXTERNA  Caminhe 

por Miami Beach e você se-

rá recompensado por uma 

arquitetura surpreendente e 

grandes obras de arte urbana – 

é por isso que Cubiñá julga 

ser esta a melhor área para 

explorar a pé. Em Collins Park 

está a Miami Mountain, de Ugo

Rondinone, uma torre de 12 

metros de altura feita de gran-

des pedras com as cores do 

arco-íris (pertencente ao 

The Bass). Em South Point, 

procure pelo farol obstinado, 

de Tobias Rehberger, com 

uma instalação luminosa no 

topo. Quanto à arquitetura, 

“há uma mistura do velho e do 

novo acontecendo aqui”, ela 

diz. Uma forma de conhecer 

os edifícios clássicos art déco 

é fazer um tour com a Miami 
Design Preservation League. 

Para os contemporâneos, 

ILVIA KARMAN CUBIÑÁ 

mudou-se para Miami 

16 anos atrás, quando 

seu marido aceitou uma ofer-

ta irrecusável de emprego. 

Hoje, a cidade é sua casa – 

com a qual está muito entu-

siasmada. Isso se deve, em

parte, à reabertura do The 
Bass – onde ela é diretora-

-executiva e curadora-chefe –, 

em outubro de 2017, depois 

de uma reforma de dois anos 

conduzida pelos arquitetos 

Arata Isozaki e David Gauld. 

Cubiñá é apaixonada pela 

atual cena cultural de Miami. 

“Nos últimos cinco ou dez 

anos, quase toda instituição 

de arte aqui ganhou uma nova 

sede, inclusive o Pérez Art 

Museum Miami e o Institute 

of Contemporary Art”, conta. 

SILVIA KARMAN CUBIÑÁ, 
DIRETORA DE MUSEU E CURADORA 

Cubiñá recomenda a sala 

de concertos New World 
Center, projetada por Frank 

Gehry, o Faena District e até 

um estacionamento na 1111 
Lincoln Road por Herzog & 

de Meuron.

DE GALERIA EM GALERIA   
Cubiñá frequentemente visita 

espaços de arte locais, e seus 

favoritos abrigam tanto artis-

tas emergentes quanto con-

sagrados. “A Fredric Snitzer 
Gallery existe há várias gera-

ções. Esta manhã estive lá e 

acabei descobrindo um artista 

que não conhecia.” Ao norte 

do Design District, ela gosta 

de Nina Johnson (em Little 

Haiti) e Spinello Projects 

(em Little River), ambos ve-

lhos pesos-pesados da cena 

criativa. E se você estiver na 

praia, certifique-se de passar 

na David Castillo Gallery, na 

Lincoln Road.

ALMOÇO TRANQUILO  Às 

sextas-feiras, você pode (M
IA

M
I)
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em North Miami Beach, a loja 

de mil metros quadrados é re-

pleta de lindos modelos para 

homens e mulheres, à espera 

para serem descobertos. 

“Tudo é separado por déca-

das e vai até os anos 1920”, 

diz Cubiñá, que gosta das 

bolsas e dos vestidos da loja.

FICAR  O resort The Miami 
Beach Edition tem mais a 

oferecer aos hóspedes do 

que os 14 mil metros quadra-

dos à beira-mar da luxuosa 

propriedade em Miami Beach, 

a comida que Jean-Georges 

Vongerichten serve no Matador 

Room e os 294 quartos dese-

nhados por Ian Schrager: esse 

resort cheio de personalidade 

também abriga uma danceteria 

subterrânea, uma pista de bo-

liche e um rinque de patinação 

no gelo. Quartos duplos a partir 

de US$ 599, incluindo crédito 

de US$ 60 por dia para o café 

da manhã e de US$ 100 para 

uso no resort.  

CRUZEIRO  Conheça em pri-

meira mão as raízes da cultura 

cubana em Miami durante a 

circum-navegação de Cuba 

da Azamara Club Cruises. 

O Azamara Journey, para 

694 passageiros, vai e volta a 

Miami com escala em Havana 

e também em portos menos 

frequentados, como Santiago 

de Cuba e Cienfuegos. Para-

das em Cozumel e nas Ilhas 

Cayman também estão no 

itinerário. Saída em 10 de no-

vembro; a partir de US$ 3.099.  

– BROOKE PORTER KATZ

encontrar Cubiñá desfrutan-

do de um longo almoço no Mi-
chael’s Genuine Food & Drink, 

do vencedor do James Beard 

Award Michael Schwartz. 

“Adoro a pizza de costela. Ou, 

quando está no menu, costumo 

pedir a de pulled pork com figo 

e salada de alface”, diz. O res-

taurante fica no Design District, 

portanto não é surpresa que 

atraia pessoas que trabalham 

com moda, arte e design.

NOITE DE ROMANCE  Para 

Cubiñá, uma noite a dois pede 

um jantar no lindamente de-

corado Forte dei Marmi, em 

Miami Beach, onde a atmos-

fera é “elegante e sofisticada” 

e a comida é “puramente ita-

liana, feita com ingredientes 

frescos e orgânicos”. Seu pe-

dido usual é o tagliolini com 

caranguejo do Alasca, toma-

tes-cereja e óleo de chili.

UM BRINDE ÀS BOLHAS  Se 

você quiser beber algo bor-

bulhante, pode se dar bem 

naquilo que Cubiñá chama  

de “definitivamente o bar 

mais bonito de Miami”. Ela 

está falando do Le Sirenuse 
Champagne Bar. Não importa 

o que você peça – um drinque 

clássico ou uma dose de whisky

single malt –, será servido em 

uma taça de cristal veneziano 

feita à mão por Carlo Moretti. 

CAÇA AO TESOURO  Para 

peças vintage de Chanel, 

YSL, Diane von Furstenberg 

e congêneres, acrescente a

C. Madeleine’s a sua lista obri-

gatória de compras. Situada 

A brisa de Miami Beach (acima) e uma cena clássica 
de South Beach. Na página ao lado, a partir do alto: 
The Bass, arquitetura do Faena District e C. Madeleine’s.

“A CIDADE É PALCO DE ALGUNS 
PROJETOS INCRÍVEIS. VIVENDO 

AQUI, VOCÊ REALMENTE SE SENTE 
UM PARTICIPANTE DE TUDO ISSO.”
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noite de folga, você poderá en-

contrá-la no 99 Restaurante, 

que oferece refeições de seis 

e nove pratos, localizado a 

menos de duas quadras do 

Ambrosia Bistró. “A comida 

é chilena moderna, e o chef 

[Kurt Schmidt] é um cara jo-

vem que faz o que sabe fazer 

usando produtos locais”, ela 

diz. “A harmonização de vinhos 

é excelente, focada em rótulos 

naturais e biodinâmicos.” Deta-

lhe: as reservas só podem ser 

feitas no site do restaurante.

HORA DO CAFÉ  “A cena ba-

rista está apenas começando 

aqui”, destaca Bazán. “Alguns 

anos atrás, não se encontra-

vam muitos cafés, mas agora 

há locais como o escondido 

Colmado Coffee & Bar, no 

bairro descolado de Lastarria, 

onde eles torram os próprios 

grãos.” O menu é organizado 

de acordo com o método de 

extração e inclui Chemex, 

AeroPress ou Siphon.    

UM BRINDE  “Assim como os 

cafés, não havia muitos bares 

da América do Sul”, ressalta. 

“O metrô é realmente bom, 

dá para ir de um canto a outro 

muito rápido.” Além disso, está 

perfeitamente situado dentro 

deste país comprido, que se 

estende por mais de 4 mil qui-

lômetros de norte a sul. “Você 

está a uma hora de uma pista 

de esqui e a uma hora da praia – 

pode ir a ambos os lugares no 

mesmo dia.”

O MELHOR BRUNCH  “Não 

são muitos os lugares em San-

tiago que servem o brunch de 

fim de semana, e é por isso que 

eu amo o The White Rabbit,

um aconchegante gastropub 

em estilo americano no bairro 

de Providencia”, diz Bazán. 

“Eu posso acordar tarde e 

ir para lá para fazer uma re-

feição sossegada. Eles têm 

pratos clássicos com ovos e 

diferentes tipos de cerveja.”

MENU DEGUSTAÇÃO  Quando 

chega a hora do jantar, Bazán 

está geralmente no comando 

da cozinha do próprio restau-

rante, mas, em alguma rara 

AROLINA BAZÁN TEM 

chamado a capital 

chilena de casa quase 

que exclusivamente desde os 

13 anos, quando se estabele-

ceu ali com seu pai, diploma-

ta, e sua mãe, cozinheira. Ela 

é a chef do Ambrosia, o res-

taurante de seus pais no 

bairro de Vitacura, mas em 

2017 também abriu – com 

sua parceira de vida e de 

negócios, Rosario Onetto – 

o Ambrosia Bistró, no bairro 

de Providencia, sedimen-

tando seu papel como uma 

das chefs mais badaladas 

de Santiago. (Se você for, 

pegue um assento no bar; 

fica de frente para a cozinha 

aberta, e Bazán diz que gosta 

de interagir com os clientes.) 

Uma de suas razões para 

amar a capital chilena: “É 

muito organizada quando 

comparada a outras cidades 

CAROLINA BAZÁN, 
CHEF 

Brunch dos campeões no The White Rabbit.

SANTIAGO
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por exemplo, o Museo de 
Arte Contemporáneo, cujas 

2.600 obras vão do fim do 

século 19 aos dias atuais, e – 

ao lado – o Museo Nacional 
de Bellas Artes, conhecido 

por sua coleção de pinturas 

e esculturas chilenas. Seis 

quilômetros a leste, em Vita-

cura, “o Museo de la Moda 

sempre tem algo interessan-

te”, diz Bazán. Ele já abrigou 

mostras dedicadas a várias 

eras, designers e ícones de 

estilo, como a princesa Diana 

e Marilyn Monroe.

FICAR  Com 205 quartos 

generosos, uma vista arreba-

tadora da cidade e um spa 

encimado por uma cúpula 

de vidro, o The Ritz-Carlton, 
Santiago é uma base memo-

rável para a visita à capital. 

Fica em El Golf, área do bairro 

de Las Condes, um dos pre-

diletos na cidade pela abun-

dância de restaurantes e 

proximidade da Plaza Perú, 

a agitada praça principal. 

Quartos duplos a partir de 

US$ 459, incluindo amenity 

de boas-vindas e uma garrafa 

de vinho, café da manhã e 

US$ 100 de crédito para jantar.

CRUZEIRO  A viagem de 17 

dias pela América do Sul da 

Regent Seven Seas Cruises 

começa em fevereiro do ano 

que vem no Rio de Janeiro e 

termina em San Antonio, o por-

to de Santiago. O cruzeiro a 

bordo do Seven Seas Explorer, 

para 750 passageiros, faz es-

calas em Punta del Este, no 

Uruguai, e Ushuaia, na Argen-

tina, entre outros pontos, além 

de navegar os fiordes chilenos. 

Saída em 1  de fevereiro de 

2019; a partir de US$ 13.499.  

– BROOKE PORTER KATZ  

que serviam drinques benfei-

tos”, diz Bazán. Isso mudou 

nos últimos anos. Um de seus 

favoritos do momento é Siete 
Negronis (também em Pro-

videncia). “Se você não con-

segue decidir o que quer, eles 

perguntarão qual é seu sabor 

preferido e prepararão algo 

para você. É o que geralmente 

faço. No ano passado ele acres-

centaram um terraço, de mo-

do que as pessoas podem 

passar a tarde lá. Tem uma 

vista muito bonita das encos-

tas do San Cristóbal.”

PARA O ALTO  De acordo com

Bazán, uma coisa bem turísti-

ca que até os locais gostam 

de fazer – inclusive ela – é 

subir de teleférico ao topo 

do morro San Cristóbal, o 

segundo ponto mais alto de 

Santiago. “Faço isso direto 

com meu filho de dois anos 

e meio”, conta. “Do alto é pos-

sível ver a cidade toda e além.” 

Quer fazer exercício? A cami-

nhada até lá em cima leva 45 

minutos, e você pode deixar 

o teleférico para a descida.

FARRA CONSUMISTA  
“Drugstore, em Providencia, 

é um shopping de designers 

locais pequenos e independen-

tes”, explica Bazán, que na úl-

tima visita comprou um suéter 

e uma blusa da MO-Store (da 

conhecida designer chilena 

Magdalena Olazábal). Outros 

destaques são a Coyote Bags 
(acessórios de tecido e couro), 

Bonoboss (óculos sustentá-

veis e artesanais, entre outros 

produtos) e algumas livrarias 

especializadas em arte.

PONTOS CULTURAIS  “No 

bairro de Lastarria, onde vivi 

por dez anos, encontram-se

muitos museus.” Lá ficam, 

O Museo de Arte Contemporáneo (acima) 
e uma escultura em Providencia.

“VOCÊ ESTÁ A UMA HORA 
DE UMA PISTA DE ESQUI E 

A UMA HORA DA PRAIA.”
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Carbonara do Al Moro e (na página ao 
lado) a Biblioteca do Vaticano.VIRTUOSO LIFE42



Desfrutar da capital italiana na alta temporada pode ser um esforço 
monumental – ou, com as dicas certas, um puro deleite

por DAVID HOCHMAN   fotografia de SUSAN WRIGHT
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e eu sei porque vi os ônibus de turismo. 
Ao longo da Via della Conciliazione, do 
lado de fora do Vaticano e em qualquer 
lugar a uma selfie de distância do Panteão, 
da Fontana di Trevi ou das escadarias da 
Piazza di Spagna, a descarga contínua de 
ansiosos visitantes faz você se questio-
nar por que foi que saiu de casa. Apenas 
esperar na fila do banheiro do Coliseu em 
uma tarde agitada e escaldante já o faz  
atualizar o conceito de “Cidade Eterna”.

Mas a esperança é a última que morre, 
conforme descobri no ano passado. 
Lançando mão da criatividade com certa 
antecedência e, no meu caso, com a ajuda 
de um experiente consultor de viagens, 
o romance e as maravilhas de Roma se 
abrem como as colunatas em torno da 
Praça de São Pedro. Quando você visitar 
a cidade na altíssima temporada – como 
a viagem que fiz no fim de junho com 
minha esposa e meu filho adolescente –, 
alguns ajustes espertos podem fazer a di-
ferença entre uma roubada e la dolce vita. 

“Todos amam Roma, o que significa 
que todos querem estar lá”, diz a consul-
tora de viagens Virtuoso Adamarie King, 
que divide seu tempo entre o México e 
a Itália. Ela restaurou uma casa em um 
vilarejo da Úmbria três décadas atrás e 
visita Roma de três a quatro vezes por 
ano. “É preciso saber como fugir das 
filas para se sentir como um morador 
e não perder a cabeça.” 

Eis como fazem os romanos – mesmo 
no pico da atividade turística. 

Localização, localização, localização
Nossos quatro dias em Roma começaram 
com um plano tão tático quanto a pas-
sagem de Júlio César pelo Rubicão. Os 
meses entre junho e agosto são notórios 
pelo calor e pelas hordas de turistas, en-
tão sabíamos que precisávamos reservar 
com antecedência um hotel que soasse 
como um paraíso. O Rome Cavalieri, da 
rede Waldorf Astoria, fica distante do 
tumulto, entre jardins e piscinas sobre 
a colina mais alta de Roma. Está a 15 

todas as estradas 
levam a roma, 

Em sentido horário, a partir 
do alto, à esquerda: o Coliseu; 
MAXXI, o Museu Nacional da 
Arte do Século 21; a Fontana di 
Trevi; e a Praça de São Pedro.
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segredos para os avessos a multidões. 
“A chave é saber quando ir, como chegar 
lá e quem deve ir na frente”, diz King, e 
eu recomendo seguir suas dicas à risca.

Para encontrar espaço para respirar 
no Vaticano, visitá-lo de manhã bem 
cedo é essencial. A primeira entrada 
nos Museus do Vaticano começa às 
7h30 em ponto, quando um bom guia o 
levará correndo – é uma corrida curta, 
não uma maratona – direto à Capela 
Sistina, de modo que você tenha o lugar 
quase todo para você. A corrida vale 
cada gota de suor: nossa imperturbada 
meia hora no santuário de Michelangelo 
foi nada menos que transformadora. 
Depois, você pode voltar através das Sa-
las de Rafael ou fazer como nós fizemos, 
seguir em frente para ganhar alguns 
momentos abençoados de paz dentro 
da Basílica de São Pedro. Mesmo às 8 da 
manhã, éramos só nosso pequeno grupo 
admirando de olhos abertos a Pietà. 
Os viajantes que desejarem um novo 
nível de solidão podem tentar a permis-
são do Vaticano para percorrê-lo fora do 
horário de visitação (mais uma vez, seu 
consultor pode ajudá-lo), um privilégio 
disponível por cerca de US$ 3.500. 

Você terá que compartilhar o Coliseu 
com outros turistas, mas há atalhos 
também lá. Em novembro, o último 

minutos de carro da cidade, mas as 
vistas ininterruptas são imediatamen-
te relaxantes – especialmente à noite, 
da janela panorâmica do La Pergola, o 
primeiro e único restaurante com três 
estrelas Michelin da capital italiana. 

O caminho até a cidade também lhe 
dá tempo para revisar a agenda do dia, 
o que, no nosso caso, incluiu algumas 
escolhas difíceis. A Galeria Borghese 
pode ser um modo clássico de escapar 
do alvoroço, já que não mais do que 360 
visitantes por vez são permitidos no an-
dar térreo, com apenas duas horas para 
ver as esculturas barrocas seminais de 
Bernini. Mas como já estivemos lá antes, 
minha esposa e eu decidimos que nosso 
filho de 13 anos gostaria muito mais 
do MAXXI. Aos pés da colina do nosso 
hotel, o mais novo museu nacional de 
arte foi projetado pela arquiteta Zaha 
Hadid e exibe obras com um acento de-
cididamente século 21, como o esqueleto 
deitado de 27 metros de comprimento 
do artista italiano Gino de Dominicis, 
que costuma rodar a Itália. 

Depois, resolvemos visitar a Galeria 
Nacional de Arte Moderna, na Viale delle 
Belle Arti, não por seus impressionantes 
Boccionis e Modiglianis, mas para pegar 
o bonde número 3 – um modo local de des-
cobrir as atrações do passado romano em 
40 minutos sem precisar entrar e sair de um 
desses ônibus turísticos de dois andares.    

O indispensável, da maneira certa
Algumas atrações icônicas precisam ser 
vistas, e 99% dos visitantes têm lugares 
em mente: o Vaticano, o Coliseu e a 
Fontana di Trevi. Cada um tem seus 

A corrida vale cada gota 
de suor: nossa imperturbada 
meia hora no santuário de 

Michelangelo foi nada menos 
que transformadora.

Esfera dentro de Esfera, do escultor 
italiano Arnaldo Pomodoro, e os 

Museus do Vaticano. 
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andar, ou quinto ordine, foi aberto ao 
público pela primeira vez em 40 anos. 
É parte de um restauro de três anos que 
deixou o ringue de gladiadores de 1900 
anos de idade com uma cara incrível. 
Os grupos são limitados a 25 pessoas, o 
que é bom, mas visitantes experientes 
podem também se juntar a tours pri-
vados no terceiro e no quarto andares, 
além do meu favorito, os subterrâneos 
sotterranei, onde os antigos combaten-
tes se preparavam para as lutas. Todas 
essas áreas são restritas a 22 visitantes 
por dia – por isso, mais uma vez, é cru-
cial reservar com antecedência. 

E temos também o maior gargalo de 
todos, a Fontana di Trevi – lembre-se 
de levar algumas moedas para jogar na 
água. Mais popular à noite, a fonte “tem 
tudo a ver com a abordagem”, diz King. 
“Chegar até lá pode ser um pesadelo, a 
não ser que você faça o percurso em um 
carro de golfe alugado e seu motorista o 
leve direto ao ponto certo.” King conhe-
ce uma pequena e discreta curva atrás 
da fonte que é um excelente ponto de 
desembarque. Dali, minha família e eu 
encontramos um poleiro perfeito sobre 
o tumulto: uma janela aberta no segun-
do andar de uma loja da Benetton com 
vista direta, livre de multidões, dos 
deuses e virgens de Salvi. Sem me gabar, 
mas alguém pode dizer “147 curtidas 
de Facebook?”. 

Mangia sem muvuca
Os viajantes visitam Milão para se vestir 
bem e Veneza para se apaixonar, mas a 
Roma eles vêm para comer. “Eles”, no 
caso, são um grupo de 18 americanos 
diante de você na “autêntica” trattoria 
citada no guia de viagem. Eis como 
evitar esse congestionamento. 

IR Evite os passeios histó-

ricos ultrapassados com 

a introdução a Roma da 

Family Twist, de três dias. 

As crianças recebem 

presentes ao chegar ao 

hotel e todos embarcam 

em um city tour, em carro 

com motorista, no qual 

histórias, jogos e curiosi-

dades ajudam a avivar os 

pontos turísticos. Depois 

de visitar o Coliseu, as 

famílias participam de uma 

sessão privada de treino de 

gladiadores fora da cidade, 

conhecem os highlights do 

Vaticano e ainda têm tem-

po de sobra para explorar 

Roma por conta própria. 

Saídas todos os dias em 

2018; a partir de US$ 6.830 

para uma família de quatro 

pessoas, incluindo hospe-

dagem, atividades guiadas 

e traslados ao aeroporto.

FICAR O luxuoso Rome 
Cavalieri, da Waldorf 

Astoria, instalado numa 

área de 6 hectares com 

piscina externa e interna, 

tem uma coleção de arte 

digna de museu e 370 quar-

tos, dos quais 25 são suítes. 

A Penthouse Suite é deco-

rada com móveis de Karl 

Lagerfeld e pop art de Andy 

Warhol. Quartos duplos a 

partir de US$ 440, incluin-

do café da manhã e crédito 

de US$ 100 para jantar. 

Reaberto no ano passado 

depois de uma grande e co-

mentada reforma, o Hotel 
Eden, com 98 quartos, si-

tuado entre a Villa Borghese 

e as escadarias da Piazza 

di Spagna, tem o ar de uma 

elegante mansão italiana e 

possui um bar na cobertura 

com deslumbrantes vistas 

da cidade. Quartos duplos a 

partir de US$ 785, incluindo 

café da manhã e crédito de 

US$ 100 para jantar.

 

A poucos passos de distân-

cia das principais atrações, 

inclusive o Vaticano, o 

Hotel de Russie, da Rocco 

Forte, tem 121 quartos, 

sendo 33 suítes, em um 

cenário de jardim em 

terraços. O jantar ao 

ar livre no Le Jardin de 

Russie é tão popular entre 

os moradores estilosos 

quanto entre os hóspedes. 

Quartos duplos a partir 

de US$ 915, incluindo ca-

fé da manhã e crédito de 

US$ 100 para jantar.

Construído sobre as ruí-

nas do Ludus Magnus, 

ginásio usado pelos gladia-

dores romanos, o Palazzo 
Manfredi proporciona as 

melhores vistas do Coliseu 

de toda a cidade. Esta pro-

priedade Relais & Châteaux 

tem apenas 16 quartos, 

todos contemporâneos e 

cheios de obras de arte. 

Quartos duplos a partir de 

US$ 479, incluindo café 

da manhã e crédito de 

US$ 100 para jantar.

dica
“Um passeio pelas atrações icônicas 

de Roma em carro de golfe, com 
início às 5 da tarde, pode cobrir 

um extenso território sem grande 
desgaste. Essa tática vespertina 

ajuda a evitar passageiros de 
cruzeiros e viajantes de um dia, que 
costumam se acumular nos pontos 
turísticos pela manhã. A exceção é a 
entrada logo cedo no Vaticano, para 

ver a Capela Sistina antes que as 
hordas a invadam.” 

– Adamarie King, consultora 
de viagens Virtuoso

EM CASA, EM ROMA
Encontre seu lugar na Cidade Eterna

Na Piazza della Rotonda, obser-
vando pessoas no Panteão.
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Antes de qualquer coisa, coma tarde. 
Os romanos almoçam entre 13h30 e 
16h e não jantam antes das 20h. O La 
Campana é um favorito pouco turísti-
co não muito distante da Piazza Navona.
O menu não vem em quatro idiomas 
nem tem fotos coloridas laminadas, e 
os garçons podem ser ranzinzas (no 
início), mas o tonnarelli cacio e pepe – 
massa clássica romana com molho de 
queijo e pimenta-do-reino – é excep-
cional. E a mesa de antepastos é uma 
refeição por si só. “Vá almoçar no fim 
de semana e você verá famílias que 
se sentam na mesma mesa há várias 
gerações”, conta King. Reservas para o 
jantar são indispensáveis.  

Perder-se (ou quase) é outra coisa 
que ajuda. A L’Osteria de Memmo, tam-
bém no centro antigo, fica escondida em 
uma ruela obscura que ajuda a manter o 
lugar um segredo. As especialidades da 
casa são leitão assado e cacio e pepe, mas 
fique atento: as porções são enormes. 
Perto da Fontana di Trevi, o restaurante 
familiar Al Moro é um velho bastião 
cheio de personagens carismáticos 
da vizinhança – se você não for jantar 
muito cedo. Os atendentes preparam 
o espaguete Al Moro (essencialmente 
carbonara) ao lado da mesa, misturan-
do delicadamente os ovos logo antes de 
servir a massa. Você não terá isso no 
mais próximo ristorante turistico.

Mesmo lugares que você esperaria 
serem concorridos podem soar como 
refúgios se calcular seu tempo direito. 
Minha esposa e eu bebemos Aperol 
spritzes por uma hora no fim de tarde 
em uma cafeteria em frente ao Pan-
teão, enquanto nosso filho ficava 
fascinado com o desfile de gente que 
passava pela Piazza della Rotonda. 
Situado na cobertura do Palazzo 
Manfredi, com vista para o Coliseu,
o Aroma é popular entre os de fora, 
mas nem mesmo os moradores conse-
guem resistir ao cenário. King esteve 
lá para um almoço tardio alguns anos 
atrás e pôde observar o prefeito de 
Roma conversando com o prefeito de 
Londres. “Adivinhe qual deles sabia 
que lugar pegar para ter a melhor vista 
de toda a cidade?”, pergunta King. Dá 
para imaginar, e não era o prefeito de 
Londres. Memorizei a mesa para mi-
nha próxima visita. Apesar disso, 
devo dizer, nós nos saímos muito 
bem – de um modo veni, vidi, vici.   

 Al Moro: Um achado da velha guarda perto da Fontana di Trevi, esse restaurante com pare-

des de madeira é especialista em ossobuco e outros clássicos, além de ter uma excelente 

carta de vinhos. Vicolo delle Bollette 13; ristorantealmororoma.com.

 Aroma: O mágico restaurante na cobertura do Palazzo Manfredi harmoniza pratos clássi-

cos romanos com vistas colossais. Via Labicana 125; aromarestaurant.it.

 La Campana: A poucos passos do Rio Tibre, essa trattoria de salão aberto com uma história 

de 500 anos serve deliciosos antepastos, massas e carnes. Vicolo della Campana 18; 

ristorantelacampana.com.

 L’Osteria de Memmo: Shh! Não conte aos turistas. Moradores cheios de personalidade 

adoram esse lugar escondido no centro antigo da cidade por sua atmosfera, sua vitela e 

seu cacio e pepe. Via dei Soldati 22/23; osteriadememmo.it. 

Melhores mesas 

Em sentido horário, a partir do 
alto: transporte clássico, a cavala 

confitada com vegetais baby do 
Aroma e o secular La Campana.
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FOTOGRAFIA DE ANDRÉA FAZZARI

O lámen com porco grelhado ao 
estilo de Kyushu do Nantsuttei.
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Nada expressa 
melhor a 

essência do 
Japão moderno 
do que um tour 

pelas casas
 de lámen 
de Tóquio 
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precisa terminar a sopa”, me 
diz meu amigo japonês sen-
tado atrás de mim entre sor-
vidas de caldo. “Demonstra 
respeito pelo chef.” Não são 
nem 11 horas em Tóquio, meu 
cérebro está enevoado pelo 
jet lag e acabamos de pagar 
em torno de dez dólares pelo 
almoço. Olho em volta do pe-
queno salão, que compreen-
de tanto a cozinha quanto os 
minguados oito bancos para 
os clientes, tentando encon-
trar um “chef”. 

Há mais de 7.100 lugares 
para comer lámen nesta ci-
dade de 35 milhões de pessoas. 
Muitos têm apenas balcões – 
nenhuma cadeira ou banco e 
pouca ambientação. Mas no Ja-
pão até a mais humilde refeição 
é elaborada. E, como aprendi 
quando morei lá depois da fa-
culdade, mesmo um jantar ca-
sual é objeto de reverência. A 
tigela diante de mim contém 
macarrão artesanal preparado 
segundo os rigorosos padrões 

estipulados pela receita ex-
clusiva. A interação entre o 
cliente e o restaurante tam-
bém é levada a sério. Você 
come rápido – não só porque 
as casas só geram lucro com 
a rotatividade mas também 
porque o macarrão ficará en-
charcado de caldo se você não 
o comer rápido. Comer rápi-
do denota respeito.

E meu amigo está certo: 
existe, de fato, um chef. E o 
que preparou nosso almoço 
no Kagari, no refinado distrito 
de Ginza, em Tóquio, foi pre-
miado com o selo Bib Gour-
mand do Michelin, a distinção 
dada pelo guia gourmet como 
reconhecimento da relação en-
tre custo e qualidade. 

Mesmo que casas de lámen 
estejam se tornando mais po-
pulares ao redor do mundo,
incluindo prestigiadas redes
japonesas que abrem filiais 
em outros continentes, não há 
nada como sua primeira tige-
la em Tóquio. “Todo mundo 

Você 
realmente

“

Encontros e desencontros: o menu de uma máquina de venda de bilhetes no Ramen Jiro e (abaixo) a Rua Nakamise-dori, 
local popular para comprar souvenirs e comida de rua, tida como uma das vias comerciais mais antigas do país. 
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tem sua casa preferida”, diz 
o consultor de viagens Aaron 
Nir. “O único modo de com-
preender plenamente o en-
canto quase espiritual que os 
japoneses têm pelo lámen é fi-
car na fila e esperar, ansiosa-
mente, para conhecer a mais 
nova, melhor e mais secreta 
casa de lámen.” 

Para o não iniciado, o caldo 
é tradicionalmente extraído 
de ossos de porco e tempera-
do com molho de soja e sal (há 
variações com frango e peixe 
também). O macarrão é à base 
de trigo, não de arroz, e vem 
com uma variedade de acom-
panhamentos – de alho assa-
do a porco grelhado. Algumas 
ramen-ya (casas de lámen) são 
especializadas em sopas de 
frutos do mar. E há também o 
tsukemen lámen, onde o ma-
carrão é servido à parte com 
uma porção menor de caldo.

Tóquio, claro, é famosa pela 
comida – que, em grande medi-
da, compete pela atenção dos 
viajantes em refinados templos 
do sushi e menus de degustação 
kaiseki. Mas subestimar as mo-
destas tigelas de sopa do país 
seria um erro. De certo modo, 
o lámen é a essência do novo 
Japão: uma cozinha relativa-
mente nova, que se tornou 
popular só depois da Segunda 
Guerra e que, na última déca-
da, foi submetida a tremendas 
experimentações e reinvenções 
criativas. Eis algumas razões 
pelas quais os jovens japone-
ses adoram o lámen: é diverti-
do, acessível e repleto de sabor. 

Especialmente à noite, as 
ramen-ya se tornam lugares 
mais casuais, onde os habitan-
tes das mais diversas tribos 
vão em busca de uma refei-
ção acompanhada de uma ou 
duas cervejas. É uma excelen-
te introdução aos sabores lo-
cais e revela um lado do Japão 
que é ritualizado, mas sem 
formalidades. Veja, a seguir, 
cinco ramen-ya essenciais em 
diversos estilos e localizações
pela cidade.

Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: a estação de Shinagawa; a sopa do 
Kagari Ramen com peito de frango, brotos de bambu e nanohana (espécie de brócolis); 

caixas de macarrão no Kagari Ramen; e uma tigela no Nanashi Ramen, em Shibuya.
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Não perca tempo olhando 
o menu – apenas peça o 
tori-paitan soba, com peito 
de frango assado e um ovo 
cozido. Esta certamente será 
a mais farta e deliciosa tigela 
de “canja” que você encontra-
rá: um caldo denso, macarrão 
perfeitamente al dente e um 
ovo tão sedoso que você jura-
rá que é, na verdade, algum 
tipo de creme. Dica de ouro: 
chegue às 11h ou depois das 
15h para evitar filas. Estação 
de Ginza, perto da entrada da 
linha de metrô Marunouchi.

Para notívagos

NANTSUTTEI
Visite Nantsuttei, no distrito 
de Shinagawa, entre as 9 e as 
11 da noite, quando os locais 
se acomodam no espaço aco-
lhedor e socializam sobre ti-
gelas de lámen. Se Shinagawa 
não é conveniente para você, 
o Nantsuttei tem várias filiais 
em Tóquio. Sua especialidade 
é o lámen ao estilo de Kyushu, 
com mayu, óleo feito com 

alho assado e banha. O caldo 
à base de porco é turvo em 
vez de límpido, mas não é 
grosso. E vem com um char 
siu (porco grelhado) defuma-
do ao estilo chinês que supera 
até os mestres texanos das 
brasas. Próximo à estação 
de Shinagawa Shinkansen; 
nantsu.com. 

Poder jovem  

NANASHI RAMEN
O Nanashi tem dez casas 
em Tóquio e arredores, 
mas sua ligeiramente sofis-
ticada filial em Shibuya – 
bairro famoso pela vida 
noturna, pelas compras e 
pela cultura jovem – pro-
porciona uma boa oportu-
nidade para ver e ser visto. 
Procure no menu em inglês 
pelo baisen, aromatizado 
com alho assado e óleo de 
gergelim e servido com o 
tradicional macarrão de tri-
go de Hokkaido, mais fino. A 
tigela não é exagerada, mas 
sacia. Avenida Dogenzaka-dori,
quatro quadras a leste da es-
tação de Shibuya, em frente à 
loja da Uniqlo.

Pegue seu bi-

lhete: quase 

todas as ramen-ya têm 

uma máquina de venda au-

tomática de bilhetes na 

entrada; é onde você faz 

seu pedido. As máquinas 

geralmente exibem fotos 

de cada prato; caso não, 

procure ver o que os ou-

tros estão comendo, en-

contre um garçom, aponte 

o prato que deseja comer 

e peça a ele para apertar o 

botão correto. Pague em 

dinheiro – as casas rara-

mente aceitam cartões – 

e entregue o bilhete ao 

garçom ou ao chef.  

Chashu lámen – 

basicamente, por-

co grelhado ou 

assado servido 

sobre macarrão em caldo 

à base de soja – é uma 

pedida na maioria das 

ramen-ya. E não se es-

queça de pedir uma por-

ção de gyoza (bolinhos 

fritos) para começar. 

Os japoneses 

sorvem ruido-

samente seu 

lámen: isso 

ajuda a dissipar o calor 

do caldo junto do macar-

rão e possibilita que se 

coma rápido, antes que 

a massa perca textura. 

É uma espécie de arte 

sorver sem fazer sujeira – 

muitas lojas têm baba-

dores descartáveis (peça 

um yodare kake).

Treine bastante sua 

habilidade com os 

pauzinhos, já que 

você não encontrará 

um lugar que ofereça 

talheres (aliás, esfaquear 

sua comida é considera-

do pobre).  

O site supleks.jp 

tem uma lista ex-

tensa de ramen-ya 

por todo o país e os loca-

liza no Google Maps. 

Está em japonês, mas o 

Chrome e navegadores 

similares podem fazer 

a tradução.

LÁMEN: MANUAL DE USO

Tóquio na tigela

Aconchego no balcão 
do Kagari Ramen. 

VIRTUOSO LIFE52



do mercado, o Yajima, com 
dez lugares, serve ostras 
deliciosamente salgadas 
(kaki), vieiras (hamaguri) 
e diversas opções de wonton 
(bolinhos). A sopa tem um 
sabor parecido com o chinês, 
com macarrão mais fino e 
caldo de frutos do mar que são 
mais leves e menos calóricos 
que a combinação porco/soja. 
Muitas vêm cobertas de 
alho-poró ou folhas de alho 
e outras verduras. Como 
ocorre com vários restau-
rantes de Tsukiji, este segue 
o horário dos peixeiros: abre 
das 4h30 às 13h. Canto sudes-
te do mercado de Tsukiji. 

Ícone cult  

RAMEN JIRO
Com mais de 30 filiais na re-
gião de Tóquio, o Ramen Jiro 
conquistou diversas gerações 
de devotos desde a abertura de 
sua primeira casa em Mita, em 
1968. A rede usa farinha de pão 
no macarrão, o que o torna 
mais elástico e substancioso – 
além de viciante, uma vez que 
sua consistência firme resiste 
melhor às sorvidas. O caldo 
de porco e shoyu é delicioso 
até a última gota, com fatias 
de porco cujo sabor é quase de 
bacon. As tigelas vêm cobertas 
com uma saudável dose de 
alho picado, broto de feijão 
e repolho ralado. As porções 
grandes são enormes; peças 
as menores para não se ver 
sobrecarregado. A filial de 
Shinjuku Kabukicho fica uma 
quadra a oeste da estação de 
Seibu-Shinjuku. 

Sabor do mar  

TSUKIJI YAJIMA
O densamente povoado mer-
cado de peixes de Tóquio, 
Tsukiji, tem várias ramen-ya 
que servem sopas à base de 
frutos do mar. Num canto 

FICAR No Park Hyatt Tokyo, com 177 quartos, o Kozue propicia 

vistas do 40  andar e serve um delicioso sashimi de atum, uma 

grande variedade de opções de baiacu (de sashimi a frito) e pra-

tos de massa, como o sobá em caldo de pato com fatias de peito 

de pato e alho-poró. Quartos duplos a partir de US$ 655, incluin-

do café da manhã e crédito de US$ 100 para jantar.

O Grand Hyatt Tokyo, com 387 quartos, seduz os viajantes 

com seus dez bares e restaurantes. Um deles é o Shunbou. Não 

perca seu carro-chefe sazonal, o tsukemen soba, massa feita 

com trigo-sarraceno criada exclusivamente para o restaurante 

e servida fria em uma tradicional tábua de cedro com molho 

à base de soja. Quartos duplos a partir de US$ 400, incluindo 

café da manhã e crédito de US$ 100 para jantar.

Os viajantes elogiam o The Peninsula Tokyo por seus 314 quar-

tos espaçosos em frente ao Palácio Imperial e ao Parque Hibiya, 

mas o hotel também é conhecido por uma das melhores cozinhas 

cantonesas fora da China, no Hei Fung Terrace, onde são servidas 

excelentes sopas de macarrão com wonton e dim sum (bolinhos). 

Quartos duplos a partir de US$ 495, incluindo café da manhã e 

crédito de US$ 100 para jantar.

O Shangri-La Hotel, Tokyo tem 200 quartos com vistas para o 

Palácio Imperial ou para a Baía de Tóquio, além de contar com o 

Nadaman, um dos melhores restaurantes da cidade, que serve 

tanto menu tradicional kaiseki quanto opções à la carte. Um favo-

rito: inaniwa udon, um tipo de macarrão grosso que remonta à re-

gião de Akita, no noroeste rural do Japão, meticulosamente feito à 

mão ao longo de vários dias. Quartos duplos a partir de US$ 690, 

incluindo café da manhã e crédito de US$ 100 para jantar.

IR Eatwith organiza jantares privados com moradores em suas 

casas, tours culinários a pé, aulas de cozinha e outras experiências 

gourmet personalizadas em mais de 130 países. Uma experiência 

em Tóquio: um tour de duas horas dentro do mercado de Tsukiji, 

com degustação de sushi e lámen de frutos do mar. Os tours são 

oferecidos até 30 de setembro; a partir de US$ 100.  

Como aproveitar a capital japonesa ao máximo
CRIADORES DE TENDÊNCIAS EM TÓQUIO

dica
“O lámen é considerado fast-
-food no Japão – ainda que 
fast-food gourmet. Quando 
sua tigela chega, é costume 
dar algumas sorvidas com 
a colher antes de começar 

a comer, para mostrar reve-
rência ao chef. Algo como 
degustar um bom vinho 
diante de um sommelier 

antes de bebê-lo.”

– Aaron Nir, consultor 
de viagens Virtuoso 

O lámen de ostra cheio de 
sabor do Tsukiji Yajima.
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PRAIAS DESLUMBRANTES. CULINÁRIA INSPIRADA.

Contate seu consultor de viagens Virtuoso
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PROMOÇÃO

OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE

NAVEGUE PELOS CAMINHOS DO BEM-ESTAR 
Zarpe de Atenas com a Seabourn Cruise Line e retorne duas semanas depois 
revigorado, renovado – uma versão mais saudável de si mesmo. A viagem 
“Origins of Wellness with Dr. Weil” tem como destaque esta empresa de re-
nomados especialistas em saúde e bem-estar que oferece 25 workshops e 
debates sobre como promover o bem-estar físico, social, ambiental e espiri-
tual. O Dr. Andrew Weil apresentará um seminário de vida consciente e con-
duzirá encontros coletivos nos quais você terá acesso a sessões diárias de 
meditação matinal; aulas de ioga e de pilates; uma academia totalmente 
equipada com vista para o mar; e seminários sobre cura, gestão do estresse, 
saúde do coração, dieta e nutrição, sono, envelhecimento saudável e muito 
mais. Para uma experiência mais completa, adicione algumas massagens, ri-
tuais e tratamentos no premiado spa da Seabourn. Além disso, você pode-
rá explorar diversos pontos turísticos e cenários da Grécia, como Mykonos, 
Creta, Naxos e Rodes; Siracusa, na Itália; e Valleta, em Malta – tudo envolvi-
do pelo serviço personalizado e intuitivo da Seabourn.  

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 6.999 por pessoa. O Seabourn Odyssey parte em 6 de outubro de 2018. Os 
benefícios Virtuoso Voyages incluem evento e recepção exclusivos em terra firme.  

UMA ELEGANTE ESTADIA EM MILÃO
Situado numa rua particular no centro de Milão, o Bulgari Hotel Milano, de cinco 
estrelas, que ocupa um palazzo do século 18, encontra-se no coração cultural e 
comercial de uma cidade que esconde espaços verdes e pátios encantadores 
por detrás de fachadas austeras. Um desses espaços é o jardim privado do hotel, 
com 4 mil metros quadrados, extensão natural do Jardim Botânico da cidade, 
um oásis de serenidade e relaxamento no meio do movimentado ritmo de Milão. 
Il Ristorante é o cenário ideal para uma viagem gastronômica pelos aromas e 
sabores de sua cozinha – uma reinterpretação criativa da tradição italiana. O 
Bulgari Hotel Milano tem o prazer de apresentar uma abordagem holística com 
Mauli, uma celebração dos antigos rituais indianos de terapia por camadas à 
base de óleos sensuais, ervas curativas e flores perfumadas. Uma combinação de 
terapia de pontos profundos Marma, massagem personalizada e lifting facial de 
três pontos com óleos específicos para cada dosha, esse tratamento ajuda a li-
berar toxinas, reduzir a fadiga, acalmar a pele inflamada e aliviar a dor muscular, 
de modo que todos os sinais de tensão corporal e facial evaporem, restaurando 
o esplendor e a verdadeira força.  

Solicite tarifas a seu consultor de viagens Virtuoso. Disponível durante todo o ano de 2018. Amenities exclusivas 
Virtuoso incluem café da manhã para duas pessoas; upgrade de quarto, se disponível; um almoço ou jantar para 
duas pessoas; wi-fi gratuito; e muito mais.

SUÍTE ENTRE DOIS CONTINENTES  
Dono de vistas arrebatadoras do Bósforo, o Raffles Istanbul é um destino de 
luxo e cultura. Reserve uma suíte e obtenha os traslados de chegada e saída, 
além de serviço personalizado de recepção. Os hóspedes têm acesso ao Zorlu 
Center, polo de entretenimento na cidade. Faça uma pausa no Long Bar, uma 
homenagem ao Long Bar do Raffles Hotel Singapore, e saboreie coquetéis 
mundialmente famosos.

Solicite tarifas a seu consultor de viagens Virtuoso. Disponível até 31 de dezembro de 2018. Amenities exclusivas 
Virtuoso incluem upgrade de quarto, se disponível; café da manhã; crédito de US$ 100 para uso no hotel; e muito mais. 

AVENTURA NO PACÍFICO SUL 
Descubra o sultanato de Brunei, passeie pelas ruas de paralelepípedos da 
antiga Manila e mergulhe na beleza do Pacífico Sul, da Malásia e das Filipinas 
enquanto navega de Hong Kong a Cingapura. A Silversea Cruises possui suí-
tes espaçosas para todos os hóspedes, serviços incrivelmente personalizados 
e bebidas na sua suíte e em todo o navio. 

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 5.680 por pessoa. O Silver Muse parte em 19 de novembro de 2018. Os benefícios 
Virtuoso Voyages incluem crédito de US$ 150 por pessoa para uso a bordo. 
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Souvenir

Achados de Marrakech do La Mamounia 
(estojo e bloco de notas) e da medina 
(sapatilhas e clutch).

RELUZENTES LEMBRANÇAS 
DA FRENÉTICA MEDINA  

Leve uma mala extra para Mar-
rakech – a antiga cidade imperial 
marroquina exala um ar român-
tico e hipnotizante, cheio de cores
brilhantes e aromas de canela, 
hortelã e flor de laranjeira. Hos-
pede-se no La Mamounia, a 
grande dama azulejada de 209 
quartos, onde o aguardam as 
relaxantes piscinas, os antigos 
jardins reais pontilhados de oli-
veiras e o sensual bar Churchill,
adornado com peles de leopar-
do. Após uma visita à boutique 
do hotel, caminhe por 10 mi-
nutos pela medina, um labirin-
to que tenta os viajantes com 
puro óleo de argan, tapetes 
de alta qualidade, babouches 
(sandálias marroquinas), bolsas 
e outros artefatos feitos à mão. 
Marrakech está nos holofotes 
agora graças ao novo Musée 
Yves Saint Laurent, mas o gran-
de destaque é Villa Oasis, a 
antiga casa do designer (tours 
privados devem ser reservados 
com antecedência). Conclua 
sua maratona de compras no 
33 Rue Majorelle, uma linda 
loja de roupas e decoração. 
– Annie Fitzsimmons, editora 
de conteúdo digital    

DICA: É aceitável (e recomendado) barganhar na medina – comece com um quarto do preço sugerido e negocie a 
partir daí. Certifique-se de ter à mão notas de valores pequenos.

MARRAKECH

VIRTUOSO LIFE56



Foto cortesia da viajante Meghan Drake

A MELHOR DEFINIÇÃO DE LUXO É A SUA. E as melhores experiências de viagem refletem 

exclusivamente você — sua personalidade, suas preferências e seu estilo. É uma questão de gosto pessoal. 

Seja para fazer novos amigos, seja para qualquer outra experiência que torne sua viagem especial, conte 

com a gente. Isso é pessoal para nós também — todo cliente, todo detalhe, toda viagem.

Meu luxo é fazer novos amigos.

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

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

perfeito para você usando o catálogo de membros Virtuoso, disponível em virtuoso.com.



Obrigado pela sua parceria

Com os nossos cumprimentos, desfrute desta Virtuoso Life Brasil. 
Que cada edição faça você se lembrar da nossa sincera gratidão 

pela confiança que deposita em nós. Aguardamos a oportunidade 
de trabalhar com você em sua próxima viagem.

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

aquele que é perfeito para você usando o catálogo de membros 

Virtuoso, disponível em virtuoso.com.

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


