
Viagens verdes alcançam um novo patamar
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ACESSO EXCLUSIVO AOS MELHORES HOTÉIS DO MUNDO

Glamorosos ou intimistas, clássicos ou contemporâneos, grandes 
hotéis concedem textura a nossas viagens e as tornam mais 
memoráveis. Um consultor de viagens Virtuoso oferece acesso a 
acomodações de primeira linha – além de vantagens especiais 
para clientes Virtuoso, como upgrade de quartos, café da manhã 
cortesia e experiências exclusivas. Para onde quer que suas via-
gens o levem, ajudaremos você a encontrar um lugar inesquecível 
para descansar a mente. 

Encontre um consultor de viagens Virtuoso com base em suas 
preferências consultando o catálogo no site virtuoso.com.
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BELLAGIO

Apresentando o Bellagio Resort & Casino, categoria Five 
Diamond pela AAA. Situado no meio da famosa The Strip, 
o Bellagio atrai viajantes do mundo inteiro em busca de uma 
experiência de luxo em nossas comodidades magníficas, 
restaurantes premiados e a vista de tirar o fôlego das 
inesquecíveis Fountains of Bellagio™.

SUÍTES INCOMPARÁVEIS
As suítes de um e dois quartos do Bellagio 
atestam nosso compromisso com o luxo. Nos 
esforçamos em equilibrar sofisticação e alta 
tecnologia, oferecendo comodidades inovadoras 
com um toque de calor humano, sempre com o 
atendimento de uma equipe dedicada a todas as 
suas necessidades.

Alguns hóspedes recebem uma experiência de 
chegada exclusiva, que pode incluir registro 
privativo, serviços de concierge antes da chegada, 
transporte em limusine de/para o aeroporto e até 
mesmo acesso ao famoso Chairman’s Lounge, um 
espaço privativo que oferece iguarias gourmet 
com vista para o jardim botânico.

RESTAURANTES DE PRIMEIRA CLASSE
Saboreie o melhor da gastronomia em Las Vegas.  
No Bellagio, restaurantes consagrados 
internacionalmente apresentam suas obras de arte 
culinárias. Aprecie criações de chefs lendários 
como Jean-Georges Vongerichten, Michael 
Mina, Julian Serrano e Sirio Maccioni em meio 
ao cenário impressionante das famosas Fountains 
ou do magnífico Conservatory. O famoso chef 
Wolfgang Puck recentemente trouxe seu estilo 
exclusivo de volta a Las Vegas com o retorno do 
emblemático restaurante Spago.

PISCINA E SPA
No Bellagio, nós sabemos que sua visita a Las 
Vegas envolve mais do que suítes, restaurantes e 
entretenimento. É por isso que você encontrará 
boutiques das maiores marcas, cabanas luxuosas  
na piscina, serviços de barbearia e um spa de 
6.000 m² para equilibrar seu corpo e mente.
Da arquitetura com inspiração europeia do hotel 
às experiências sensoriais que aguardam você ao 
entrar, nós continuamos promovendo a evolução 
da hospitalidade de Las Vegas. Venha descobrir a 
maior joia da Las Vegas Strip.

Para efetuar reservas, entre em contato com  
o seu consultor de viagens 

Nada menos que inesquecível

Penthouse Suite

Chef Wolfgang Puck, Spago

Michael Mina Restaurant & Raw Bar

PUBLICIDADE

19-TS-05530-0013 Translated Virtuoso Ad - Portuguese v00PP.indd   1 02/05/2019   10:08



Carta da editora
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ARA CRIAR CADA EDIÇÃO 
desta revista, nossa equi-
pe editorial fica atenta às 
mais diversas notícias, a 

novidades e outros acontecimentos 
ao redor do mundo. Ao longo de um 
ano, recebemos inúmeros releases 
de imprensa e realizamos centenas 
de reuniões com publicitários e exe-
cutivos do segmento de viagens, o 
que nos permite identificar tendên-
cias em ascensão, em queda ou que 
vieram para ficar. Esta edição foca 
em pelo menos duas que têm ganha-
do força na última década:

 Hotéis são mais do que apenas 
um lugar para passar a noite. Dez 
anos atrás, quando nossos editores 
se reuniam com hoteleiros para sa-
ber o que havia de novo ou notável 
nos estabelecimentos, inevitavel-
mente ouvíamos falar da opulência 
dos banheiros de mármore. Embo-
ra eu sinceramente adore um bom 
banho num hotel (no meu celular 
há um álbum de fotos só com mi-
nhas banheiras favoritas) e acredi-
te que o banheiro diz muito sobre 
uma marca, geralmente não é por 
isso que alguém reserva um quarto. 
Na verdade, viajantes sofisticados 

provavelmente têm seus próprios 
banheiros de luxo em casa, o que faz 
com que o design e as comodidades 
de alto padrão sejam o esperado, não 
uma surpresa. Por isso, quando os 
hoteleiros começaram a nos contar 
sobre as experiências que podiam 
oferecer aos hóspedes, chamaram 
nossa atenção. Hoje, eles não nos 
seduzem mais com detalhes de seus 
hotéis, mas sim com descrições ví-
vidas do que é possível fazer ali. 

Hotéis grandes e pequenos agora 
envolvem os hóspedes em progra-
mas que vão desde encontros com 
um alfaiate de kilt ou um mestre 
de whisky escocês em um hotel de 
Edimburgo até a possibilidade de 
dirigir um Rolls-Royce Ghost em 
um resort de Miami, visitas guiadas 
à coleção de arte particular de uma 
propriedade, passeio ao mercado 
local na companhia de chefs e coisas 
do gênero. Esse movimento tam-
bém está acontecendo com as com-
panhias marítimas; e, de fato, isso 
transcende a indústria do turismo 
e se insere na chamada economia 
da experiência, em que as empresas 
oferecem a seus clientes momentos 
memoráveis – nesse caso, a própria 
lembrança se torna o produto. 

 Sustentabilidade é atraente. 
Este tópico é caro ao grupo Virtuoso, 
e não diz respeito apenas a práticas 
ecologicamente corretas; também 
tem a ver com preservar culturas e 
apoiar economias locais. Essas no-
tícias estão sempre no nosso radar, 
e estamos percebendo, novamen-
te, que a onda se estende para além 
do turismo: alcança de festivais de 
música à indústria da moda. Com-
binamos esses dois temas em nossa 
matéria de capa, “O poder do bem” 
(página 30). Ela mostra hotéis que 
têm levado a experiência sustentá-
vel a um novo patamar, com pessoas 
que fazem a diferença, programas 
que convidam os hóspedes a par-
ticipar de maneira ativa de alguma 
atividade e souvenirs significativos 
para levar para casa. 

Estabelecimentos elegantes que 
oferecem experiências imersivas e 
se esforçam para tornar o mundo um 
lugar melhor? Essa é uma tendência 
que qualquer um pode seguir.

Caçadores 
de tendências

DIRETORA EDITORIAL E  
VICE-PRESIDENTE DE CONTEÚDO

VIRTUOSO LIFE4



QUAL É A SUA VISTA 
FAVORITA DE UM HOTEL?”“

BELEZA DE PULSO: Inspirada nas 
estadias no Las Alcobas, na 

Cidade do México, e no Hacienda 
Temozon, em Iucatã, a nova 

coleção de Mercedes Salazar 
inclui estas pulseiras. US$ 158 
cada, luxurycollectionstore.com.    
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“O primeiro vislumbre 
do gramado verde e do 

Rio Waikato logo atrás na 
chegada ao Huka Lodge, 

na Nova Zelândia.”

“Sendo um entusiasta 
de fly fishing (e tendo 
um pouco de sangue 
irlandês em mim), é a 
vista de um quarto de 

esquina no Ashford 
Castle para o rio que 

corre para o lago.”

“A Montanha Blackcomb 
coberta de neve na Columbia 

Britânica, Canadá, vista 
de uma suíte do Fairmont 

Chateau Whistler.” 

“Tartarugas-marinhas, 
windsurfe e a praia 
Grand Cul-de-Sac, 

vistos do restaurante 
do Le Sereno em Saint 

Barth.” – S.A.

“O distrito Central de 
Hong Kong, especial-

mente visto de uma suíte 
de esquina no topo do 
novo Rosewood Hong 
Kong, em Kowloon.”
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Onde o oásis dos jardins de Cingapura ao redor da baía se encontra com 
a serenidade espiritual do Seabourn Ovation e do Seabourn Encore.  

Navios intimistas Apenas suítesCulinária premiada Open bar e vinhos finos

Entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso para começar sua jornada no resort marítimo mais sofisticado do mundo (World’s Finest Ultra-Luxury Resort 
at Sea). Reserve hoje e aproveite as comodidades do Virtuoso Voyages, incluindo um anfitrião a bordo, recepção de boas-vindas e passeios personalizados em terra.
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The Virtuoso life
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ESCAPADAS

Calce suas botas, vista seu espírito 
de aventura e explore o Atacama

MERSO NA NATUREZA BRUTA. É AS-

sim que você se sente ao chegar à 

região norte do Chile, tida como uma 

das mais altas e áridas do planeta. 

Mas não se deixe enganar: o Atacama 

conquista por sua beleza inacreditável e 

paisagens quase surreais. Destino demo-

crático, tem programas e aventuras que 

agradam a todos. Tudo isso sem perder de 

vista os prazeres da boa mesa e o luxo rús-

tico dos hotéis. Os melhores da região – 

o explora Atacama (com 50 quartos), o 

Tierra Atacama (32 quartos) e o Awasi 
Atacama (10 quartos) – organizam pas-

seios para você desbravar as maravilhas 

naturais do destino. Veja abaixo alguns 

dos lugares imperdíveis.

VALE DA MORTE A cerca de 4,5 quilômetros 

de San Pedro, o Vale da Morte é um dos 

passeios mais impressionantes da re-

gião. No terreno arenoso e montanhoso, 

o destaque são os morros e dunas de 

areia vermelha que se abrem em imen-

sos cânions onde é comum a prática de 

sandboard, além de cavalgadas e pas-

seios em veículos off-road.

VALE DA LUA  As formações rochosas e as es-

culturas naturais formadas pela erosão 

remetem mesmo a um lugar fora desse 

planeta por sua semelhança com um vale 

lunar. A aproximadamente 3 quilôme-

tros de San Pedro, o Vale da Lua é uma 

depressão no meio da Cordilheira do Sal 

e fica a 2,5 mil metros acima do nível do 

mar. De outro mundo mesmo.

LAGUNA CHAXA Essa planície de sal povoada 

por flamingos fica na parte norte do Salar 

de Atacama, dentro do Parque Nacional, a 

56 quilômetros de San Pedro de Atacama. 

POR JULIANA A. SAAD

Um dos pontos mais fotogênicos da re-

gião, com o encontro do céu com a água e 

o elegante balé dos flamingos cor-de-rosa, 

é certeza de sucesso no seu Instagram.

GÊISERES DE TATIO  Você atinge os pouco mais 

de 4 mil metros de altitude ao raiar do dia 

para explorar o campo geotérmico com-

posto de aproximadamente 80 gêiseres, 

além de muitas nascentes e fumarolas. 

Os bons hotéis organizam piqueniques 

no entorno para recompensar os famin-

tos exploradores ao término do passeio. 

É o que se chama de amanhecer glorioso.

LAGUNAS E VULCÕES MISCANTI E MIÑIQUES  O impac-

to é imediato. Quando o olhar captura a 

beleza dessa paisagem a 4 mil metros de 

altitude, em um terreno vulcânico e mon-

tanhoso, é impossível não ficar pasmado. 

A perfeição do lugar é abonada por duas 

lagoas rodeadas por altas montanhas 

com vulcões e uma vista espetacular.

COMO CHEGAR  A LATAM Airlines leva os bra-

sileiros até Santiago em voos de cerca 

de quatro horas de duração em média, 

de São Paulo ou Rio de Janeiro (aprecie a 

vista incrível da Cordilheira dos Andes). 

Após rápida conexão, duas horas de voo 

ligam a capital chilena a Calama, onde 

fica o aeroporto mais próximo. De Cala-

ma a San Pedro de Atacama leva-se por 

volta de uma hora de carro.

Natureza bruta 
e deslumbrante

A partir do alto: Vale 
da Lua no Deserto do 
Atacama, lhamas no 

deserto e flamingos nas 
águas da Laguna Chaxa.

VIRTUOSO LIFE8
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TRAVEL INTEL

Terceira edição da Virtuoso Travel Week Brasil – 
São Paulo celebra 20 anos no país

Recentemente, o Palácio Tan-

gará, em São Paulo, recebeu 51 

representantes de 44 empresas 

parceiras (hotéis, companhias 

marítimas e muito mais) e 214 

consultores para a Virtuoso 
Travel Week Brasil – São Paulo.

O evento, que marcou os 20 

anos da rede global de agências 

e experiências de luxo no Brasil, 

teve como anfitrião Matthew 

Upchurch, CEO global do 

Virtuoso, que revelou o quanto 

os viajantes estão ligados nos 

efeitos transformadores das 

viagens, nos conhecimentos 

adquiridos em experiências 

profundas de imersão cultural e 

na reconexão e enriquecimento 

pessoal proporcionados por 

essas jornadas. Forte também 

é o desejo de personalização e 

exclusividade. Em épocas em 

que o tempo é um dos bens 

mais preciosos, aproveitá-lo da 

melhor maneira possível é uma 

demanda em alta. Upchurch 

também fez um preview da 

vanguardista Wanderlist, 

ferramenta digital híbrida que 

está sendo desenvolvida pelo 

Virtuoso. Um app que mescla 

Netflix, bucket list, games, 

Pinterest e acesso exclusivo 

ao network, para que clien-

tes e consultores possam se 

conectar para planejar roteiros 

de viagens épicas pelo mundo 

usando recursos inspiradores 

como vídeos, fotos, listas e 

muito mais. A Wanderlist é 

uma experiência digital diver-

tida, que eleva a customização 

dos serviços a níveis estelares. 

Afinal, viajar é uma ferramenta 

indispensável para compreen-

der o mundo e viver melhor.

Entre as tendências do mo-

mento detectadas pelo Virtuoso, 

continuam em alta as expe-

riências gastronômicas como 

forma de descobrir a cultura lo-

cal – por exemplo, visitas a vi-

nícolas e manhãs de compras 

em mercados locais seguidas 

de aulas e degustações espe-

ciais, além de jantares na 

“Mesa do Chef” e tours foodie. 

As viagens femininas (em gru-

pos ou sozinhas) têm ganhado 

cada vez mais destaque nos 

nichos de wellness, cultura 

e comemoração. Outra ten-

dência forte são as viagens a 

destinos internacionais pró-

ximos, como Argentina, Chile 

e Uruguai, para escapadas de 

poucos dias.  – J.A.S.

WINE ON DEMAND
É claro que continuamos a adorar a boa e velha máquina de Nespresso, mas nosso gadget favorito atual é a Plum – uma máquina que lhe 

proporciona tomar uma taça de vinho no conforto do seu quarto de hotel. O novo e elegante aparelho preserva e resfria a bebida e serve 

doses na temperatura perfeita. Seu menu em tela sensível permite tirar uma taça com um único toque. A Plum ainda não está disponível 

para uso pessoal, mas você poderá encontrá-la em hotéis como o resort Solage, em Napa Valley, claro. hotels.plum.wine.

Jogue-se nos roteiros

VIRTUOSO NEWS

A partir da esquerda: Palácio Tangará, em São 
Paulo; Misty Belles e o CEO Matthew Upchurch, 
ambos do Virtuoso, participam do evento 
ao lado da jornalista Juliana A. Saad; e uma 
apresentação de David Kolner, do Virtuoso.
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Próximo a Salt Lake City, mas distante do mundo, nosso rancho de 14 mil hectares na cadeia montanhosa 
de Wasatch é o lugar para deixar um pouco de lado as conveniências do mundo moderno e reconectar-se 
com a natureza – do esqui no vizinho Park City Mountain Resort no inverno à  e ioga no verão. 

Você se sentirá em casa com nosso estilo de vida rústico – e com a família .

Entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso

Lodge at Blue Sky_FIna Version_v5.indd   1 30/04/2019   16:20
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REPORTAGENS DE ELAINE GLUSAC, JEFF KOEHLER E JULIANA A. SAAD

O telhado em pétalas do arquiteto francês Jean 
Nouvel evoca uma rosa do deserto cristalizada 
no novo Museu Nacional do Qatar, em Doha, 
vizinho ao palácio do xeique Abdullah bin Jassim 
Al Thani, restaurado no século 19. No interior, 
as exposições contam a história da região, que 
acumula mais de 700 milhões de anos, desde a 
formação geológica até a moderna identidade 
do Qatar. Displays que incorporam música e 
aromas contextualizam vestimentas, fotogra-
fias, manuscritos e tesouros, como o Tapete 
de Pérolas de Baroda, uma peça extraordiná-
ria tecida com esmeraldas, diamantes, safiras 
e 1,5 milhão de pérolas de Basra colhidas no 
Golfo Pérsico. qm.org.qa.

Flor do 
deserto 

Próximo a Salt Lake City, mas distante do mundo, nosso rancho de 14 mil hectares na cadeia montanhosa 
de Wasatch é o lugar para deixar um pouco de lado as conveniências do mundo moderno e reconectar-se 
com a natureza – do esqui no vizinho Park City Mountain Resort no inverno à  e ioga no verão. 

Você se sentirá em casa com nosso estilo de vida rústico – e com a família .

Entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso

Lodge at Blue Sky_FIna Version_v5.indd   1 30/04/2019   16:20
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Passaporte

Por 65 anos, o artista espanhol Joan Miró passou quase todos 
os verões na fazenda de sua família em Mont-roig del Camp, 

Tarragona. Situado entre oliveiras, amendoeiras e alfarrobeiras, 
a poucos passos do Mediterrâneo e a cerca de 120 quilômetros de 

Barcelona, o lugar foi a fonte e o centro de seu mundo criativo 
e hoje funciona como uma fazenda de orgânicos. “Todo o meu 

trabalho foi concebido em Mont-roig”, disse Miró certa vez. 
Os visitantes podem agora explorar a casa de campo pintada 
de branco que foi retratada em sua obra-prima A Fazenda, a 

capela particular e, o mais interessante, o luminoso estúdio do 
artista, onde ele trabalhava nas manhãs de verão em completo 

silêncio. Um avental azul salpicado de tinta pendurado em uma 
cadeira de vime, copos com restos de tinta seca e objetos que 

estimulavam sua imaginação permanecem exatamente como 
ele os deixou em sua última passagem por lá, em 1976. Vários 

lugares que Miró costumava pintar não ficam longe dali, como a 
igreja de Mont-roig e uma antiga ermida no topo de uma falésia 

de rochas avermelhadas. O Majestic Hotel, em Barcelona, 
pode organizar passeios privativos guiados à fazenda Mas Miró 

em Mont-roig, bem como visitas antes do horário de abertura 
à Fundació Joan Miró, em Barcelona, que incluem acesso a um 
arquivo de desenhos e ilustrações fechado ao público. Quartos 

duplos a partir de US$ 395, incluindo café da manhã e crédito de 
US$ 90 para jantar. Tour privativo guiado pelo museu e tour a 

Mas Miró: US$ 1.805 para duas pessoas, incluindo almoço.

A flexibilidade é a marca do The Shed, um empreendimento 
beira-rio de 100 mil metros quadrados que reúne residências, 
lojas, parques e uma escola, situado no mais novo bairro de 
Nova York, Hudson Yards. Esse inovador centro de artes possui 

uma cobertura retrátil de 36 metros de altura que desliza sobre 
uma praça de 16 mil metros quadrados, criando uma sala de 

concertos fechada, com temperatura controlada. Do ponto de
vista artístico, o Shed – sem fins lucrativos – também é relevan-
te,dedicado a comissionar a encomenda de obras originais de 

teatro, dança, literatura e cinema, bem como músicas que vão 
do clássico ao hip-hop. A programação inaugural inclui o musi-
cal kung fu futurista Dragon Spring Phoenix Rise, com canções 
remixadas por Sia, de 22 de junho a 27 de julho. theshed.org.

NOVIDADE À 
BEIRA DO HUDSON 

AS INSPIRAÇÕES DE MIRÓ 

 ARTE & CULTURA 

 LEVE NA MALA 

Renderizações do The Shed e (ao lado) o ateliê de Miró em Mont-roig.

O minimalismo e a elegância clean são indissociáveis de Francisco Costa, brasileiro que comandou a direção cria-
tiva da Calvin Klein por 14 anos e, após quase três anos de pesquisas, lançou a marca Costa Brazil, que comercializa 
produtos feitos com ingredientes da Floresta Amazônica brasileira ativados com as mais recentes tecnologias de 
laboratório. Sustentabilidade e respeito à natureza são a base da filosofia e da produção da neobrand que já virou hit. 
Um dos destaques da marca é o Óleo para a Face Kaya Anti-Aging, elixir de beleza cuja fórmula é leve e ativa, sem 
fragrâncias ou aditivos, que atua na pele estressada e é eficiente para todos os tipos de pele. Os exclusivos óleos 
de cacay (derivado das árvores cacay, conhecidas como o “ouro amazônico”) e de sapucaia (repleto de antioxidantes 
e vitamina E) têm fama de melhorar a textura e a aparência da pele, fornecendo lipídios nutritivos. O óleo vem em 
embalagens de 30 ml – o que é simplesmente perfeito para viagens. US$ 125; livecostabrazil.com.

BELEZA BRASILEIRA

VIRTUOSO LIFE12



 PERSONALIDADE 

Kornél Magyar
Diretor musical 

Nascido em Budapeste, o multi-instrumentista 
Kornél Magyar aprendeu a tocar piano quando 
criança. Aos 14 anos, descobriu o amor pela 
percussão, que passou a estudar no Sudeste 
Asiático. Seu show atual: garantir que o Aria 
Hotel Budapest, com temática musical, alcan-
ce os ouvidos de todos os hóspedes. Ele faz 
isso lançando mão dos mais diversos gêneros, 
da seleção da trilha sonora para o elevador a 
performances diárias com músicos locais – 
mesmo que isso signifique tirar uma gaita do 
bolso para se juntar a pianistas no átrio, bati-
zado de Music Garden.

MÚSICO QUE MELHOR CAPTURA O ESPÍRITO 

DE BUDAPESTE: Béla Szakcsi Lakatos, também 
conhecida como “Sa-Chi”, uma pianista de jazz 
de origem cigana que domina vários gêneros, 
do clássico ao jazz, passando pelo pop. 

RECURSO MUSICAL FAVORITO NO HOTEL: Nosso 
famoso piano Bogányi de fabricação húngara. 
É visualmente impressionante – alguns dizem 
que parece um capacete preto da Ferrari ou do 
Darth Vader – e tem um som mágico em nossas 
sessões diárias de queijos e vinhos. 

ESTIMATIVA DE QUANTAS MÚSICAS SÃO TOCA-

DAS NO HOTEL POR DIA: Cerca de 3 mil – e isso foi 
difícil, já que tive de ouvir todas elas na íntegra 
para fazer as playlists. 

A CHAVE PARA CRIAR UMA GRANDE TRILHA 

SONORA PARA ELEVADOR: Entender que esse 
não é o lugar para expor pessoas claustrofóbi-
cas à sua música de vanguarda favorita. Você 
deve ajudá-las a sobreviver. 

ONDE ENCONTRAREMOS SEMPRE UMA MUL-

TIDÃO ANIMADA NOS FINS DE SEMANA: Nos 
bares instalados em antigas ruínas, caso o 
objetivo seja dançar ou beber. Para ouvir jazz 
local, o Budapest Jazz Club organiza jam 
sessions todas as sextas e sábados.

ONDE AS PESSOAS PODEM OUVIR VOCÊ TOCAR? 
Em fevereiro, toquei na Sala de Concertos Béla 
Bartók, mas é raro, devido aos meus compro-
missos. Às vezes faço uns improvisos com 
instrumentos de percussão e sons eletrônicos 
ao vivo nas sessões de yoga no hotel.  

QUANDO ESTIVER NA CIDADE, É FÁCIL EN-

CONTRÁ-LO: Na Academia de Música ou no 
Palácio das Artes, ouvindo vocalistas, música 
clássica e world music, ou nos clubes de jazz 
Opus e Budapest. 

Quartos duplos a partir de US$ 350, incluindo 
café da manhã e crédito de US$ 100 para uso 
no spa.
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Check-in

Chegue ao 
hotel, vá às 

compras
Nossos novos mimos prediletos: 

parcerias incríveis entre 
designers e hotéis

2.

3.

1.

1. A marca Eden Being, da Oetker Collection, 
apresenta colaborações entre empresas 
de luxo e o grupo hoteleiro. Uma favorita: 
a mala Globe-Trotter feita para os 37 quar-
tos do Eden Rock – St Barths. O corpo 
da mala e a imagem do hotel dentro da 
tampa trazem uma sensação de refúgio 
insular a cada viagem. US$ 1.592, à ven-
da no Eden Rock e em edenbeing.com.

2. A versão de Christian Louboutin 
da babouche marroquina – criada para 
o Royal Mansour Marrakech, com 53 
quartos – leva aos pés os elaborados 
padrões de azulejos geométricos do 
hotel com o vermelho característico do 
designer nas solas. US$ 900, disponível 
exclusivamente na boutique do Royal 
Mansour Marrakech.

3. Esqueça o roupão tradicional e vista o 
loungewear do La Ligne no The Mark, de 
Nova York. As calças charmeuse de algodão 
e seda (com estampa inspirada nos pisos 
de azulejos exclusivos desse hotel com 150 
quartos) estão disponíveis para venda nas 46 
suítes do hotel. Camiseta Varsity, US$ 115, 
e calça boudoir, US$ 275, à venda no The 
Mark e em leshop.themarkhotel.com. 

As 25 suítes do Huka Lodge, na Nova Zelândia, às margens do rio, já formam o cenário para uma proposta romântica – 
imagine quando há um par de alianças de 18 quilates de ouro rosê feitas pelo joalheiro francês Chaumet à espera 
no cofre do quarto. A experiência custa US$ 3.550 por pessoa, incluindo uma garrafa de champanhe de boas-vindas, duas 
noites de hospedagem, todos os cafés da manhã e jantares e um par de alianças Chaumet.

VIRTUOSO LIFE14



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

UM ETERNO AMOR DE VERÃO
3201 COLLINS AVE. MIAMI BEACH
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Entrevista

Por que eu viajo
Lorenzo Martone, o fashionista viajante que fez 
da sua brand sinônimo de urban cool
ENTREVISTADO POR JULIANA A. SAAD

ORENZO MARTONE, 

o criador da Martone 

Cycling Co., a marca de 

bikes mais estilosa do 

momento, nasceu em São Pau-

lo e vive entre Nova York e Los 

Angeles. Estudou Luxury Brand 

Management na ESG em Paris 

e depois mudou-se para NY, 

onde passou a trabalhar com 

marketing e publicidade e se es-

tabeleceu no mundo da moda e 

lifestyle. Martone é sócio-funda-

dor, junto com Caitlin Shockley, 

da hypada agência de branding 

e PR The Creative, que realiza 

projetos de comunicação e

branding para empresas co-

mo Givenchy Beauty, Hermès 

e Porsche. Mas sua paixão 

por bikes o levou a fundar a 

Martone Cycling Company, em 

2013. A aura cool, o high-design 

e as cores marcantes das bikes 

da marca (roxa, azul, vermelha, 

branca e dourada são algumas 

das mais cobiçadas!) fizeram 

dela o objeto de desejo de 

celebrities e de brands – como 

a cervejaria italiana Peroni, 

para a qual o brasileiro criou 

uma coleção cápsula em 

2018. A vida ao ar livre, o pe-

dal, os amigos globais e o

A partir do alto: a cidade de Lugano e o lago homônimo, na 
Suíça; Martone; bikes da Martone Cycling Co.; e balão de ar 
quente, foto tirada em uma de suas viagens. 

VIRTUOSO LIFE16



gosto por viajar levam Martone a vários 

circuitos pelo mundo, sempre com 

muito estilo. Suas bicicletas coloridas e 

viagens aparecem em destaque em seu 

Instagram (@lorenzomartone). Abaixo, 

ele revela alguns dos seus lugares e 

histórias favoritos.

Para mim, viajar é a única maneira de 
enriquecer a alma. Minha viagem mais 
memorável e a primeira como jovem 

adulto foi aos 17 anos: fui para a Suíça 

com uma amiga carioca e fizemos um 

roteiro lindo, de trem, entre Zurique, 

Locarno, Lugano e Genebra.

O que norteia e influencia as escolhas 
dos meus destinos de viagem são as 
pessoas. E, hoje em dia, perto dos 40, 

isso é cada vez mais forte. Minha mãe 

sempre pergunta: “Por que você vai tan-

to a esse lugar ou àquele? Já foi tantas 

vezes!”. Mas eu repito que o motivo é o 

mesmo: vou por causa das amizades.

Os destinos que mais me surpreende-
ram foram Myanmar, Japão e África 
do Sul. Pelo fato de Myanmar ser tão 

detached do Ocidente, sinto que é quase 

um mundo à parte.

Sou superfã da culinária e da estética 
dos japoneses. Em minha opinião, o mi-

nimalismo e a simplicidade fazem deles 

o povo mais chique do mundo.

Na África do Sul, hospedei-me no 
Singita e fiz um safári no Sabi Sands 
Game Reserve. Acabei passando o Natal 

na Cidade do Cabo – uma mistura incrível 

de natureza, animais e um fim de ano 

superfestivo e animado –, na praia e no 

calor (coisas que não temos em Nova 

York no fim do ano). 

Certa vez, na loucura da alta estação, em 

meio a mil pequenas viagens a trabalho 

na Europa, comprei um bilhete de Londres 

para Gênova, na Itália, mas na verdade 

eu precisava ir a Genebra, na Suíça! Não 

percebi nada de errado em momento 

algum. Apenas quando já estava dentro 

do avião e os anúncios de bordo começa-

ram a ser feitos em italiano foi que pensei: 

“Por que um voo para Genebra (onde 

falam francês) está sendo anunciado em 

italiano?”. Foi aí que me toquei de que não 

estava indo para o lugar certo... mas já era 

tarde demais e tive de ir!

frio, sempre tenho comigo uma bermu-

da e um calção Speedo. Nunca se sabe 

quando vai rolar um mergulho ou uma 

jacuzzi surpresa.

Meus hotspots favoritos no mundo são 

o restaurante The Waverly Inn, no West 

Village, em Nova York; o Maya’s, um restô 

à beira-mar delicioso em Saint Barth; e o 

Berghain, um dos clubs mais badalados 

e exclusivos de Berlim.

PARA ONDE VAI?
Meu próximo destino é Sintra, em Portugal, 

onde escolhi comemorar meus 40 anos.  

“Minha mãe sempre pergunta: ‘Por que 
você vai tanto a esse lugar ou àquele? Já foi 
tantas vezes!’. Mas eu repito que o motivo é 

o mesmo: vou por causa das amizades.”

São muitos os lugares do mundo para 
quem gosta de pedalar. Está na minha 

lista percorrer o Chile de bicicleta. Já fiz 

biking na Califórnia: fui de São Francisco 

até Los Angeles pedalando – a viagem 

durou uma semana... Também já fiz pas-

seios bem legais no Japão e em cidades 

como Nova York, Paris e Londres. 

Nas minhas viagens eu levo roupas que 

não amassam muito, sempre em tons 

de branco, preto e cinza. E incluo alguns 

acessórios leves para “apimentar o look” 

(bandanas, pulseiras, relógios, pochetes). 

Mesmo que vá para algum destino mais 

Palácio Nacional da Pena, próximo a Sintra, 
Portugal, e (abaixo) família de leões na Sabi 

Sands Game Reserve, na África do Sul.
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SILVERSEA: UM ESTILO DE VIDA ALL-INCLUSIVE

•  Bebidas disponíveis dentro das suítes e 
em todo o navio, entre elas champanhe, 
destilados e vinhos seletos

• Suítes amplas com vista ao mar

• Serviço de mordomo em todas as suítes

• Gorjetas a bordo incluídas

• Atendimento personalizado: há praticamente  
 um membro da tripulação por hóspede

•  Restaurantes de diversas especialidades  
ou com escolha livre de assentos

• Serviço de quarto com tudo incluído

• Wi-Fi em todas as suítes 

•  Palestrantes convidados

VAMOS LEVÁ-LO ÀS PAISAGENS MAJESTOSAS 
DA AUSTRÁLIA E DA NOVA ZELÂNDIA

DESLUMBRE-SE
DIANTE DE UMA

BELEZA AUTÊNTICA

A natureza dá um show no Pacífico Sul. A boa vida no extremo meridional do planeta se apresenta na forma de praias espetaculares, o maior recife 
de coral do mundo e mais cangurus que humanos. Entardeceres cor de tangerina e fascinantes lagoas turquesa seduzem e encantam com suas 
paisagens celestiais, ao mesmo tempo que o litoral mágico e o esplendor verde da Nova Zelândia dispensam apresentações.

Entre em contato com o seu consultor de viagens Virtuoso para reservar a sua suíte e receber benefícios exclusivos.

DESCONTO DE US$ 1.500 POR PESSOA NAS RESERVAS FEITAS ATÉ 31 DE JULHO DE 2019.
Esta oferta não pode ser combinada com nenhuma outra. A oferta só é aplicável a viagens específicas. Todos os descontos, tarifas, ofertas, itinerários 
e programações estão sujeitos a alterações sem aviso. Entre em contato com o seu consultor de viagens Virtuoso para consultar os Termos e 
Condições na íntegra.
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•  Bebidas disponíveis dentro das suítes e 
em todo o navio, entre elas champanhe, 
destilados e vinhos seletos

• Suítes amplas com vista ao mar

• Serviço de mordomo em todas as suítes

• Gorjetas a bordo incluídas

• Atendimento personalizado: há praticamente  
 um membro da tripulação por hóspede

•  Restaurantes de diversas especialidades  
ou com escolha livre de assentos

• Serviço de quarto com tudo incluído

• Wi-Fi em todas as suítes 

•  Palestrantes convidados

VAMOS LEVÁ-LO ÀS PAISAGENS MAJESTOSAS 
DA AUSTRÁLIA E DA NOVA ZELÂNDIA

DESLUMBRE-SE
DIANTE DE UMA

BELEZA AUTÊNTICA

A natureza dá um show no Pacífico Sul. A boa vida no extremo meridional do planeta se apresenta na forma de praias espetaculares, o maior recife 
de coral do mundo e mais cangurus que humanos. Entardeceres cor de tangerina e fascinantes lagoas turquesa seduzem e encantam com suas 
paisagens celestiais, ao mesmo tempo que o litoral mágico e o esplendor verde da Nova Zelândia dispensam apresentações.

Entre em contato com o seu consultor de viagens Virtuoso para reservar a sua suíte e receber benefícios exclusivos.

DESCONTO DE US$ 1.500 POR PESSOA NAS RESERVAS FEITAS ATÉ 31 DE JULHO DE 2019.
Esta oferta não pode ser combinada com nenhuma outra. A oferta só é aplicável a viagens específicas. Todos os descontos, tarifas, ofertas, itinerários 
e programações estão sujeitos a alterações sem aviso. Entre em contato com o seu consultor de viagens Virtuoso para consultar os Termos e 
Condições na íntegra.
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A partir da esquerda: ambiente e cozinha do Bo Innovation; bolinhos de creme na brasa 
com pó de ouro, um pão de batata-doce, wontons crocantes e uma seleção de dim sums 

no Social Place; e tradicional barco de junco de Hong Kong no Victoria Harbour.

Mesa posta

A revolução do dim sum 
Chefs reinventam a tradicional cozinha cantonesa de Hong Kong

POR SARAH TRELEAVEN   FOTOGRAFIA DE LAURYN ISHAK

O INNOVATION É O TIPO DE LUGAR ONDE 
um garçom pode estremecer se uma única 
gota de água com gás cair da garrafa sobre 
a mesa. Mas essa instituição de Hong Kong 

também sabe ser jovial. Brinquedos antigos reves-
tem as paredes, e o menu-degustação do restaurante 
é ambicioso e atrevido: poucos minutos depois de eu 
me sentar, servem um prato de nome Child’s Play, um 
waffle de ovo recheado com cebolinha e jamón ibérico. É 
uma homenagem a uma comida clássica de Hong Kong 
(o waffle de ovo) com um toque decididamente liberal.

A cena culinária de Hong Kong tem sido famosa por 
suas ofertas internacionais elegantes, além do tradicional 

dim sum, mas, nos últimos anos, tem passado por um 
discreto renascimento. Os chefs em toda a cidade es-
tão modernizando muitos pratos clássicos da culiná-
ria local e se libertando das convenções cantonesas, 
que tendem a favorecer frutos do mar, arroz e carnes 
assadas preparadas de maneira altamente específica. 
Além disso, esses restaurantes representam o surgi-
mento de criações próprias de Hong Kong, que muitas 
vezes foram deixadas de lado pelo legado de colo-
nialismo e pela influência da China. A nova cozinha 
cantonesa de Hong Kong pertence exclusivamente a 
si mesma e ostenta os diversos detalhes da vida dessa 
metrópole subtropical. 

VIRTUOSO LIFE20



O pioneiro

BO INNOVATION
O chef autodidata Alvin Leung – conheci-
do como “Demon Chef” – pavimentou o 
caminho para a moderna cozinha canto-
nesa quando abriu este restaurante com 
três estrelas Michelin em 2003, usando 
técnicas de gastronomia molecular para 
adicionar leveza, textura e excentricidade 
a pratos familiares. A comida de Leung 
(ele a chama de “X-Treme Chinese”) ofe-
rece uma experiência elaborada na forma 
de um menu-degustação de 18 pratos 
com receitas de inspiração nostálgica, 
incluindo homenagens a Bruce Lee, an-
tigas vilas de pescadores agora cheias de 
arranha-céus e lembranças de infância. 
Leung é especialista na reinvenção de 
pratos do dia a dia, como a sopa de ma-
carrão de peito bovino enriquecida com 
tiras de carne tenra ou a canja transfor-
mada em um risoto coberto com vieiras e 
cebolinha. Em uma cidade repleta de op-
ções, esse é um sério candidato à melhor 
experiência de jantar-espetáculo. Loja 8, 
1/F The Podium, J. Senses, 60 Johnston 
Road, Wan Chai; boinnovation.com. 

Magia subterrânea

MOTT 32
Descer a escada rolante até este espaço no 
subsolo do prédio do Standard Chartered 
Bank, no distrito Central, é como se in-
filtrar no covil de um dos vilões dos filmes 
de James Bond. A comida, no entanto, é 
pura luz e bondade, com o ar perfumado 
pelo alho que queima nas frigideiras. O 
queridinho char siu – um clássico prato 
de carne de porco assada onipresente em 
toda a cidade, com algumas pequenas 
variações – é tenro, com fabulosos pe-
daços caramelizados. O chef Lee Man 
Sing, que ganhou duas estrelas Michelin 
no The Landmark Mandarin Oriental, 
também em Hong Kong, e recentemente 
inaugurou o restaurante irmão do Mott 
32, John Anthony, equilibra sabiamente 
os sabores: bolinhos recheados de garou-
pa são cobertos com minúsculas dunas de 
caviar e o cordeiro com cominho é servi-
do acompanhado de quiabo e cogumelos 
brancos. 4-4A Des Voeux Road, Central; 
mott32.com.

Luzes brilhantes, grande comida

HAPPY PARADISE
A decoração dominante neste moderno 
restaurante inaugurado em 2017 é a ilumi-
nação neon – raios brilhantes se espalham 

Em sentido horário, a 
partir do alto: Social 
Place, o distrito Cen-
tral, a sobremesa 
Everything Lotus do 
Bo Innovation e os 
bolinhos de vieiras, 
garoupas, caviar e cla-
ra de ovo do Mott 32.
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pelas paredes cobertas de azulejos ver-
des e rosados e uma escultura multico-
lorida brilha no bar bem abastecido. May 
Chow – nomeada a melhor chef da Ásia 
também em 2017 – compara seu restau-
rante a um filme de Wong Kar-Wai, in-
f luenciado pelas casas de chá de Hong 
Kong, por salões de massagem e salas 
de mah-jongg (um jogo de tabuleiro). No 
cardápio alegre e divertido, ingredientes 
familiares são trocados por alternativas 
surpreendentes, como os onipresentes 

Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: a versão agridoce da costela 
de porco do Happy Paradise, decoração de maneki-neko (gato da sorte) no Ho 
Lee Fook e o bar do Happy Paradise. Na página ao lado: macarrão dan dan de 
cordeiro do Ho Lee Fook.  

waffles de ovos doces e crocantes de Hong 
Kong, mas ali feitos com massa lêveda e 
servidos com bottarga (ovas de peixe sal-
gado). O char siu chega às mesas em cima 
do arroz mergulhado em banha de por-
co, um retorno aos tempos em que car-
nes caras eram fritas em uma gordura 
que depois serviria como tempero para 
prolongar o sabor. Os coquetéis também 
incorporam ingredientes locais, como 
o fernet com infusão de crisântemo e 
pandan (tipo de erva do Sudeste Asiático). 

UG/F, 52-56 Staunton Street, Central; 
happyparadise.hk.

O novo dim sum

SOCIAL PLACE
O dim sum é a refeição mais emblemática 
de Hong Kong. A cidade está repleta de 
opções, desde jantares requintados em 
restaurantes com estrelas Michelin até 
animados restaurantes familiares com 
gaiolas penduradas no teto. A missão do 
Social Place (parte de uma cadeia de três 

Mesa posta
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 O Ritz-Carlton, Hong Kong, com 312 

quartos, ocupa os andares 102 a 118 do 

edifício mais alto da cidade, em West 

Kowloon – tanto que os hóspedes deixam 

suas malas e vão direto para o futurista 

bar Ozone, no terraço. Se você quiser 

provar da comida tradicional cantonesa, 

faça-o no Tin Lung Heen, dono de duas 

estrelas Michelin, ou vá ao italiano Tosca, 

que tem uma estrela Michelin. Quartos 

duplos a partir de US$ 468, incluindo 

café da manhã e crédito de US$ 100 

para uso no hotel.

Refúgios de Hong Kong com refeições tão encantadoras quanto as vistas
COMER, DORMIR, REPETIR

DICA
“No Man Mo Dim Sum, no 

bairro de Sheung Wan, os chefs 
respeitam a tradição cantonesa, 

mas reinventam o dim sum: 
usam carne bovina em vez de 

carne de porco em bolinhos na 
brasa. A Nutella, popular entre as 
crianças locais, se faz presente 

na sobremesa.”

– Gwen Leung, consultora de 
viagens Virtuoso, Hong Kong

restaurantes fundada há três anos em 
Hong Kong) é criar uma atmosfera moder-
na para uma clientela mais jovem, menos 
interessada em tradições alimentares in-
digestas. Em um sábado recente, a filial de 
Tsim Sha Tsui estava cheia de famílias mul-
tigeracionais que desfrutavam de um esti-
lo de dim sum que utiliza ingredientes em 
voga, como gengibre em conserva e trufas 
negras. Os pães pretos na brasa recheados 
com creme e salpicados com ouro têm gos-
to de pastéis de nata, e foram claramente 

 A cozinha cantonesa também reina no 

Summer Palace, outro restaurante com es-

trela Michelin, este no Island Shangri-La, 
Hong Kong, hotel com 565 quartos situado 

no distrito Central. A luz preenche os quar-

tos (que têm lustres de cristal e papel de 

parede brilhante) através de janelas pano-

râmicas, e outros sete restaurantes servem 

frutos do mar, culinária japonesa e muito 

mais. Quartos duplos a partir de US$ 408, 

incluindo café da manhã e crédito de 

US$ 100 para refeições ou traslado parti-

cular de ida ou volta para o aeroporto.

 Inaugurado em março no bairro de 

Kowloon, o Rosewood Hong Kong, que 

tem 413 quartos, acrescenta oito novos 

restaurantes à paisagem culinária da 

cidade, incluindo a cozinha chinesa do 

Holt’s Café e do The Legacy House, além 

dos coquetéis experimentais do DarkSide. 

Outras razões para fazer o check-in: a filial 

do centro de bem-estar Asaya e amplos 

espaços no jardim ao ar livre. Quartos 

duplos a partir de US$ 550, incluindo café 

da manhã e crédito de US$ 100 para 

jantar ou para uso no spa.  

criados com o Instagram em mente. Já o 
frango frito Szechuan tem como acompa-
nhamento um molho refrescante de manga 
servido em uma casca de ovo que enrique-
ce o sabor do prato e refresca o paladar. 
Loja 303, Silvercord, 30 Canton Road, Tsim 
Sha Tsui, Kowloon; socialplace.hk.

Jantar festivo

HO LEE FOOK
A primeira coisa que os clientes veem 
quando entram no Ho Lee Fook é uma 

cozinha bem iluminada e aberta, onde o 
chef Jowett Yu e sua equipe hiperfocada 
preparam as refeições da noite. A sala de 
jantar subterrânea, embora bem menos 
iluminada, é mais alegre: um hip-hop das 
antigas em alto volume compete com a 
conversa de uma multidão animada, e 
caixas de luz nas paredes destacam qua-
dros que retratam cenas clássicas de Hong 
Kong. O cardápio oferece uma variedade 
de pratos de estilo caseiro reinventados: 
torradas de camarão adquirem a doçura 
de uma maionese cremosa e generosos 
pedaços de cordeiro e óleo de pimentão 
complementam o macarrão dan dan re-
vestido com molho doce de amendoim. 
Guarde espaço no estômago para a so-
bremesa “Breakfast 2.0” – flocos de mi-
lho doce, nozes, nibs de cacau com café e 
sorvete dão um novo sentido ao tradicio-
nal cereal matinal. Térreo, 1-5 Elgin Street, 
Soho; holeefook.com.hk.
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Papo de bar

Amada 
transparência 
Os bares de vodca de Varsóvia agitam a vida 
noturna na Polônia 

POR TIM JOHNSON
FOTOGRAFIA DE NANNA DÍS

OME UM ASSENTO EM UM BAR DE 
Varsóvia e você logo descobrirá que um 
autêntico boom de coquetéis de vodca 
varre a capital polonesa. Junto com a 

Rússia, o país sempre afirmou ser o berço do 
destilado. Mas enquanto os russos bebem sua 
vodca pura – sem exceções –, os poloneses pre-
ferem brincar com a bebida nacional, como tem 
sido visto na recente onda de jovens destilado-
res e bartenders da cidade que misturam vodcas 
envelhecidas em barris com estranhas e mara-
vilhosas infusões. 

No ano passado, o Museu Polonês da Vodca foi 
inaugurado dentro do que já foi a maior destila-
ria do país. Foi ali que, em 1915, um rio de vodca 
jorrou pelas calçadas, quando soldados russos 
em retirada derramaram 10 milhões de litros 
nas ruas com o objetivo de atingir o coração e 
a alma da nação (wódka significa “aguinha” em 
polonês). Com os destilados agora fluindo em 
taças e coqueteleiras, as noites na cidade se des-
dobram em diversas tavernas, em grande par-
te baratas, desde os paralelepípedos da Cidade 
Velha até os becos de Praga, um antigo bairro 
degradado que hoje está sendo transformado 
com a presença de lofts e cafés – e, é claro, bares.   

A partir da esquerda: 
The Long Bar, no Raffles 
Europejski, e o coquetel 
de maracujá, prosecco e 

vodca do Klar.
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Excepcionalmente localizado no coração cultural da cidade, o único Modern Grand Hotel de 
Amsterdã deu continuidade ao legado da escola de música Conservatorium, criando espaços 
inspiradores, lindamente adaptados à vida contemporânea. O exclusivo Museum Package 
inclui dois ingressos para um dos renomados museus de Amsterdã, além de um chá da tarde 
de temática cultural.

Para mais informações, visite www.conservatoriumhotel.com

SUA ESTADIA NO CORAcaO
CULTURAL DA CIDADE
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Para os iniciados

THE ROOTS BAR & MORE
Este bar aconchegante na rua mais elegan-
te de Varsóvia cultiva camomila, capim-
-bisonte e inúmeras outras ervas para 
infundir suas vodcas, inclusive uma op-
ção com raiz-forte, perfeita para bloody 
marys. Para os conhecedores, há um co-
quetel de vodca envelhecida por três meses 
em barril. O Elixir, restaurante e “ate-
liê de vodca” do mesmo dono situado ao 
lado, tem centenas de variedades e ofere-
ce jantares com harmonização. Confira 
as antigas coqueteleiras polonesas e uma 
cópia da primeira edição do manual de 
coquetéis de Jerry Thomas (só há seis no 
mundo) em seu pequeno museu temático. 
Wierzbowa 11; therootsbar.com.

Hot spot

WODA OGNISTA 
Com um nome que se traduz como “água 
de fogo” em português, este espaço sub-
terrâneo com tetos de estanho prensado, 
paredes de carvalho polonês, um antigo 
forno de tijolos e banquetas tem um clima 
um tanto de speakeasy (os antigos bares se-
cretos da Lei Seca americana) – o que faz 

DICA
“Os aconchegantes restaurantes à luz de velas no Centro Histórico de Varsóvia 
fazem você se sentir como se estivesse em um maravilhoso túnel do tempo. O 

preço vale muito a pena. Experimente o Zapiecek para se deliciar com a cozinha 
tradicional – tivemos um jantar incrível para três pessoas, com bebidas, por 

muito menos do que se poderia esperar.”

– Jerry Mocerino, consultor de viagens Virtuoso

A Praça do Castelo marca a entrada 
da Cidade Velha de Varsóvia.



Papo de bar

conserva aos bolinhos com manteiga de 
trufas e cebolinha, passando por um res-
quício dos tempos do comunismo: porco 
cozido na lata em sua própria gordura, co-
berto com geleia. Plac Konesera 1; wuwu.bar.

Vida em sociedade

KLAR 
Multidões se apertam neste que é um dos 
melhores pátios da cidade, situado em um 
pequeno bar em frente à Praça Herbert 
Hoover. A atração: coquetéis de vodca 
cheios de infusões e corantes caseiros – 
cerca de 50 no total, alinhados atrás de 
um bar iluminado que parece um armá-
rio de remédios maluco. Cada infusão é 
feita com ingredientes de aldeias locais 
e mercados de agricultores, e pode levar 
meses para ser plenamente consumível. 
Experimente a vodca com infusão de be-
terraba – sucesso de vendas – ou talvez 
algo com pimenta defumada, picles ou 

sentido, já que o Woda Ognista relembra o 
período entreguerras, nas décadas de 1920 
e 1930, um tempo de liberdade e ebulição 
cultural em Varsóvia. Todos os elemen-
tos remetem a essa era, dos antigos coque-
téis recuperados aos uniformes de época 
da equipe. Coquetéis sazonais rotativos 
inspiram-se na arte do entreguerras, assim 
como poesias, canções, figuras famosas e 
muito mais. Wilcza 8; wodaognista.com. 

Obrigatório

WUWU 
Todo em vidro e neon, este bar anexo ao 
Museu Polonês da Vodca é um destaque 
da reinvenção do bairro de Praga. Peça 
um item da lista de mais de 60 pregada na 
parede e harmonize-o com um dos pra-
tos da casa. As receitas da chef Adriana 
Marczewska, uma celebridade local, dão 
um toque gourmet aos ingredientes polo-
neses, do tutano assado com cebolinha em 

ruibarbo. No verão, quase todas as noites 
há música ao vivo no bar. E você também 
pode agendar uma aula com antecedên-
cia para aprender a fazer o vodca sour 
da casa e mais três bebidas. Krakowskie 
Przedmiescie 41; klarcocktailbar.com.

Clássico importado

LONG BAR
Procure sentar-se em um dos 50 luga-
res no longo bar de mármore do Raff les 
Europejski, emoldurado por um mural 
de azulejos criado pelo artista polonês 
Jaroslaw Flicinski, que tem várias obras 
no Museu Nacional de Arte Moderna. 
Peça a vodca de batata triplamente desti-
lada, criada exclusivamente para o hotel 
por Chopin, seja uma dose, seja como in-
grediente de coquetéis criativos, como o 
Warsaw sling, uma versão do Leste Euro-
peu do clássico coquetel de Cingapura. 
Krakowskie Przedmiescie 13.

Em sentido horário, a partir da esquerda: uma primeira edição 
do clássico manual de Jerry Thomas, no The Roots Bar & 

More; a arquitetura da Cidade Velha; o coproprietário do Woda 
Ognista, Emil Oponowicz, mistura um xarope de rosas e uma 

vodca com infusão de beterraba; e o Museu Polonês da Vodca.
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Devolvido à glória dos anos 1920 após uma 

reforma e reaberto no verão passado, 

o Raffles Europejski Warsaw recebe os 

hóspedes com uma das maiores coleções 

de arte privadas da Polônia (são 120 artis-

tas poloneses) e 106 quartos com toques 

criativos, como bibliotecas e composições 

de mármore do horizonte da cidade. Quar-

tos duplos a partir de US$ 260, incluindo 

café da manhã, um tour de arte com o 

concierge artístico do hotel, crédito de 

US$ 100 para uso no hotel e traslados de 

ida e volta para o aeroporto.

Ao lado do Palácio Presidencial, o histó-

rico Hotel Bristol, Warsaw, que abriga o 

Café Bristol, um centro social e cultural da 

cidade desde 1901, possui 206 quartos com 

decoração em estilo art nouveau e janelas 

com molduras de mogno. Quartos duplos a 

partir de US$ 164, incluindo café da manhã e 

traslado de ida ou volta para o aeroporto.  

Um brinde ao conforto e ao gosto refinado 
nesses dois hotéis históricos

NOITE DE REIS 

A partir da esquerda: tutano, salsa e cebolinha em conserva harmonizados com 
uma dose de vodca no WuWu e o The Roots Bar & More.



Na minha mala

1. Minha bolsa Loro 
Piana é a bagagem mais 

prática que já possuí.  

2. Um relógio Audemars 
Piguet, presente do meu 

filho para me ajudar a 

manter o controle do 

tempo, porque estou 

sempre em movimento.

3. Uso produtos cosmé-

ticos da Natura Bissé há 

anos; são hidratantes 

e me deixam com uma 

aparência jovem.

4. Os macacões e as 

roupas de duas peças 

de Carolina Ritzler e 

Loro Piana são con-

fortáveis e têm uma 

aparência luxuosa.  

5. Música clássica. Eu 

adoro ouvir o violinista 

Joshua Bell, a pianista 

de jazz Keiko Matsui e 

as sinfonias de Sergey 

Rachmaninoff. A música 

é uma companhia cons-

tante na minha vida.     

6. O perfume Velvet 
Rose & Oud, da Jo Ma-
lone, é um aroma limpo, 

fresco e leve.

7. Brincos de diamantes 
feitos em Nova York são 

a base do meu guarda-

-roupa de viagem.

8. Sapatos Rothy’s são 

os melhores companheiros 

de viagem para seus pés,

porque são fáceis de encai-

xar na mala e ainda laváveis 

à máquina. Não importa

aonde eu vá, eu amo andar!  

9. Um scarf Sheila 
Johnson Collection. As 

imagens nos lenços são 

fotos que tirei durante 

minhas viagens e elas 

ocupam um lugar espe-

cial no meu coração.    

6.

9.

8.

3.

Sheila C. Johnson em 
sua fazenda em The 

Plains, na Virgínia.

A empresária Sheila C. Johnson gosta do luxo confortável
RETRATO DE STACY ZARIN GOLDBERG

OJE COM 70 ANOS, SHEILA 
C. Johnson desenvolveu 

um currículo formidável: é 

cofundadora de uma rede 

de televisão, proprietária de três 

times profissionais (inclusive a 

equipe norte-americana da NBA, 

Washington Wizards), produtora de 

filmes, filantropa e fundadora de 

grupo hoteleiro. Essa última emprei-

tada começou com o Salamander 

Resort & Spa na Virgínia, Estados 

Unidos. “A partir do momento em 

que pisei nos 140 hectares da pro-

priedade, me senti inspirada a 

construir um resort e spa de alto 

nível que homenageasse a comuni-

dade do entorno”, diz ela a respeito 

do refúgio com temática equestre. 

Viagens recentes a levaram a Londres 

para assistir a seus Wizards joga-

rem contra o Knicks e a Paris com 

o chef Patrick O’Connell para cele-

brar sua terceira estrela Michelin. 

Ela tem uma viagem marcada para 

Milão para visitar o showroom de 

seu filho, o designer Brett Johnson, 

e está de olho na Sicília – a casa 

de seu avô paterno. “A maneira 

como eu viajo é a maneira como 

eu gosto de descrever meus hotéis: 

luxo confortável”, ela diz.

NÃO SAIO DE CASA SEM: 

Meus itens essenciais
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Renovação em ação: o quintal do 
Heckfield Place, na Inglaterra, e 
(ao lado) os ovos das galinhas locais. K
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VIAGENS SUSTENTÁVEIS

por LISA WOGAN

De pequenos gestos a grandes ações,

do mundo um lugar melhor
hotéis estão fazendo 

SPERAMOS MUITO DOS MELHORES 
hotéis do mundo: cenários deslumbrantes, 
comida excepcional e excelente serviço. 

E, mais do que nunca, aumenta a demanda 
por viagens memoráveis que não aconteçam 
apenas em função dos lugares que visitamos 
ou das pessoas que neles vivem. Estabeleci-
mentos conscientes compreendem isso de 
uma forma profunda e vão além de um sim-
ples “não prejudique”. Eles encontram novas 
maneiras de apoiar as comunidades locais, 
preservar a cultura e as tradições e proteger os 
recursos naturais. Do cuidado com as tartaru-
gas e confecção de sabonetes artesanais à cria-
ção de apiários e manutenção de santuários 
felinos, hotéis e resorts estão dando um novo 
sentido à viagem sustentável – e propiciam 
aos viajantes ainda mais razões para amá-los.
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estimulam os pássaros a fa-
zer seus ninhos, as abelhas 
zumbem em torno de dez col-
meias, três arboristas cuidam 
de um impressionante jardim 
botânico e a linha de produtos 
de beleza Wildsmith utiliza in-
gredientes da terra – e, ao mes-
mo tempo, presta homenagem 
ao inovador jardineiro da pro-
priedade no século 19, William 
Walker Wildsmith. Quartos du-
plos a partir de US$ 395, incluindo 
café da manhã e um almoço para 
duas pessoas.  – MARIKA CAIN

ou até mesmo um guardanapo 
de papel. Porta-copos de linho 
engomado substituem os de pa-
pel no frigobar, que é reabaste-
cido diariamente com lanches 
cortesia feitos no local, bem 
como garrafas de vidro reutili-
záveis de água com e sem gás, 
cerveja de gengibre artesanal 
e licores para misturar nos 
drinques. E, embora o progra-
ma de alimentos seja sustentá-
vel, ele está longe de ser o único 
empreendimento ecológico em 
Heckfield: ali, as plantações

retorno ao campo de chefs 
como Alice Waters e Thomas 
Keller, Gyngell evita os mo-
dismos alimentares em favor 
do uso de produtos cultiva-
dos nas proximidades, em 
solo saudável. “Os alimentos 
cultivados perto de casa são 
mais gostosos”, diz ela. “Eu 
tenho trabalhado dessa for-
ma pelo menos há 20 anos.” 

A maioria dos ingredientes 
usados nas receitas dos res-
taurantes de Gyngell no local – 
o Marle e o Hearth –, assim 
como as flores que decoram a 
propriedade, provém da hor-
ta orgânica e biodinâmica de 
Heckfield, com 2 hectares de ex-
tensão. Cerca de 400 galinhas 
poedeiras vagam livremente 
pela propriedade e produzem 
todos os ovos de que o hotel 
precisa. E no ano que vem deve 
entrar em operação uma pe-
quena produtora de leite, que 
fornecerá laticínios não ape-
nas para os restaurantes mas 
também para um queijeiro 
local. Há ovelhas e cordeiros, 
porcos e leitões, um novo po-
mar e planos ambiciosos pa-
ra a criação de uma cozinha-
-laboratório, um pub e muito 
mais. “Nossa saúde depende 
intrinsecamente da saúde do 
planeta”, diz Gyngell. “Não 
podemos separar as duas.”

E você se surpreenderá se 
encontrar um único pedaço 
de plástico na propriedade – 

OR AM NECESSÁRIOS 
nove anos para reformar 
Heckfield Place, a casa 

georgiana de 1760 que virou 
hotel em uma propriedade de 
180 hectares em Hampshire. E 
você entende o porquê no mo-
mento em que faz o check-in. 
Antigo local de eventos espo-
rádicos transformado em um 
elegante refúgio projetado por 
Ben Thompson, pupilo de Ilse 
Crawford, a casa agora res-
plandece lindamente com la-
reiras de mármore restauradas, 
tapetes persas em pisos de 
carvalho inglês, xícaras com 
asas tão delicadas como ga-
vinhas e a deslumbrante co-
leção de arte contemporânea 
do proprietário Gerald Chan 
(também fundador de uma 
empresa de biotecnologia). Mas 
o que se revela de verdade no 
momento da chegada não é só 
o que já existe lá: é também o 
que um dia virá a existir. 

Talvez a melhor revelação 
do potencial da propriedade 
esteja no prato. Skye Gyngell, 
ex-head chef do Petersham 
Nurseries, restaurante londri-
no estrelado pelo guia Michelin, 
atualmente no Spring, supervi-
siona o programa de culinária 
do hotel carregando consigo 
seu compromisso com a sus-
tentabilidade. Criada em meio 
à revolução dos alimentos sau-
dáveis na década de 1970 e 
inspirada pelo movimento de 

GENTE

Trabalhadores da indústria hoteleira que estão fazendo a diferença

HECKFIELD PLACE, REINO UNIDO
Skye Gyngell:

Um fim de semana verde no interior 
da Inglaterra

NA
CAPA

Skye Gyngell no 
restaurante Marle, 
em Heckfield Place.
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frutas e vegetais orgânicos nas 
propriedades Sofitel na Fran-
ça; e em uma limpeza anual do 
Rio Siem Reap, no Camboja, 
organizada pelo Raffles Grand 
Hotel d’Angkor.

“Os clientes procuram ex-
periências cada vez mais pro-
fundas e significativas”, diz ele. 
E mostrar que há esforços sen-
do feitos em matéria de sus-
tentabilidade é uma maneira de 
satisfazer esse desejo. 

Herrmann acredita que o 
programa mais bem-sucedido 
desde que assumiu o cargo é 
o Plant for the Planet. Desde 
2009, a Accor incentiva os hós-
pedes a reutilizar suas toalhas 
em estadias de muitas noites. 
Em troca, a empresa reverte 
metade do que economiza (em 
água, energia e detergentes) no 
plantio de árvores. Como resul-
tado, 7 milhões de árvores já se 
enraizaram em 28 países.

UMA PEGADA AMBIENTAL 
traz muita responsabilidade – 
e diversas oportunidades. Esse 
é o ponto-chave para Arnaud 
Herrmann. Diretor de desen-
volvimento sustentável do gru-
po hoteleiro Accor, Herrmann 
define políticas inovadoras pa-
ra 4,8 mil propriedades em cem 
países, nas quais 280 mil fun-
cionários atendem a milhões 
de visitantes todos os anos.

Ele comanda o setor com um 
plano abrangente de sustenta-
bilidade denominado Planet 
21 – Acting Here. A implanta-
ção, no entanto, varia de acor-
do com o local. “Se há uma lição 
a ser aprendida com nossas 
conquistas, é a de combinar 
metas globais com o conheci-
mento local”, diz Herrmann. 
Na prática, isso se traduz em 
apiários nos hotéis Fairmont, 
do Monte Quênia a Montreal, 
no Canadá; em quase 100% de 

que vivem em torno das re-
servas onde os lodges da rede
Singita estão localizados, aju-
dando-as a prosperar. Todos os 
anos, apenas dez entre cente-
nas de jovens candidatos são 
aceitos no rigoroso programa 
de treinamento, que inclui ex-
periência prática nas cozinhas 
do Singita. 

Depois de obter a qualifica-
ção de Cozinheira Profissional 
em 2014, Khoza rapidamente 
subiu na hierarquia, conquis-
tando o respeito de seus pares 
e conseguindo um estágio no 
aclamado Blue Hill at Stone 
Barns, em Nova York. Agora 
chef nos lodges Lebombo e 
Sweni, ambos da rede Singita, 
ela sustenta seus dois filhos, 
além de tias, sobrinhas, sobri-
nhos e três irmãos. 

TSAKANE KHOZA, CONHE-
cida como “TK”, cresceu em 
um vilarejo nos arredores 
do Parque Nacional Kruger, 
na África do Sul. “Quando 
criança, eu sempre ajudava 
minha mãe a cozinhar. Era 
isso que sustentava a famí-
lia, e eu queria ser como ela”, 
conta. Então, quando Khoza 
soube da Escola de Culiná-
ria Comunitária do Singita, 
inscreveu-se imediatamente.

Criada em 2007, a escola 
faz parte de uma iniciativa de 
desenvolvimento comunitário 
voltada ao auxílio das famílias 

ACCOR HOTELS, paris
Arnaud Herrmann: 

Harmonizando grandes ideias 
com uma volta às raízes

SINGITA, ÁFRICA DO SUL
Tsakane Khoza:

Receita de futuro

A cada ano, apenas dez entre centenas 
de jovens candidatos são aceitos no 
rigoroso programa de treinamento da 
rede Singita, que inclui experiência 

prática na cozinha dos lodges. 

A chef Tsakane Khoza.

Abelhas no Fairmont 
Olympic Hotel em 
Seattle e (acima) 
Arnaud Herrmann.
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oportunidade para gerar em-
prego”. Durante a estada de sua 
família no Four Seasons Lanai, 
Upchurch ouviu histórias, par-
ticipou de uma aula de hula e 
juntou-se a algumas tecelãs. 
“Foi descontraído e acolhedor”, 
diz ela. “Muito bonito.” 

O isolamento de Lanai aju-
dou a preservar as qualidades 
que fazem os visitantes se senti-
rem no Havaí de 80 anos atrás. 
O toque do ukulele, a confecção 
de guirlandas de flores, o pre-
paro do poi (massa de inhame) 
e o som das conchas estão inte-
grados ao dia a dia do resort. A 
consultora de viagens Virtuoso 
Lila Fox diz: “Lanai tem um cli-
ma intimista, exclusivo e sos-
segado – passa longe do radar 
do turismo. Muitas pessoas 
não sabem disso. Eu digo aos 
clientes que é o ‘Havaí vinta-
ge’”. Quartos duplos a partir de 
US$ 1.150, incluindo café da ma-
nhã e crédito de US$ 100 para 
uso no spa.

de extinção e levaram centenas 
de gatos selvagens para um san-
tuário (também uma atração 
para os visitantes), de modo que 
as aves petréis-havaianos, suas 
presas, possam nascer e ama-
durecer em paz. 

No centro da ação está o Four 
Seasons Resort Lanai, motor 
para a sustentabilidade econô-
mica da ilha. Reaberta em 2016 
após meticulosa renovação que 
durou vários anos, a proprie-
dade de 213 quartos possui pis-
cinas em estilo lagoa, jardins 
exuberantes, uma filial do res-
taurante Nobu com a opção 
inédita de reservar uma mesa 
para o mesmo dia e um “quin-
tal” de 36 mil hectares. 

A embaixadora de sustenta-
bilidade Virtuoso Jessica Hall 
Upchurch, que visitou a ilha 
recentemente com sua famí-
lia, diz: “Parte da abordagem 
de Larry Ellison foi ajudar a 
trazer de volta a cultura e a his-
tória locais, fazendo disso uma 

de liderar mudanças como di-
retor de operações da Pulama 
Lanai, a empresa administra-
dora de Ellison cuja base fica 
no Havaí.

As iniciativas vão da restau-
ração da infraestrutura à prote-
ção de espécies animais e con-
servação da água. A empresa 
local de fornecimento de água, 
por exemplo, instalou medi-
dores inteligentes em todas as 
residências e empresas da ilha, 
envolvendo os moradores lo-
cais no esforço para reduzir o 
consumo. Hoje, apesar de sus-
tentar uma população maior e 
uma economia mais robusta, 
Lanai consome muito menos 
água do que durante a época 
das plantações de abacaxi. 

Conservacionistas, biólogos 
e botânicos da equipe do resort 
também trabalham para pro-
teger espécies ameaçadas e 
endêmicas. Eles construíram 
cercados para manter os ratos 
longe dos caracóis ameaçados 

EIS ANOS ATRÁS, O BI- 
lionário Larry Ellison, fun-
dador da Oracle, comprou 

97% da menos populosa das 
ilhas havaianas. A transição da 
antiga plantação de abacaxis 
para o turismo no início da dé-
cada de 1990 tinha sido instável: 
em 2012, a infraestrutura havia 
se desgastado e as perspecti-
vas de manutenção das ins-
talações na ilha não pareciam 
animadoras. Agora, porém, gra-
ças a um plano de manejo 
guiado por princípios susten-
táveis e financiado por uma 
vasta fortuna, as coisas estão 
melhorando para os mais de 
3 mil cidadãos de Lanai, suas 
plantas, sua fauna endêmica e 
o Four Seasons Resort Lanai.

“Há muito mais otimismo em 
relação ao futuro, pois os mo-
radores veem o nível de com-
prometimento e a paixão por 
levar a ilha a um patamar sus-
tentável”, diz Kurt Matsumoto, 
nativo de Lanai encarregado 

FOUR SEASONS RESORT LANAI, HAVAÍ, Estados Unidos
Um motor de luxo para impulsionar a antiga cultura havaiana

O Four Seasons e 
(à esquerda) a família 

Upchurch no Havaí.

REVITALIZAÇÃO

Hotéis onde mudanças fundamentais de longa duração fazem parte do plano de negócios
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206 quartos, suítes e villas • atividades exclusivas no deserto  
• experiências gastronômicas personalizadas • magnífico Spa Anantara

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

LIFE IS A JOURNEY.

voluntariado todos os anos para escolas 
próximas, promovem limpezas na praia e, 
muitas vezes junto com hóspedes, ajudam a 
proteger os ninhos de tartarugas-marinhas 
que se escondem na areia. Quartos duplos a 
partir de US$ 315, incluindo café da manhã e 
crédito de US$ 100 para uso no hotel.

VICEROY RIVIERA MAYA, MÉXICO 
VIDA LIMPA NA PENÍNSULA DE IUCATÃ

UM SINAL DE QUE AS COISAS SÃO  
diferentes no Viceroy Riviera Maya é o 
“concierge de sabonete”. Nas 41 villas com 
telhados de palha à beira do Caribe, os 
hóspedes escolhem as fórmulas sazonais 
elaboradas por membros da comunidade 
maia com o uso de ingredientes orgâni-
cos locais. Além disso, o resort utiliza água 
de reúso para irrigação, uma horta local 
fornece os ingredientes para a cozinha e 
um jardim de ervas proporciona os ele-
mentos necessários para os tratamentos 
do spa conduzidos pelo xamã residente. 
Villas a partir de US$ 469, incluindo café da 
manhã e crédito de US$ 100 para uso no hotel.

UXUA CASA HOTEL & SPA, BAHIA
Incubadora de ecoativistas

SITUADO EM TRANCOSO, O UXUA 
Casa Hotel & Spa oferece uma prova vívi-
da do valor de proteger tesouros naturais 
e culturais. Em 2017, esse hotel de 11 casas 
cofundou a MAMA Trancoso para pro-
mover uma geração de ativistas a serviço 
da comunidade. O curso anual, destinado 
a 11 adolescentes locais, concentra-se no 
ambientalismo, na educação cívica e na 

comunicação, fazendo uso de filmes, mú-
sica, arte, eventos, mídias sociais e muito 
mais. Os hóspedes do Uxua são convida-
dos a participar de uma aula. Casa com um 
quarto a partir de US$ 580, incluindo café da 
manhã, almoço com menu-degustação e tras-
lado de ida do aeroporto para o hotel.

GOLDENEYE, JAMAICA
Instrumentos de mudança

CHRIS BLACKWELL SABE BEM COMO  
causar um impacto duradouro. Fundador 
da Island Records, ele ajudou a atrair a aten-
ção do mundo para o reggae. Como hote-
leiro e criador da Oracabessa Foundation, 
Blackwell trabalha para melhorar as condi-
ções das comunidades em torno de seus ho-
téis-boutique, dentre eles o GoldenEye, com 
45 quartos. Além dos programas vocacio-
nais voltados para o turismo e do atendi-
mento a jovens em situação de risco, a funda-
ção apoia esforços para repor peixes no mar 
e replantar corais em águas que estão entre 
as mais degradadas do mundo. Funcio-
nários do hotel doam centenas de horas de 

Uxua Casa 
Hotel & Spa.
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EM UMA COMPACTA ESTRU-
tura retangular apoiada sobre 
palafitas oblíquas fincadas nas 
rochas banhadas pelo Atlân-
tico Norte, o Fogo Island Inn, 
na costa de Terra Nova, faz 
excelente uso do design mar-
cante. Em cada um dos seus 29 
quartos, cadeiras de balanço 
artesanais, bancos, cabeceiras, 
colchas e tapetes conseguem 
ser, ao mesmo tempo, elegan-
tes e charmosos – resultado do 
trabalho conjunto de designers 
internacionais e artesãos da 
Ilha do Fogo. A mobília está à 
venda, e os viajantes podem 
se sentir bem ao levá-la para 
casa porque, assim como ocor-
re com as reservas dos quartos, 
uma porcentagem dos lucros 
é reinvestida na comunidade 
pela Shorefast, fundação en-
carregada de criar sustentabi-
lidade econômica e cultural 
em uma região afetada pelo 
colapso da pesca de bacalhau 
nos anos 90. Cadeira de balan-
ço US$ 3.650. Quartos duplos a 
partir de US$ 1.471, incluindo 
todas as refeições e crédito de 
US$ 100 para uso no hotel.

quartos. Uma homenagem 
à cidade, o robe, criado pela 
célebre marca Dos Caroli-
nas, apresenta o plissado ca-
racterístico das tradicionais 
guayaberas mexicanas. Robe 
US$ 180. Quartos duplos a par-
tir de US$ 350, incluindo café da 
manhã e um almoço ou jantar 
para duas pessoas.

de um complexo cervejeiro 
do século 19 que durou 15 
anos e estava abandonado. 
Todos os detalhes do ho-
tel são perfeitos, do teto de 
metal e da escada de ferro 
fundido em espiral aos ro-
bes de luxo Guayarobes, que 
se encontram pendurados 
em cada um dos seus 146 

ODEADO POR LOJAS 
inusitadas e restaurantes 
que funcionam como in-

cubadoras para jovens chefs, 
o Hotel Emma é a joia da 
coroa do bairro de Pearl, na 
margem do Rio San Antonio. 
Esse bairro antes degradado 
foi completamente reinven-
tado graças à revitalização 

HOTEL EMMA, TEXAS, Estados Unidos
Envolto em tradição

FOGO ISLAND INN, CANADÁ
Artesanato de balanço   

Robes de luxo no 
Hotel Emma, em 
San Antonio.

Cadeira sustentável 
da Ilha do Fogo.

PRODUTOS

Lembranças significativas que dão suporte aos artesãos locais
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Entre em contato com seu 
consultor de viagens Virtuoso

Leve encanto 
na mala 

Só a Holland America Line combina 
viagens enriquecedoras com cruzeiros no 
estilo clássico. Escolha entre uma seleção 

incomparável de roteiros com escalas 
em mais de 400 portos e desfrute de 

encontros autênticos com povos, lugares 
e culturas fascinantes em todo o mundo.

Registro do navio: Holanda

pequenos lotes de produtos das redonde-
zas, como azeite, mel e flor de sal Salma-
rim. Colhida à mão nas lagoas e brejos 
de um santuário de pássaros, a flor de 
sal – considerada por muitos chefs como 
o melhor sal do mundo – é criada quando 
o tempo, o ar, o sol e a paciência humana 
encontram o Oceano Atlântico. Flor de sal 
a partir de US$ 20. Quartos duplos a partir 
de US$ 260, incluindo café da manhã e uma 
massagem de 50 minutos para duas pessoas.

AMANFAYUN, CHINA
Nobre arte 

A FILOSOFIA BUDISTA INSPIRA A CA-
ligrafia, as pinturas de paisagens e as foto-
grafias nas paredes do resort Amanfayun, 
com 46 quartos, em Hangzhou, na China, 
da mesma forma como permeia a vila vi-
zinha e o lago próximo, Patrimônio Mun-
dial da Unesco. Os objetos de arte estão 
disponíveis para compra: os hóspedes po-
dem levar consigo obras de um ex-monge 
da Mongólia Interior, de talentosas crian-
ças locais e de um quase eremita que pinta

VILA MONTE FARM HOUSE, PORTUGAL
O sal da paciência

ENTRE NO CLIMA E NO RITMO DA 
vida rural do Algarve, em Portugal, du-
rante uma visita à Vila Monte Farm House, 
com 55 quartos, e leve para casa o sabor 
da região. A pequena mercearia do Vila 
Monte é cuidadosamente abastecida com 

Uma pitada de 
sabor português.

as montanhas, os campos de chá e as flo-
restas de bambu do entorno do resort. O 
preço das obras varia. Quartos duplos a par-
tir de US$ 730, incluindo café da manhã e cré-
dito de US$ 100 para jantar.

 GRand velas riviera maya, mÉxico
Fauna artesanal

UM PORCO-ESPINHO COM ESPINHOS 
listrados, um tamanduá floral, um maca-
co de bolinhas: essas são as figuras que po-
voam o Grand Velas Riviera Maya, resort 
com 539 suítes. Esculpida em madeira co-
pal e pintada por artesãos de Oaxaca, uma 
dessas pequenas esculturas de arte po-
pular, conhecidas como alebrijes, é entre-
gue na última noite aos visitantes que se 
hospedam nas suítes Grand Class. Há 
alebrijes maiores à venda na loja do resort 
por até US$ 200. Quartos duplos a partir 
de US$ 414 por pessoa (suítes Grand Class 
a partir de US$ 594 por pessoa), incluindo 
todas as refeições e bebidas, uma garrafa de 
mezcal, crédito de US$ 50 para uso no spa e 
traslado de ida ao aeroporto. 



EXPERIÊNCIAS

Boas ações fazem parte da estadia tanto quanto o serviço de quarto

no jardim: ele ensina métodos 
agrícolas ancestrais e os con-
vida a participar da coleta de 
ingredientes para o almoço, 
que é servido em uma casa na 
árvore com vista para os arro-
zais orgânicos. Quartos duplos a 
partir de US$ 250, incluindo café 
da manhã, uma aula de culinária 
com tour no mercado e almoço ou 
jantar privativo. Almoço sazonal 
de quatro pratos para duas a qua-
tro pessoas, US$ 195 por casal.

BOA NOTÍCIA PARA O 
planeta que as hortas es-
tão se tornando praxe em 

resorts e hotéis que têm visão 
de futuro. O Anantara Peace 
Haven Tangalle Resort, com 
52 quartos, na costa sul do Sri 
Lanka, produz os próprios ve-
getais, temperos e arroz, além 
de canela e chá, em um trecho 
da floresta. O chef-executivo 
Chaminda Pathirana acompa-
nha os hóspedes em passeios 

ANANTARA PEACE HAVEN TANGALLE RESORT, 
SRI LANKA

Colha seu almoço

O Anantara Peace Haven Tangalle 
e (acima) seus arrozais.
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FIQUE MAIS E ECONOMIZE
Permanecendo no mínimo 4 noites, você economiza  
25% e ainda ganha benefícios Virtuoso.

Para mais informações entre em contato com seu  
consultor de viagens Virtuoso e aproveite.

PROLONGUE 
SUA ESTADIA
DESFRUTE MAIS

2201 Collins Avenue, Miami Beach, FL, 33139  

Com vista para o mar e a alguns passos da badalada Collins Avenue, 
o W South Beach é um hotel único com serviços e experiências exclusivas,  
como o Whatever/Whenever, que estão disponíveis ao toque de um botão.

W SoBe Virtuoso Ad PORT 8.26x11.69 0419.indd   1 4/30/19   12:27 PM



o bastante para garantir a 
segurança de observadores e 
observados. O passeio, ofere-
cido aos hóspedes no Sonora 
Resort, com 88 quartos, na So-
nora Island, faz parte da co-
operação da propriedade com
seus vizinhos indígenas. Quar-
tos duplos a partir de US$ 730, 
incluindo todas as refeições e be-
bidas e um ecotour cortesia para 
duas pessoas. Três horas de ex-
pedição para avistagem de ursos, 
US$ 549 por pessoa, incluindo 
transporte de barco.

OS MEMBROS DO POVO
homalco têm vivido ao longo 
do Rio Orford, na costa da Co-
lúmbia Britânica, por gerações; 
são, portanto, os guias ideais 
em uma expedição de obser-
vação de ursos-pardos. Nessa 
aventura, os hóspedes ouvem 
as histórias da tribo e apren-
dem coisas sobre a ecologia lo-
cal, enquanto observam os ur-
sos se alimentando de salmões 
sobre plataformas ao longo do 
rio – perto o suficiente para fa-
zer o coração bater, mas longe 

SONORA RESORT, CANADÁ 
Encontro com os ursos

O passeio de observação de 
ursos faz parte da cooperação 
do resort com seus vizinhos 
indígenas, o povo homalco.

O cenário impecável de 
Sonora e (no detalhe) 
seu famoso predador.

EXPERIÊNCIAS
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QUASE EXTINTOS POR CAUSA DO VA- 
lor de seus chifres, os rinocerontes têm 
se beneficiado dos esforços de combate à 
caça na África do Sul. Faça parte desse mo-
vimento em um safári conservacionista 
oferecido pelo andBeyond Phinda Private 
Game Reserve, com 56 quartos. Uma equi-
pe de veterinários faz buscas em helicóp-
teros por um rinoceronte específico, e 
viajantes a bordo de um jipe, liderados por 
um ranger experiente, acompanham a 
ação. Uma vez que o animal é localizado 
e sedado, os hóspedes ajudam a equipe a 
etiquetar a orelha do rinoceronte adorme-
cido para fins de pesquisa, a instalar mi-
crochips em seu chifre para identificação 
e a colher amostras de pele para análise de 
DNA. Todo o lucro é revertido a manuten-
ção do projeto de conservação e gestão de 
rinocerontes de Phinda. Tarifas do lodge a 
partir de US$ 595 por pessoa, incluindo café 
da manhã e uma experiência de jantar priva-
do. Quatro horas de experiência com rinoce-
rontes a partir de US$ 4.000.

O lodge Phinda Homestead, 
da andBeyond, e (no detalhe) 

seus esforços na proteção 
dos rinocerontes. 

ANDBEYOND PHINDA PRIVATE 
GAME RESERVE, ÁFRICA DO SUL
Ajude um rinoceronte selvagem

O MEDO SE TR A NSFOR M A EM
admiração quando um tour guiado por 
pesquisadores elucida o papel fundamen-
tal que os tubarões desempenham para 
manter os oceanos saudáveis e equilibra-
dos. Os hóspedes do Chatham Bars Inn, 
em Cape Cod, podem acompanhar os 
cientistas do Atlantic White Shark Con-
servancy, que procuram localizar e iden-
tificar espécimes de tubarão-branco com 
o duplo objetivo de proteger os turistas 
e inspirar a preservação desses animais. 
Quartos duplos a partir de US$ 495, in-
cluindo vinho e frutas na chegada, café da 
manhã e um presente do spa. Passeios de 
avistagem de tubarões oferecidos de 3 de 
julho a 19 de outubro; US$ 2.500 para até 
cinco pessoas.  

Base para avista-
gem de tubarões: 

Chatham Bars Inn.

Chatham Bars Inn, 
MASSACHUSETTS, Estados Unidos  

Siga a barbatana
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Navios únicos e premiados  |  Serviço de excelência

 A mais all-inclusive  |  Gastronomia de excelência 

Veja o mundo da perspectiva do ultra-luxo

DESTINOS TÃO BELOS
como os navios que te levam até eles.

ENTRE EM CONTATO COM SEU CONSULTOR DE VIAGENS VIRTUOSO PARA 
NOVAS RESERVAS E GARANTA BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS VIRTUOSO.

O MUNDO É A SUA TELA EM BRANCO TM
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CRUZEIROS DE VOLTA AO MUNDO

guia básico

É A VIAGEM DOS SONHOS: navegar ao redor do mundo em um navio de cruzeiro, desfazer as malas ape-
nas uma vez e embarcar em uma jornada de três a seis meses atravessando os oceanos de continente 
em continente. Um cruzeiro de volta ao mundo engloba dezenas de países de uma só vez, ao mesmo 
tempo que torna possível transformar o navio em uma segunda casa, fazer amigos, descobrir novos 
hobbies e nunca se preocupar em preparar o jantar. 

“Há muitas, muitas razões para se animar com um cruzeiro de volta ao mundo”, diz a consultora de 
viagens Virtuoso Ruth Turpin. “Você não apenas conhece alguns dos lugares mais interessantes do pla-
neta como também o faz em grande estilo, criando laços de amizade que podem durar uma vida toda. As 
pessoas que embarcam nesse tipo de cruzeiro costumam demonstrar um senso especial de camarada-
gem, que só se fortalece durante a viagem.” 

Fazer um cruzeiro de volta ao mundo geralmente não é uma decisão simples – é um investimento 
que envolve muita logística: da obtenção de vistos até a preparação das malas para quatro meses. Mas, 
para muitos, a recompensa – zarpar e acordar em um novo lugar todos os dias – vale a pena. Pedimos 
aos consultores de viagens Virtuoso que compartilhassem sua experiência nesse tipo de cruzeiro. As 
páginas a seguir estão repletas de dicas sobre planejamento e preparativos, além do depoimento de 
uma viajante veterana e de conselhos para ajudar a decidir qual é o cruzeiro ideal para você. Antes que 
perceba, você estará pronto para embarcar na viagem da sua vida.  

Nosso manual para sua avent ura no mar

POR ELAINE GLUSAC

CHECKLIST 
PRÉ-CRUZEIRO  

 A logística 
necessária antes 

de embarcar 
no navio.

CUIDANDO 
DO LAR 

Como tomar 
conta da sua 

casa enquanto 
estiver viajando.

DICAS PARA FAZER 
AS MALAS

 Confie em nós: 
você não precisará 
de tantas roupas 

como pensa.

PRESTES 
A ZARPAR 

 Uma visão geral 
das próximas 

viagens ao redor 
do mundo.

DEPOIMENTO

Dicas da vida em 
alto-mar com a 

viajante Virtuoso 
Jeannine Holt.

O navio Amsterdam, da Holland America Line.
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a anos

FALTANDO DE FALTANDO FALTANDO DE 

semanas

 Faça a reserva
“Os cruzeiros de volta ao mundo 

são tão procurados que você 

precisa fazer as reservas com 

até dois anos de antecedência”, 

diz o consultor Virtuoso C. J. 

White. E, naturalmente, as 

melhores cabines se esgotam 

primeiro. Sua cabine será sua 

casa por vários meses, então 

considere um upgrade de suíte 

ou mesmo duas cabines adja-

centes. White diz: “Você pode 

usar uma delas como closet – 

e terá dois banheiros”.

1
Tome as vacinas
Dependendo do itinerário, a vaci-

nação pode ser necessária. Conte a 

seu médico quais são os planos da 

viagem e garanta a imunização.

 Baixe e atualize aplicativos
 de comunicação
Com o wi-fi incluído na maioria dos 

cruzeiros de volta ao mundo, muitos 

viajantes fazem uso de aplicativos como 

Skype e WhatsApp para manter contato 

com os entes queridos em casa.

 Relaxe!
“Preparar-se deu trabalho”, diz 

o consultor de viagens Carlo 

Hilliard. “Agora é hora de em-

barcar e se deixar paparicar.” 

 Pesquise a necessidade de vistos
 e contrate o seguro de viagem
Muitos países exigem vistos de en-

trada, e obtê-los envolve o envio do 

passaporte ou o preenchimento de 

solicitações online. “Os procedi-

mentos e o cronograma dependem 

de cada país, por isso mantenho um 

calendário para atualizar sempre os 

meus clientes”, diz a consultora de 

viagens Ruth Turpin. Esse também é 

o momento de pesquisar o seguro de 

viagem, caso ele ainda não tenha sido 

exigido pela companhia marítima; 

seu consultor pode ajudá-lo nisso. 

2

2

CONTAGEM REGRESSIVA
Ausentar-se do país por alguns meses requer um pouco de planejamento. 
Veja aqui um cronograma de preparativos para a partida

a meses6 8

FALTANDO

dia0 BON VOYAGE

FALTANDO

9

Mimos da Penthouse 
Suite no Insignia, da 
Oceania Cruises. 

meses
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CONTAGEM REGRESSIVA

  Suspenda a entrega 

de jornais.

  Garanta que as con-

tas do mês sejam pagas. 

Isso pode ser feito online 

ou, no caso de boletos 

que chegam pelo correio, 

deixe alguém a cargo 

dos pagamentos.

  Encontre um lugar 

para hospedar seu 

animal de estimação 

ou contrate uma pet 

sitter (babá de pets).

  Combine com um ami-

go ou contrate um serviço 

especializado para verificar 

sua casa periodicamente.

  Instale um sistema 

de iluminação que 

acenda e apague as 

luzes por segurança.

  Informe os vizinhos 

de sua ausência.

Deixar a sua casa ou apartamento por vários meses também requer preparativos. 
Confira o checklist:

CUIDE TAMBÉM DA SUA CASA

Combine roupas. “Eu recomendo levar o 

básico, como calças de seda preta que po-

dem ser combinadas com várias blusas”, 

diz Turpin. “O estilo esporte fino é aceito 

na maioria dos navios hoje em dia, então 

você não precisa de vestidos elegantes ou 

smokings.” E deixe as joias caras em casa.

Pense em camadas. “Estamos falando 

de conforto, na verdade”, destaca o consul-

tor Virtuoso Jonathan Phillips. “Prepare-se 

para todos os tipos de clima e leve sapa-

tos confortáveis para caminhadas.” 

Não se esqueça do essencial. Leve 

produtos de beleza e outros artigos de hi-

giene que durem o cruzeiro todo, e não se 

esqueça de prescrições médicas adicionais 

para o caso de perda. Também não é má 

ideia levar alguns carregadores extras de 

eletrônicos: “Recomendamos levar um 

carregador e um cabo de reserva, pois 

podem ser difíceis de substituir”, diz Turpin.

Garanta os passatempos. “Acredite 

ou não, você pode levar coisas como má-

quinas de costura”, diz White. Certifique-se 

de baixar muitos filmes e livros em um 

e-reader ou tablet; o wi-fi em alto-mar está 

melhorando, mas ainda não é suficiente 

para o streaming em supervelocidade.

Leve dinheiro. É bom ter dinheiro para 

dar gorjetas aos guias durante as excur-

sões em terra. Fora isso, os cartões de dé-

bito e crédito podem resolver: em geral há 

caixas eletrônicos nos portos para sacar 

na moeda local. Peça um cartão de crédito 

sem taxas de transação no exterior.

Todos os consultores com quem conver-
samos recomendam viajar com a baga-
gem leve (a maioria dos cruzeiros de volta 
ao mundo oferece lavanderia self-service 
cortesia). “Tenho duas malas grandes 
e uma bagagem de mão”, diz Liz Nixon, 
consultora de viagens Virtuoso que já fez 
dois cruzeiros de volta ao mundo. “Nin-
guém presta muita atenção se você está 
vestindo uma roupa nova a cada noite.”

PENSE NA 
MALA

meses mês

 Revise suas prescrições médicas
Receitas médicas só têm 30 dias 

de validade. Para garantir que você 

não fique sem remédios, converse 

com seu médico e compre a quanti-

dade necessária antes de viajar.  

 Despache a bagagem
Algumas companhias marítimas 

oferecem transporte gratuito de 

bagagem antes da partida; se 

não, seu consultor pode ajudá-lo 

a encontrar um serviço de despa-

cho de bagagem. “Esta é também 

uma maneira de enviar roupas 

para casa durante o cruzeiro 

para abrir espaço para as com-

pras”, diz Turpin.

3 1

DICA 
“Os cruzeiros 

de volta ao mundo 
valem muito a pena. Muitos 

oferecem serviços de classe 
executiva, milhares de dólares em 
créditos a bordo e amenities não 
disponíveis em outros cruzeiros, 

como transporte de bagagem, 
jantares de gala e wi-fi gratuito.”

– Jonathan Phillips, assessor 
de viagens Virtuoso
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Aviste lêmures em um 
tour da Seabourn em 
Nosy Be, Madagascar.

  Você precisa de opções – 
muitas delas.

O Amsterdam, da Holland 
America Line, para 1.380 

passageiros, mantém os 

viajantes ocupados o tempo 

todo – há oficinas de culiná-

ria, cassino e cinco restau-

rantes. A viagem de 128 dias 

que parte de Fort Lauderdale 

possibilita aos passageiros 

conhecer a Antártica, o 

Pacífico Sul, a Austrália e a 

África. Saída em 4 de janeiro 

de 2020 (em lista de espera); 

a partir de US$ 21.999. 

  Você é alérgico a 
grandes multidões.

Com apenas 458 passagei-

ros, o Sojourn, da Seabourn, 

navega onde muitos navios 

maiores não conseguem, in-

cluindo os portos intimistas de 

Manele Bay, em Lanai, L’Île-

-des-Pins, na Nova Caledônia, 

e Nosy Be, em Madagascar. 

Veja todos esses lugares na 

viagem de 146 dias entre 

Miami e São Francisco. Saída 

em 4 de janeiro de 2020; a 

partir de US$ 66.999.

  Três meses no mar? 
Dose dupla, por favor. 

Realize todos os seus sonhos de 

vida em cruzeiro nessa jornada 

de 180 dias da Oceania Cruises 
entre Miami e Nova York, 

com escala em 44 países de 

seis continentes a bordo do 

Insignia, para 684 passagei-

ros. Passeios terrestres de 

dois a quatro dias na Austrá-

lia, no Camboja, na Índia e no 

Egito proporcionam algum 

descanso fora do navio. Saí-

da em 9 de janeiro de 2021; 

a partir de US$ 38.499.

  Você tem um 
espírito urbano. 

O cruzeiro de 139 dias da 

Crystal Cruises a bordo do 

Crystal Serenity, para 980 

passageiros, navega de Miami 

a Londres com escalas no 

Havaí, na Austrália, na Indo-

nésia, no Egito e no Mediter-

râneo. Há muito tempo para 

passear nos 21 pernoites  

em cidades como Sydney, 

Cingapura, Lisboa e outras 

metrópoles. Saída em 5 de 

janeiro de 2021; a partir de 

US$ 51.489.

Holland 
America Line

128

47

29

1,380

REGENT SEVEN  
SEAS CRUISES

118

60

29

700

CRYSTAL
CRUISES

139

55

32

980

PORTOS

DIAS

PASSAGEIROS 

PAÍSES VISITADOS

Escolher o melhor navio e roteiro de acordo 
com seu estilo de viajante é a chave para não 
ter arrependimentos em sua jornada ao redor 
do mundo. Um consultor de viagens experiente 
pode dar ótimos conselhos, mas aqui oferecemos 
uma visão resumida dos diferenciais de algumas 
das viagens mais procuradas

QUAL CRUZEIRO DE VOLTA 
AO MUNDO É PERFEITO 
PARA VOCÊ?
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O Viking Sun fará uma 
parada em Bora Bora 

por um dia.

Passageiros 
do Silver Cloud 
na Antártica. 
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VIKING 
OCEAN CRUISES

161

75

33

930

OCEANIA 
cruises

180

98

44

684

SEABOURN

146

62

36

458

SILVERSEA

167

107

30

254

  Você adora aventura.

Mergulhe nas praias do Pacífico Sul e observe ursos polares no 

arquipélago de Svalbard, na Noruega, durante o cruzeiro-expedição 

da Silversea a bordo do Silver Cloud, para 254 passageiros. Essa 

viagem única, a primeira do tipo, foca em excursões cheias de 

aventura nas 107 escalas que realiza durante os 167 dias de 

jornada entre Ushuaia, na Argentina, e Tromsø, na Noruega. 

Saída em 30 de janeiro de 2021; a partir de US$ 99 mil.

DICA
As melhores cabines e suítes se 
esgotam rápido – embora ainda 
haja algumas opções disponíveis 

para os cruzeiros de 2020, muitos 
viajantes já estão pesquisando 

para 2021. 

  Você não resiste a um 
conhaque com um Cohiba.

Veja o mundo em grande 

estilo no recém-remodelado 

Seven Seas Mariner, da Regent 
Seven Seas Cruises, 

com capacidade para 700 

passageiros. Esse elegante 

navio, cujas cabines são 

todas suítes com varanda, vai 

passar 118 dias navegando 

de Miami a Barcelona, com 

entretenimento que engloba 

jantares requintados, um spa 

da grife Canyon Ranch e um 

bar de conhaque e charutos. 

Saída em 5 de janeiro de 2021; 

a partir de US$ 61.999. 

  Você é apaixonado 
por História.

Navegue com um historiador 

nessa viagem de 161 dias en-

tre Miami e Londres da Viking 
Ocean Cruises que visita 75 

portos em seis continentes. 

O Viking Sun, para 930 pas-

sageiros, fará sua estreia no

Havaí antes de se aventurar 

pelo Pacífico Sul, pela Ásia, 

pelo Oriente Médio e pelo 

Mediterrâneo. Os viajantes 

poderão assistir a palestras 

a bordo e ter experiências 

exclusivas em terra. Saída 

em 14 de dezembro de 2020;

a partir de US$ 59.995.
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Como evitar o tédio 
da cabine: 
Eu assisto a palestras e shows,

jogo cartas e, ocasionalmente, 

faço aulas de informática. Essa 

é apenas a ponta do iceberg: 

há aulas de arte, yoga, pilates e 

muito mais. Adoro ler e bordar, 

mas às vezes é difícil encontrar 

tempo porque existem muitas 

atividades no navio.

Portos preferidos:  
Até agora, Busselton, na 

Austrália, e a Ilha de Reunião. 

Meus portos favoritos são 

aqueles em que posso expe-

rimentar a vida local. Eu não 

estou interessada em fazer 

compras em shoppings de 

grandes cidades.

O que passageiros em poten-
cial deveriam considerar: 
Eu tenho degeneração macular, 

por isso tomo uma injeção a 

cada seis semanas. No ano 

passado, tomei providências 

para encontrar um médico em 

Cingapura, mas foi muito caro. 

Neste ano não consegui, en-

tão decidi arriscar. Certamen-

te, é preciso fazer essas consi-

derações antes de embarcar 

em um longo cruzeiro. 

Por que vale a pena: 
Com o acesso contínuo à in-

ternet, posso conversar com 

minha família via WhatsApp, en-

tão a saudade de casa não tem 

sido um problema. E as relações 

que desenvolvemos a bordo 

são um grande impulso para 

programar futuros cruzeiros.  

A viajante Virtuoso Jeannine Holt, que conta sempre com o apoio da consultora de viagens Liz Nixon, navega frequentemente 
com a Crystal Cruises. Quando amigos de bordo discutiram a possibilidade de fazer um cruzeiro de volta ao mundo juntos, essa 

californiana de 80 anos aceitou na hora. “Parecia uma experiência única na vida, e foi assim que a aventura começou”, conta. 
Um ano depois, ela está atualmente em sua segunda viagem ao redor do mundo com a Crystal, uma jornada de 86 dias entre Los 

Angeles e Monte Carlo no Crystal Symphony, para 848 passageiros. Veja aqui seus conselhos sobre como se manter ocupada e 
saudável a bordo e saiba por que ela definitivamente consideraria dar mais uma volta ao mundo de navio. 

VIDA A BORDO 

DICA
“Os cruzeiros de volta ao 

mundo oferecem grande enri-
quecimento cultural: muitas vezes, 

há pelo menos três palestras nos dias 
em alto-mar, além de programas de arte, 

grupos de tricô e muito mais. Algumas 
pessoas aprendem piano e outras fazem 

filmes com seus iPads. Se você ficar 
entediado, a culpa será toda sua.” 

– Liz Nixon, consultora de 
viagens Virtuoso

O Crystal Symphony 
em Monte Carlo.
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EXPERIMENTE, 
SEJA DIFERENTE
NO CORAÇÃO URBANO DO CANADÁ

Vivencie um destino de luxo de um jeito novo, surpreendente 
a cada descoberta. Desperte sua curiosidade em uma cidade 

aclamada por sua cozinha internacional, suas atrações icônicas 
e seus elegantes hotéis Virtuoso. Afi nal, por que observar se você 

pode participar? Por que apenas comer se você pode também 
saborear? Por que se desconectar se pode se envolver? 

 Para reservar sua próxima aventura, entre em contato 
com um consultor de viagens Virtuoso.

VirtuosoAD_Brazil.indd   1 2019-04-29   12:32 PM



NAS NUVENS
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Conforme nosso guia nos explicou, os habi-
tantes locais têm extraído sal de Maras desde 
os tempos do Império Inca. Na página ao lado: 

milhares de salinas se espalham por uma 
encosta próxima à cidade.

NO PERU, CIDADES MARCANTES, NATUREZA 
VIBRANTE E AS BATATAS MAIS SABOROSAS DO 

PLANETA VÃO LEVAR VOCÊ ÀS ALTURAS 

TEXTO E FOTOGRAFIA  
DE KORENA BOLDING SINNETT
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sentir as nuvens flutuando entre os picos irregulares e absorver a grandeza física da-
quelas singulares escadarias incas. Meu marido, arquiteto, também se sentia seduzi-
do pela cidadela inca há muito tempo. Como todo mês de outubro nós fazemos uma 
viagem, dessa vez, quando chegou a hora de planejar nossa mais recente aventura, um 
itinerário clássico no Peru – Lima, Vale Sagrado, Machu Picchu e Cusco – foi logo para 
o topo da lista.

Lima, nossa primeira parada, tem uma energia de cidade grande e moderna acrescida 
da cultura do surfe e de algumas porções do mais legítimo ceviche. Adorei explorar o 
bairro de Barranco e comprar joias e acessórios locais em suas elegantes boutiques. 
Já Cusco nos recebeu com um clima mais fresco e ensolarado, edifícios coloniais e at-
mosfera descontraída. Na Plaza de Armas, você pode observar as pessoas por horas. 
Certa noite, um grande grupo de crianças da escola desfilou com a banda policial; no dia 
seguinte, assistimos a uma cerimônia de casamento em uma das belas igrejas da praça.

Machu Picchu e o Huayna Picchu 
logo atrás. Na página ao lado (em 
sentido horário, a partir do alto, à 
esquerda): uma vendedora no merca-
do de Pisac; ceviche no restaurante 
Cala, em Lima; arquitetura inca em 
Machu Picchu; distrito de Barranco, 
em Lima; tecelagem peruana; o alvore-
cer na Inkaterra Hacienda Urubamba; 
uma lhama no caminho, em Machu 
Picchu; e a entrada do Inkaterra 
Machu Picchu Pueblo Hotel.

EU SEMPRE QUIS VER MACHU PICCHU:
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Cerca de uma hora a noroeste de Cusco, 
o Vale Sagrado é uma escala imperdível a 
caminho de Machu Picchu. Suas paisa-
gens são diferentes de tudo o que já vivi: 
os Andes se elevam formando um cenário 
primoroso que emoldura salinas multi-
coloridas e terraços de cultivo circulares 
em Maras e Moray. Foi diferente tam-
bém de tudo que já provei; um exemplo 
são as batatas deliciosas, cremosas e un-
tuosas da fazenda orgânica do Inkaterra 
Hacienda Urubamba, situado no vale. Os 
peruanos cultivam mais de 3 mil varie-
dades de batata – estou convencida de que 
as melhores estão ali. Tudo nesse hotel 

parece mergulhado no clima do lugar. 
Minha lembrança preferida é sentar-me 
no pátio sob uma pesada manta peruana 
ao amanhecer e observar a neblina atra-
vessar as montanhas. 

Machu Picchu superou totalmente mi-
nhas expectativas: o lugar é realmente 
inacreditável. E as escadas não são brin-
cadeira para alguém que tem 51 anos – 
alguns degraus batiam na minha cintura! 
Eu estava receosa com as multidões, mas 
nosso guia reservou um horário à tarde, 
quando o clima é mais favorável e há me-
nos turistas (a maioria corre para chegar 
bem cedo). Ficamos até o fechamento do

sítio e tivemos o lugar quase que só para 
nós. No dia seguinte, subimos Huayna 
Picchu, a imponente montanha que ser-
ve de pano de fundo para as fotos mais 
clássicas de Machu Picchu. Foi uma das 
coisas mais exigentes fisicamente que eu 
já fiz – é tão íngreme que, às vezes, você 
tem que rastejar na trilha –, mas acho 
que nunca ouvi um silêncio tão puro 
quanto aquele que fazia no topo. 

As cores, texturas e flora do Peru são 
o sonho de todo fotógrafo. Eu me lembro 
muito das roupas das mulheres. E de suas 
tranças. E ainda estou admirada pela ci-
vilização que no passado prosperou aqui. 

Para ficar com uma grande 
lembrança, leve seu pas-

saporte na visita a Machu 
Picchu e procure carimbá-lo 
com o selo de acesso ao sí-

tio: você mesmo pode fazê-lo 
na mesa ao lado da portaria.  
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Em sentido horário, a partir 
da esquerda: um início de 
dia luminoso no Belmond 
Hotel Monasterio, o lobby 
do Palacio del Inka e pig-
mentos naturais de tinta no 
mercado de Pisac.

Descubra mais de 1.300 hotéis e resorts em todo o mundo onde 
os viajantes Virtuoso desfrutam destes benefícios exclusivos: 

UPGRADE DE QUARTO, SE DISPONÍVEL • CAFÉ DA MANHÃ PARA DUAS PESSOAS •  
EARLY CHECK-IN E LATE CHECK-OUT, SE DISPONÍVEL • WI-FI GRATUITO • 

AMENITY VIRTUOSO

IR  Os consultores de viagens Virtuoso 

podem trabalhar com a Peru Empire Co. 

para elaborar roteiros personalizados em 

todo o país. A viagem de oito dias apresen-

tada nesta reportagem incluiu passeios 

guiados particulares para Machu Picchu, 

o mercado de Pisac e as salinas de Maras, 

no Vale Sagrado, bem como uma tarde 

com tecelões andinos para criar um teci-

do personalizado. Saídas todos os dias em 

2019; a partir de US$ 7.105.   

Explore Machu Picchu com guias parti-

culares e visite o mercado de Pisac e as 

ruínas de Ollantaytambo, no Vale Sagrado, 

com a Ladatco Tours. Um roteiro de dez 

dias abrange passeios pelas cidades de 

Cusco e Lima, além de três dias na Re-

serva Nacional Tambopata, na Amazônia, 

para observar animais selvagens noturnos 

e vivenciar outras aventuras na floresta 

tropical. Saídas todos os dias em 2019; a 

partir de US$ 7.500.   

FICAR  Situadas em uma área exuberan-

te de 40 hectares, as 36 casitas do 

PLANOS 
PARA O PERU
CONSTRUINDO SUA AVENTURA 

NA TERRA DOS INCAS

café da manhã e crédito de US$ 100 

para uso no spa.

Situado no Centro Histórico da cidade de 

Cusco, o Palacio del Inka, com 203 quar-

tos, revive sua existência anterior como 

a mansão de um conquistador espanhol 

por meio de obras de arte da era colonial 

e tecidos peruanos. Os tratamentos cor-

tesia à base de oxigênio no Andes Spirit 

Spa ajudam os hóspedes a adaptar-se 

à altitude. Quartos duplos a partir de 

US$ 227, incluindo café da manhã e cré-

dito de US$ 100 para uso no spa.  

Familiares de Christian Puklla nos mostraram 
como tecem as estampas tradicionais.

Inkaterra Hacienda Urubamba são uma 

base acolhedora para a exploração das 

salinas de Maras e de outros locais do Vale 

Sagrado. Na fazenda orgânica local, os hós-

pedes podem colher milho gigante, quinoa 

vermelha e preta e diversas variedades de 

batata para as refeições preparadas pelo 

chef. Quartos duplos a partir de US$ 420, 

incluindo café da manhã e uma massagem 

de 25 minutos para duas pessoas.

Descubra um refúgio na selva: 83 casas de 

adobe e cascatas borbulhantes no Inkaterra
Machu Picchu Pueblo Hotel, bem ao lado 

do sítio tombado como Patrimônio Mundial 

da Unesco. Mais de 370 espécies de orquí-

deas e 200 espécies de aves prosperam 

no terreno de 50 mil metros quadrados. 

Quartos duplos a partir de US$ 249, in-

cluindo kit de boas-vindas com aromate-

rapia, café da manhã e uma massagem de 

25 minutos para duas pessoas.

Instalado em um antigo mosteiro do sé-

culo 16, o Belmond Hotel Monasterio, 

com 122 quartos, em Cusco, apresenta 

uma das melhores coleções de arte inde-

pendentes da cidade. Faça um tour privado 

liderado por um especialista em arte 

religiosa e história peruana ou relaxe 

tomando um pisco sour sob o cedro do 

pátio, de 300 anos de idade. Quartos 

duplos a partir de US$ 485, incluindo 
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Mergulhe na história 
local em meio a uma vista 

inspiradora da 
Riviera Portuguesa

Delicie-se com tratamentos de spa 
exclusivos e saboreie pratos à base de 
frutos do mar. Assista ao pôr do sol 
em praias de areia branca ou à beira 
da piscina, bebendo um refrescante 
coquetel. Hospede-se por três ou mais 
noites e receba 10% de desconto nas 
viagens até 29 de dezembro de 2019.

AMENITY VIRTUOSO: Crédito de 
US$ 100 para alimentos e bebidas 
por estadia.

C A S C A I S  –  E S T O R I L

CASCAIS, PORTUGAL

InterContinental 
Cascais – Estoril

Relaxe e saboreie uma bebida exclusiva 
no Caju Bar. Descanse em acomoda-
ções que exibem sofisticação e es-
pante o estresse com uma massagem 
revigorante no spa do hotel. Experi-
mente pratos clássicos italianos com 
um toque brasileiro. Isto é o melhor 
de São Paulo!

AMENITY VIRTUOSO: Crédito de 
US$ 100 para alimentos e bebidas 
por estadia.

Entre em um mundo de 
serviço atencioso e espaços 
suntuosos, temperados com 
as cores vibrantes do Brasil

SÃO PAULO, BRASIL

Four Seasons Hotel 
São Paulo at Nações Unidas  

Descubra mais de 1.300 hotéis e resorts em todo o mundo onde 
os viajantes Virtuoso desfrutam destes benefícios exclusivos: 

UPGRADE DE QUARTO, SE DISPONÍVEL • CAFÉ DA MANHÃ PARA DUAS PESSOAS •  
EARLY CHECK-IN E LATE CHECK-OUT, SE DISPONÍVEL • WI-FI GRATUITO • 

AMENITY VIRTUOSO

PUBLICIDADE

NOVAS E NOTÁVEIS  
EXPERIÊNCIAS DE ESTADIA

MIAMI BEACH, FLÓRIDA

The Miami Beach 
EDITION

Desfrute do serviço personalizado de 
um hotel-boutique combinado com 
as comodidades de um grande resort. 
Hospede-se na cobertura ou no ban-
galô por cinco noites até 5 de janeiro 
de 2020 e ganhe como cortesia uma 
cabana na piscina e uma massagem 
de 1 hora para duas pessoas.

AMENITY VIRTUOSO: Crédito de 
US$ 100 a cada estadia para uso 
no hotel.

Sofisticadas suítes de dois 
andares oferecem piscinas 

privativas ou saunas com vistas 
deslumbrantes para o mar



Souvenir

SHOPPINGS E MERCADOS NA METRÓPOLE MULTICULTURAL DA ÁSIA

No ano passado, não há dúvida de que o filme Podres de Ricos colocou Cingapura na lista de desejos de muitos viajantes. Mas 
esse país insular já era um destino atraente muito antes da chegada de Hollywood. A cidade é compacta, limpa e moderna, 
com um sistema de metrô em que é fácil circular, o que torna um deleite o percurso pelas lojas de departamentos de luxo da 
Orchard Road e pelas boutiques independentes de Haji Lane (não perca Hygge e Jia). A diversidade étnica de Cingapura – uma 
mistura de chineses, malaios, indianos, eurasiáticos e peranakan (descendentes dos primeiros mercadores chineses que che-
garam ao lugar em tempos coloniais) – fica mais evidente na variedade de pratos que fervilham nas barracas de ambulantes 
em toda a cidade, do Maxwell Food Centre a Lau Pa Sat. Arroz de frango de Hainan e sopa de camarão Hokkien foram um su-
cesso para minha família. Outro favorito: Gardens by the Bay, um parque natural com exposições de horticultura e extravagan-
tes superárvores artificiais de 50 metros de altura que cintilam no horizonte de Cingapura.  – Melanie Fowler, diretora de design

DICA: Para conhecer algumas das melhores lojas e restaurantes da Orchard Road, siga para o complexo ION Orchard, 
que abriga Louis Vuitton, Prada e uma praça de alimentação cheia de quiosques imperdíveis.
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Achados de Cingapura da 
Eighty Two Tales (sapatos), 
Hygge (livro, etiqueta de 
bagagem e porta-copos), 
313@Somerset (cartão-
-postal), Jia (brincos), 
Robinsons (adesivo) e 
Kikki.K (papelaria).
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Paris, França

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

A vida é curta.

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

Se você não tem atualmente um consultor de viagens, é fácil encontrar aquele que é 
perfeito para você no catálogo de membros Virtuoso, disponível em virtuoso.com.

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



Apenas o melhor

O Virtuoso dá um novo sentido às viagens personalizadas. 
É por isso que os consultores de viagens Virtuoso não 

somente planejam viagens: eles as aprimoram – com créditos 
para uso nos hotéis, upgrades de quarto cortesia e toques 
personalizados que tornam cada experiência excepcional. 

Encontre o consultor de viagens perfeito para você no catálogo 
de membros Virtuoso, disponível em virtuoso.com.


