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ESTE ANO, EU 
mesma planejei 
o spring break da 
minha família. 

Como trabalho no setor 
de turismo há anos, 
tenho muitos contatos e 
não achei que precisasse 
incomodar um dos meus 
amigos consultores de 
viagens. Aluguei carro, 
reservei hotéis, passeios 
e nossos voos. Mas duas 
semanas antes de partirmos, 
enquanto conversava com 
amigos sobre um evento 
escolar, questionei: “Por que 
a escola faria algo no período 
de férias?”. As outras mães 
arregalaram os olhos. Sim, eu 
planejei nossa viagem para a 
semana errada. Liguei então 
para um consultor de viagens 
da minha cidade, que disse: 
“Se você tivesse ligado para 
mim, eu teria lhe passado 
as datas do spring break para 
todas as escolas da nossa re-
gião”.  Acredite em mim: seu 
consultor ou consultora quer 
que você o “incomode” – 
e esta estressada mãe que 
trabalha fora certamente 
teria tido uma dor de 
cabeça e uma trabalheira 
bem menores se tivesse 
feito isso. Lição aprendida. 

Embora esta edição 
celebre a perspicácia e a 
expertise dos consultores 
de viagens e de outros pro-
fissionais da indústria, nossa 
equipe aqui abre o jogo, 
revelando seus erros em 
viagens. Eles são engraça-
dos agora – mas, quando 
ocorreram, nem tanto.

• “Nosso grupo voou 
para Frankfurt-Hahn, 
e não para o principal 
aeroporto da cidade, 
e só notou isso ao 
aterrissar. Estávamos 
a quilômetros de uma 
estação de trem; um 
aluguel de van ao custo 
de 600 euros resolveu 
o problema.”  – Terrie 
Hansen, vice-presidente 
sênior de Marketing

• “Nós levamos a política de 
‘crianças pequenas voam 
de graça’ da companhia 
aérea a sério demais em uma 
viagem. Um trajeto de seis 
horas com uma criança de 
20 meses se contorcendo 
em suas pernas arruína 
uma semana de praia no 
Havaí. Olhando para trás, 
o custo de uma passagem 
a mais teria sido um sábio 
investimento em nossa 
sanidade.”  – Marika Cain, 
editora-executiva

• “Não guarde seu passa-
porte na mesma gaveta 
que o da sua mulher. Ouvi 
de um agente no portão de 
uma conexão internacional: 
‘Você não se parece com a 
Stephanie’.”  – Justin Paul, 
editor-sênior

• “Sempre solicite o serviço 
de despertador do hotel, 
principalmente quando 
você tem um celular sem 
bateria, cortinas do tipo 
blackout e um voo bem 
cedo.”  – Amy Cassell, 
editora-associada 

• “Depois de esquecer as 
lentes de contato em uma 
viagem para Galápagos, 
eu agora mantenho um kit 
de viagem pré-preparado 
com as lentes.”  – Annie 
Fitzsimmons, editora de 
conteúdo digital

• “Observe onde você pisa 
enquanto tira fotos. Uma vez 
eu tropecei em um carrinho 
de bebê vazio ao andar para 
trás na Cidade Proibida.” 
– Rebecca Ratterman, 
editora-assistente

• “Eu estava em Melbourne 
quando greves impediram 
a decolagem de todos os 
voos da Qantas. Depois de 
perder o dia inteiro ligando 
freneticamente para outras 
companhias aéreas, eu 
comprei uma passagem 
só de ida de uma empresa 
diferente. Queria ter tido um 
consultor de viagens para me 
dizer o que fazer.”  – Melanie 
Fowler, diretora de design

O que os 
profissionais 
sabem

ONDE EU ESTIVE: 
VICTORIA, COLÚMBIA BRITÂNICA

Recentemente passei 
um fim de semana prolon-
gado em Victoria, vindo de 

hidroavião de Vancouver. 
Fiquei no Fairmont Em-

press, uma grande dama 
de 1908 que passou por 
uma renovação ao custo 

de US$ 55 milhões. Acima, 
algumas coisas que amei: 

o Butchart Gardens, na 
cidade; os produtos de 

banho Le Labo, personali-
zados para o Fairmont; e o 
chá da tarde no hotel, em 

porcelana de osso.
DIRETORA EDITORIAL E 
VICE-PRESIDENTE DE CONTEÚDO
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“ ”
QUAL É SUA DICA 

DE VIAGEM PROFISSIONAL? 

VIAJE COM ESTILO: guarde os itens 
essenciais para os dias de verão nesta sacola 

extragrande de palha da Kate Spade. 
US$ 298, katespade.com. 

“Use um cartão de 
crédito que não cobre 

taxas de transação 
internacionais e per-
mita que você acu-
mule milhas – cada 

compra ajuda a pagar 
viagens futuras.”

“Tire fotos de menus de 
restaurantes e cartas de 

vinho. Você agradecerá no 
futuro, quando quiser lem-

brar aquele maravilhoso 
tinto que tomou 

em Mendoza.” – C.D.

“Lembre-se sempre 
que as poltronas na 
frente da saída de 

emergência não são 
reclináveis.” – X.E.

“Pese suas malas em 
casa para evitar ter 

que refazê-las no bal-
cão de check-in.”

VIRTUOSO LIFE4



Expandindo horizontes

Uma pesquisa recente apresentada na conferência Brazil Forum mostrou que Portugal, Japão, África 
do Sul e Índia estão em alta entre o público brasileiro, que vem demonstrando cada vez mais interesse 
em visitar esses países. Os especialistas em viagens Virtuoso, sempre conectados com o que há de mais 
atual e interessante pelo mundo, têm as melhores dicas para quem quer se aventurar por esses destinos.

Destinos em alta entre os brasileiros
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Contar com o serviço 
especializado dos consul-
tores de viagens Virtuoso, 
além de garantir que a 
viagem seja desfrutada 
sem preocupações, otimi-
za o tempo e proporciona 
vantagens exclusivas: 

  VIAGEM DOS SONHOS: 
perfeitamente elaborada 
de acordo com o seu gosto 
pessoal ou de sua família, 

respeitando as necessida-
des de cada um. 

  VISTOS E SEGURANÇA: 
garantia de agilidade e 
eficiência no processa-
mento de toda docu-
mentação necessária.

  MIMOS E CORTESIAS: 
créditos para jantares ou 
uso no spa, upgrades de 
categoria de acomodação, 

late check-out e muitas 
outras vantagens que 
você jamais imaginou.

  RETIRADA E ENTREGA 
DE MALAS: suas malas 
levadas da sua casa até 
o quarto de hotel em seu 
destino final, sem  qual-
quer preocupação.

  ATIVIDADES: as aven-
turas e experiências 

mais incríveis organi-
zadas com a mais alta 
qualidade e segurança. 

  INGRESSOS: os me-
lhores lugares nos mais 
disputados eventos 
pelo mundo. 

  COMPRAS: atendimen-
to de personal shoppers 
e acessos exclusivos em 
horários alternativos.

  GASTRONOMIA: 
aulas de culinária, 
tours gastronômicos 
e até mesmo um jantar 
na casa de um chef mora-
dor local.

  VIRTUOSO LIFE: 
as últimas tendências 
e as dicas exclusivas 
que só quem está cons-
tantemente viajando 
pelo mundo pode dar.

O que há de melhor a todo momento em todos os lugares

CLIENTES VIRTUOSO TÊM VANTAGENS EXCLUSIVAS

ÍNDIA Cores vivas, tradição mile-

nar, emocionante espiritualidade 

e gastronomia exótica compõem 

o cenário encantador da Índia. O 

cruzeiro de 16 dias da Seabourn 

leva do Oriente Médio a Cingapura, 

passando por surpreendentes 

destinos indianos e também pelo 

Sri Lanka. 

ÁFRICA DO SUL A Micato organiza 

roteiros pela África do Sul que in-

cluem visitas à Cidade do Cabo, 

com a impressionante Table 

Mountain, e ao Kruger Park, para 

experiências de safáris verda-

deiramente transformadoras, 

terminando no fascinante Delta 

do Okavango, em Botsuana.

JAPÃO O cruzeiro de 18 noites da 

Regent Seven Seas Cruises leva 

a lugares como Kagoshima, onde 

o vulcão Sakurajima domina a 

paisagem, e Quioto, com seus 

templos milenares, terminando a 

viagem na capital, Tóquio, onde 

tradições milenares convivem 

harmoniosamente com o que há 

de mais moderno no mundo.

PORTUGAL Da cosmopolita Lisboa 

aos tradicionais vinhos do Porto, 

passando por castelos e cidades 

medievais, Portugal é um destino 

completo. Os roteiros da Lakani 
World Tours incluem visitas a 

cada um desses lugares, sempre 

pensando nos pequenos detalhes 

que tornam uma viagem especial.

Em sentido horário, a partir 
do alto, à esquerda: mulheres 
carregam jarras com água em 
Jaipur, no Rajastão; o conjunto 
de montanhas Doze Apóstolos 
e as luzes do badalado bairro de 
Camps Bay; prédios da Ribeira, 
no Porto; e movimentação no 
bairro de Shibuya, em Tóquio.

The Virtuoso life
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9 NAVIOS INTIMISTAS  •  7 CONTINENTES  •  MAIS DE 900 PORTOS  •  POSSIBILIDADES INFINITAS

A ESSÊNCIA da
INSPIRAÇÃO
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PARA RESERVAR SUA SUÍTE, ENTRE EM CONTATO
COM SEU CONSULTOR DE VIAGEM VIRTUOSO®

VIAGENS VIRTUOSO BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS
Serviços de recepção Virtuoso a bordo | Recepção de boas-vindas | Evento terrestre exclusivo ou crédito para gastos a bordo
WiFi grátis para todos os passageiros* | Gorjetas a bordo sempre incluídas | Suítes espaçosas com serviço de mordomo

Restaurantes requintados sem lugar marcado | Vinhos e bebidas servidos por todo o navio | Parceria exclusiva com Relais & Châteaux® 

AMÉRICA DO SUL

OCEANO
ATLÂNTICO

OCEANO
PACÍFICO

Fortaleza

Salvador 
Rio de Janeiro

Buenos Aires

Valparaíso

Arica

Pisco
Callao

Canal do Panamá
Manta

Cozumel

Búzios 

Paraty

Bridgetown

Fort Lauderdale

Natal

Belize Ilha
Roatán

Laguna San Rafael

Punta Arenas

Stanley

Castro

Puerto Madryn
Puerto Chacabuco

Cruzeiro pelos
fiordes chilenos 

Punta del Este

Montevidéu Itajaí

Macapá

Santarém

Manaus
Parintins

Alter do Chão

San Juan

Boca de Valeria

VALPARAÍSO para 
BUENOS AIRES

BUENOS AIRES para 
RIO DE JANEIRO

21/jan  |  16 dias  |  US$ 10.900

6/fev  |  10 dias  |  US$ 6.400

GRAND VOYAGE AMÉRICA DO SUL 2018
De 3 de janeiro a 13 de março de 2018 a bordo do Silver Muse

VIAGENS VIRTUOSO OFERECIDAS

Fiordes chilenos

Rio de Janeiro, Brasil Machu Picchu, Peru

Buenos Aires, Argentina

*WiFi ilimitado grátis para hóspedes navegando em categorias de suítes selecionadas. Uma hora grátis de WiFi por dia para todos os hóspedes.



Para os que viajam em busca de uma verdadeira experiência de luxo, apresentamos The Brando.
Um refúgio polinésio autêntico, exemplo mundial de biodiversidade e hospitalidade sustentável

na ilha de Tetiaroa, no Pacífico Sul.
 

Descubra nossa oferta especial para 2018 que deixará a ilha privada de Tetiaroa ainda mais interessante:

Entre 11 de janeiro e 30 de junho de 2018, hospede-se por um número maior de noites e receba 15% de desconto.
E ainda, voos de ida e volta com Air Tetiaroa incluídos para dois adultos (economize 900 euros).

refugie-se e encontre-se



REPORTAGENS DE Elaine Glusac e Sarah Greaves-Gabbadon 

Primeiro passo: junte uma dúzia dos seus amigos mais elegantes e amantes da diversão e reserve uma semana em agosto. Ok, normalmente 
você tiraria o mês inteiro, mas estamos avisando em cima da hora. A seguir, escolha uma residência histórica no Lago de Como com afrescos 
dignos de museu, piso de mosaicos venezianos e jardins renascentistas com vista para o lago. E rume para a Lombardia. 

Uma suntuosa residência que tem abrigado uma longa linhagem de duques, condes e marquesas desde o século 18, a Villa Sola Cabiati, 
de seis suítes, está agora disponível exclusivamente para os hóspedes do Grand Hotel Tremezzo para eventos especiais e locações para 
férias. Quando a villa não está ocupada, o hotel pode organizar atividades que vão de tours com um membro da família Sola Cabiati a jantares 
para duas pessoas compostos de 12 pratos, churrascos em família à beira da piscina e casamentos e celebrações para até 300 convidados – 
bom saber, caso esta temporada suscite um novo motivo para comemorar em agosto do ano que vem. Day use privado e jantares a partir de 
US$ 2.315 para até 20 pessoas. Locações semanais a partir de US$ 40.500 para até 12 hóspedes.

Como tirar férias  
como um nobre italiano
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O cardápio e a localização podem ser diferentes 
entre si, mas em todos esses novos restaurantes 
à beira-mar nos Estados Unidos a vista é uma 
parte importante do menu  

CAPE NEDDICK, MAINE: O The Tiller serve lagosta em 
suas múltiplas formas – ensopada, com macarrão e 
queijo ou apenas na manteiga – e emoldura o lugar de 
onde o crustáceo vem, o agitado Atlântico, com jane-
las panorâmicas no recém-reformado Cliff House, um 
hotel de 132 quartos situado no alto de um penhasco 
costeiro. 591 Shore Road.

HUNTINGTON BEACH, CALIFÓRNIA: Ahi poke, tacos de 
abacate fritos, drinques com ostras e frango mexicano 
assado na lata de cerveja se encontram no menu lito-
râneo global do Pacific Hideaway. Todos combinam 
bem com o xerez Captain Barbosa e o coquetel de 
rum apimentado, ainda mais se for no amplo pátio 
com vista para o píer de 560 metros de extensão 
da chamada Surf City. 500 Pacific Coast Highway; 
pacifichideawayhb.com. 

MIAMI, FLÓRIDA: Dashi, no River Yacht Club, no centro 
de Miami, brinca com sua inspiração líquida (dashi é 
um caldo de peixe) num menu que conecta Tóquio – 
de onde vem a maior parte do sushi e dos frutos 
do mar servidos nos udon – à vista do Miami 
River, que surge através de uma parede inteira de 
janelas. 401 SW Third Avenue; dashirestaurant.com.

O mar à mesa
 COMIDA & BEBIDA 

1. A perca da Nova Inglaterra do The Tiller. 2. A linguiça do Laos com arroz crocante e viscoso do Pacific Hideaway e seu coquetel 
Captain Barbosa. 3. O hamachi ponzu do Dashi.

Um veterano dos pilares de Nova Orleans, 
Commander ś Palace e Café Adelaide, o chef 
Carl Schaubhut faz um voo solo em seu novo 

restaurante, DTB – abreviação para Down the 
Bayou, “Descendo o Pântano”, no bairro de 

Uptown. Nascido em Des Allemands, a capital 
do bagre na região, Schaubhut reinventa clás-
sicos cajun, fazendo bolinhos fritos de boudin 
com berinjela e cogumelos em vez da linguiça 

de porco que lhe dá nome e servindo peixes 
locais assados com chermoula, uma marinada 

marroquina com forte sabor de alho. Ramos de 
barba-de-velho pendem de uma luminária cen-
tral no salão que recende a madeira de cipreste. 

8201 Oak Street, Suite 1; dtbnola.com.

PANTANAL DE POSSIBILIDADES

Long Chim e (à esquerda) os chips 
cozidos de caranguejo do DTB. 

Upgrade 
tailandês

A paixão do chef austra-
liano David Thompson 
pela comida tailandesa 
tem permanentemente 

posto seu restaurante em 
Bangkok, Nahm, na lista 
dos 50 Melhores Restau-

rantes do Mundo. Seu 
novo e mais casual estabe-
lecimento em Melbourne, 

Long Chim (“venha, 
tente, prove”), explora a 
ardente comida de rua 
tailandesa com níveis 

desafiadores de picância 
em pratos como folhas de 
bétele (erva estimulante) 
com camarões secos e 

larb de frango de Chiang 
Mai. Yarra Promenade, 8 
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 PERSONALIDADE 

Jean-Michel Cousteau
Explorador, conservacionista
Jean-Michel Cousteau viu o Rio Amazonas pela 
primeira vez em 1982, entrando por sua foz 
brasileira a bordo do Calypso com seu famoso 
pai e sua família, e de lá navegando até Iquitos, 
no Peru, onde deixaram o navio e seguiram a 
pé até a nascente do rio nas encostas do Monte 
Mismi. No ano que vem, Cousteau retornará à 
região para se juntar a cruzeiros de quatro, cinco 
e oito dias organizados pela Aqua Expeditions 
a partir de Iquitos, nos quais conduzirá palestras 
e excursões, dará dicas de filmagem e apre-
sentará cenas de seu documentário Retorno à 
Amazônia, que rodou com seus filhos algumas 
décadas depois da primeira viagem.

O QUE MAIS O IMPRESSIONOU EM SUA PRIMEIRA 

EXPEDIÇÃO À AMAZÔNIA? Eu sou um cara dos ocea-
nos, então fiquei fascinado com os golfinhos e as 
tartarugas que vimos durante todo o caminho até 
Iquitos. Eu mergulhei nos trechos em que a água 
era clara o suficiente, e é claro que havia todo tipo 
de peixes de água doce, além de algumas cobras 
muito, muito grandes. Essas criaturas podiam me 
ver, mas nunca tiveram a intenção de me tocar. 
Eu me senti muito mais confortável do que quando 
estava sobre a superfície ou caminhando na selva. 

COBRAS MUITO, MUITO GRANDES! E AS PIRANHAS? 

Esses pequenos peixes apenas nadam para 
longe. Estar debaixo d’água foi um grande pri-
vilégio. Espero que nós possamos fazer snorkel 
em alguns trechos.

POR QUE OS VIAJANTES DEVERIAM FAZER UM CRUZEIRO 

NA AMAZÔNIA? Para se conectar ao meio ambiente 
e entender o que está acontecendo. O Rio Ama-
zonas representa 20% da água doce do planeta 
fluindo para o oceano – precisamos proteger esse 
sistema aquático para proteger a nós mesmos.

REFLEXÕES SOBRE O RETORNO AO LUGAR: 

É ótimo visitar um lugar onde estive muitas 
vezes, compartilhar com os passageiros as 
informações que pudemos coletar e ver como 
as coisas mudaram – compartilhar o que é 
diferente, o que aprendemos e como podemos 
agir para nos certificar de que, do ponto de vista 
cultural e ambiental, possamos preservar a diver-
sidade, que é sinônimo de estabilidade. 

A FAUNA FLUVIAL QUE MAIS O ALEGRA: Eu adoro 
o boto-cor-de-rosa – é exclusivo da Amazônia. 
Ele tem a habilidade de nadar em florestas 
equatoriais durante e depois das chuvas. Outros 
golfinhos ficariam presos, mas botos-cor-de-rosa 
são capazes de desconectar suas estruturas 
ósseas para nadar em torno de uma árvore. 
É preciso um pouco de sorte para vê-los – eles 
não estão esperando por você para aparecer –, 
mas eu tenho certeza de que estão lá.

Cousteau se junta aos cruzeiros para 32 passa-
geiros do Aria Amazon entre 9 e 16 de fevereiro 
e entre 5 e 8 de outubro de 2018; a partir de 
US$ 4.350. Ele também navegará o Rio Mekong 
com a Aqua em algumas saídas em 2017 e 2018. 
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Passaporte

De piscinas californianas pintadas com tinta acrílica a criações 
contemporâneas feitas no iPad, a recém-inaugurada exposição David 
Hockney é a mais esperada da temporada no Centre Pompidou de Paris 
(fica até 23 de outubro). A mostra apresenta de maneira cronológica 
a obra do artista desde seus quadros da escola expressionista até os 
enormes autorretratos e as paisagens digitais luminosas que ele hoje 
produz. Depois da passagem por Paris, a exposição segue para o Metro-
politan Museum of Art de Nova York, onde fica de novembro a fevereiro. 
centrepompidou.fr.

 ARTE & CULTURA 

POOL COOL

Em sentido horário, a partir do alto: Retrato de um Artista (Piscina com Duas Figuras), 
Autorretrato e Olhando para Quadros numa Tela, todas obras de David Hockney. 

O mais novo item obrigatório da dire-
tora de arte associada Korena Sinnett 
para escapadas internacionais é o 
pacote de presentes Jetsetter, da 
Leatherology. “Esse conjunto elevou o 
nível dos itens de minha mala de mão”, 
ela diz. As peças de couro macio, da 
melhor qualidade, incluem uma cartei-
ra de 17 por 22 centímetros, uma etique-
ta de bagagem, um porta-passaporte 
e uma máscara para dormir – e em 
todas você pode gravar suas iniciais. 
US$ 145, leatherology.com.

As leves pulseiras de ouro Serenity 
Prayer All Weather, da Budhagirl, 
atravessam os detectores de metais 
e sobrevivem a deques de piscinas, 
graças à sua estrutura antimanchas à 
prova d’água. Vendidas em conjuntos 
de nove, cada pulseira vem com uma 
oração para ajudar a fazer uma viagem 
serena. US$ 110, budhagirl.com.

 LEVE NA MALA 

Pouso estiloso 

Sem perder o pulso
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CHINA

BUTÃO

IRLANDA

FRANÇADÊ UM MERGULHO
Férias estilosas na praia pedem esses trajes de banho 

Vilebrequin, desenhados exclusivamente para os St. Regis 
Hotel & Resorts. Eles fazem menção ao clássico coquetel bloody 
mary da rede – conhecido como Red Snapper. Tamanho infantil, 

US$ 120; tamanho adulto, US$ 250; em alguns hotéis 
St. Regis selecionados e no site stregis.com/boutique.

Diversão ao sol
Novos refúgios para abrigar a turma toda, do Oeste Selvagem à costa da Espanha

 RESPIRE O AR DA NATUREZA. A prática 
do glamping (de glamourous camping, 
“acampamento glamoroso”) atinge um novo 
patamar no North Bank Camp, situado no 
Resort at Paws Up, hotel de 64 quartos em 
Montana. As seis tendas com dois e três 
quartos – as maiores acomodações desse 
estilo nos Estados Unidos –, localizadas no 
alto de uma escarpa têm ar-condicionado, 
candelabros, camas com dossel, banheiros 
com pisos aquecidos e deques com vista para 
o Rio Blackfoot. Tendas a partir de US$ 3.751, 
incluindo uma garrafa de vinho, todas as refei-
ções e US$ 300 de crédito para atividades. 

 VÁ À PRAIA. Para as melhores vistas da 
Jimbaran Beach, suba até a piscina do jar-
dim no segundo andar da nova Imperial Villa, 
bangalô de 1.300 metros quadrados, com 
três quartos, situado no Four Seasons 
Resort Bali at Jimbaran Bay, hotel compos-
to de 147 quartos. No andar de cima há tam-
bém uma academia (com personal trainer 
mediante solicitação) e áreas de refeição 
interna e externa. Os nadadores irão gostar 
da segunda piscina no andar de baixo. Impe-
rial Villa a partir de US$ 12.000, incluin-
do traslados, café da manhã e serviço 
de mordomo. 

Os designers Antonio Citterio e Patricia 
Viel levarão sua estética italiana contem-
porânea na próxima temporada para o 
Bulgari Hotel Shanghai, de 82 quartos, 
que ocupa os últimos oito pavimentos de 
uma torre de 48 andares. Quartos duplos a 
partir de US$ 540, incluindo café da manhã 
e US$ 100 de crédito para uso no hotel.

Uma estadia no Six Senses Bhutan 
exigirá certa dose de aventura: o hotel, 
previsto para abrir no próximo ano, com-
preende cinco lodges (com 82 quartos no 
total) espalhados pelo país, de Thimphu a 
Paro. Quartos duplos a partir de US$ 900, 
incluindo café da manhã.

Quando a residência Adare Manor, do sécu-
lo 19, for reaberta no final do ano após uma 
reforma de 20 meses, irá abrigar o único 
spa La Mer da Irlanda. Espere massagens 
faciais rejuvenescedoras em algum canto 
sossegado dessa propriedade neogótica 
que possui 104 quartos. Quartos duplos a 
partir de US$ 350, incluindo café da manhã. 

O Hôtel de Crillon, a Rosewood Hotel, de 
124 quartos, foi reaberto em julho na Place 
de la Concorde, em Paris, depois de passar 
quatro anos imerso em um projeto de res-
tauração do edifício palaciano de 1758. Os 
destaques incluem um novo champagne 
bar e duas suítes projetadas por Karl 
Lagerfeld. Quartos duplos a partir de 
US$ 1.342, incluindo café da manhã e 
US$ 100 de crédito para jantar.

Próximas
atrações
Quatro hotéis novos ou prestes
a abrir para manter no radar

Check-in
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 FAÇA UMA FESTA ESPANHOLA. Os 460 
metros quadrados e os três quartos da 
nova Penthouse Suite do Majestic Hotel 
& Spa de Barcelona (que tem 271 quartos) 
foram desenhados tendo-se em mente a 
socialização. No lounge cabem 14 pessoas 
sentadas, e um mordomo exclusivo cuida 
do bar. O papel de parede em reluzentes 
vermelho e dourado e as portas de correr 
lembram a Ásia, mas dois terraços põem a 
agitada cidade espanhola aos pés dos hós-
pedes. Penthouse a partir de US$ 13.110, 
incluindo café da manhã e US$ 100 de 
crédito para jantar.
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Êxtase pós-excursão
no Seven Seas Voyager.

DO PORTO AO SPA
Esqueça a necessidade de subir escadas ou 

pular a sobremesa: os viajantes a bordo do Seven 

Seas Voyager, navio para 700 passageiros do 

Regent Seven Seas Cruises, podem se manter 

em forma com o novo programa de bem-estar da 

companhia. As opções para a saúde do corpo e 

da mente estrearam recentemente nas viagens 

pelo Mediterrâneo e combinam atividades em 

terra firme com tratamentos a bordo, no Canyon 

Ranch SpaClub. São 11 opções de atividades, 

incluindo um banho nas piscinas hidrotermais 

da Terme Stufe di Nerone, na Itália, ou, num 

cruzeiro de oito dias entre Barcelona e Roma, 

uma aula de tai chi no Pharo Palace, edifício do 

século 19 localizado em Marselha, na França. Os 

passageiros podem relaxar depois com um dos 

cinco tratamentos do spa, com 50 minutos de 

duração, que vão de massagem facial à base de 

vitaminas até massagem nos pés. Saída em 12 

de setembro; a partir de US$ 7.499. Atividades 

de bem-estar a partir de US$ 299, disponíveis 

nas viagens de 8 a 11 dias pelo Mediterrâneo 

durante o mês de setembro.

Visite um templo budista e pedale por uma zona rural pontilhada por 
pagodes na viagem de oito dias da Belmond, com partida e chegada em 
Bagan, ao longo do Rio Irrawaddy, em Mianmar. Os passageiros a bordo 
do Belmond Road to Mandalay começam o dia com sessões de meditação 
ao amanhecer no deque. Depois, seguem uma programação inspirada no 
conceito de mindfulness (autoconsciência), repleta de tratamentos de spa, 
refeições saudáveis e excursões culturais em terra firme. Saída em 7 de 
outubro; a partir de US$ 4.632.

O deque da piscina 
do Belmond Road to 

Mandalay e um estúdio 
de ioga ao ar livre.

BEBIDAS AO MAR
Notícias frescas do Oceania Cruises: a companhia recentemente introduziu seus primeiros bares de sucos e 
smoothies em seus navios Marina e Riviera, ambos para 1.250 passageiros. Os estabelecimentos à beira da 
piscina abrem todas as manhãs e estão repletos de sucos prensados a frio, smoothies, tigelas de açaí e lattes 
gelados. Os bares são parte de uma gama de novidades voltadas à saúde criadas pela companhia, tais como 
um menu vegano em toda a frota e excursões em terra firme centradas em fitness. Beba, coma e exercite seu 
caminho rumo ao bem-estar no cruzeiro de dez dias entre Londres e Copenhague a bordo do Marina. Saída 
em 13 de agosto; a partir de US$ 2.399. (Í
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Simples
prazeres

 NOVO NAVIO 

Um novo e sofisticado 
navio faz uma estreia 
atenta aos detalhes
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COMIDA PARA TODOS Adeus, praças 
de alimentação; olá, opções 
personalizadas. Existem oito 
restaurantes a bordo, com 
destaque para a pizzaria citada 
anteriormente, um de comida 
pan-asiática (Kaiseki) e um 
francês de alto padrão (La Dame 
by Relais & Châteaux). Bônus: 
a nova abordagem da linha em 
relação às refeições possibilita 
que os passageiros façam o 
pedido nesses restaurantes de 
qualquer lugar do navio quando 
eles estiverem fechados. 

CLUBE DE NADO A área das pis-
cinas do Silver Muse é um dos 
mais convidativos espaços ao 
ar livre no mar. Espreguiçadei-
ras acolchoadas, sofás-cama do 
tipo daybed e sofás modulares 
tanto ao sol quanto na sombra 
circundam uma piscina extra-
comprida e banheiras de 
hidromassagem. Ao lado fica 
a pizzaria casual napolitana 
Spaccanapoli, cuja pizza de 
presunto cru, rúcula e parme-
são deixaria orgulhosa a cidade 
de Nápoles.

Em seu primeiro navio novo 
em oito anos (e o maior até 
agora), a Silversea Cruises 
deixou de lado a suntuosidade 
em favor de um design interior 
tranquilo e contemporâneo. 
A discreta decoração do Silver 
Muse, para 596 passageiros, 
amplifica alguns de seus 
mais interessantes aspectos: 
acomodações espaçosas, todas 
elas suítes, serviço impecável 
e variedade de restaurantes. 
Fran Golden, da Virtuoso Life, 
recentemente embarcou no 
navio em Mônaco. Aqui estão 
seus destaques:

ESPAÇO PARA RELAXAR As suítes 
começam com 36 metros 
quadrados, e cada uma tem 
varanda privativa, além de 
serviço de mordomo. Outros 
mimos incluem banheiros 
de mármore (com chuveiros 
do tipo rainshower e itens de 
banho da Bulgari) e televisões 
de alta tecnologia, que se trans-
formam em espelhos quando 
desligadas. As suítes Larger 
Silver, Royal, Grand e Owner 
parecem apartamentos no mar, 
com a opção de acrescentar um 
segundo quarto.  

INSPIRAÇÃO ITALIANA A herança 
italiana da Silversea brilha 
em todo o navio: os 93 metros 
quadrados da suíte Balsorano 
Owner estão decorados com 
fotos de família do presidente 
Manfredi Lefebvre d’Ovidio 
tiradas em Roma, além de uma 
seleção de seus livros favoritos 
e seus vinhos do porto vintage. 
A coleção de arte do navio, de 
cerca de 500 peças, destaca 
artistas italianos, e a boutique 
vende uma echarpe comemora-
tiva feita para o Silver Muse pelo 
designer têxtil de alta-costura 
Faliero Sarti.

SEÇÃO DE REFERÊNCIA
No Silver Muse, a Silversea 
estreou o Arts Café, um ele-
gante lounge com biblioteca 
com curadoria da renomada 
livraria de Londres Heywood 
Hill (a Rainha Elizabeth é 
uma fã). Aqui, o diretor da 
Heywood Hill, Nicky Dunne, 
nos fala um pouco sobre a 
coleção do navio.

 Uma palavra para 
destacar a biblioteca do 
Silver Muse: “‘Curiosidade’. 
Os livros cobrem uma vasta 
gama de assuntos relacio-
nados à arte – monografias 
sobre artistas e movimentos 
artísticos, além de textos de 
especialistas sobre escultu-
ra, fotografia, arquitetura, 
moda e muito mais.”

 O livro que você pegaria 
emprestado num dia no 
mar: “A História da Arte, de 
E. H. Gombrich. É um guia 
de referência essencial da 
história da arte, excelente 
para qualquer entendido 
ou estudante.”  

O Silver Muse navega o Mediter-
râneo em agosto e depois parte 
para a América do Sul e o Caribe. 
Itinerários de sete dias a partir de 
US$ 4.500.  

1. A sala de estar da Silver Suite. 
2. O Silver Muse. 3. O Arts Café. 
4. Piscina. 5. O teppanyaki do Kai-
seki. 6. Souvenir da Faliero Sarti. 
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Na minha mala

A bolsa a tiracolo de
viagem de Rubin Singer

1. Minha bolsa a 

tiracolo Rubin Singer 

preta, feita de couro 

de píton e crocodilo, e 

um porta-terno Tumi. 

2. Uma echarpe 

estampada Forna-
setti, perfumada 

com minha fragrân-

cia favorita (Creed 
Silver Mountain 
Water). Eu não dur-

mo no avião sem 

uma dessas em volta 

do meu pescoço.

3. Um par extra 

de meias Falke.

4. Meu cardigã 
preto Allsaints, feito 

de lã merino.

5. Uma caixa de 

lápis e canetas 
japonesas e papel 

para esboços.

6. Uma fita métri-
ca (você nunca sabe 

quando vai precisar 

tomar as medidas 

de alguém).

7. Um livro (eu sem-

pre leio não ficção). 

Agora é o Searching 

for Beauty, sobre a 

vida da herdeira 

Millicent Rogers.

8. Meu kit de 
bem-estar: Vitamina 

Emergen-C, cápsulas 

da Wellness Formula 

da Source Naturals, 

Advil, desodorante 

Penhaligon’s Bayolea, 

enxaguante bucal 

Supersmile e o colírio 

japonês Rohto Z!.

NÃO SAIO DE CASA SEM:

“Sempre tenho meu 
passaporte e uma bolsa 

de viagem a postos.”

Meus itens essenciais 
O designer de moda Rubin Singer está 
sempre pronto para aventuras  
RETRATO DE BALL & ALBANESE

U ME CONSIDERO UM   
viajante profissional”, con-

ta Rubin Singer. “Sempre 

tenho meu passaporte

e uma bolsa de viagem a postos.” 

O designer, que vive em Nova York, 

teve a carreira impulsionada por 

uma daquelas oportunidades 

únicas na vida: em 2013, Beyoncé 

usou uma criação sua, de couro e 

renda, durante apresentação no 

intervalo do Super Bowl. Ele tem 

estado bem ocupado desde então, 

criando para sua marca, vestindo 

estrelas para o tapete vermelho, 

apresentando uma coleção no 

Ritz Paris e até mesmo realizando, 

no início deste ano, um desfi-

le em pleno voo da Lufthansa. 

Nos momentos de folga, Singer 

viaja bastante (a Tailândia é seu 

destino favorito), e deixa todo o 

planejamento nas mãos de seu 

marido, Carlos Melia, consultor de 

viagens Virtuoso. “Eu não consigo 

imaginar ir para algum lugar sem 

seus conselhos, sua orientação”, 

afirma Singer. “Ele faz com que 

as experiências sejam fluidas e 

emocionantes, e sem que isso 

exija qualquer esforço.” Entre 

os momentos que Melia orques-

trou estão uma estadia de três 

semanas na China, uma introdu-

ção-relâmpago à Itália e a primeira 

viagem dos dois juntos – um pas-

seio a bordo do trem Belmond 

Eastern & Oriental Express. 

“
2.

8.

7.
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O verdadeiro
sabor de Dubai
Prove a autêntica cozinha dos Emirados 

POR CAROL PUCCI   FOTOS DE SIDDHARTH SIVA

Em sentido horário, 
a partir da esquerda: 
café árabe servido no 
lobby do The Palace 
Downtown Dubai; 
iate no Dubai Canal; 
petiscos do restau-
rante Ewaan, no The 
Palace Downtown 
Dubai; e o chebab 
do Zaman Awal.

OMOS UMA DÚZIA DE
pessoas sentadas em al-
mofadas baixas, sorvendo
pequenas xícaras de café

árabe salpicado de cardamomo e 
açafrão. Descalço e vestindo uma 
longa kandura (túnica) branca, 
nosso anfitrião nos serve tâma-
ras e enche nossas xícaras na mais 
tradicional expressão do acolhi-
mento árabe.

Assim começa nossa noite no 
Centro para o Entendimento Cul-
tural Sheikh Mohammed, em Du-
bai, nos Emirados Árabes Unidos. 
Diante de pratos de ensopados à 
moda beduína, arroz com aroma 
de canela e bolinhos embebidos em 
melaço de tâmara, conversamos 
um pouco sobre tudo, de costu-
mes religiosos a vestimentas locais 
(kanduras e lenços de cabeça para 
os homens, abayas pretas para 
as mulheres). 

Organizados por voluntários emi-
radenses, os jantares revelam aos 
visitantes uma cozinha que não é 
encontrada nos restaurantes da mo-
da populares entre os expatriados e 
trabalhadores estrangeiros, que re-
desenharam a vida por aqui desde 
a descoberta do petróleo nos anos 
1960. No espaço de 50 anos, Dubai 
passou de uma vila de pescadores e 
pastores beduínos a uma metrópo-
le moderna cheia de arranha-céus 
e shoppings com ar-condicionado. 
Pode parecer mais uma Las Vegas 
do que uma cidade no coração do 
mundo árabe.

“Muitas pessoas que vêm a Dubai 
comem comida italiana, francesa, 
mexicana e tudo o mais, porém não 
experimentam a cozinha local ou a 
cultura emiradense”, diz a mora-
dora de Dubai Arva Ahmed, que 

Mesa posta
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Mesa posta

macarrão – do tamanho de uma pizza. 
Sentados num estrado acarpetado no 
Al Tawasol, um restaurante emiraden-
se, aprendemos a comer com as mãos, 
como muitos árabes fazem em casa. No 
cardápio, salona (ensopado de cabrito) 
e machboos, um frango cozido em fogo 
lento com mistura de especiarias, arroz e 
limão seco.

No Al Fanar (nome das lamparinas 
de querosene usadas para iluminar as 
casas), um dos poucos restaurantes de 
alto padrão da cozinha emiradense na 
cidade, os visitantes relaxam num am-
biente que evoca a Dubai dos anos 1960 e 
se refestelam com especialidades como 
o harees, prato à base de grãos de trigo 
quebrados, cozidos com cordeiro ou 
frango em um jarro de barro. O Al Fanar 
substitui por shakes de leite de tâmaras 
e limonadas com menta os drinques 
alcoólicos disponíveis na maioria dos 
hotéis e em alguns restaurantes autori-
zados, mas geralmente não consumidos 
pelos muçulmanos. 

DEVIDO AO CALOR DO MEIO-DIA, OS
emiradenses começam seu dia cedo. 
A maioria dos hotéis e restaurantes 
oferece a opção de um café da manhã tra-
dicional árabe, inclusive nosso favorito, 
o Arabian Tea House Café, no distrito 

leva viajantes a passeios gastronômicos 
a pé. (Arabian Adventures, a operadora 
de turismo Virtuoso local, coordenou 
nossas saídas com a empresa de Ahmed, 
Frying Pan Adventures, e outros guias.) 
“Se por um lado Dubai é louvada por ter 
quebrado inúmeros recordes mundiais, 
por outro passou despercebido um de 
seus grandes feitos – a preservação da di-
versidade culinária do Oriente Médio.” 
Meu marido e eu recentemente aprovei-
tamos uma escala em Dubai para fazer 
miniviagens ao Irã, à Síria, ao Líbano, ao 
Egito, ao Bahrein e, é claro, aos Emira-
dos Árabes Unidos.

LEITE DE CAMELA E TÂMARAS ERAM
a base da dieta beduína até meados 
do século 20. No andar superior do 
The Dubai Mall, em frente ao hotel 
Downtown Dubai, encontramos a ca-
feteria The Majlis Dubai, especializada 
em leite de camela, um pequeno pe-
daço das Arábias num mar de lojas de 
marcas americanas e europeias. Baixo 
em gordura e rico em proteínas, o leite 
proporcionou um cremoso e levemente 
adocicado “camelccino”, que harmoni-
zou perfeitamente com os chocolates 
feitos com leite de camela.

Açafrão iraniano estava na minha lista 
de coisas para trazer, mas como diferen-
ciar o tempero real, colhido à mão, da palha 
de milho colorida vendida como tal? Nossa 
guia nos ajudou a navegar entre os vende-
dores do souk lotado até encontrarmos seu 
estabelecimento favorito e confiável. 

Mais tarde, nos juntamos a Arva Ahmed 
para uma peregrinação gastronômica 
árabe em Deira, um dos primeiros bairros 
urbanizados da cidade. Vimos um padei-
ro palestino produzir uma kunafa – torta 
doce de queijo assada no ghee, coberta de 

UM UPGRADE BEDUÍNO
Explore o deserto nos 
arredores de Dubai 

Imagine um acampamento de luxo 

no deserto ao nível de um sheik 

árabe. As “tendas” são bangalôs 

exclusivos, com máquinas de café 

espresso, tapetes orientais e pisci-

na particular. Tochas flamejantes 

iluminam o terraço, enquanto você 

se delicia com o biryani de codorna, 

o atum grelhado e o pudim de 

tâmaras. Apenas 65 quilômetros 

a sudoeste de Dubai, Al Maha, um 

Luxury Collection Desert Resort 

& Spa, é um estiloso santuário 

na Reserva de Conservação do 

Deserto de Dubai, lar de tribos 

beduínas antes que o petróleo 

fosse descoberto e hoje uma área 

destinada à proteção da fauna e da 

flora ameaçadas de extinção.

Assim que eu e meu marido 

desfizemos as malas, uma gazela 

sentiu-se perfeitamente em casa no 

nosso deque. Naquele mesmo dia, 

à tarde, num safári com nosso guia 

pessoal, nós avistamos os chifres 

curvos do órix (al maha, em árabe), 

um antílope do deserto extinto na 

natureza, mas criado aqui como 

parte do programa de conservação. 

Um passeio de camelo ao pôr do 

sol, no entanto, nos proporcionou 

o momento mais memorável. Se 

estivéssemos com beduínos, tería-

mos parado no meio do caminho 

para beber um pouco de leite de 

camela e comer algumas tâmaras 

selvagens, mas estávamos no Al 

Maha – os garçons nos esperavam 

no alto das dunas com champanhe 

e morangos. Suítes-bangalôs a partir 

de US$ 850, incluindo três refeições 

por dia, US$ 100 de crédito para uso 

no resort e atividades. Pacotes diários 

também disponíveis. 

DICA
“O Logma serve comida tradicional ao estilo de tapas com um toque moderno e 

porções generosas – suas batatas fritas Logma com especiarias e ervas crocantes são 
imperdíveis. O Arabian Tea House Café é conhecido como a ‘joia secreta de Dubai’. 
Você pode tomar um café tradicional ou provar seus doces num jardim tranquilo e

 adorável, cheio de flores e vinhas, mobília de cores brilhantes e delicadas tapeçarias. 
Peça o chá Arabian Night para acompanhar sua refeição.”

– Beenakshi Ramdewar, consultor de viagens Virtuoso, Dubai

Almoço no Centro para o Entendimento Cultural Sheikh Mohammed e (à direita) o Tea House Café.
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histórico de Al Fahidi, próximo ao Museu 
de Dubai. Encontre um lugar no quin-
tal sombreado, peça um copo de chá de 
karak cremoso e aproveite a variedade 
de bandejas ocupadas por pequenas tige-
las repletas de azeitonas, queijos, pastas, 
ovos mexidos com temperos árabes e 
raqaq, um pão ázimo salpicado de mel. 

A refeição matutina emenda com a da 
tarde às sextas-feiras, quando começa 
o fim de semana em Dubai, um lugar em 
que o comércio respeita a jornada sema-
nal árabe de trabalho, entre o domingo e 
a quinta-feira. Enquanto os muçulmanos 
vão à mesquita, os expatriados se entre-
gam a um brunch em estilo americano. 
“Todo hotel em Dubai tem brunch na sex-
ta-feira”, explica o gerente de vendas 
sênior do Park Hyatt Dubai, Marc-An-
toine Lesage. “É como uma competição 
para ver quem faz o maior e o melhor. 
Nós temos orgulho de prezar a qualida-
de em detrimento da quantidade, com 
foco na alta gastronomia.” Os estrangei-
ros tendem a preferir as opções em estilo 
ocidental, com carnes assadas e cham-
panhe à vontade. O restaurante francês 
do Park Hyatt, Traiteur, atrai multidões 

IR A localização de Dubai, 

na costa sul do Golfo 

Pérsico, faz a cidade 

receber muito sol e 

pouca chuva. Os meses 

mais frescos são de 

dezembro a março. Evite 

julho e agosto, quando a 

temperatura pode passar 

dos 30 graus. A opera-

dora de turismo Virtuoso 

local, Arabian Adven-
tures, organiza com os 

consultores de viagens 

traslados do aeroporto, 

passeios pela cidade, sa-

fáris no deserto, passeios 

de camelo e outras ativi-

dades. Guias locais levam 

os viajantes para além do 

circuito dos shop-

ping centers e mostram 

um lado da cidade que 

dificilmente encontrariam 

por conta própria.  

FICAR Seu design dramá-

tico, inspirado na vela 

de um barco, rendeu ao 

Burj al Arab Jumeirah 

o posto de marco na 

paisagem de Dubai. Com 

cinco piscinas, uma praia 

particular e 202 suítes 

duplex, o hotel fica numa 

ilha ligada ao continente 

por meio de uma ponte

exclusiva. Os hóspe-

des podem chegar de 

helicóptero ou de Rolls-

-Royce conduzido por um 

chofer. Suítes a partir de 

US$ 1.400, incluindo café 

da manhã e uma massa-

gem de 50 minutos para 

até duas pessoas. 

O One&Only Royal Mirage 
recria a velha Arábia com 

jardins paisagísticos, 

uma praia particular na 

Palm Island Bay e um spa 

desenhado para lembrar 

um tradicional hammam 

marroquino. Seus 452 

quartos têm pátios priva-

dos, terraços ou sacadas 

com vista para os jardins 

e o mar. Quartos duplos 

a partir de US$ 355, 

incluindo um drinque de 

boas-vindas na chegada, 

café da manhã e um jan-

tar para duas pessoas. 

Um resort urbano no 

centro de Dubai, o The 
Palace Downtown Dubai, 
com 242 quartos, fica às 

margens do Lago Burj 

Khalifa, na Old Town 

Island. Tem uma pas-

sarela para pedestres 

até o The Dubai Mall e 

proporciona vista do Burj 

Khalifa, o mais alto edifí-

cio do mundo. Não perca 

o pôr do sol no terraço, 

onde acontece toda noite 

um show coreográfico 

de água, música e luz da 

Dubai Fountain. Quartos 

duplos a partir de US$ 300, 

incluindo café da manhã 

e US$ 100 de crédito 

para jantar. 

Próximo ao aeroporto e 

vizinho ao Dubai Creek 

Golf & Yacht Club, o Park 
Hyatt Dubai, com 225 

quartos, exala o clima 

de uma villa em estilo 

mourisco em um cenário 

luxuoso à beira-mar. Os 

hóspedes podem ter au-

las de cozinha tailandesa, 

alugar um iate privado ou 

relaxar com um narguilé 

em um lounge shisha ao 

ar livre. Quartos duplos a 

partir de US$ 190, incluin-

do café da manhã 

e US$ 100 de crédito 

para uso no hotel.  

Onde ficar e como ver Dubai 
O ESSENCIAL DOS EMIRADOS

de toda a cidade, assim como o brunch do 
Burj Al Arab Jumeirah, que serve especia-
lidades italianas, japonesas e indianas e 
proporciona vista para a Praia de Jumei-
rah e as Ilhas das Palmeiras.  

Brunches de cozinha árabe são mais di-
fíceis de achar. Situado à beira do Canal 
de Dubai, na Al Boom Tourist Village, o 
Zaman Awal tem mesas ao ar livre e um 
menu repleto de delícias emiradenses, 
como chebab, uma panqueca temperada 
com cardamomo e açafrão servida com 
mel e queijo cremoso. Para uma refeição 
mais modesta, tente o bufê com temática 
árabe “Levantine Weekends” (Fins de Se-
mana Levantinos) servido no Park Hyatt 
(às sextas e aos sábados no Café Arabes-
que). O chef sírio Maher al Hayek prepara 

carnes grelhadas, ensopado de quiabo 
com cuscuz de cordeiro e 24 mezes (ape-
ritivos), incluindo homus de beterraba 
com melaço de romã e linguiças de cor-
deiro em miniatura. Quatro tipos de 
baklava e umm ali egípcio e um pudim 
de pão coberto de pistaches, uvas-pas-
sas e castanhas-de-caju, enchem a mesa 
de sobremesas.

Se alguém sentir falta de um final ain-
da mais doce, sofás, almofadas e velas 
convidam a um relaxamento pós-brunch 
com direito a narguilé no lounge shisha 
ao ar livre. Os sabores de tabaco incluem 
rosa, cereja, menta e melancia. Agora 
que Dubai está no topo da minha lista de 
escalas para futuras viagens, eu já estou 
pensando na minha próxima refeição.

Mesas ao ar livre no Zaman Awal e (abaixo) 
kunafa, uma torta doce de queijo. 
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Cultura local

Á PASSOU DAS 20 HORAS 
numa sexta-feira no centro 
de Napa e há algo estranho 
no ar: um monte de gente

está sentada em sofás de couro 
preto sob um globo de espelhos, 
o som de uma vitrola reverbera 
pelas caixas de som e uma banda 
afina suas guitarras sobre um ta-
pete oriental vermelho em frente 
a uma placa que diz “JaM Cellars”. 
Esta pode ser uma cena banal 
para aqueles acostumados a lu-
gares mais descolados, mas quem 
não vem a Napa há algum tempo 
entenderá o espanto. 

Cinco anos atrás, andar pelo 
centro depois de o sol se pôr sig-
nificava lojas fechadas e calçadas 
vazias. Era impensável arranjar 
um bom jantar ou um drinque 
tarde da noite em um lugar que 
durante muito tempo foi apenas 
uma escala para encher o tan-
que no caminho do vale vinícola 
homônimo. Mas os tempos mu-
daram, e essa cidade da era da 
Corrida do Ouro de cerca de 80 
mil habitantes está vivendo um 
novo auge, oferecendo aos via-
jantes e aos moradores da região 
da Baía de São Francisco algo que 
não tinham antes: uma razão para 
ficar aqui.  

Hotéis, restaurantes, boutiques 
e galerias brotaram dentro das 
muitas construções vitorianas, art 
déco e coloniais hispânicas que ocu-
pam as ruas da cidade. A histórica 
Napa Valley Opera House, ori-
ginalmente inaugurada em 1880, 

Em sentido horário, 
a partir da esquerda: 
salada de minibeter-
rabas do Blue Note; 
Ritual Coffee, no 
Oxbow Public Market; 
vinhedos da Kenzo 
Estate; e uma degusta-
ção na RiverHouse by 
Bespoke Collection.

Como degustar Napa
A cidade homônima do vale está pronta para sair da adega 

POR KIMBERLEY LOVATO FOTOS DE LINDA XIAO
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à mão – assim como obras de arte dig-
nas de um museu, como quadros de 
Andy Warhol.  

Perto dali, foi inaugurado recentemen-
te o imaculado restaurante de alto padrão 
Kenzo. É um embaixador sofisticado dos 
vinhos da Kenzo Estate, servidos com 
o menu tradicional japonês ao estilo 
kaiseki, composto de pequenos pratos 
meticulosamente preparados e apresen-
tados em tigelas pintadas e caixas la-
queadas. A vinícola produz apenas 20 
mil caixas por ano, das quais 80% são 
despachadas para o Japão. Fora do res-
taurante, um dos poucos lugares onde 
você encontrará os vinhos da Kenzo nos 
Estados Unidos é a sala de degustação 
de sua vinícola, disponível apenas me-
diante reserva. A propriedade, situada 15 
minutos a leste do centro, tem 1.500 hec-
tares pontilhados por lagos. 

Do outro lado do rio, o Napa Valley 
Wine Train tem feito circular visitantes 
de uma ponta a outra do vale desde sua 
inauguração, em 1989. Nesta temporada, 
seu popular tour Quattro Vino se des-
dobrará em quatro diferentes passeios, 
que levarão amantes do vinho a vinícolas 
como Domaine Chandon, Charles Krug 
e Robert Mondavi. Entre uma parada e 
outra serão oferecidas refeições a bordo, 
compostas de quatro pratos preparados 
por um chef. A sala de degustação da es-
tação de trem (visitas apenas mediante 
reserva), também uma novidade desta 
temporada, servirá vinhos de toda a re-
gião, incluindo o Opus One, criado por 
Mondavi em parceria com o Château 
Mouton Rothschild.

As credenciais gourmet de Napa de-
moraram a amadurecer, mesmo depois 
que o La Toque apareceu, em 2008, e 
conquistou uma estrela Michelin. Mas 
também isso está mudando rapidamente, 

seus chardonnay Butter, uma história de 
sucesso que fez a vinícola crescer de mil 
caixas produzidas em 2009 para mais de 
840 mil na safra de 2016. Eles também 
servem o espumante Toast e o cabernet 
sauvignon JaM. O extravagante troca-
dilho dialoga com a nova atmosfera de 
Napa, muito além do gosto pelas bolhas: 
animada, jovem e sedenta por diversão. 

Quinze anos atrás, a Napa Valley Vint-
ners (associação comercial das viníco-
las da região) contava com cerca de 200 
membros, mas este número mais do que 
dobrou. Com aproximadamente 3,5 mi-
lhões de visitantes descendo ao vale no 
ano passado, a oferta de entretenimen-
to e de atividades tem se tornado vital 
para os negócios e as vinícolas. Esteja 
você passeando de trem ou indo para um 
piquenique sobre duas rodas na recém-
-inaugurada Napa Valley Vine Trail, uma 
ciclovia de 20 quilômetros de extensão 
que conecta o centro de Napa à gastronô-
mica Yountville (a primeira fase de uma 
via prevista para ter 75 quilômetros de 
extensão), uma visita aqui não diz mais 
respeito apenas ao vinho.

“Há muito para se fazer com apenas 
uma garrafa ou um rótulo”, diz Michael 
Polenske, fundador da Blackbird Vine-
yards, que abriu em setembro sua sala 
de degustação conceito, RiverHouse by 
Bespoke Collection, no calçadão beira-
-rio de Napa. Os visitantes podem provar 
o catálogo completo da Blackbird no pátio 
sombreado com vista para o rio ou em 
salas privadas ou semiprivadas decora-
das com antiguidades europeias, livros 
e peças de artesanato local escolhidas 

foi recentemente transformada no clube 
de jazz Blue Note, onde se apresentam al-
guns melhores crooners do país. Há cerca 
de duas dúzias (e o número continua su-
bindo) de salas de degustação de vinhos 
na cidade – entre elas, a JaM Cellars. Ao 
contrário de muitas, que encerram seus 
serviços no meio da tarde, JaM, dona de 
um visual que remete mais à ideia de ba-
lada moderninha do que a um salão para 
amantes do vinho, distribui taças de es-
pumante gratuitas às 16 horas e lota suas 
dependências nas noites de quinta e sex-
ta para sessões de música ao vivo.  

John e Michele Truchards, nascidos 
em Napa, abriram esse espaço temáti-
co dedicado à música – com um estúdio 
de gravação, inclusive – para divulgar 

Em sentido horário, a partir 
da esquerda: The CIA at 

Copia, JaM Cellars e cena 
gastronômica do centro. 

DICA
“Celadon é um dos meus restau-
rantes preferidos no distrito de 
Oxbow; eu quase sempre peço 
o aperitivo de queijo de cabra 
coberto com macadâmia e a 

salada de beterraba assada. Eles 
também servem um ótimo brunch 
de fim de semana – quem deixaria 
de provar a rabanada de cheese-

cake de morango? Não é a melhor 
opção para dietas, no entanto.”

 – Alyse Cori, proprietária de 
agência de viagens Virtuoso, 

Sonoma, Califórnia
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e o agitado distrito de Oxbow já é o 
núcleo de novos estabelecimentos gas-
tronômicos que vão além de meros 
restaurantes. Em fevereiro, o Culinary 
Institute of America abriu o The CIA at 
Copia, próximo ao popular Oxbow Public 
Market, ressuscitando um edifício que 
havia estado vazio por oito anos. Di-
ferentemente de seu similar em Saint 
Helena, mais focado na formação pro-
fissional, a filial de Napa atrai home 
chefs e cozinheiros diletantes com uma 
variedade de aulas de culinária, degusta-
ções-surpresa diárias de vinho e, em sua 
loja, livros de receitas e toalhas de mesa, 
além de um bem equipado restaurante.  

A poucas portas dali, o Feast it For-
ward brilha com uma nova luz na cena 
epicurista de Napa. A rede online de 
estilo de vida, conhecida por promover 
bem-estar com uma base filantrópica, 
tem produzido shows dedicados a comi-
da, vinho e música desde 2009, com 5% 
da renda doados a instituições de cari-
dade de suporte a mulheres, crianças e 
animais. Nesta temporada, inaugurou 
seu endereço físico. A cofundadora Ka-
tie Shaffer acredita que este é o melhor 
momento para trazer seu mundo virtual 
para essa casa de campo de dois andares 
com jardim na McKinstry Street. “Napa 
era uma cidade de passagem, mas está 
bombando agora”, ela diz. 

Shaffer chama a casa de “uma pro-
priedade experiencial”, com um andar 
dedicado ao varejo – que vende de tudo 
um pouco, de utensílios de cozinha a 
tintas de parede, móveis e luminárias –, 
bem como um coletivo de 16 vinícolas 
de Napa e um canto onde se vendem gui-
tarras Gibson. No andar de cima, há um 
estúdio para eventos e demonstrações 
culinárias com chefs como Rick Moo-
nen e Jacques Pépin abertas ao público. 

Os cem chalés e suítes do 

Carneros Resort and Spa 

exalam elegância caseira 

cercada de 11 hectares de 

vinhedos, a 8 quilômetros 

de Napa. As tentações 

dessa propriedade rural 

abrangem diversos restau-

rantes, um mercado com 

ingredientes prontos para 

piqueniques, bicicletas 

cortesia e a mais pitoresca 

piscina da região. Quartos 

duplos a partir de US$ 650, 

incluindo um crédito de 

US$ 60 diários para o café 

da manhã e de US$ 100 

para uso no spa.

A 15 quilômetros de 

Napa, em Yountville, o 

moderno e ecológico 

Bardessono Hotel & Spa 

tem uma tranquila pisci-

na no terraço, bicicletas 

cortesia e toques baca-

nas em cada uma de suas 

62 suítes, como lareiras 

a gás, sacadas ou pátios 

particulares mobiliados 

e banheiras de imersão. 

Quartos duplos a partir de 

US$ 700, incluindo café 

da manhã e US$ 100 de 

crédito para jantar. 

Escondidos no meio de 

100 hectares de carvalhos 

a cerca de 30 quilômetros 

de Napa, os 85 quartos do 

Meadowood Napa Valley 

parecem cabanas de uma 

casa de campo particular, 

com vigas de madeira, 

luz natural e deques 

enormes. Os hóspedes 

dispõem de degustações 

de vinho, a trilhas para 

caminhada, um campo de 

golfe com nove buracos 

e um campo de críque-

te, além do triplamente 

estrelado pelo Guia 

Michelin Restaurant at 

Meadowood, do chef 

Christopher Kostow, famo-

so em todo o vale. Quartos 

duplos a partir de US$ 700, 

incluindo crédito diário de 

US$ 50 para o café da ma-

nhã e de US$ 100 para uso 

no spa, além de uma caixa 

de chocolates locais. 

Três refúgios para sua próxima aventura em Napa
ENTRE AS VINHAS

Bentô do Kenzo e (à direita) 
o Napa Valley Wine Train. 

Cultura local
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Os visitantes também podem relaxar no 
jardim, onde há um bar instalado num 
antigo trailer. Se não estiver em viagem, 
confira também o trailer “Sophia”, um es-
túdio móvel do qual Shaffer transmite, via 
internet, concertos intimistas e conver-
sas com músicos e bandas como Imagine 
Dragons, Michael Franti e Allen Stone.

Um bom indício de que Napa en-
controu seu lugar pode estar na South 
Coombs Street, onde uma pequena 
multidão se aglomera em torno de uma 
churrasqueira ao ar livre na qual são 
assadas linguiças, e os moradores se 
apertam no bar, sedentos para provar 
o mais novo ouro líquido de Napa: cer-
veja. Em todo o país, microcervejarias 
parecem ser o termômetro do fator cool 
de uma cidade. Tannery Bend Beerwor-
ks, uma cervejaria de pequenos lotes 
equipada com sala de degustação, pa-
rece que Napa finalmente pegou o trem 
da história. Saborear uma pale ale num 
lugar que é sinônimo de vinho? Sim, não 
há nada de estranho numa cidade onde 
o novo normal é praticamente qualquer 
coisa – um sabor do qual todos desfru-
tam intensamente.  

Novidade em Napa, 
a Tannery Bend Beerworks.

Explore a estonteante natureza da Barra da Tijuca com o conforto de
um resort Grand Hyatt. Aproveite os bene�cios de ser um cliente Virtuoso:
café da manhã, upgrade de categoria mediante disponibilidade e crédito de  
US$ 100 durante a estada.

POR FAVOR, CONTATE SEU CONSULTOR DE VIAGENS VIRTUOSO



Belgrado fortificada: as muralhas da 
cidadela e (à direita) Rakia & Co.

ELGRADO VIU DE TUDO  

nos seus quase 2.300 
anos de história. Tri-
bos ancestrais costu-

mavam travar batalhas nesse
local estratégico, onde os rios 
Danúbio e Sava se encontram. 
Hoje, a cidade é um dos me-
lhores destinos da Europa 
para curtir a vida noturna, 
cheia de splavs (danceterias 
em barcaças) ao longo das 
margens do rio.

De dia, a capital sérvia exibe 
uma energia vibrante, visível 
em todo lugar, dos elegantes 

cafés nos grandes boulevards 
da Velha Belgrado aos res-
taurantes joviais e às galerias 
beira-rio no bairro de Sava-
mala. E, embora esse porto 
de cruzeiros fluviais seja uma 
cidade de tamanho conside-
rável, com mais de 1,5 milhão 
de habitantes, a maior parte 
de suas atrações se concen-
tra numa área compacta, que 
pode ser conhecida a pé, na 
margem esquerda do Sava. 
Aqui vão algumas dicas de 
como aproveitar ao máximo 
essa escala ao longo de um dia.

Revival
nos Bálcãs
A face moderna de Belgrado: 
a velha novidade da Europa

POR MEREDITH BETHUNE  
FOTOS DE STEFAN FUERTBAUER

Escala

VIRTUOSO LIFE24





9h:  Comece o dia com um cappucci-
no no Café Moskva (Terazije 20), 

uma instituição art nouveau por onde já 
passaram Albert Einstein e Indira Gan-
dhi, entre outros. Seu carro-chefe, a 
torta Moskva šnit, feita com cerejas, aba-
caxi, pêssego e nozes, tem sido uma 
favorita da cidade há mais de 40 anos. 

10h:  Atravesse a Praça Nikola Pasic, 
próxima dali, e siga para a Sede 

da Assembleia Nacional Sérvia (Trg 
Nikole Pasica 13), que funcionou como 
Parlamento da Iugoslávia antes que 
o país se dividisse, no início dos anos 
1990. Para souvenirs, vá à Rakia & Co. 
(Terazije 42) e procure pequenas gar-
rafas de rakia, a bebida nacional sérvia. 
Esse ardente conhaque é vendido em 
diversos sabores, como cereja, ameixa, 
damasco e mel. 

11h:  Uma estátua de bronze do prín-
cipe Mihailo, erigida na Praça da 

República em 1882, comemora a expulsão 
dos turcos da Sérvia. Na porção nordeste 
da praça fica o grandioso Teatro Nacio-
nal da Sérvia (Francuska 3). Inaugurado 
em 1869, sediou concertos diários du-
rante o bombardeio da Otan em 1999, o 
que foi uma bem-vinda fonte de distra-
ção para os moradores de Belgrado.

A Praça da República demarca o limite 
sudeste da principal via de compras da 
cidade, a Kneza Mihaila, um calçadão 
com lojas de grandes marcas europeias 
e comércios independentes, como a 
loja DechkoTzar (Gracanicka 16), es- 
pecializada em camisetas com design 
local. Não perca a Supermarket Con-
cept Store (Uzun Mirkova 8), um 
empório de moda com marcas locais e 
internacionais, construído em torno de 
um bar que serve cafés, vinhos e cerve-
jas artesanais. 

12h30:  Encontre o melhor ângulo 
de Belgrado na extremidade nor-

te da Kneza Mihaila, onde a fortaleza 
Kalemegdan aparece pendurada sobre 
um penhasco, com vista para a con-
f luência do Danúbio com o Sava. Mais 
de 115 batalhas foram travadas nesse 
forte desde a fundação da cidade, no sé-
culo 4 a.C. 

13h30:  Pare para o almoço no Ambar 
(Karadordeva 2-4), a cinco minutos 

de táxi do forte. Esse restaurante estiloso 

Em sentido horário, a partir de cima: Café Moskva, o Teatro 
Nacional, o bairro de Savamala, a estátua de bronze do príncipe 

Mihailo na Praça da República e a Igreja de São Sava. 

Escala

DICA
“Enquanto você anda pelas ruas da cidade, não se esqueça 

de parar de vez em quando e olhar para cima. As fachadas dos 
edifícios contam grandes histórias e são definitivamente dignas 

de aparecer na sua rede social.”

– Sanda Stevović, consultora de viagens Virtuoso
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Stevovi , nascida em Belgrado. “Agora 
está cheia de bares, cafés e restaurantes 
com lindas vistas do rio.” 

KC Grad (Brace Krsmanovic 4) deu o 
pontapé inicial na transformação do bair-
ro e ainda é uma das principais atrações. 
Alojado num antigo depósito, esse misto 
de boutique de roupas, café e galeria de 
arte recebe todo tipo de programação 
cultural, de DJs a shows de jazz, mostras 
de cinema e bate-papos com artistas ma-
drugada adentro. Finalize o dia no pátio 
do tranquilo Tranzit Bar (Brace Krsma-
novic 8), um dos favoritos da cidade para 
drinques e aperitivos, do happy hour até 
tarde da noite.  

à beira do rio serve especialidades balcâ-
nicas, como o kajmak (pasta à base de nata 
acompanhada de morangos ou cogumelos 
e avelãs) com pão pita. A ardente linguiça 
pljeskavica, que vem com queijo cremoso 
e salada picante, é outro prato imperdível. 
Apague o fogo na língua com uma refres-
cante cerveja local, a Zajecarsko. 

15h30: Uma caminhada tranquila 
de 15 minutos no sentido sul ao 

longo do Rio Sava leva você até Savama-
la, o coração da comunidade criativa da 
cidade. “Quando eu era pequena, Sa-
vamala era uma zona industrial”, diz a 
consultora de viagens Virtuoso Sanda 

O cruzeiro de oito dias da 

AmaWaterways entre Budapes-

te e Ruse, na Bulgária, dedica um 

dia inteiro a Belgrado. Desembar-

que do navio AmaCerto, para 164 

passageiros, e faça um passeio que 

inclui a fortaleza Kalemegdan e, 

à tarde, uma degustação opcional 

de rakia na Destilaria Quburich. 

Saídas em diversas datas até 23 

de outubro; a partir de US$ 2.549.

A jornada de 20 dias da Avalon 
Waterways entre Praga e Bucares-

te inclui 14 dias a bordo do Avalon 

Passion, para 166 passageiros, 

com escalas em Belgrado e Bu-

dapeste, além de outras cidades, 

e uma visita ao Castelo de Bran, o 

do Drácula, na Transilvânia. Saídas 

em diversas datas até 3 de outu-

bro; a partir de US$ 6.735.

O recém-reformado Crystal Mozart, 

navio da Crystal Cruises com ca-

pacidade para 164 passageiros, 

atraca em Belgrado durante seu 

percurso circular de 11 dias com 

partida e chegada em Viena. 

A saída à meia-noite de Belgrado 

reserva tempo de sobra para um 

jantar e uma noite na cidade. Saí-

das em diversas datas até 24 de 

outubro; a partir de US$ 4.975.

Passe oito dias navegando no 

Danúbio no itinerário de 11 dias 

da Viking River Cruise entre Bu-

careste e Budapeste a bordo de 

navios em estilo viking, com capa-

cidade para 190 passageiros. As 

excursões guiadas em Belgrado 

incluem um tour pelos bastidores 

do Teatro Nacional, seguido de uma 

apresentação exclusiva de ópera. 

Saídas em diversas datas até 31 de 

outubro; a partir de US$ 3.349.

O cruzeiro de dez dias da Uniworld 

entre Budapeste e Bucareste a 

bordo do River Duchess, para 130 

passageiros, oferece passeios 

de bicicleta opcionais tanto em 

Belgrado quanto em Budapeste. 

Saídas em diversas datas até 9 de 

outubro; a partir de US$ 4.249.  

Cinco cruzeiros à Cidade Branca
ME LEVE A BELGRADO

Em sentido horário, a partir de cima: Tranzit Bar; o restaurante de alta gastronomia 
balcânica Ambar; o mercado Zeleni Venac, em Savamala (o mais antigo de Belgrado); 

e Kneza Mihaila, o calçadão comercial da cidade. 
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SEJA UM VIAJANTE
O GUIA COMPLETO PARA VOCÊ SE TORNAR UM CRAQUE EM VIAGENS PELOS EDITORES 

ARA VIAJANTES INVETERADOS, PLANEJAR 
uma viagem é um esporte. Tecemos estratégias 
sobre nosso próximo fim de semana prolongado 
tomando um drinque e avaliamos as vantagens da 
Patagônia sobre a Nova Zelândia na mesa do café 
da manhã. Confrontamos a Toscana e a Provença 
no embate definitivo sobre qual é o melhor destino. 
Fazer bem as malas é nosso passatempo favorito. 

Por isso, para esta edição, convidamos uma equipe de peso: 
um quadro de especialistas que inclui desde o diretor criati-
vo da marca de malas Tumi e um sommelier de cruzeiros até 
uma psicoterapeuta – e, é claro, os consultores de viagens Vir-
tuoso. Esse time dos sonhos nos dá dicas profissionais sobre 
como fazer as malas, voar de avião, degustar vinhos, viajar 
com parentes e muito mais. Vire a página para conhecer o 
guia completo do viajante profissional. 

DE ALTA PERFORMANCE
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engenharia, moda, arte e de-

sign. Há definitivamente uma 

cultura por trás das pessoas 

que carregam alumínio.”

O QUE FAZ UMA BOA MALA? “É pes-

soal. Uma das partes mais 

importantes é a confiança. 

Você não precisa se preocupar 

se irá quebrar ou deixa-lo na 

mão. A outra parte é que nós 

queremos inspirar nossos 

clientes por meio do nosso 

design. Saímos da indústria 

para encontrar materiais que 

são utilizados em carros de 

corrida ou naves espaciais. 

Por dentro, também usamos 

lindos couros italianos.”

DICAS DE ARRUMAÇÃO: “Você des-

frutará mais de uma viagem 

se torná-la mais simples. 

Limite sua paleta de cores e se 

certifique das possibilidades 

de combinação. Pesquise so-

bre o clima do lugar para onde 

estiver indo. O grande erro 

que as pessoas cometem é 

exagerar nos itens que levam 

na mala. Eu sou um ‘dobrador’. 

Uso muitos packing cubes 

(organizadores). Uso um para 

minhas camisetas e um para 

minhas calças. Fica mais

fácil de tirar quando você 

chega ao destino.”

TENDÊNCIAS DE BAGAGEM: “Muitas 

giram em torno das regras 

das companhias aéreas – 

como quanto ao peso. Mas as 

pessoas também querem se 

sentir mais sofisticadas quan-

do viajam, mais refinadas. 

Qualidade é luxo.”  

O MESTRE: VICTOR SANZ,  
DIRETOR CRIATIVO DA TUMI

CURRÍCULO: Sanz começou sua 

carreira como pintor e escultor. 

Depois, dedicou-se ao design 

industrial na Eastman Kodak, 

onde desenvolveu um inte-

resse pela moda (“mas não a 

moda exagerada”) que o levou 

à Tumi, onde está há 14 anos. 

MILHAS RODADAS: “Eu prova-

velmente estou na estrada 

durante três ou quatro meses 

do ano. Viajo para me inspirar, 

seja para encontrar alguém 

que me mostre um novo ma-

terial, seja para conhecer um 

lugar que me traga inspiração 

em termos de design.”

NA MÃO OU DESPACHADA? “Hoje eu 

levo tudo na mão. Quando vol-

to para casa de uma viagem, 

lavo e coloco tudo de novo 

na mala.”

MALA FAVORITA: “Uma Tumi 19 

Degree de mão, feita de alu-

mínio. É uma combinação de 

melhor qualidade que duraria 

por muito mais tempo’.”  

DICAS DE ARRUMAÇÃO: “Meu sis-

tema vem do tempo em que 

servi no Exército na Alemanha. 

Eu enrolo minhas camisetas, 

meus jeans, minhas cami-

sas, até minhas meias. Com 

essa técnica, provavelmente 

consigo encaixar mais três 

ou quatro dias dentro de uma 

mala do que se eu empilhasse 

as roupas.” 

O FUTURO DA VIAGEM INTELIGENTE? 
“Em cinco ou dez anos, eu 

vejo bagagens inteligentes 

sendo usadas de forma mais 

fluida. Consigo imaginar 

alguém recolhendo nossa 

bagagem antes de sairmos 

de casa e entregando-a no 

destino final. Não teremos 

que nos preocupar em levá-la 

ao aeroporto e despachá-la.”

O MESTRE: SVEN LEPSCHY, 
VICE-PRESIDENTE DA 
ELECTRONIC TAG, RIMOWA 

CURRÍCULO: Antes de ir para a 

Rimowa, Lepschy passou 

um tempo trabalhando na 

manutenção de aeronaves da 

Lufthansa, pilotando aviões 

da United Airlines e fazendo 

voos de demonstração para a 

indústria aeronáutica brasilei-

ra. Ele assinou contrato com 

a marca alemã de malas no 

ano passado, resultando na 

criação de um inovador siste-

ma de check-in eletrônico das 

bagagens – através de uma 

tela acoplada a elas. 

MILHAS RODADAS: O suficiente 

para circundar o globo 

11 vezes no ano passado.

NA MÃO OU DESPACHADA? “Provavel-

mente carrego a bagagem na 

mão durante 90% do tempo. 

Se eu ficar fora mais de uma 

semana, despacho.”

MALA FAVORITA: “Uma Rimowa 56 

Topas de alumínio multirrodas 

cheia de adesivos que eu tenho 

desde 2012 – foi minha primei-

ra Rimowa. Quanto mais usada 

e amassada, mais eu gosto.”  

COMPRANDO MALAS: “Uma boa 

mala combina alta qualidade e 

excelente material; e tem que 

ser bonita. É uma representa-

ção de nós mesmos. Nossas 

bagagens de alumínio amas-

sam – e isso cria identidade. 

Uma boa mala para mim é 

isso – não a mais barata que 

eu puder comprar e que esta-

rá quebrada depois de usada 

duas vezes. Ao final, você con-

cluirá: ‘Se eu tivesse gastado 

um pouco mais de dinheiro, eu 

estaria agora com uma mala de 

APRENDA A ARRUMAR AS MALAS 
DOIS ESPECIALISTAS DA INDÚSTRIA DE BAGAGEM – E GRANDES VIAJANTES – COMPARTILHAM SUA SABEDORIA

A Rimowa Topas.

A Tumi 
19 Degree.
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A MESTRA: As comissárias 

de bordo da Emirates são 

conhecidas por seu elegan-

te coque e seus lábios em 

vermelho vivo. Para manter 

sua rotina de beleza em dia, 

Carmen Tejeda, uma vete-

rana da Emirates baseada 

em Dubai, há três anos na 

companhia, voa sempre 

com estes três itens:

PROTETOR LABIAL HIDRATANTE
NOSSA DICA: Aerin Rose 

Lip Conditioner, US$ 28.

HIDRATANTE FACIAL “Eu amo 

aqueles produzidos com 

óleos essenciais. Me man-

têm relaxada e livre de 

estresse.” NOSSA DICA: 
Jurlique Lavender

Hydrating Mist, US$ 35. 

ESCOVA DE DENTES IÔNICA 

“Algumas prescindem 

de pasta de dentes, o 

que significa uma coisa a 

menos para levar na mala.” 

NOSSA DICA: escova de 

dentes Misoka, US$ 13.  

DICA PRO: “No seu assento, 

desenhe com os pés no 

ar cada letra do alfabeto. 

Isso faz com que o sangue 

flua e reduz o inchaço nos 

joelhos. Esses exercícios 

circulatórios também 

mantêm suas bochechas 

rosadas e ajudam você 

a parecer mais desperto 

quando desembarca.”

ONSULTORES DE VIAGENS VIRTUOSO,  
executivos de agências e membros da 

nossa própria equipe, todos conhecem 

um segredo ou outro sobre como viajar 

com qualidade dentro de um avião. E eles

 têm um arsenal de dicas profissionais para 

criar uma experiência agradável a 10 mil 

metros de altitude. 

“Eu amo o Boeing’s 787 Dreamliner, e 

não só porque meu marido voa em um 

desses como piloto da United Airlines. 

Pé-direito baixo na cabine, umidade do ar 

elevada, janelas grandes e um sistema de 

luz ambiente ajudam a criar uma cabine 

confortável, que reduz os efeitos do jet lag. 

Pergunte ao comissário de bordo sobre o 

modo ‘festa’ de iluminação – o manual de 

instrução sugere que se ‘use com discrição’.” 

– Elaine Srnka, diretora editorial   

“Fones de ouvido que suprimem o 
ruído externo são um investimento 

essencial para relaxar na econômica – 

Beats by Dre e Bose são duas marcas das 

quais eu gosto. Se você está voando da Amé-

rica do Norte para a Europa ou à Ásia e deseja 

um assento na janela, certifique-se de sentar 
no lado esquerdo do avião – oposto ao sol –, 

de modo que a luz direta não o impeça de 

admirar a visão da janela.”  – Todd Bliwise, 

executivo de agência de viagens

“A sabedoria popular diz: Hidrate, 

hidrate, hidrate. Eu digo: Não ignore 
a carta de vinhos! Bebi minha pri-

meira taça de Château Margaux em um voo 

da Emirates para Nairóbi. A companhia 

investiu US$ 500 milhões em seu programa 

de vinhos, e tem a própria adega na França. 

Outras companhias usam suas cartas de 

vinho para destacar castas locais; a Qantas, 

por exemplo, serve vintages australianos.”  

– Keely Crowder, consultora de viagens

“Nem todos os assentos são iguais, e 

é por isso que os consultores que co-

nhecem aeronaves bem são tão úteis. 

Por exemplo, uma companhia pode voar 

aviões de três classes (econômica, executiva 

e primeira) com apenas duas classes, o que 

significa que um viajante pode obter um 

assento na classe executiva por um preço 
de econômica.”  – Michael Holtz, executivo 

de agência de viagem

TENHA UM  
VOO CONFORTÁVEL
DICA: O RELAXAMENTO COMEÇA ANTES DE VOCÊ EMBARCAR 

Espaço para relaxar: assen-
tos Premium Economy da 

Singapore Airlines.

SUPRIMENTOS AÉREOS

Suprima o ruído: 
Beats by Dre. 
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A MESTRA: JAMIE JOHNS, 
OPERADORA COMERCIAL 
SÊNIOR DE CUIDADOS COM 
A PELE DA BIRCHBOX

CURRÍCULO DE VIAJANTE: Johns, 

que coordena a divisão de 

cuidados com a pele em 

uma empresa que fez seu 

nome comercializando 

produtos de beleza perfeitos 

para viajantes, viaja algumas 

vezes por ano a trabalho e 

também de férias. No ano 

passado, foi à Espanha e 

à Coreia do Sul para uma 

conferência de K-Beauty. 

RITUAL DE BELEZA EM VOO: “Se o 

voo vai durar mais do que 

cinco horas, eu tento tirar 

minha maquiagem com um 

lenço de limpeza facial, aplico 

o spray de mist facial e uma 

máscara hidratante, uma 

vez que o ar é tão seco. Eu 

sempre trago minha própria 

garrafa de água, já que você 

nunca obtém água suficiente 

da tripulação.”

NUNCA SAIO DE CASA SEM: “Eu 

sempre levo os seguintes 

itens comigo quando estou 

viajando; mas, honestamen-

te, eles estão sempre em 

minha bolsa.”

 Um livro longo. “Na minha 

última viagem foi A Montanha 

Mágica, de Thomas Mann.”

 Meu iPod. “Sim, eu ainda 

uso um iPod. Preciso ter 

todas as gravações do Black 

Sabbath disponíveis a qual-

quer hora.”

 Protetor solar. “Como 

uma comerciante sênior 

de cuidados com a pele, 

além de ser uma pessoa de 

pele muito clara, o protetor 

solar é crucial. É o melhor 

recurso antienvelhecimento 

em nosso regime de beleza. 

E nada estraga mais uma via-

gem do que uma horrível pele 

descascada pelo sol.”

 Um caderno. “Tenho um ca-

derno de viagem onde guardo 

uma lista de tudo que eu quero 

ver, comer e fazer, cheio de op-

ções alternativas. Sou do tipo 

que antecipa todos os cenários, 

mesmo de férias.”

VOCÊ DEVE SEMPRE SAIR DE CASA 
SEM: “Qualquer coisa que seja 

grande. É desnecessário e 

pesa demais na bagagem.”

SE EU PUDESSE LEVAR SÓ CINCO 
PRODUTOS NUMA VIAGEM:

 Esfoliante líquido Skin 
Perfecting 2% BHA da 
Paula’s Choice.

 Demaquilante Eve Lom, para 

uma limpeza perfeita à noite.

 Creme Ultra Facial Kiehl’s, 

para o volume certo de hidra-

tação em qualquer clima.

 Máscara revitalizante Shu 
Uemura Art of Hair Color Lus-
tre Cool Blonde Shade Revi-
ving Balm, para manter meu 

cabelo platinado superglacial.

 Hidratante Dr. Jart+ Pre-
mium Beauty Balm SPF 45, 

para garantir uma dose extra 

de proteção solar.

EMBELEZE SUA VIAGEM
DICAS FUNDAMENTAIS DE QUEM ESTÁ À FRENTE NO MUNDO DA BELEZA

MEU KIT PERFEITO 
DE AMENITIES A BORDO 

Uma garrafa 
S’well, para 
água extra.

Lenços umedecidos com 
óleo de coco e argan da 

Acure Organics.

Água termal 
Avène, para hidratar 

meu rosto.

Máscara facial Dr. Jart+ 
Vital Hydra Solution, 
para proporcionar hi-

dratação à minha pele. 
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A MESTRA: 
DRA. TARA SWART, 

NEUROCIENTISTA RESI-
DENTE, CORINTHIA HOTEL LONDON 

Á FORMAS MELHORES 
de ter uma boa noite 

de sono do que contar 

ovelhas. Como parte da nova 

iniciativa do Corinthia Hotel 
London de ter uma neuro-

cientista residente, a Dra. Tara 

Swart tem trabalhado com as 

equipes da área de limpeza, 

dos restaurantes e do spa 

para desenvolver programas e 

amenities que proporcionem 

aos hóspedes uma estadia 

mais restauradora e cons-

ciente. A iniciativa vai além da 

conversa de travesseiro: ao 

longo de um ano, Swart, pa-

lestrante do MIT, instrutora de 

lideranças e psiquiatra, está 

também conduzindo um estu-

do sobre a resistência mental 

de 40 membros da equipe do 

hotel. Nós deitamos no seu 

divã virtual para descobrir 

como dormir melhor na 

nossa próxima viagem – e 

voltarmos mais relaxados.

HÁ ALGO QUE POSSAMOS ROUBAR 
DO SEU TRABALHO NO CORINTHIA? 

“Como parte do Brain Power 

Package, nós providencia-

mos meias de caxemira para 

manter suas extremidades 

aquecidas; spray de lavanda 

para o travesseiro, que ajuda 

a regular o humor e indu-

zir ao sono; e uma bebida 

quente na hora de dormir 

para ajudar os viajantes a 

melhorar sua noite de sono.”

QUAL A QUANTIDADE IDEAL DE SONO? 

“De sete a nove horas por 

noite de sono de qualidade 

é crucial para a saúde do 

cérebro, tanto a curto quanto 

a longo prazo. Enquanto 

dormimos, nosso sistema 

glinfático limpa nosso cére-

bro, removendo neurotoxinas 

em um processo que leva 

entre sete e oito horas. 

Há pessoas que dizem sobre-

viver com muito menos, mas 

são uma anomalia genética – 

de 1% a 2% da população.”

USAR O CELULAR NA CAMA: SIM 
OU NÃO? “Não. A escuridão 

estimula a glândula pineal a 

liberar o hormônio indutor 

do sono, a melatonina. No 

entanto, a luz azul da tela 

confunde a glândula e a leva 

a pensar que é luz natural, 

interrompendo, assim, a 

produção de melatonina e 

tornando mais difícil cair no 

sono. Sugiro deixar seu ce-

lular de lado uma hora antes 

de ir para a cama e dormir na 

mais completa escuridão.”

COMO MINIMIZAR O JET LAG? “Jejue 

por até 12 horas antes de 

chegar a um fuso horário de 

mais de cinco horas de dife-

rença. Sono/vigília e fome/

sede são estímulos básicos 

do cérebro. Morrer de fome 

essencialmente encoraja seu 

DESCANSE MELHOR
A CIÊNCIA E TAMBÉM OS HOTÉIS AJUDAM VOCÊ A TER UM SONO DE QUALIDADE

cérebro a se manter alerta 

até você encontrar comida.”

UMA VEZ NA ESPANHA (OU À BEIRA 
DA PISCINA), SIESTA OU NÃO? 
“Eu acredito firmemente que 

cochilos são uma boa ideia. 

Uma soneca de 30 minutos 

incrementa seu aprendizado 

e sua memória. Já um cochilo 

entre 60 e 90 minutos estimu-

la a formação de novas cone-

xões neurais, o que ajuda na 

criatividade e na retenção de 

informação – é por isso que a 

Google tem cápsulas de sono 

para seus funcionários. Meu 

amigo, um neurocientista espe-

cializado em sono, tira cochilos 

de 90 minutos todo dia.”

Pacote Brain Power a partir 

de US$ 1.298 para duas 

pessoas, incluindo uma 

massagem de duas horas 

e uma sessão de ioga nidra 

por pessoa, além de uma 

refeição neuronutricional 

composta de três pratos.  

Central dos bons sonhos: 
o Corinthia. 2017
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NQUANTO MUITOS VIA-
jantes citam menus-degus-

tação estrelados pelo Guia 

Michelin e margaritas à beira 

da piscina como prioridades 

numa viagem, para alguns, 

manter uma rotina fitness 

está no topo da lista. “Muitos 

viajantes me consultam para 

se certificar de que há uma 

academia no hotel”, diz a 

consultora de viagens Virtuoso 

Tania Swasbrook. “Eu inclusive 

combinei com um hotel de 

Nairóbi que enviasse pesos ao 

quarto do meu cliente.” (Prova 

adicional: um estudo de 2016 

descobriu que 48% dos indiví-

duos da geração X consideram 

as instalações de ginástica na 

hora de decidir em que hotel 

vão ficar.) Swasbrook, uma 

triatleta, compartilha aqui suas 

dicas para manter o regime 

durante as férias.

 

CORRER = PASSEAR. “Correr é 

uma maneira fenomenal de 

conhecer uma cidade”, diz 

Swasbrook. “O concierge 

pode indicar excelentes 

rotas, seguras e cênicas, 

em torno do hotel. Alguns 

até mesmo irão emprestar 

equipamento ou dispor de 

um membro da equipe para 

acompanhá-lo na corrida.”  

USE SEUS APPS. O favorito de 

Swasbrook é Runkeeper, que 

permite aos usuários mapear 

suas rotas, sincronizar playlists 

e estabelecer metas pessoais. 

Outra opção: MapMyRun, um 

banco de dados de rotas e 

clubes de corrida ao redor 

do mundo. 

MANTENHA A PRESSÃO BAIXA. “Não 

seja tão duro consigo mesmo 

e não se preocupe em correr 

todos os dias”, destaca Swas-

brook. “Você está de férias.” 

Se as condições climáticas ao 

ar livre não ajudarem (digamos 

que você esteja numa viagem 

de esqui em Aspen), vá para a 

esteira ou aceite o conselho de 

Swasbrook: “Visite um estúdio 

de spinning local (com bikes 

indoor) ou contrate uma aula 

de crossfit”.

 Vá de monumento a mo-

numento enquanto acumula 

milhas no Four Seasons 
Hotel Washington, DC, de 

222 quartos: o gerente-geral 

David Bernard (ou outro 

membro sênior da equipe) 

junta-se aos hóspedes em 

corridas guiadas de 5 a 8 

quilômetros pela cidade 

todas as terças de manhã. 

Quartos duplos a partir de 

US$ 495, incluindo uma cor-

tesia de boas-vindas, café da 

manhã diário e US$ 100 de 

crédito para uso no spa. 

 Encare um treino de 

maratona em Tecate, no Mé-

xico, onde um novo progra-

ma do resort de bem-estar 

Rancho La Puerta, de 86 

quartos, oferece treinos com 

um concierge corredor, cor-

ridas guiadas em trilhas e 

tratamentos de reflexologia 

num spa. Estadias de 8 dias 

a partir de US$ 3.195 por 

pessoa, incluindo todas as 

refeições e aulas de ginásti-

ca, crédito de US$ 150 para 

uso no spa, uma massagem 

de 50 minutos e um wrap de 

desintoxicação herbal. 

 O tour de 10 dias 

pelo Quênia da Micato 
Safaris inclui todos os 

itens da marca – safáris 

imersivos, acomodações 

ultraluxuosas, guias espe-

cializados –, assim como 

corridas guiadas, almoços 

com corredores olímpicos 

quenianos e visitas aos 

prestigiados centros de 

treinamento de maratonas 

de altitude. Saídas: todos 

os dias ao longo de 2018; 

a partir de US$ 7.850.  

DIA DE TREINO

CORRA, VIAJANTE, CORRA
POR QUE TODO MUNDO ESTÁ COLOCANDO SEUS TÊNIS NA MALA

Caminhe, corra ou 
acelere seu passo ao 

redor do mundo

“MUITOS VIAJANTES
 ME CONSULTAM 

PARA SE CERTIFICAR 
DE QUE HÁ UMA 

ACADEMIA NO HOTEL.”

Passeio turístico 
à maneira fitness. 
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VISITE MUSEUS 
COM AS CRIANÇAS
AS MELHORES MANEIRAS DE EVITAR O CANSAÇO E SE DIVERTIR
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RIAR UMA CRIANÇA AMANTE DOS MUSEUS REQUER 
paciência – e foco na diversão e na criatividade. “Meu filho 

esteve em seis continentes e eu sempre me surpreendo 

com o que lhe chama a atenção”, diz a proprietária de agência 

Virtuoso Amie O’Shaughnessy. “Mas nem sempre você pode 

esperar um ultraengajamento. É uma forma de expor as crian-

ças, e exposição cria flexibilidade nelas.” Aqui, duas consultoras 

da agência (e mães) nos contam como evitar embaraços nos 

museus com crianças pequenas. 

A MESTRA: SANDY PAPPAS

LANCHES ESPECIAIS: “Traga algo que seja realmente uma guloseima 

para a criança. Minha filha ainda se lembra de quando lhe dei 

Skittles na Galleria degli Uffizi, em Florença. Eu os dava enquan-

to avançávamos pela galeria como se ela fosse um personagem 

de João e Maria.” 

TRABALHO DE DETETIVE: “Antes de começar, vá à loja do museu e 

compre postais das obras de arte. As crianças podem se divertir 

procurando pelas obras durante o percurso dentro do museu.” 

PARADA FAVORITA: “Reserve com antecedência uma participação 

nas oficinas infantis do MoMA (Museu de Arte Moderna) em Nova 

York. Meus filhos fizeram uma bela oficina de fotografia digital ali – 

e de graça.”

 

A MESTRA: NICOLE WILTROUT

VISITE TUDO: “Você precisa de variedade: isso ajuda as crianças a ex-

plorar diversos interesses, como arte, ciência e história. Vá além 

dos museus infantis, mas tenha consciência da idade e da 

adequação. Uma criança de dois anos não poderá permane-

cer quieta por muito tempo.” 

A PRIMEIRA PARADA: “Pare primeiro no balcão de informações. 

A equipe poderá lhe dizer quais exposições são mais adequa-

das às crianças da idade dos seus filhos.”

CONTRATE UM GUIA: “Quando crianças chegam à idade escolar, 

investir em um guia focado em famílias faz todo o sentido, 

especialmente em museus imensos como o Louvre e o 

Museu Britânico.” 

TRAGA ACESSÓRIOS: “Eles mantêm as crianças ocupadas, mas 

também ajudam a desenvolver a observação. Meus filhos 

ganharam cadernos de esboços no Georgia O’Keeffe Museum, 

em Santa Fé (Estados Unidos), e alegremente passaram o 

tempo recriando seu trabalho em cada galeria. Eles hoje reco-

nhecem suas pinturas quando as veem.” 

SAIA DO MUSEU: “Estruture seu passeio de modo que possa visitar 

o museu logo que abrir. Depois, encontre os jardins externos 

ou um parque próximo para um pouco de diversão ao ar livre. 

Visite de manhã o Museu de História Natural de Londres, por 

exemplo, e depois passe a tarde no Hyde Park.” 

PARADAS FAVORITAS: “Eu poderia passar dias no Deutsches 

Museum, em Munique, e meus filhos adoraram a Tate Modern, 

em Londres. Chicago tem dois dos meus museus favoritos 

para crianças e pais: o The Field Museum, de história natural, 

e o Museu da Ciência e da Indústria.” 

Conhecendo os dinos
no The Field Museum.  

Engajamento ar-
tístico no MoMA. 

2017
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A MESTRA: KAREN FEDORKO 
SEFER, PROPRIETÁRIA DA 
SEA SONG TOURS

INSPIRAÇÃO: “Agora é o momen-

to perfeito para visitar a Turquia. 

Nossos clientes estão aprovei-

tando muito – conhecendo 

atrações sem as multidões ha-

bituais e desfrutando de tarifas 

reduzidas nos mais 

belos hotéis de 

luxo. Você real-

mente pode 

aproveitar 

a beleza 

da Turquia.” 

AÇÃO: “Uma das 

minhas viagens favoritas na 

Turquia é navegar ao longo 

da costa do Mar Egeu, o mais 

depois do 11 de setembro, 

nosso mundo mudou. Mas 

eu vou embarcar em qual-

quer avião, a qualquer hora. 

Se não agora, quando? Na 

nossa agência, o mercado eu-

ropeu está florescendo e nós 

estamos fazendo reservas 

em Paris feito loucos – não 

podemos nos esconder em-

baixo de uma pedra, mesmo 

vivendo em um novo mundo. 

Eu faria minhas malas para a 

Turquia amanhã.”

AÇÃO: “Quando nossos clientes 

demonstram preocupação, eu 

sugiro que se hospedem em es-

tabelecimentos de marcas nas 

quais eles confiem. E recomen-

do guias que podem ajudá-los 

a se sentir confortáveis. 

Para famílias 

maiores, por 

exemplo, 

reservamos 

vários car-

ros menores 

em vez de um 

ônibus. Aconselho 

viajar fora de temporada 

e fora dos caminhos conhe-

cidos: muitos de nossos 

clientes estão visitando pe-

quenas cidades na Inglater-

ra afora Londres ou lindas 

áreas francesas à exceção 

de Paris, como Borgonha, 

Bordeaux e Carcassonne. 

Além disso, viaje em navios 

de cruzeiro – eles nunca 

vão colocar seus passa-

geiros ou seus navios em 

situações de risco.” 

SAIA DA ZONA 
DE CONFORTO
OS GRANDES DA INDÚSTRIA DE TURISMO NOS DIZEM POR QUE 
DEVEMOS FAZER AQUELA VIAGEM 

lindo mar azul-turquesa. 

Famílias e amigos podem 

desfrutar de uma experiên-

cia interessante numa gule-

ta, tradicional iate turco. É 

uma ótima alternativa para 

aqueles que estiverem um 

pouco tensos ao viajar pela 

Turquia, já que é um passeio 

exclusivo. Em Istambul, 

recomendo um veículo par-

ticular, com motorista e guia 

para mostrarem os mais 

magníficos monumentos 

históricos do mundo.” 

A MESTRA: ANNE SCULLY, EXECUTI-
VA DE AGÊNCIA DE VIAGENS

INSPIRAÇÃO: “Com apenas uma 

vida para viver, eu escolho 

viajar. A realidade é que, 

Dica em Istambul: um moto-
rista particular é essencial.

ISITAR O EGITO ERA UM SONHO

antigo, porém adiado, devido à minha 

preocupação com a segurança depois 

da Primavera Árabe. Este ano me pareceu  

o momento certo, embora alguns amigos 

ainda questionassem minha escolha para as 

férias. Quando meu namorado e eu come-

çamos a planejar a viagem, procurei a pro-

prietária de agência Virtuoso Malaka Hilton, 

especialista no país, para descobrir se era 

mesmo uma boa ideia. “Claro que vocês vão”, 

ela disse. “Eu diria a qualquer um que fosse. 

É perfeitamente seguro.” Ela me passou 

sua lista de dicas exclusivas e, quando 

chegamos ao aeroporto do Cairo e vimos 

o motorista com a pequena placa amarela 

da Abercrombie & Kent (a prestigiada ope-

radora de turismo tem seis escritórios no 

Egito), nossos nervos se acalmaram. 

O país tem sofrido grandes revoltas nos 

últimos anos, mas os turistas começaram 

a voltar. Os que vão são recompensados 

com ótimos preços e poucas aglomera-

ções. Nós nos sentimos perfeitamente 

seguros, e eu me tornei uma defensora do 

Egito após regressar para casa. Eu voltaria 

amanhã mesmo 

para assistir ao 

pôr do sol na 

Grande Pirâmide 

de Gizé, sentir a brisa a bordo de uma 

felucca no Nilo, me emocionar no Vale

dos Reis, ver o brilho ofuscante dos 

tesouros do rei Tutancâmon e reencon-

trar os gentis moradores locais. Contatar 

as pessoas certas – como as equipes 

do Hilton e da A&K – permitiu que essa 

viagem transformadora acontecesse.  

– Annie Fitzsimmons, editora digital

MEU SONHO EGÍPCIO: 
DA INCERTEZA AO ÊXTASE 

Uma viagem de 
sonhos realizada. 
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STUDOS REVELAM QUE MUITOS VIAJAN- 
tes consideram a sustentabilidade como 

um fator-chave para escolher destinos, ho-

téis e operadores de viagem. “Muitas pessoas 

pensam nos aspectos ecológicos antes – 

reduzir, reutilizar e reciclar”, diz o estrategista 

global do Virtuoso para a sustentabilidade, 

Costas Christ. “Mas um dos pilares importan-

tes do turismo sustentável é garantir que o 

ato de viajar contribua para o bem-estar dos 

moradores locais e exerça um impacto posi-

tivo.” Pedimos a ele que nos sugerisse uma 

maneira imersiva e outra de menor esforço 

para tornar uma viagem significativa. 

ENVOLVA-SE: SEJA UM VOLUNTÁRIO NUM SAFÁRI
Safáris figuram de maneira consistente 

no rol das grandes aventuras da vida, mas, 

além de ajudar os viajantes a completar a 

lista dos big five (os cinco grandes animais 

africanos), algumas empresas estão agora 

dando aos visitantes a oportunidade de ser 

um voluntário nas comunidades locais. Por 

exemplo: depois de acampar com vista para 

o Monte Kilimanjaro, explorar o Parque Na-

cional de Meru (onde foi filmado A História 

de Elza) e acompanhar a grande migração 

em Masai Mara, os amantes da natureza 

que contratarem o safári de oito dias da 

African Travel podem estender sua estadia 

praticando “volunturismo” com a parceira 

Me to We. Durante quatro dias numa comu-

nidade Masai, os participantes ajudam a 

construir uma nova escola, vão buscar água 

com as mulheres da vila e aprendem sobre o 

uso de plantas medicinais. Saídas de safári no 

Quênia: datas diversas até 17 de dezembro; 

a partir de US$ 6.420. Extensão de programa 

voluntário a partir de US$ 2.195.

DEIXE UMA MARCA: DOE MELHOR 
Se você está pensando em doar dinheiro ou 

suprimentos, cheque primeiro com grupos 

como o Pack for a Purpose, que auxilia pro-

jetos comunitários e arrecada doações para 

necessidades específicas. A organização lista 

operadoras de turismo e hotéis ao redor do 

mundo – Tortuga Bay, na República Dominica-

na; wal, em Manhattan; e Raffles Grand Hotel 

d’Angkor, no Camboja, por exemplo –, assim 

como escolas, clínicas e outras iniciativas às 

quais prestam apoio. Os viajantes simples-

mente consultam uma lista de itens solicitados 

(canetas, calculadoras solares, curativos e 

talcos para bebê são comuns), escolhem 

aqueles que vão levar na mala e os deixam no 

hotel ou na empresa de turismo no momento 

da chegada. packforapurpose.org. 

O MESTRE: GEOFFREY KENT, 
FUNDADOR, PRESIDENTE E CEO DA 
ABERCROMBIE & KENT  

INSPIRAÇÃO: “Eu 

realmente 

acredito 

que, se via-

jássemos 

mais, ha-  

veria me-

nos conflitos 

no mundo. Seja 

um país do qual você não fala 

a língua, seja um lugar do qual 

você não pode beber água, 

isso abre a sua mente.” 

AÇÃO: “De todas as viagens 

que organizei, eu acho que 

um safári na África é o mais 

transformador. Considere 

Botsuana, uma combina-

ção singular de deserto e 

delta fluvial que atrai uma 

concentração imensa de vida 

selvagem. No ano passado, 

o país celebrou seu 50  

aniversário de independên-

cia, o que o tornou a mais 

longa e contínua democracia 

multipartidária no conti-

nente africano, dotada de 

uma visão social progres-

sista. Botsuana é selvagem, 

imaculada e expansiva, 

comprometida com um 

turismo de alto valor e baixo 

impacto em parceria com as 

comunidades locais. É uma 

boa opção para quem quiser 

sair de sua zona de conforto 

e estiver um pouco inseguro 

sobre para onde ir.” 

“EU REALMENTE 
ACREDITO QUE, 

SE VIAJÁSSEMOS 
MAIS, HAVERIA 

MENOS CONFLITOS 
NO MUNDO.”

FAÇA A DIFERENÇA
COMO FAZER O BEM ENQUANTO VIAJAR

Tempos selvagens no Parque 
Nacional de Amboseli, no Quênia. 2017
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A MESTRA: GINA GUDDAT, 
TERAPEUTA ESPECIALIZADA EM 
SAÚDE MENTAL 

APENAS VÁ: “Viagens em grupo 

fazem bem à sua saúde 

mental e emocional. Nós 

aprendemos, crescemos e 

ampliamos nossa mente ao 

estar com outras pessoas.” 

PLANEJE: “Você pode deter-

minar dias em que todos 

estejam à vontade para fazer 

o que quiserem; no entanto, 

na maior parte da viagem é 

necessário haver uma pro-

gramação fixa. Dessa forma, 

todos têm uma ideia clara 

do que esperar.”

ORIENTE-SE: “No primeiro dia, 

recomendo organizar um 

encontro divertido com 

drinques e aperitivos. É 

o momento de revisar a 

programação e os detalhes 

sobre a hospedagem, as 

refeições e os procedimen-

tos de segurança.”

SEJA CLARO: “Diferenças de 

idade podem se tornar uma 

questão. Crianças pequenas 

ou parentes idosos precisam 

de algum tipo de assistência 

durante a viagem? Se não 

está claro quem está a cargo 

desse pessoal, o resto do gru-

po ficará desconfortável.” 

MANTENHA A PAZ: “Sejam pa-

cientes uns com os outros e 

resolvam as questões no mo-

mento em que surgem, em 

vez de deixar que se tornem 

ressentimentos. É melhor ter 

uma conversa franca com a 

pessoa com quem você está 

tendo um problema do que 

contar para todo mundo.”

ESCOLHA A VIAGEM CERTA
“Ache um destino que 

interesse a todos”, diz 

a consultora Jessica 

Griscavage. “Cruzeiros 

sempre funcionam, o 

Alasca é ótimo para os 

que gostam de belas 

paisagens, o Caribe é 

perfeito para amantes 

de praias e o Havaí ofe-

rece aventuras para 

todos os gostos.”

SIGA O LÍDER
“O grande desafio de 
viajar em grupo ou em 
família parece surgir 
quando não há um 
tomador de decisões 
claro”, diz Kara Slater, 
uma consultora. “Quan-
do uma pessoa leva 
em consideração as 
necessidades de todos 
e toma as decisões, 
o planejamento se tor-
na muito mais fácil.” 
O líder do grupo deve 
ser alguém capaz de 
equilibrar o orçamento 
e a saúde de todos e, 
ainda assim, curtir 
sua viagem.

APRENDA A AMAR OS DETALHES 

Leve uma lista de 

telefones de emergência 

e verifique as datas de 

validade dos passapor-

tes, mas foque também 

na diversão, sobretudo 

quando estiver em trânsi-

to. “Eu sempre deixo meu 

filho escolher o que quer 

levar. Jogos portáteis 

como baralho são sem-

pre um sucesso”, destaca 

Griscavage. Ajudar os 

outros no planejamento 

faz com que se sintam 

mais envolvidos. 

VITÓRIA EM GRUPO

VIAJE COM SEUS ENTES QUERIDOS
SUA SESSÃO DE TERAPIA PRÉ-FÉRIAS PARA VIAJAR EM GRUPO SEM ESTRESSE

Dicas vitais dos 
consultores Virtuoso 

Vamos lá, todos juntos, 
numa viagem em grupo.

“NÓS APRENDEMOS, 
CRESCEMOS E 

AMPLIAMOS NOSSA 
MENTE AO ESTAR COM 

OUTRAS PESSOAS.”
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DESFRUTE DE CADA  
DRINQUE A BORDO
A MESTRA: A SOMMELIER DANIELA OANCEA, 
DIRETORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO 
SEVEN SEAS EXPLORER, DA REGENT 
SEVEN SEAS CRUISES

SUAS CREDENCIAIS VINÍCOLAS: “Eu trabalho 

como sommelier desde 2003, mas minha 

paixão pelos vinhos começou no meu país natal, a 

Romênia, onde meu avô possui um pequeno vinhedo.”

QUAL A MELHOR FORMA DE DEGUSTAR UM VINHO? “Seja simples e se lembre 

dos quatro Ss: sight (observar), smell (sentir o aroma), sip (pro-

var) e savor (saborear). Não seja tão formal na hora de expressar 

sua opinião. Vinho é uma questão pessoal – o melhor vinho é 

aquele do qual você gosta mais.”

TERMOS ENOLÓGICOS QUE PODEMOS USAR PARA IMPRESSIONAR NOSSOS AMIGOS? 
“‘Efervescência’, quando estiver bebendo um champagne; 

‘exuberante’, para descrever um vinho que chama sua atenção 

com uma abundância de sabores frutados, como um Malbec; e 

‘feminino’, uma palavra que uso quando descrevo os elegantes 

Merlots de Saint-Émilion.” 

SEU LUGAR PREFERIDO PARA UMA TAÇA DE VINHO NO NAVIO? “No deque de 

nosso restaurante italiano, Sette Mari. Eu tomaria uma taça de 

Amarone harmonizada com queijo parmesão. Pontos adicionais 

se nós tivermos acabado de partir da Costa Amalfitana.” 

SOBRE AS ONDAS, UMA AULA DE APRECIAÇÃO DE VINHOS

O Explorer no mar e 
(acima) uma harmo-
nização a bordo.  

1 Passe dois dias explorando a 

Cidade Luz antes de embarcar 

no Avalon Affinity, navio para 138 

passageiros da Avalon Waterways, 

para uma jornada enológica de 

11 dias ao longo do Rio Rhône, 

entre Paris e a Côte d’Azur. Outros 

destaques são visitas a vinícolas 

em Châteauneuf-du-Pape e um 

pernoite na cidade gastronômica 

de Lyon. Saída: 22 de outubro; 

a partir de US$ 4.148. 

VIAGENS VINTAGE 
Três cruzeiros dedicados ao vinho

2017

2 Mergulhe no Mar do Caribe antes de 

retornar todas as noites ao SeaDream II, 

com capacidade para 112 passageiros, para 

sessões de degustação de vinhos coorde-

nadas pela enóloga Eileen Crane, da cali-

forniana Domaine Carneros. Em uma das 

noites será oferecido também um jantar. 

O cruzeiro de sete dias entre Barbados e 

Saint Thomas é o primeiro das nove via-

gens focadas em vinho programadas pelo 
SeaDream Yacht Club em 2018. Saída: 13 

de janeiro de 2018; a partir de US$ 3.299.

3 Navegue na terra das tapas na 

viagem da Azamara Club Cruises 

entre Barcelona e Lisboa a bordo do 

Azamara Journey, para 690 passageiros. 

O cruzeiro de dez dias com temática de 

vinho e golfe ao longo da costa da Espa-

nha tem paradas em Sevilha, Alicante e 

Valência, onde os passageiros visitam 

uma fazenda local como parte do novo 

programa de excursões gastronômicas 

da linha. Saída: 29 de maio de 2018;

a partir de US$ 3.299.  
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O

COTSWOLDS

CONTO

DUAS
Fim de semana no interior inglês 

ganha um toque moderno

POR RAPHAEL KADUSHIN
Fotos de Nanna Dís

DE

Lazer verdejante na Imperial 
Square, em Cheltenham. AGOSTO |  SETEMBRO 2017 41



Dourado e verde: Burford e 
(à esquerda) uma cena campestre.

sul, em Bath – passou a integrar a face 
em desenvolvimento da Grã-Bretanha 
do século 21. O recente f luxo de ávidos 
londrinos comprando parte das casas 
de campo e mansões da região tem aju-
dado a revitalizar muitas das tradições 
locais. O resultado é um refúgio de duas 
caras: você pode vir tanto pelo lado ro-
mântico de um clássico fim de semana 
campestre inglês quanto para experi-
mentar uma tradição atualizada – e um 
recanto cheio de estilo.

EU COMECEI DEVAGAR, SEGUINDO A  
distorcida noção de tempo local, que se 
esparramava do lado de fora da janela 
do meu quarto no Ellenborough. Nun-
ca atingida por fábricas ou chaminés, a 
paisagem de Cotswolds é pontuada por 
colinas oblíquas e pastagens tão verdes 
que definiriam muito bem essa cor. 

Fileiras de arbustos e árvores e pedras 
empilhadas cortam as pradarias, e tudo 
parece maduro – dos campos de trigo 
aos cardos gigantes que os fazendeiros 
usam para pentear a lã. Essas ovelhas 
gordas fizeram de Cotswolds um rico 
centro de produção de lã na Idade Média 
e pouparam a área rural da industria-
lização. Elas parecem ter sido mergu-
lhadas em um tonel de mel. “Nossos 
rebanhos pastam em grama enriquecida 
com minerais de calcário, o que torna a 
lã amarela”, contou-me o fazendeiro e 
historiador amador Robin Dale.

UANDO CHEGUEI AO ELLENBOROUGH 
Park, no implacavelmente verde recan-
to do sudoeste da Inglaterra conhecido 
como Cotswolds, o hotel pareceu ressoar 
a pura tradição britânica. “Você pode 
ver os buracos de balas da Guerra Civil 
Inglesa no lounge”, disse John Bennett, 
um veterano carregador de malas, en-
quanto me guiava em um pequeno tour 
pelo prédio do século 15. “Durante a res-
tauração da propriedade”, prosseguiu, 
diminuindo a voz, “eles encontraram 
uma passagem subterrânea ligando o 
gazebo lá fora e a casa”. 

Bennett, um gentleman, não quis espe-
cular quem poderia ter levado visitantes 
secretos para a mansão na calada da noi-
te, ou por qual razão. Mas o mistério 
tornou ainda mais presente o ar de im-
previsibilidade do Ellenborough, assim 
como outra surpresa: seu spa com sete 
salas, que oferece tratamentos como um 
body wrap à base de limão e nozes e uma 
massagem com pedras quentes aromati-
zadas com capim-limão e zimbro.

Bem-vindo à nova Cotswolds. Até 
recentemente, esse rústico pedaço da 
Inglaterra, com fácil acesso a partir 
de Londres, era uma volta a um passa-
do de cream teas, variedades de chita, 
casas majestosas e jardins de rosas. 
Mas, nos últimos anos, a região – que, a 
grosso modo, abrange 145 quilômetros 
desde sua extremidade norte, per-
to de Chipping Campden, até a borda 
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do dia acabaria se provando a minha fa-
vorita. Em Chipping Campden, uma 
torre de igreja, telhados de ardósia brus-
camente inclinados e uma fila de lojas 
familiares emolduravam a curva suave 
da rua principal. Um local chamado To-
ke’s Food & Drink oferecia de tudo, do 
queijo Colston Bassett Stilton ao Ox-
ford Blue, e o antiquário Stuart House 
Antiques estava atolado de toby jugs – 
tradicionais canecas com formas huma-
nas –, além de uma estatueta levemente 
estrábica de Shakespeare, feita de por-
celana Derby. “Ele é adorável, não é?”, 
suspirou o funcionário da loja. 

Mas Cotswolds não é apenas um 
circuito de vilarejos perfeitinhos. Tam-
bém apresenta outros dois importantes 
componentes de uma clássica paisagem 
inglesa: castelos e jardins. Eu parti em 
busca de ambos no dia seguinte, paran-
do no Castelo Sudeley, 24 quilômetros 
ao sul de Chipping Campden. A labi-
ríntica construção do século 15, lar de 
Catherine Parr, a última das seis mulhe-
res do rei Henrique VIII, é cheia de camas 
com dossel, retratos da realeza e heranças 
douradas no estilo Luís-qualquer-coisa. 
“Ele era um homem grande”, observou 
um guarda quando parei na frente de 

As ovelhas são um item essencial 
para o tom dourado da região, ao lado 
das vilas de pedras que atraem turis-
tas e mantêm Cotswolds rica. Fazer um 
circuito rápido pelos pontos mais inte-
ressantes é simples quando se aluga um 
carro (e mais fácil ainda lançando mão 
de um motorista). O difícil é escolher 
para onde ir, então me permiti um fim 
de semana de três dias para explorar 
totalmente a região. Da minha base no 
Ellenborough, próximo ao extremo nor-
te de Cotswolds, parti para Northleach, 
uma lendária cidade que parece ter sido 
o modelo para as outras. A exemplo de 
todos os vilarejos da região, as douradas 
casas de pedra calcária pareciam relu-
zir, como se estivessem iluminadas por 
dentro. Uma longa fila de casas de cam-
po levava à praça do mercado, onde uma 
delas, que pertenceu aos Tudor, em pro-
cesso de restauração, estava reduzida 
a seu esqueleto de madeira. A leste, em 
Burford, antiquários e casas de chás se 
enfileiravam na íngreme rua principal, 
e em Stow-on-the-Wold a temperatura 
caiu levemente. “Nós todos chamamos 
a cidade de ‘Stow-on-the-Wold, onde o 
vento frio sopra’”, afirmou Dale, acres-
centando que isso ocorre porque “ela 
fica no alto de uma colina”. 

Poucos quilômetros a oeste (embo-
ra nas estradas sinuosas de Cotswolds 
isso possa representar cerca de 50 quilô-
metros) estão as vilas gêmeas de Upper 
Slaughter e Lower Slaughter, cujos no-
mes poderiam ser traduzidos como 
“Matança Alta” e “Matança Baixa”, que 
certamente irão desapontar qualquer 
um que espere por uma sangrenta dis-
topia à la Game of Thrones. Os vilarejos 
emanavam pura tranquilidade. Um rio 
preguiçoso costurava Lower Slaughter. 
Já Upper Slaughter, no alto da colina, ti-
nha como centro uma igreja medieval, 
cujas janelas de vitrais iluminavam um 
banco cheio de maçãs disponíveis para 
quem quisesse levar.

Aquela cena poderia ter coroado minha 
maratona de vilarejos, mas a parada final 

Velho e novo: venda de queijos na Toke’s 
Food & Drink, em Chipping Campden, e 
(acima) as novidades da loja do museu 
The Wilson, em Cheltenham.
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de semana. No The Chef’s Dozen, em 
Chipping Campden, o chef e sócio Ri-
chard Craven faz de sua busca por ingre-
dientes locais uma arte, de modo que sua 
cozinha regional atualizada pareça com-
pletamente fresca. Seu carro-chefe são 
os pratos field-to-fork, ou seja, que vão 
do campo direto para a mesa, e incluem 
carnes de variedades raras de cordeiro 
da região, defumadas pela fumaça da 
palha das pastagens e acompanhadas de 
aipo-rábano e nozes. A saudação à tradi-
cional generosidade local continua no 
The Garden Room, próximo à Broadway, 
onde a sala de jantar elegante – com ca-
deiras ao estilo escandinavo moderno e 
piso de madeira rústica – é voltada, apro-
priadamente, para um jardim florido. A 
rede de fornecedores do chef Ryan Swift 
se estende pelo Vale de Evesham (ou o 
“Jardim da Inglaterra”), assegurando 
que sua barriga de porco de Tamworth 
seja complementada com as mais ma-
duras maçãs de Cotswolds, e que seu 
prato de queijo inclua um leve e cremoso 
Cotswold Blue.

A dimensão da revolução local ficou 
óbvia quando voltei ao Ellenborough, 
onde descansei em meu luxuoso quarto, 
decorado pela badalada designer Nina 
Campbell com sofás e poltronas com 
cor de sorvetes de lima e limão e papel 
de parede repleto de flores de cerejeira. 
Então desci para comer. Um clássico chá 
com biscoitos, minissanduíches e petit 
fours era oferecido no Great Hall. Mas 
no refinado Beaufort Dinning Room, 
o chef-prodígio Matt Weedon produziu 
uma experiência inesquecível.

“Chefs de todos os lugares do país 
estão atualizando e repensando os pra-
tos britânicos clássicos”, disse Weedon. 

um manequim de Henrique VIII. “Ele 
só tomou dois banhos em toda a sua 
vida – quando nasceu e quando morreu.” 
No corredor havia uma exposição sobre 
os sapatos de Catherine Parr – a rainha 
encomendou 117 pares apenas em seu pri-
meiro ano de reinado. 

Do lado de fora, dez jardins cobrindo 
480 hectares ofereceram ainda mais be-
leza serena. No Queen’s Garden, vastos 
amontoados de flores de verão e papoulas 
cresciam tão densos que a sensação era a 
de andar em um oceano florido. (Para os 
puristas, o Hidcote Manor Garden, um 
pouco mais ao norte, revela um melhor 
exemplo de jardim selvagem inglês.) 

NO MEU ÚLTIMO DIA, OUVI O CHA-
mado da nova Cotswolds, então parti 
para a vizinha Cheltenham. Uma regen-
cial cidade-spa repleta de belas casas 
urbanas, ela também tinha um lado con-
temporâneo. The Wilson, a galeria de 
arte e museu de Cheltenham, ostenta um 
anexo moderno, incluindo uma galeria 
dedicada a uma impressionante coleção 
do movimento Arts and Crafts. No bada-
lado distrito de Montpellier, estúdios de 
arte ficam ao lado de boutiques e bistrôs, 
e placas nas ruas anunciavam um grande 
festival de jazz. Mas foi a lotada rede de 
restaurantes contemporâneos no estilo 
locavore (que só usam ingredientes lo-
cais) de Cheltenham que me fez ver que 
Cotswolds havia atingido a maturidade, 
aderindo com entusiasmo à grande re-
volução na culinária inglesa iniciada há 
mais de uma década em Londres.

As evidências estavam em todos 
os lugares durante minha rota de fim 

DICA
“Uma visita a Cotswolds deveria 
começar com um pernoite em 
Oxford [a leste dali], sede da 

prestigiada universidade fundada 
no século 12, e terminar com uma 

visita à cidade de Bath, ao sul, 
conhecida por suas águas termais 
e por sua arquitetura georgiana do 
século 18. Um itinerário de três ou 
quatro dias dará um panorama dos 

principais destaques desse lugar 
essencial do interior inglês.”

 – Siobhan Byrne Learat, executivo 
de agência de viagens Virtuoso
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“Nós estamos passando incontáveis ho-
ras fazendo experimentos na cozinha, 
tentando criar pratos que nos façam 
sorrir. Nessa área, há mais e mais pro-
dutores artesanais, jovens e ambiciosos 
fazendeiros trabalhando para entregar 
o melhor produto para nossas cozinhas. 
É um momento maravilhoso para ser um 
chef em Cotswolds.” 

Também é um momento maravilhoso 
para quem gosta de comer, especialmente 
no Ellenborough. Os criativos pratos de 
Weedon, cada um deles uma nova visita 
à despensa de Cotswolds, continuaram 
chegando à mesa. Havia uma brilhante 
salada de mousse de brócolis, peras co-
zidas e chicória. Vieiras pescadas à mão 
vieram acompanhadas de um molho de 
cenoura e gengibre, e um peito de pato 
foi servido envolto em um fondue de 
chicória. Apenas a sobremesa, um bo-
linho de caramelo, pareceu algo retrô. 
Mas foi então que olhei de perto. Sim, 
ele remetia à mais pura tradição caseira 
britânica. Era, porém, feito com praliné 
e purê de tâmaras e vinha acompanha-
do de sorvete apimentado. No fim, um 
sabor que tinha o melhor do velho mun-
do, assim como do novo. 

O Belmond Le Manoir 
aux Quat’Saisons fica 

a leste dos limites de 

Cotswolds, em Great Mil-

ton, mas vale o pequeno 

desvio pela oportunidade 

de experimentar a comi-

da de um dos mais cria-

tivos e pioneiros hotéis 

gastronômicos da Ingla-

terra. O estabelecimento 

é famoso pelos ambicio-

sos menus-degustação 

do chef Raymond Blanc, 

duas estrelas no Guia 

Michelin, servidos em 

uma sala de jantar-

-estufa com vista para 

os jardins e pomares ao 

redor. Caso você opte 

pelo menu-degusta-

ção com sete pratos

acompanhados de vinhos 

harmonizados, o mais se-

guro a fazer é dormir em 

uma das 32 suntuosas 

suítes do hotel.  Quartos 

duplos a partir de US$ 

695, incluindo café da 

manhã e US$ 100 de 

crédito para jantar.

Situado nos arredores 

da cidade-spa de Chel-

tenham, o Ellenborough 
Park está mais para um 

bem equipado resort 

campestre do que para 

um hotel no interior. 

Suas 61 suítes, decora-

das por Nina Campbell, 

são ideais para um retiro 

de luxo. Não perca 

os serviços do excelente 

spa, completo, com 

sauna, piscina e trata-

mentos orgânicos. E 

reserve espaço para os 

sabores de uma atuali-

zada culinária inglesa, 

cujas estrelas são o 

melhor da abundância 

produzida nos arredores 

de Cotswolds. Quartos 

duplos a partir de US$ 

230, incluindo café da 

manhã, um serviço de 

cream tea para dois e 

U$S 100 de crédito

para jantar.

Com 42 suítes, o 

Lucknam Park está 

cravado no limite sul 

de Cotswolds, próximo 

a Bath (em Wiltshire, 

especificamente), e 

oferece tudo o que 

você poderia desejar 

em um retiro de fim de 

semana. Esportivo, o 

estabelecimento dispõe 

de quadras de tênis, 

um centro equestre, 

três piscinas e um spa 

monumental. E caso 

esse suor todo abra o 

apetite, o espaço abriga 

ainda uma escola de 

culinária e um restau-

rante estrelado pelo 

Guia Michelin, além 

de cervejaria e bar. 

Quartos duplos a partir 

de US$ 800, incluin-

do café da manhã e 

uma caminhada pela 

propriedade regada a 

champanhe e com di-

reito a um chá da tarde.

Dotado de 45 quartos, o 

Royal Crescent Hotel & 
Spa ocupa um dos pré-

dios da Royal Crescent, a 

famosa curva de Bath (no 

limite de Cotswolds). Seu 

Dower House Restaurant, 

de alta gastronomia, fica 

voltado para o jardim do 

hotel, dando aos clientes 

a opção de jantar ao ar 

livre. O Spa & Bath House 

convida ao relaxamen-

to em suas piscinas e 

saunas. Quartos duplos 

a partir de US$ 427, 

incluindo café da manhã 

e um chá da tarde para 

dois, com champagne.  

O AR LÁ FORA Onde ficar em Cotswolds e arredores

O hotel Ellenborough Park. Na página ao lado, 
a partir da esquerda: momento de refresco no 
The Garden Room e a sobremesa do Beaufort 

Dining Room, do Ellenborough Park.
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Da Grande Muralha aos 
Guerreiros de Terracota, um roteiro muito 

bem executado, perfeito para levar as crianças, 
ajuda uma família a expandir seus horizontes.

Por Jenny B. Davis
FOTOS DE LAURYN ISHAK 

ILUSTRAÇÕES DE NINA CHAKRABARTI

Sorrisos selfie na Grande Muralha em 
Mutianyu, uma seção restaurada nos 

arredores de Pequim. Ao lado: pincéis 
de caligrafia postos para secar. 
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no meio das nossas agendas 
profissional e escolar e co-
meçamos a planejar o tipo de 
viagem que ajudaria a cons-
truir crianças melhores – e, 
no nosso caso, adolescentes 
menos aborrecidos.

Depois de três noites nave-
gando na internet, decidimos 
pedir socorro. O volume de 
agências de turismo e conse-
lhos de viagem era enorme, 
de tal modo que não sabía-
mos em qual resultado do 
Google poderíamos confiar. 
Sabíamos que poderíamos 
levar nossa família lá; só não 
conseguíamos pensar nos 
detalhes. E os detalhes são 
quase sempre a razão do su-
cesso (ou fracasso) de férias 
em família. Quando meu ma-
rido sugeriu que contratásse-
mos um roteiro de ônibus em 
grupo, soube que era hora de 
chamar um profissional. 

Preparei nossa lista de 
desejos. No topo estavam os 
big three da China: a Cidade 
Proibida, em Pequim, a Gran-
de Muralha nos arredores de 
Pequim e os Guerreiros de 
Terracota, em Xian. Além de-
les, eu queria que as crianças 
conhecessem restaurantes, 

O OBJETIVO DA MATERNI-
dade e da paternidade, certa 
vez eu li, é criar filhos que 
sejam incríveis, aventurei-
ros e dispostos a mudar o 
mundo. Eu me apaixonei por 
essa abordagem idealizada 
no momento em que fiquei 
sabendo dela. Com os anos, 
nossa família de quatro 
pessoas fez uma série de 
viagens que combinaram 
exploração, relaxamento e 
educação. Meu marido e eu 
nos esforçamos para criar para 
nossas duas filhas interações 
positivas e autênticas com 
culturas diferentes da nossa, 
ao mesmo tempo que tam-
bém procuramos introduzir 
pequenos desafios apropria-
dos à idade, que pudessem 
ser incomuns ou mesmo 
desconfortáveis – coisas 
como navegar em complexos 
sistemas de metrô, provar 
iguarias misteriosas nos 
mercados ou lidar com estru-
turas sanitárias compostas 
apenas de uma tina e uma 
concha. Tudo isso nos diver-
tindo muito, é claro.

No ano passado, lança-
mos nossos olhares à China. 
Encontramos um tempo 

1. Arco Yunhui Yuyu,
no Palácio de Verão de 

Pequim.  2. O Distrito 
de Arte 798, também na 

capital.  3. Um almoço 
à base de macarrão e 

broto de alho.  4. Pôr do 
sol sobre o Lago Houhai.  
5. Arte em garrafas pin-
tadas à mão.  6. Rostos 

amigos na Cidade Proibi-
da de Pequim.  7. Os 

Guerreiros de Terracota 
de Xian.  8. Memórias de 

Mao Tsé-Tung. 

➊
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viagens – porque elas não 
querem uma mera interação 
superficial; querem conhe-
cer a cultura de um país de 
maneira mais interativa.”

Dicker faz reservas de via-
gem para clientes em todo 
o mundo, mas metade de 
seus negócios envolve a Ásia. 
Ela percorreu extensamente 
a China, tanto em viagens 
pessoais quanto profissio-
nais, fora o fato de que pas-
sou uma década vivendo 
com sua família em Xangai. 
Como mãe de dois filhos, ela 
também sabe da importância 
de coisas aparentemente pe-
quenas, como os momentos 
de cochilo e onde conseguir 
um bom hambúrguer. 

Dicker começou nos 
perguntando sobre nossos 
hobbies, o que gostávamos de 
fazer juntos como família e do 
que mais gostamos em nos-
sas viagens anteriores. Levou 
em consideração histórias 
como a caminhada no vulcão 
Diamond Head, em Honolulu 
(e os bolinhos portugueses 
que devoramos depois disso), 
e sobre como nosso destino 
foi lido nos nossos dedos em 
Hong Kong. O itinerário que 
ela criou como resultado 
dessa análise foi baseado nos 
nossos gostos, alcançando 
um equilíbrio perfeito entre 
“ver” e “fazer”. Isso significa 
que passamos uma manhã 
agradando à mamãe no 
Museu Nacional da China e, 

museus e atrações pouco 
exploradas, lugares aos 
quais os moradores locais 
costumam levar visitantes 
de fora da cidade. Eu não 
tinha certeza de quais 
seriam esses lugares, mas 
imaginei algo tão encanta-
dor quanto o Museu das Re-
lações Rompidas, em Zagreb, 
ou algo tão aleatório quanto 
o maior novelo de corda do 
mundo em, Cawker City, no 
Kansas. Também precisáva-
mos visitar um cat café. Ok, 
este último não era obriga-
tório, mas minha filha mais 
nova andava tão obcecada 
com esse misto de restau-
rante e abrigo para gatos 
que o local acabou entrando 
na nossa lista. 

Fazendo 
todo mundo 
realmente feliz
UM AMIGO BEM VIAJADO
me indicou Rachel Dicker, 
uma consultora de viagens 
Virtuoso. Nos primeiros 
minutos de nossa conver-
sa telefônica inicial, ela
nos conquistou. 

“Tem tudo a ver com a 
experiência, e não com ape-
nas ver coisas”, diz Dicker. 
“É por isso que as pessoas 
procuram um consultor de 

➎
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na sequência, curtimos um 
almoço em família num res-
taurante em que você mesmo 
estica a sua massa. Mais 
tarde, percorremos velhos 
hutongs (vielas) em pedicab, 
com uma parada para um 
chocolate quente. 

Dicker recomendou um 
show acrobático em lugar de 
uma ópera, salvando-nos de 
uma onda de queixas ado-
lescentes. Ela também nos 
livrou de um potencial pesa-
delo no asfalto sugerindo-nos 
que optássemos por um trem 
de alta velocidade, em vez de 
um voo doméstico, para ver 
os Guerreiros de Terracota 
em Xian, evitando, assim, 
possíveis atrasos – um sábio 
conselho que não tínhamos 
encontrado online. 

Além de planejar nossa via-
gem, ela ainda contatou uma 
das conexões Virtuoso na 
China para fazer tudo acon-
tecer. WildChina, fundada 
pela empreendedora (e mãe 
de três) Mei Zhang, formada 
em Harvard, é especializada 
em viagens de luxo custo-
mizadas. Enquanto muitas 
empresas atendem turistas 
que chegam com listas de 
desejo óbvias, Zhang foca 
naqueles que querem um 
mergulho mais profun-
do na cultura local – para 
“experimentar a China de 
modo diferente”, ela diz.

Um número cada vez 
maior de clientes seus são 
famílias com crianças de 12 
anos ou mais, aponta Zhang. 
Os pais esperam que uma 
visita à China instigue nos 
filhos o desejo de estudar a 
língua, além de ressaltar o 
quanto a China pode ser im-
portante para suas carreiras 
no futuro, ela afirma, acres-
centando que muitos jovens 
que viajaram com a WildChina 
decidiram, anos mais tarde, 
estudar diplomacia.

“Nossa missão é criar 
experiências transforma-
doras”, declara Zhang. “Soa 

1 VPN. Se o acesso ao e-mail ou às redes sociais é 

vital para a felicidade de seus filhos (ou a sua), 

você precisará de uma VPN (Rede Privada Virtual) 

para burlar o “Grande Firewall” da China. Antes de via-

jar, inscreva-se numa dessas redes e faça o download 

nos aparelhos que estiver levando. (Dica: leve dois, 

por via das dúvidas.) Há muitas VPNs para escolher, 

mas algumas funcionam melhor do que outras. Seu 

consultor poderá ajudá-lo a decidir qual é melhor 

para o seu roteiro. 

2 Cuidados sanitários. Encanamentos existem em 

toda a China – mas banheiros no estilo ocidental 

não. No final da nossa viagem, minhas filhas e eu na 

verdade acabamos preferindo as latrinas; percebemos 

que eram mais limpas, além de serem boas para os 

quadris. Também aprendemos a levar nosso próprio 
papel higiênico. Mesmo quando ele está presente, há 

apenas um para todo o banheiro.

3 Vista a máscara. A poluição na China não é brinca-

deira – pode ser perigosa mesmo num dia limpo de 

céu azul, mesmo que você nunca tenha tido proble-

mas respiratórios. Nós usamos um aplicativo gratuito 

SE ORIENTE COM FACILIDADEgrande e vazio, mas é isso 
mesmo que acontece quando 
você vai além das atrações 
turísticas e encontra pessoas
reais – é assim que você co-
nhece a verdadeira beleza,
e é quando o que há de me-
lhor vem à tona.”

Zhang e sua equipe de-
finitivamente nos fizeram 
as melhores surpresas. 
Nosso guia em Pequim 

➊ ➌

➋

1. A coleção premiada de um treinador 
de grilos.  2. A Grande Mesquita 

no Bairro Muçulmano de Xian.  
3. Praça da Paz Celestial em triciclo.  

4. Templo do Céu, em Pequim.  
5. Pirulitos à venda em Pequim.  

6. Vendedores num mercado de Xian.  
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Cinco dicas para famílias a caminho da China

chamado Air Matters, que informa quando o uso das 

máscaras é recomendado. Um aviso aos adolescen-

tes: vocês não parecerão ridículos. E ninguém estará 

prestando atenção em vocês.

4 Leve dinheiro em espécie. Nós geralmente tenta-

mos usar cartões de crédito em viagens para nos 

beneficiar das taxas de câmbio, mas em Pequim des-

cobrimos que muitos restaurantes, inclusive aqueles 

frequentados por expatriados, só aceitam pagamen-

tos em dinheiro vivo ou por meio de um onipresente 

aplicativo chamado WeChat. Apesar de ser possível 

baixar o recurso de mensagens do WeChat (nós con-

seguimos), não pudemos conectá-lo à nossa conta 

bancária, de modo que, no fim, acabamos precisando 

de mais dinheiro em espécie – e com mais frequência – 

do que havíamos previsto.

5 Pule os trâmites. Viajar para a China requer um 

visto de turista, e nós descobrimos que preencher 

os formulários requisitados para nós quatro exigiu 

um nível tão grande de detalhes que desafiou até o 

meu meticuloso marido médico. Seu consultor de via-

gens tem conexões com os serviços de visto. Use-os. 

➏

➎

➍

DIA 1 
Pequim: Praça da Paz 

Celestial, Cidade Proibida, 

tour em pedicab, jantar 

com pato laqueado

DIA 2 

Passeio à Grande Mura-

lha (suba caminhando; 

desça de tobogã)

DIA 3
Aula de tai chi, Templo 

do Céu, visita à casa de 

um renomado treinador 

de grilos lutadores, show 

acrobático chinês

DIA 4
Museu Nacional da China, 

Palácio de Verão, chá da 

tarde no Aman Summer 

Palace Hotel

DIA 5
Xian: aula particular de 

caligrafia no Museu da Flo-

resta de Estelas, passeio 

de bicicleta ao longo da 

antiga muralha da cidade

DIA 6
Guerreiros de Terracota, 

tour pelo Bairro Muçul-

mano, massagem nos 

pés, jantar com tradicio-

nais dumplings 

DIA 7
Pequim: Templo Lama

transformou nossa visita à 
Cidade Proibida num jogo 
de “encontre o elemento ar-
quitetônico”, o que manteve 
nossos filhos envolvidos o 
tempo todo. Ele também fez 
reviver o Palácio de Verão 
nos presenteando com his-
tórias de intrigas imperiais 
e assassinatos. Quando 
mencionamos que adoráva-
mos estranhos sabores de 
batatas fritas, ele nos levou 
a um armazém local, onde 
ele e sua família fazem as 
compras, para que pudésse-
mos nos divertir com nossas 
próprias escolhas.

Risco zero, todas 
as recompensas 
DUAS SITUAÇÕES EM  
particular nos mostraram 
o quanto os consultores 
Virtuoso e suas conexões 
são vitais para o sucesso 
de uma viagem. A primeira 
situação aconteceu no dia 
em que planejamos visitar a 
Grande Muralha. Acordamos 
de manhã sob temperatura 
abaixo de zero e uma nevas-
ca inesperada que paralisou 
a cidade. Normalmente, isso 
teria feito desandar toda a 
nossa programação. Mas 
nosso guia simplesmente fez 
uma série de ligações rápi-
das e, em poucos minutos, 
rearranjou todo o itinerário. 
Quando saímos para a Gran-
de Muralha no dia seguinte, 
a estrada e o céu estavam tão 
limpos que imaginamos que 
ele tinha feito uma ligação 
para arranjar isso também.

A segunda situação foi 
quando nossa consultora nos 
recomendou que passásemos 
três dias em Xian. Calculá-
vamos que essa capital pro-
vincial fosse apenas o lugar 
dos Guerreiros de Terracota 
e tínhamos pensado original-
mente em ir até lá como um 

Um resumo do itinerário 
familiar dos Davis

FÉRIAS, 
DIA A DIA   

passeio de um dia. Seguimos 
seu conselho e esses três dias 
acabaram sendo o destaque 
da viagem. Pedalamos ao lon-
go da muralha da cidade (uma 
das mais antigas e completas 
da China), tivemos uma aula 
particular de caligrafia com 
um mestre escriba e ainda nos 
entregamos a uma massagem 
tradicional chinesa nos pés. 
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Nossa guia em Xian pas-
sou horas nos conduzindo 
pelas vielas labirínticas do 
Bairro Muçulmano, uma 
área cheia de atividades desde 
os tempos da Rota da Seda, 
e nos apresentou deliciosas 
comidas de rua, como bolos 
de caqui fritos, kebabs de ovo 
cozido e panquecas de amen-
doim assadas entre camadas 
de pequeninas pedras pretas. 
Ela também nos levou até a 
zona rural por uma estrada 
vicinal para conhecer uma 
família que vivia – bem con-
fortável, por sinal – dentro de 
uma casa-caverna. 

E o cat café? Realmente 
acabamos encontrando um, 
mas não havia gatos lá, e 
sim grilos. Nossa guia havia 
organizado um encontro 
com o principal treinador de 
grilos lutadores da China, 
um personagem real de 
nome Cricket Liu. Passamos 
a manhã sentados na sala de 
seu aconchegante casebre 
no meio de grilos gigantes, 
gafanhotos e um lagarto 
enorme, que desfilou sobre 
os ombros do meu marido. 
Nossas filhas riram até suas 
bochechas doerem, tiraram 
milhões de fotos e falam 
desse episódio até hoje. Pa-
rece que criar filhos incríveis, 
aventureiros e transforma-
dores realmente depende 
dos mínimos detalhes – 
incluindo grilos.

IR A WildChina organiza 

roteiros customizados 

que enfatizam a autenti-

cidade e a conexão com a 

cultura do país por meio 

de sua gente. A partir de 

US$ 3.460 por pessoa 

para um roteiro similar ao 

itinerário da página 51. 

Seu consultor pode se 

juntar à Abercrombie & 
Kent para criar uma ex-

cursão de sete dias para 

Pequim e Xian que inclua 

interesses e expectativas 

de cada membro da famí-

lia. A partir de US$ 5.600 

por pessoa.

Um itinerário de sete dias 

com a Artisans of Leisure 

leva você a conhecer não 

só Pequim e Xian como 

também Xangai. A partir 

de US$ 7.800 por pessoa.

FICAR
PEQUIM  
O mais novo hotel de Pe-

quim, o Bulgari Hotel and 
Residences Beijing, com 

120 quartos, será aberto 

ainda neste ano, próximo 

ao moderno e cheio de 

bares distrito de Sanlitun. 

A elegante rede italiana 

promete quartos espa-

çosos com vistas para o 

Rio Liangma (incluindo 

a Bulgari Suite, de 370 

metros quadrados, per-

feita para famílias), além 

de alta gastronomia no Il 

Ristorante e um spa com 

o selo Bulgari. Viajantes 

Virtuoso receberão café 

da manhã diariamente e 

US$ 100 de crédito para 

uso no hotel; contate seu 

consultor para tarifas. 

Recentemente renovado, 

o Peninsula Beijing, com 

230 quartos, entretém 

as crianças com aulas de 

caligrafia e de confecção 

de dumpling, além de 

outras atividades familia-

res. Comece o dia com o 

suntuoso café da manhã 

do hotel e mergulhe na 

piscina aquecida quando 

quiser fazer uma pausa 

entre os passeios ou as 

compras. Pode-se ir a pé 

até a Cidade Proibida e a 

Praça da Paz Celestial, e 

as boutiques da Chanel 

e da Louis Vuitton estão

 a poucos passos de dis-

tância. Quartos duplos 

a partir de US$ 323, 

incluindo café da manhã 

e US$ 100 de crédito 

para jantar.

XIAN
Famílias irão adorar a 

piscina aquecida, os três 

restaurantes e os 393 

quartos do Shangri-La 
Hotel, Xian, todos com 

vistas amplas da cidade 

através de janelas que 

vão do teto ao chão. Dois 

shopping centers estão 

a poucas quadras de 

distância, e o hotel pode 

conectar os hóspedes 

com serviços de aluguel de 

bicicletas para aqueles que 

quiserem explorar essa 

antiga cidade sobre duas 

rodas, em vez de dois pés. 

Quartos duplos a partir de 

US$ 146, incluindo café 

da manhã e US$ 100 de 

crédito para uso no hotel. 

O Sofitel Legend Peoples 
Grand Hotel Xian, de 

inspiração art déco, fica 

dentro do limite das 

antigas muralhas da 

cidade, a pouca distância 

das mais importantes 

atrações. Nade na piscina 

aquecida desse hotel de 

71 quartos, tenha aulas 

diárias de tai chi e des-

frute de uma noite sem 

as crianças no Louis XIII 

Bar, que serve conhaques 

raros graças a uma par-

ceria com a Rémy Martin. 

Quartos duplos a partir 

de US$ 232, incluindo 

café da manhã e US$ 100 

de crédito para jantar.  

Onde ficar e como aproveitar Pequim e Xian

O ESSENCIAL

Da esquerda para a direita: uma 
suíte no The Peninsula Beijing e 
a piscina do Shangri-La Xian.
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PROMOÇÃO

OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE

• ADOTE UMA GIRAFA QUENIANA
Explore a espetacular vida selvagem e a paisagem dramática da Tanzânia e do 
Quênia com a Big Five Tours & Expeditions. O pacote inclui ingresso em todas 
as reservas, sítios e monumentos, além da maior parte das refeições, materiais 
informativos pré-viagem e a adoção em seu nome de uma jovem girafa resgatada 
The David Sheldrick Wildlife Trust como cortesia. A impecável assistência aos 
hóspedes do White Glove Service® garante uma viagem inesquecível.  

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 1.200 por pessoa, por dia, em acomodação dupla. Reservas até 20 de junho de 2018. 

• GALÁPAGOS COM ESPECIALISTAS
Conheça os animais de Galápagos com a Lindblad Expeditions – National 
Geographic e volte para casa com uma visão renovada sobre paisagens intocadas 
e vida selvagem surpreendente. Mergulhe, caminhe e faça stand up paddle 
acompanhado por especialistas que conhecem as ilhas.

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 6.960 por pessoa. Os navios National Geographic Endeavour II e National Geographic 
Islander partem ao longo de 2017 e 2018. Desfrute do benefício exclusivo Virtuoso de US$ 50 de crédito a bordo 
por pessoa. Solicite ao seu consultor de viagens informações sobre tarifas aéreas gratuitas e upgrades. 

• ANTÁRTICA COM ESPECIALISTAS
Junte-se à Abercrombie & Kent em uma jornada épica à Antártica, à Ilha Geórgia do 
Sul e às Ilhas Malvinas e economize até US$ 5.000 por pessoa. Com a credibilidade 
de uma empresa que tem um legado de 25 anos de expedições em cruzeiro, a A&K 
reafirma sua reputação a cada viagem – sempre com as melhores equipes de 
expedições, navios, excursões, planejamento e serviços. Seus barcos recebem no 
máximo 199 hóspedes, possibilitando que todos tenham sua varanda privada nas 
cabines e garantindo uma proporção entre hóspedes e tripulantes de 1 para 1,3.  

Solicite tarifas a seu consultor de viagens Virtuoso. Descontos válidos de dezembro de 2017 a janeiro de 2018. 

• VIVA A PAIXÃO DOS PAMPAS!
Em Buenos Aires, tudo é celebrado de forma apaixonada, do futebol à 
gastronomia. Na Estancia La Bamba de Areco, assista às demonstrações de 
habilidades com os cavalos dos gauchos, saboreie um filé argentino acompanhado 
de um vinho local e descanse em um dos 11 quartos lindamente decorados. 

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 890 por quarto, por noite, incluindo todas a refeições. Amenities exclusivas 
Virtuoso incluem upgrade de quarto, caso disponível; café da manhã; tour guiado à cidade de San Antonio 
de Areco com um show de encantador de cavalos e muito mais. 

• MARES CINTILANTES E CIDADES COSMOPOLITAS 
A Silversea Cruises combina impressionantes paisagens urbanas com dias tranquilos 
no mar nessa viagem de Buenos Aires a Barbados. Assista a um show de tango, 
passeie pela Devil’s Island e faça um tour em Barbados, incluindo degustação de 
rum. A Virtuoso Voyages recebe seus convidados em um encontro particular com 
drinques e oferece uma experiência em terra firme – só para clientes Virtuoso, nesse 
cruzeiro que, apesar de ser all-inclusive, ainda assim proporciona exclusividades.  

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 8.470 por pessoa. O Silver Muse parte em 17 de novembro de 2017; reservas até 
30 de setembro de 2017.  

• CANTO DA SEREIA NA AMÉRICA DO SUL
Antes de partir do Rio de Janeiro no grande tour da Oceania Cruises pela 
América do Sul, considere fazer um passeio de bicicleta para conhecer a 
aclamada arte urbana da cidade ou uma visita exclusiva ao Corcovado pela 
manhã. Durante a viagem, diversas cortesias a bordo estão garantidas para 
clientes Virtuoso, enquanto o elegante Sirena abre caminho ao longo do litoral 
do Brasil, do Uruguai e da Argentina. 

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 1.915 por pessoa. O Sirena parte em 30 de outubro de 2017.  



PROMOÇÃO

OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE

• VILLA DE LUXO PARTICULAR NA COSTA RICA
Situado em sua propriedade particular, o Villa Manzu, resort ecochique de oito 
suítes na Península Papagayo, Costa Rica, é um santuário dos sonhos para 
famílias ou amigos que viajam em grupo. Uma equipe incrível atende a todas as 
necessidades, incluindo um concierge para organizar aventuras na selva, dias na 
praia, esportes aquáticos e golfe. 

Solicite tarifas a seu consultor de viagens Virtuoso. Disponível ao longo de 2017 somente para locação em grupo ou fa-
mílias, incluindo equipe de hotel cinco-estrelas e amenities Virtuoso: US$ 500 de crédito para uso no spa e muito mais. 

• ENTREGUE-SE AO NOVO AURUM SPA DE CARTAGENA
Com ambiente exclusivo, resultado de sua silenciosa localização dentro da 
cidade murada de Cartagena, o Hotel Casa San Agustín dá as boas-vindas aos 
hedonistas em seu novo AURUM Spa. Clientes Virtuoso recebem uma massagem 
facial de cortesia com tratamento revitalizante no spa.   

Solicite tarifas a seu consultor de viagens Virtuoso. Disponível até 30 de setembro de 2017. Amenities exclu-
sivas Virtuoso incluem upgrade de quarto, caso disponível; café da manhã; US$ 100 de crédito para jantar e 
muito mais. 

• VISITE GALÁPAGOS COM FRESCOR E CONFORTO
Hospede-se no Pikaia Lodge com tarifa reduzida no conforto da estação seca 
subtropical, quando as temperaturas são ideais para explorar as águas frescas e 
a vida selvagem abundante trazidas pela Corrente de Humboldt. O iate renovado 
Pikaia I está pronto para explorações marinhas e terrestres, incluindo mountain 
bikes e equipamentos para esportes aquáticos.  

Solicite tarifas a seu consultor de viagens Virtuoso. Disponível de 5 de setembro a 5 de dezembro de 2017. Ame-
nities exclusivas Virtuoso incluem upgrade de quarto, caso disponível; massagem de 60 minutos para duas pes-
soas e muito mais.  

• VINHO E GASTRONOMIA EM PROPRIEDADE HISTÓRICA
Situado aos pés da medieval Monsaraz, no interior do Alentejo, em Portugal,  
São Lourenço do Barrocal mima seus hóspedes com generosas refeições 
orgânicas preparadas com ingredientes locais, degustação de vinhos feitos com 
seus melhores blends, passeios a cavalo e revigorantes tratamentos de spa.

Solicite tarifas a seu consultor de viagens Virtuoso. Disponível ao longo de 2017. Amenities exclusivas Virtuoso 
incluem upgrade de quarto, caso disponível; café da manhã; crédito de US$ 100 para uso no spa ou um passeio 
a cavalo e muito mais. 

• FÉRIAS DE VERÃO EM MIAMI BEACH
Relaxe no intimista Bungalow Tower no The Miami Beach EDITION por um 
mínimo de quatro noites para ganhar um desconto de 20%. As acomodações 
são de um ou dois andares; algumas incluem piscinas privadas e sauna com 
piscina cênica ou vista do oceano. Desfrute de espaçosos bangalôs e do serviço 
cinco-estrelas adequado às suas preferências. Esse refúgio urbano oferece 6.500 
metros quadrados à beira-mar para seu deleite.

Solicite tarifas a seu consultor de viagens Virtuoso. Disponível até 31 de outubro de 2017. Amenities exclusivas 
Virtuoso incluem upgrade de quarto, caso disponível; US$ 100 de crédito para uso no hotel e muito mais. 

• EXPERIÊNCIA EM RESORT URBANO NO BROOKLYN
Instalado no coração do Brooklyn, em Nova York, o The William Vale apresenta 
ambi-ente semelhante ao de um resort, graças à sua localização, em uma ampla 
alameda elevada. Perca-se nos arredores em uma das bicicletas Shinola do hotel ou 
mergulhe na piscina Vale Pool, com vista para a cidade, nos dias quentes de verão.

Solicite tarifas a seu consultor de viagens Virtuoso. Disponível até 30 de setembro de 2017. Amenities exclusivas 
Virtuoso incluem upgrade de quarto, caso disponível; café da manhã para duas pessoas; US$ 100 de crédito para 
jantar; um presente de boas-vindas da Du’s Donuts; dois sorvetes no Mister Dips e muito mais. 



Achados em Honolulu: Echo & 
Atlas (bandana); Aeroporto 
Internacional de Honolulu (chá); 
Island Vintage Coffee, em Waikiki 
(cartão-postal de hula); e Owens & 
Co. (máscara facial em pó).

Honolulu
Alta moda e looks locais 
na capital do Havaí

Para cada amante do 
sol curtindo a preguiça 
na Waikiki Beach há um 
comprador animado 
aproveitando a reputação 
de Honolulu como não 
apenas um paraíso tropical 
mas também uma utopia do 
varejo. A cidade oferece de 
tudo, desde as fashion hou-
ses da Avenida Kalakaua 
(Saint Laurent, Chanel) 
até as boutiques locais de 
Chinatown (Echo & Atlas, 
Owens & Co.), cheias de lin-
das vitrines com acessórios 
para a casa e produtos de 
beleza. Meu segredo para 
compras de sucesso: cafeí-
na. No Ala Moana Center – 
o maior shopping a céu 
aberto do mundo –, vá 
direto ao Honolulu Coffee 
antes de partir para as mais 
de 340 lojas e restaurantes 
do complexo. A melhor 
vantagem de fazer com-
pras no Havaí? Você está a 
apenas alguns minutos de 
brindar o dia com um mai 
tai com vista para o Oceano 
Pacífico.  – Amy Cassell, 
editora-associada

DICA: Para encontrar tesouros vintage e itens kitsch havaianos à moda antiga, visite o maior mercado de pulgas a céu aberto do Havaí – o Aloha 
Stadium Swap Meet & Marketplace –, realizado todas as quartas, sábados e domingos em Halawa, a 20 minutos de carro a oeste de Waikiki. (F
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Se você não tem atualmente um consultor de viagens, é fácil encontrar 

aquele que é perfeito para você usando o catálogo de membros 

Virtuoso, disponível em virtuoso.com.

As Vantagens de Ser Nosso Cliente 

Conosco, você poderá desfrutar de upgrades, detalhes especiais e 
do verdadeiro tratamento Virtuoso. Seja em uma viagem de fim de 
semana, seja em um roteiro mais longo e complexo, nós garantimos 

que suas experiências serão extraordinárias.

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




