


QUE CIDADES TE ATRAEM?

De Tóquio e Paris a Buenos Aires e Amsterdã, esta edição traz 
dicas exclusivas para você desfrutar das maiores cidades do 
planeta. Procure um consultor de viagens da associação Virtuoso 
e ele combinará grandes destinos com itinerários personalizados 
e toques especiais pensados sob medida conforme o seu gosto 
pessoal. Seja em um pernoite num lugar próximo à sua cidade, 
seja em um destino distante, seu consultor estará com você 
antes, durante e depois de cada viagem.

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

de membros Virtuoso, disponível em virtuoso.com.

Bem-vindo à primeira edição da Virtuoso Life Brasil em 
português. Aqui você vai encontrar reportagens cativantes, 

dicas exclusivas e muita inspiração para sua próxima viagem, 
tudo isso pensado para você. 

As melhores agências e consultores de viagens do mundo são Virtuoso.
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The Brando
Tetiaroa Private Island

Polinésia Francesa

Premiado Melhor Resort do Mundo pela Condé Nast Traveler 2016.

Aproveite a oferta por tempo limitado! Voe com a Air Tetiaroa até 30 de junho de 2017: 

para até dois adultos, as passagens ida e volta para a ilha são nossa cortesia*.
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*Promoção não retroativa. Mínimo de 3 noites em programa all-inclusive, baseado em tarifas publicadas. 
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Carta da editora

 
OCÊ TEM NAS MÃOS A PRIMEIRA 

edição da Virtuoso Life Brasil.     
Vou contar um pouquinho de 
como ela chegou até você. 

Criada exclusivamente para os 
clientes especiais dos consultores de 
viagens Virtuoso, a Virtuoso Life tem 
sido publicada há mais de duas décadas 
na A mérica do Norte, com edições 
especiais para Austrália/Nova Zelândia 
e países hispânicos na A mérica Latina. 

Os consultores de viagens Virtuoso 
ao redor do mundo enviam esta pre-
miada revista a seus melhores clientes 
como um agradecimento e, também, 
para inspirar novas viagens com re-
portagens envolventes sobre destinos 
intrigantes, hotéis de alto padrão e 
cruzeiros de lu xo, além de novos tours 
e experiências de viagem. Na verdade, 
é possível que você já tenha recebido a 
edição em inglês anteriormente. 

Neste ano, porém, seu consultor 
de viagens decidiu criar uma revista 
especialmente para você, com seis 
edições impressas no Brasil por ano. 
Você não encontrará a Virtuoso Life nas 
bancas: esta revista estará disponível 
apenas para viajantes Virtuoso. 

É somente mais uma das muitas 
vantagens do jeito Virtuoso de viajar. 

V

DIRETORA EDITORIAL
esrnka@virtuoso.com
#virtuosotravel

Vivendo a 
Virtuoso Life

O QUE É VIRTUOSO?

Virtuoso representa o que há de 
melhor em turismo de luxo, com 

15.200 consultores de viagens 
qualificados em 44 países e um 

portfólio global cuidadosamente 
selecionado, composto de cerca 

de 1.700 hotéis de alto padrão, 
companhias marítimas, opera-
dores de viagens, especialistas 

em destinos e outras agências de 
turismo. Só o programa de hotéis

 Virtuoso inclui mais de 1.100 
propriedades, de pequenos 

hotéis-boutique a resorts com 
4.000 quartos, além de villas, 

apartamentos, lodges, ranchos 
e spas. O que isso significa 

para você? Quando escolhe um 
consultor de viagens Virtuoso, 

você tem acesso a tarifas e 
reservas privilegiadas, cortesias 

exclusivas e outros benefícios. 
Aqui estão algumas das outras 

vantagens de contar com um 
consultor de viagens Virtuoso:

Para esta primeira edição brasileira, 
que celebra grandes cidades ao redor 
do mundo, pedimos aos consultores 
Virtuoso que compartilhassem dicas 
de suas metrópoles favoritas, com 
sugestões sobre o que fazer – e o que 
deixar de fora. Há ainda muito mais 
nas próximas páginas, da gastronomia 
de Montréal às compras em Viena, 
passando pelos atrativos de Bolonha. 

Esperamos que esta revista o 
inspire, aonde você quiser ir: seja 
uma cidade que nunca dorme, seja um 
rela xante refúgio de praia, seja uma 
aventura ao ar livre. Bem-vindo ao 
mundo Virtuoso.

1.
Planejamento de 

viagem personalizado

2.
Conexões com especialistas 

no mundo todo

3. 
Economia de 

tempo e dinheiro
   

4.
Tratamento VIP

5.
Tranquilidade
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Virtuoso® é a rede líder no mundo de agências de turismo de alto padrão e viagens de experiência. Esta organização acessível apenas por meio de convite compreende mais de 770 agências de turismo parceiras, com mais de 15.200 consultores de viagens 
qualificados em 44 países da América do Norte, América Latina, Caribe, Europa, Ásia-Pacífico, África e Oriente Médio. Valendo-se de suas excelentes relações com 1.700 dos melhores hotéis, resorts, companhias aéreas e marítimas, agências de viagens e 
destinos do mundo, a rede proporciona a seus clientes cortesias exclusivas, experiências únicas e acessos privilegiados. Para uma assinatura, por favor entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso. Todos os preços e roteiros aqui descritos estão 
sujeitos a disponibilidade e podem sofrer alterações e restrições. Os preços são por pessoa, em ocupação dupla, em dólares americanos, e não incluem taxas, salvo quando informado. Os editores não assumem nenhuma responsabilidade pelas reproduções 
aqui contidas. Os editores não assumem nenhuma responsabilidade por artes, imagens, ilustrações ou manuscritos não requeridos e/ou registrados. Nada poderá ser reimpresso em partes ou no todo sem o consentimento por escrito dos editores. Para 
reimpressões de alta qualidade, entre em contato com YGS Group no +1 717/399-1900 ext. 139; theygsgroup.com. EDITORIAL: editors@virtuoso.com. PUBLICIDADE: marketingproduction@virtuoso.com. SEDE DA VIRTUOSO, CIRCULAÇÃO VIRTUOSO LIFE E 
ENVIO DE CARTAS: Virtuoso Life Circulation, Virtuoso, 777 Main Street, Suite 900, Fort Worth, TX 76102; virtuoso.com. Contato no Brasil: rvanrijsbergen@virtuoso.com. Para deixar de receber a Virtuoso Life, entre em contato com seu consultor de viagens ou 
mande e-mail para gmagers@virtuoso.com. Copyright ©2017 by Virtuoso, Ltd. Todos os direitos reservados. Dentro dos Estados Unidos, Virtuoso, o logo do globo em espiral, Specialists in the Art of Travel, We Orchestrate Dreams, Virtuoso Voyages, Virtuoso 
Life, Journey to Global Citizenship, Return on Life e Orchestrate Dreams são marcas registradas da Virtuoso, Ltd. Best of the Best e Expect the World são marcas registradas da Virtuoso, Ltd. Virtuoso, Ltd. detém o registro nos Estados Unidos do logo do globo 
em espiral, © 2000. Fora dos Estados Unidos, estas marcas são propriedade da Virtuoso, Ltd., e as marcas correspondentes possuem inúmeros registros de marcas nacionais ao redor do mundo. Edição brasileira sob licença de Virtuoso, Ltd. A edição brasileira 
é fornecida de forma gratuita aos clientes da rede Virtuoso. A venda desta publicação é proibida. Virtuoso e quaisquer de seus sinais distintivos são marcas registradas no Brasil por Virtuoso, Ltd. Todos os direitos reservados na forma da lei. A reprodução não 
autorizada desta publicação, no todo ou em partes, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610). 
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SUA JORNADA COMEÇA COM A GENTE

ESTILOSA E ELEGANTE: O revestimento em 
couro vegetal da mochila Venture Backpack, 

da This is Ground, esconde por dentro um 
dispositivo de rastreamento via GPS e seu 

próprio ponto de acesso Wi-Fi. 
US$ 750, thisisground.com.

“Amã, na Jordânia, por seu 
rápido desenvolvimento 

e sua atmosfera 
agradavelmente diversa.”

“Marathon, 
Flórida. Tem um 
clima de Florida 

Keys sem as 
multidões.” 

– T.M.  

“San Antonio, 
Texas, pelas 

margaritas, pelo 
churrasco e pela 

hospitalidade 
sulista.” – C.D.  

“Lima, Peru – uma 
cidade animada com 

bairros vibrantes.” 

“A menor capital da 
Europa – Valletta, em 

Malta – é cheia de 
arquitetura barroca e 
esplêndidas igrejas, 
palácios e museus.” 

“ ”
QUAL É A SUA CIDADE  

NÃO FAMOSA FAVORITA?
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P A R I S • S T - T R O P E Z • G E N E B R A

HOTÉIS . VILAS . APARTAMENTOS
Aprecie a arte de viver à francesa 

em lugares sof ist icados

R E P E N S A N D O  O  L U X O

C O N S U L T E  S E U  A G E N T E  D E  V I A G E N S  V I R T U O S O



REPORTAGENS DE Costas Christ, Elaine Glusac, Kimberley Lovato e Kim Brown Seely  

Neiman Marcus, admirador da moda informal, pode ter introduzido nos Estados Unidos o conceito de loja de departamentos de luxo aspiracio-
nal, mas a novata Forty Five Ten está pronta para entrar amigavelmente na competição. Sua nova loja-conceito de quatro andares em Dallas, 
no Main Street District, tornou-se um grande destino para viajantes antenados na moda. Primeiro, tome um cappuccino ou uma taça de Dom 
na cafeteria e champagne bar do primeiro andar, e, aí sim, comece a aquecer os músculos para ir às compras. Na lista de compras: joias da 
Fred Leighton, sapatos da Miu Miu e da Gucci, artigos de papelaria da Smythson, livros da Assouline, raras fragrâncias da Le Labo (produzi-
das sob encomenda) e curiosos itens de decoração, como as canecas de porcelana da série “Drip Tease” da Reiko Kaneko, nas quais escorre, 
literalmente, ouro. Se ainda houver espaço no seu cartão de crédito, cruze a rua e visite a loja da Neiman Marcus ou o hotel-boutique Joule – 
sede da Traffic Los Angeles, da Livraria Taschen, de um aconchegante salão de chá e de um prestigiado spa. 1.615 Main Street; fortyfiveten.com.

Vestida para o sucesso: 
a loja-conceito da Forty Five Ten 
causa furor no centro de Dallas.

MAIS GLAMOUR NA CIDADE

K
O

R
E

N
A

 B
O

L
D

IN
G

 S
IN

N
E

T
T

PASSAPORTE LUGARES
TENDÊNCIAS
CULTURA 
& ESTILO
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 LEVE NA MALA 

 ARTE & CULTURA 

Viajar leve não significa abrir mão 
de souvenirs: a resistente sacola 
de náilon Transit30, da Matador, 

levíssima e resistente à água, 
oferece espaço de sobra, mas, ao 
mesmo tempo, pode ser dobrada 

do tamanho da palma da mão. 
Não se acanhe na hora de 

enchê-la: sua capacidade de 
30 litros está perfeitamente den-

tro dos limites de bagagem de 
mão determinados pelas 

companhias aéreas.  
US$ 50, matadorup.com.

PARA CABER 
DE TUDO

Leve o cinema para suas férias 
(ou seu quintal) com o Story-
teller da Cinemood. Este 
cubo de sete centímetros e 
200 gramas é um miniprojetor 
que exibe vídeos em pratica-
mente qualquer superfície 
– teto, parede, barraca, assen-
to de avião – para sessões 
coletivas. O dispositivo vem 
pré-carregado com desenhos 
animados, audiolivros
e e-books para crianças. 
É compatível com wi-fi e 
bluetooth e tem uma entrada 
USB para assistir a filmes e 
shows por meio de pen drives. 
US$ 449, cinemood.com.

CINEMA PORTÁTIL

Mármore centenário
Até 31 de julho, 

o Grand Palais, em Paris, 
celebra Auguste Rodin com 
a mostra Rodin, A Exibição 

Centenária. A coprodução com 
o vizinho Museu Rodin exibe 

mais de 200 obras do escultor, 
incluindo O Beijo, assim como 

esculturas e desenhos de Bran-
cusi, Picasso, Matisse e outros 
artistas influenciados por ele. 

grandpalais.fr.

A Mulher Agachada, 
de Rodin.
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 PERSONALIDADE 

Alain Ducasse
Por trás dos portões dourados do 
Palácio de Versalhes, Ducasse abriu re-
centemente o primeiro restaurante de 
serviço completo dentro do palácio real 
francês. Com um nome que significa 
“boca” em latim e, ao mesmo tempo, 
soa semelhante à palavra “ouro” em 
francês, Ore serve almoços com um to-
que de história e sofisticação acessível. 
À noite, o espaço cede lugar ao Ducasse 
at the Château de Versailles, um salão 
para eventos privados montados para 
receber de duas a 124 pessoas. 
 

COMO VOCÊ SE ENVOLVEU COM O PALÁCIO 

DE VERSALHES? É parte de um projeto 
maior que começou em 1997, voltado 
para receber melhor os visitantes 
do recentemente renovado Pavillon 
Dufour, onde o restaurante está situado, 
e do Pavillon Gabriel. Os gerentes do 
palácio queriam um restaurante, então 
eu criei um com duas faces: Ore, um 
café contemporâneo francês aberto 
durante o dia, e Ducasse at the Château 
de Versailles, para elegantes jantares 
privados. No Ore, você pode degustar 
um croque monsieur ou uma salada, 
bem como vieiras ou um filé de carne 
bovina com foie gras. Já os visitantes 
do Ducasse at the Château de Versailles 
poderão ter uma ideia de como o rei da 
França jantaria, com menus, uniformes 
e até a decoração da mesa que recriam 
uma refeição do século 18.

SE VOCÊ TIVESSE A PROPRIEDADE SÓ PARA 

VOCÊ DURANTE UM DIA, ONDE O ENCON-

TRARÍAMOS? No jardim da rainha, perto 
da Aldeia da Rainha, construída por 
Maria Antonieta. Seis anos atrás, Alain 
Baraton, o jardineiro-chefe do palácio, 
e eu decidimos replantá-lo. Agora ele 
produz excelentes frutas e hortaliças, 
que uso no meu restaurante no Plaza 
Athénée de Paris.
 
RESTAURANTES FAVORITOS AO REDOR 

DO MUNDO? Existem tantos, mas eu 
gostaria de mencionar quatro: Blue Hill 
at Stone Barns, em Pocantico Hills, 
Nova York, de Dan Barber; D.O.M., 
o restaurante de Alex Atala em São 
Paulo; Ultraviolet, de Paul Pairet, em 
Xangai; e a Osteria Francescana de 
Massimo Bottura, em Módena, Itália. 

O QUE É MAIS ENCANTADOR EM PARIS EM 

ABRIL? É provavelmente a melhor época 
para saborear Paris: cada hora tem seu 
charme; cada rua é uma descoberta. 
Há lojas, padarias, açougues, brasseries 
e bistrôs, cada um mais interessante 
que o outro. Tanto é que escrevi um livro, 
Amo Paris, que revela seus endereços.

Passaporte
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  O Aquavit introduziu 

a cozinha contemporâ-

nea nórdica em Nova 

York. Sua primeira 

filial, Aquavit London, 

optou por uma abor-

dagem mais casual, 

servindo de iogurte 

de leite de ovelha com 

compota de amora 

branca no café da 

manhã até o café da 

Johan & Nyström com 

pão de cardamomo ao 

longo do dia. O almoço 

e o jantar começam 

com um smorgasbord 

à base de frutos do 

mar e seguem com 

pratos como peito de 

pato com cherovia (um 

tipo de nabo) e lagos-

tins com enguia defu-

mada. Obras de Olafur 

Eliasson, utensílios de 

prata de Georg Jensen 

e mobília de Svenskt 

Tenn contribuem 

para a mise-en-scène 

escandinava. Saint 

James’s Market,  

1 Carlton Street; aqua 

vitrestaurants.com. 

  O chef espanhol David 

Muñoz aterrissa em 

Mayfair com StreetXO, 

um complemento casual 

do DiverXO, triplamen-

te estrelado pelo guia 

Michelin. Assim como o 

StreetXO situado den-

tro da loja-conceito El 

Corte Inglés de Madri, o 

irmão londrino também 

tem os cozinheiros ser-

vindo a comida na mesa 

diretamente de suas pa-

nelas. Sabores asiáticos 

e sul-americanos estão 

por trás de criações 

como os dumplings à 

pequinesa com orelha

 de porco crocante rega-

da com molho oriental 

de morango, no melhor 

estilo Jackson Pollock, e 

os croquetes de kimchi 

com cobertura de atum 

curado. 15 Old Burling-

ton Street; streetxo.com.

 A prestigiada chef 

francesa Anne-Sophie 

Pic estreia em solo 

britânico com seu La 
Dame de Pic London. 

Bancos de couro e 

colunas de espelhos 

bisotê compõem o 

cenário para pratos 

como a massa com 

queijo curado 

Pélardon e cogumelos 

selvagens e o mil-

-folhas com sorvete de 

baunilha do Taiti. 

10 Trinity Square; 

anne-sophie-pic.com. 

  Em abril, Martha 

Ortiz, do aclamado 

Dulce Patria, na Cidade 

do México, atravessa o 

Atlântico para montar 

seu primeiro restauran-

te fora do país, 

precisamente no 

InterContinental 

London Park Lane. 

Ella Canta promete 

moles contemporâneos 

e chiles en nogada, além 

de favoritos do Dulce 

Patria, como o ceviche 

vampiro (assim batizado 

por sua cor e seus tem-

peros). 1 Hamilton Place, 

Park Lane.

INVASÃO BRITÂNICA
 COMIDA & BEBIDA 

As dicas culinárias de Londres que estão dando o que falar.

De cima para baixo: 
o interior do Aquavit e 
a sobremesa Ninho de 

Pássaro do Ártico, o club 
sandwich de ricota e ovos 

de codorna no vapor do 
StreetXO e David Muñoz. 

ABRIL |  MAIO 2017 11
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Truss & Twine, o novo bar de 
Palm Springs, na Califórnia, 
do mesmo time por trás do 
adjacente Workshop Kitchen + 
Bar, abre suas portas aos que 
desejam fugir do calor do deser-
to, oferecendo festas animadas 
à base de coquetéis. O recente-
mente aberto e sofisticado esta-
belecimento tem como destaque os 
drinques organizados por eras, como 
“Era de Ouro” e “Era Moderna”, além 
de pequenos pratos como jamón ibérico, 
ovos recheados com ouriço-do-mar e tartare 
de wagyu, encorajando várias rodadas do happy 
hour à alta madrugada.  800 N. Palm Canyon Drive.

 COMIDA & BEBIDA 

Pilares de Manila
Para trás, tacos coreanos: a cozinha filipina emerge como a mais nova tendência da culinária asiática. 

ENTRE NO AGITO 

A partir da esquerda: mexilhão do Bad Saint com molho XO, chef Dale Talde do Rice & Gold, e 2nd City.

Rillettes de truta defumada com ovas e pepino, do Truss & Twine. 

  Em Washington, o pequeno Bad Saint, que 
tem somente 24 lugares e não oferece  possibi-
lidade de reservas, atrai multidões e desperta 
a aclamação nacional por seus mexilhões  com 
linguiça ao molho XO caseiro e seu melão 
amargo salteado com ovo caipira e conserva de 
feijão-preto. A clientela começa a fazer fila por 
volta das 15h30, duas horas antes de o restau-
rante abrir. 3226 11th Street NW; badsaintdc.com. 

  Dale Talde comanda restaurantes de 
influência asiática de Nova York a Miami. Seu 
mais recente empreendimento, Rice & Gold, 
acabou de ser aberto na Chinatown de Nova 
York, com pratos filipinos como couves-de-
-bruxelas com molho de adobo, picles de 
cogumelos selvagens e arroz caldo, uma sopa 
de arroz com frango e gengibre. 50 Bowery 
Street; threekingsrestaurantgroup.com.

  No casual 2nd City, no West Village de 
Nova York, Jordan Andino faz jus a seu
currículo (que inclui passagens pelo Jean-
-Georges e pelo The French Laundry) 
na hora de preparar o pancit, uma espécie 
de macarrão filipino, receita de sua avó, e os 
burritos de frango com adobo. 525 Hudson 
Street; 2ndcityusa.com. 

Passaporte

VIRTUOSO LIFE12
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Muito antes que as Nações Unidas declarassem 2017 como o Ano Internacional do 
Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, o ator Marlon Brando já sonhava com a 
criação de um resort de luxo que celebrasse as culturas nativas e servisse de modelo 
para aprendermos a proteger nosso frágil planeta. Embora ele não tenha vivido o bas-

tante para vê-lo, o The Brando tornou-se realidade, e seu legado na Polinésia Francesa 
sobrevive sob os cuidados de seu filho nascido no Taiti, Teihotu, e de Richard Bailey, 

fundador dos resorts Pacific Beachcomber. Aqui está um resumo das ações do resort.

O AMBIENTALISMO QUE FAZ A DIFERENÇA
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toneladas de lixo reciclado, 

compostado e retirado de 

aterros anualmente.

Porcentagem
 de recursos alim

entares 

cultivados nos jardins orgânicos da ilha ou 

extraídos no local:

poluentes quími-
cos emitidos pelo 

inovador sistema de 
ar-condicionado 
do The Brando; 

o resort foi o segun-
do no mundo a im-
plantar tecnologia 

de resfriamento em 
águas profundas. 

quilômetros qua-
drados de habitat 

marinho e terrestre 
protegido pelo 

The Brando por 
meio da Tetiaroa 
Society. As espé-
cies ameaçadas 

da área incluem a 
tartaruga-verde e o 

caranguejo-dos-
-coqueiros.

Número de 

ecovillas na 

ilha particular: 

%
 das necessidades ener-

gétic
as do re

sort 
são fo

r-

necidas por p
ainéis solare

s 

e óleo de coco – id
em

 para
 a porc

enta
gem

 

de água re
sidual q

ue a ilh
a re

cicla.

 NÚMEROS 

50
Número de anos desde que o 
então jovem Marlon Brando 

comprou o atol de Tetiaroa, 
antigo refúgio dos reis 

taitianos. Ele se apaixo-
nou por uma dançarina 

polinésia enquanto filmava             
O Grande Motim, em 1962. 

35 10
0

60The Brando

1o
 resort no mundo 

outorgado com a certi-
ficação LEED Platinum, 

o mais alto nível de 
reconhecimento do U.S. 
Green Building Council.

Tartarugas-marinhas fazendo ninhos 

na ilha de Tetiaroa no ano passado: 

76 (um recorde) 
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Deixa chover
Nos hotéis da rede Maybourne Hotel Group, em Londres, 
as chuvas de abril nunca foram tão elegantes. As suítes do 
Claridge’s, do The Connaught e do The Berkeley agora vêm 
equipadas com sobretudos da Burberry para serem usados 
durante sua estadia. Você também pode levar um para casa 
pelo preço de US$ 1.600.

Pegue um Burberry 
emprestado.
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  Um dos destaques 
do Four Seasons 
Resort Maui at Wailea 
(383 quartos) são as 
aventuras VIP que 
permitem ao hóspede 
ter uma visão exclusiva 
do Havaí. Junte-se ao 
fotógrafo profissional 
Daniel Sullivan para 
uma saída fotográfica, 
aviste baleias com uma 
dupla de pesquisado-
res locais ou voe num 
helicóptero para Kona, 
na ilha vizinha, para um 
tour numa plantação 
de café. Quartos 
duplos a partir de 
US$ 589, incluindo café 
da manhã e crédito de 
US$ 100 para o jantar. 
Experiências a partir 
de US$ 1.100. 

  Ecomelhorias em 
Maui: mais de 1.500 
painéis solares recen-
temente instalados no 
telhado do Fairmont 
Kea Lani reduziram o 
consumo de energia 
do resort em 10%, 
dispensando maio-
res cuidados com os 
gastos de luz durante 
as estadias. Outras 
iniciativas verdes no 
resort de 450 quartos 
incluem uma patru-
lha da madrugada 
voluntária, que permite 
aos hóspedes ajudar a 

proteger os ninhos da 
tartaruga-de-pente. 
Quartos duplos a partir 
de US$ 489, incluindo 
café da manhã e crédi-
to de US$ 100 para
uso no spa.

  Como parte de sua 
recente reforma, o 
Four Seasons Resort 
Lanai acrescentou 
seis suítes de alto 
padrão de frente 
para o mar, com até 
três quartos. Cada 
uma vem equipada 
com uma banheira 
de imersão japonesa, 
um pátio mobiliado, 
e cortesias VIP em 
todo o resort, além de 
contarem com um
embaixador exclusivo. 
Quartos duplos a partir 
de US$ 1.150, incluindo 
uma cortesia de boas-
-vindas, café da manhã 
e crédito de US$ 100 
para uso no spa. Suítes 
especiais a partir de 
US$ 10.000, incluindo 
traslados do aeroporto 
e amenities diárias.

MUITO MAIS QUE PRAIAS
Novas suítes de cair o queixo, passeios com peritos 

e presentinhos ecológicos no Havaí.  

No sentido horário a 
partir do alto, novidades 
nas ilhas: tours de 
helicóptero no Four 
Seasons Resort Maui 
at Wailea, uma suíte do 
Four Seasons Resort 
Lanai e o aproveitamento 
de energia solar no 
Fairmont Kea Lani.

 HAVAÍ 

Check-in
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GLAMOUR ARGENTINO 
O Alvear Palace Hotel 
de Buenos Aires, com 
207 quartos, recen-
temente inaugurou 
uma nova cobertura 
com dois bares, dois 
terraços e uma piscina 
aquecida. Quinze novas 
Suítes Lounge, muitas 
com pátios particula-
res, complementam a 
reforma, com acesso 
a um lounge com 
claraboia no melhor 
estilo O Grande Gatsby, 
destinado a servir drin-
ques exclusivos ao longo 
do dia. Quartos duplos 
a partir de US$ 480, 

incluindo café da manhã e 
chá da tarde para dois no 
restaurante L’Orangerie. 
Suítes a partir de US$ 710, 
incluindo café da manhã, 
almoço e drinques no 
lounge.

CÉUS DA ILHA SUL
Um mordomo, um 
motorista e um chef 
atendem a nova cober-
tura de dois quartos 
do Eichardt’s Private 
Hotel, pequeno 
hotel-boutique de 
apenas 13 apartamen-
tos em Queenstown, 
na Nova Zelândia. 
Mas é o grande deque 
privado – com cozinha 
ao ar livre, ofurô para 
seis pessoas e vista do 
lago Wakatipu, cercado 
de montanhas – que 
merece todo o destaque 
da suíte. Quartos duplos 
a partir de US$ 1.300, in-
cluindo drinque de boas-
-vindas, café da manhã e 
uma aula de coquetelaria 
ou sessão de degustação 
de vinhos. Suíte a partir 
de US$ 10.000 (mínimo 
três noites de estadia), 
incluindo café da manhã 
e drinques diários.

APERITIVOS AO AR LIVRE
Contemple o centro de 
Manila, nas Filipinas, 
a distância, enquanto 
beberica os coquetéis do 
Mirèio, o novo restau-
rante na cobertura do 
Raffles Makati. Dentro, 
o chef Nicolas Cegretin, 
criado na Provença, redi-
reciona o foco da cozinha 
filipina para o interior 
francês com pratos 
como o tartare de carne 
e o robalo com ervas. 
Quartos duplos a partir de 
US$ 430, incluindo café da 
manhã e US$ 100 de crédito 
para uso no hotel.

O céu é o limite

SEM BOLO: O St. Regis Bal Harbour Resort, de 216 quartos, na Flórida, comemorou seu quinto ani-
versário com saborosas novidades, ao custo total de US$ 35 milhões. No novo restaurante Atlantikós, 
o chef grego Anastasios Chasekioglou prepara pratos mediterrâneos para compartilhar, como garou-
pa salteada e queijo haloumi grelhado. (Os hóspedes podem acrescentar, a gosto, orégano, alecrim e 
tomilho frescos, disponíveis na mesa). Quartos duplos a partir de US$ 929, incluindo café da manhã e 
US$ 100 de crédito para uso no spa. 

No sentido horário: o lounge do Alvear Palace, 
carne grelhada do Mirèio e vistas da cobertura 
do Eichardt’s. Abaixo: orzotto de lagostim com 

tinta de lula no Atlantikós.

Três novas coberturas dão novo 
sentido a vistas clássicas das cidades.
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FAÇA UM JANTAR ROMÂNTICO 

na Casa Amate, o restaurante 

latino-americano do resort, 

situado numa área que reme-

te a uma atmosfera residen-

cial. “Há planos de abrir um 

lounge e uma biblioteca para 

grandes grupos”, comenta 

Diez. “Tem um clima mais 

aconchegante que outros 

restaurantes na região.” 

ASPIRANTES A CHEF, 

ANOTEM: “Um ‘tacologista’ re-

sidente ensina os hóspedes a 

preparar os melhores tacos no 

OllaTaco, o restaurante ao ar

livre do resort”, comenta Diez. 

Quartos duplos a partir de 

US$ 450, incluindo café da 

manhã, crédito de US$ 120 

para usar no resort e um 

presente de despedida.

Andaz Mayakoba, o mais 

novo (e, talvez, o mais 

exuberante) acréscimo ao 

extenso complexo de resorts 

de Mayakoba, no Caribe me-

xicano, faz jus a seu entorno. 

O resort à beira-mar, envolto 

por 240 hectares de mangue-

zais preservados e lagoas, 

traduz o espírito do lugar em 

seus 214 quartos decorados 

com motivos da cultura maia 

e por meio das atividades, no 

local ou nas redondezas, que 

levam os hóspedes a mergu-

lhar na cultura da região. A 

consultora de viagens Virtuo-

so Alicia Diez compartilha 

aqui suas impressões após 

uma recente visita.

ANDAZ MAYAKOBA EM TRÊS 

palavras: “empolgante, revigo-

rante, autêntico”. 

OS QUARTOS FORAM  

desenhados para se misturar 

ao meio ambiente, afirma 

Diez. “São confortáveis, 

espaçosos e decorados 

com cores neutras, que não 

competem com a natureza 

ao redor. Peças de artesanato 

local acrescentam um tom 

moderno e colorido.”  

 

ELEMENTOS DE DESIGN 

QUE SE DESTACAM: “A 

piscina é fantástica, os edi-

fícios onde estão os aparta-

mentos têm um belo visual 

modernista e a recepção do 

hotel – em formato de olho, 

com uma pequena abertura 

no teto – foi feita de modo 

que você se sinta dentro de 

um cenote.”

Clima
de clube

 NOVO HOTEL 

Um estiloso novo resort desponta 
na Riviera Maia mexicana.

Em sentido horário a 
partir do alto, à esquerda, 
destaques do Andaz: a 
lagoa, uma piscina, 
o banheiro de um dos 
quartos e um jantar 
privado na praia. 

O programa “Cultural 

Insiders” do Andaz 

Makayoba reúne hós-

pedes e profissionais 

locais em aventuras 

que vão além dos 

tours básicos. Sol 
Tamargo (à direita), 

cofundadora da Del 

Sol Photography, 

transforma as excur-

sões em verdadeiras 

sessões de fotos pro-

fissionais. Aqui, ela fala 

sobre a construção de 

memórias no México. 

SEU LUGAR FAVORITO
NO RESORT PARA FOTOS? 

“Os canais que atra-

vessam os mangue-

zais são incríveis. Nós 

podemos visitá-los 

em uma das lanchas 

elétricas do hotel.”  

COMO OS HÓSPEDES PODEM 
SE CONECTAR COM A CUL-
TURA LOCAL? “Fazendo 

aulas de cozinha 

típica ou nadando 

num cenote sagra-

do. Adoro ajudar os 

viajantes a realiza-

rem seus desejos 

enquanto faço o 

registro de tudo.”

PODEMOS TOMAR EMPRES-
TADO ESSE FIGURINO? “Não 

exatamente este [da 

designer mexicana 

Claudia Bo], mas te-

nho outros! Nós cria-

mos uma experiência 

chamada ‘Guarda-

-Roupa de Frida’. É 

uma homenagem di-

vertida à Frida Kahlo e 

ao jeito tradicional de 

se vestir no México. 

Nós providenciamos 

as roupas, a maquia-

gem e o arranjo de 

cabelo – e os clientes, 

na hora do clique, en-

contram seu próprio 

andaz [estilo].”

Como a embaixatriz Andaz ajuda os hóspedes 
a fazerem seus melhores retratos. 

O CLIQUE PERFEITO
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tudo incluío

Navios de porte médio all-suites com varandas particulares. 

Mais de 250 destinos em todo o mundo.

Seven Seas Voyager ®   |   Seven Seas Mariner ®   |   Seven Seas Navigator ®   |   Seven Seas Explorer ®

JOURNEYS
Smithsonian

Esta viagem faz parte do programa de parceria cultural entre a Regent Seven 
Seas Cruises e o Instituto Smithsonian, no qual renomados historiadores 
oferecerão palestras a bordo para enriquecer ainda mais sua experiência em terra.

• PASSEIOS ILIMITADOS 
EM TODOS OS PORTOS

• HOTEL COM TRANSFER 
PARA O NAVIO*

• RESTAURANTES DE 
ESPECIALIDADE

• BEBIDAS ILIMITADAS, 
VINHOS E DESTILADOS 

PREMIUM

• TAXAS DE SERVIÇO

• WI-FI ILIMITADA GRATUITA

VOCÊ REALMENTE PODE REALIZAR TUDO

 todos os seus desejos... 
    todos os seus sonhos.

ANIVERSÁRIO

2 5 º  A N I V E R S Á R I O
VINTE E CINCO ANOS INESQUECÍVEIS

Autenticidade, liberdade, estilo e 
conforto: estes conceitos permeiam a 
essência do luxo e nada expressa isso 

mais do que uma viagem com a Regent 
Seven Seas Cruises®.

A partir do momento em que você entra 
em nossos navios ultraluxuosos de médio 
porte, a suntuosidade e a tranquilidade 

tomarão conta de você. Em poucos 
minutos, os nossos dedicados oficiais e 
equipe internacional se apresentarão e 
o saudarão com boas-vindas calorosas 
e uma taça de champanhe gelado. E 

enquanto o seu mordomo pessoal dá os 
últimos retoques na sua suíte Penthouse, 

você poderá começar a experimentar 
os requintados sabores da cozinha 

gourmet de um dos nossos inúmeros e 
extraordinários restaurantes.
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“Havana é uma 
grande novida-
de. Nós somos a 
primeira – e por 
enquanto a única 
– companhia 
marítima de luxo 
a fazer paradas 
em Havana em 
duas novas rotas 
[em abril].”  

“A Regent 
também tem 
os olhos postos 
no norte da 
Europa. O Seven 
Seas Explorer irá 
zarpar para lá 
em sua tempo-
rada inaugural 
neste ano. Temos 
uma seleção de 
novos portos na 

Europa, incluindo 
Nantes, na Fran-
ça; Szczecin, 
na Polônia; 
Antuérpia, na 
Bélgica; e Ferrol, 
na Espanha.”  
 
Seu porto 
favorito: “Difícil 
escolher, mas 
sei que um dos 
preferidos de 
minha esposa é 
o de Veneza. Ce-
lebramos nosso 
18º aniversário 
de casamento 
lá. Veneza tem 
uma fantástica 
história, exce-
lentes opções 
gastronômicas, 
românticos 

canais e ruas de 
paralelepípedos.”
  
Um dia perfeito 
em Veneza: 
“Caminhamos pe-
los becos estrei-
tos contemplando 
a marcante 
arquitetura da ci-
dade. Obrigatoria-
mente, entramos 
numa das lojas 
de cristais para 
acrescentar mais 
um item à coleção 
de lembranças de 
viagens passadas. 
E sempre termi-
namos na Praça 
de São Marcos, 
saboreando um 
espresso em um 
dos cafés.”

CUBA 
E ALÉM
A Regent Seven 
Seas Cruises 
celebra seu 25º 
aniversário em 
2017 com janta-
res especiais a 
bordo, uma frota 
recentemente 
renovada e, como 
outras grandes 
companhias ma-
rítimas, roteiros 
que incluem 
Havana. Aqui, o 
presidente e CEO 
Jason Montague 
nos conta por que 
os passageiros 
têm razões de 
sobra para se 
entusiasmar.

Havana (acima) e seu novo 
visitante, Seven Seas Explorer.

Nesta temporada, a Lindblad Expeditions está repen-
sando o modo como os viajantes navegam pela Europa. 
Os recém-lançados itinerários de oito a 14 dias a bordo 
do National Geographic Orion, com capacidade para 102 
passageiros, permitem conhecer de forma mais dinâmica 
e aprofundada o idílico interior da Inglaterra, elegantes 
cidades dinamarquesas e outros populares destinos euro-
peus. Os passageiros podem pedalar, caminhar e passear 
de caiaque com um time de naturalistas, historiadores 
e fotógrafos, que também viajam a bordo e enriquecem 
ainda mais a programação em alto-mar. Um etnomusicó-
logo residente, por sua vez, contribui com apresentações 
privadas de artistas emergentes, cuidadosamente selecio-
nados ao longo do percurso. Embarque em uma viagem 
de oito dias, de Londres a Copenhague, com paradas em 
Bruxelas, Amsterdã e outros portos. Partida: 14 de maio; 
a partir de US$ 7.990. 

Grandes explorações

Navegue pelo Nilo, sobrevoe o Vale dos Reis em um balão e passe quatro dias no Cairo durante o roteiro 
de 12 dias da Viking River Cruises, com partida e chegada da capital egípcia a bordo do Mayfair, cuja 
capacidade é de 150 passageiros. “Vá ao Egito agora, enquanto os preços ainda são favoráveis”, diz a 
consultora de viagens Malaka Hilton. “Além disso, a tumba da rainha Nefertari, em Luxor, está aberta 
ao público pela primeira vez. Antes, era preciso ter uma permissão especial para visitá-la.” 
Partidas: datas diversas, até 8 de dezembro; a partir de US$ 4.198. 

ESQUEMA EM PIRÂMIDE

Sofisticação em alto-mar a bordo 
do National Geographic Orion.

Bon voyage
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Pacote inclui café da manhã diariamente para duas pessoas e traslados aeroporto-resort-aeroporto

E AINDA OS SEGUINTES BENEFÍCIOS: 

Desfrute a sexta e sétima noite gratuitas com o café da manhã “Full American” incluído.
Traslados privativos desde e para o aeroporto

Cesta de frutas frescas a sua escolha, servida no apartamento diariamente
Snacks a escolher, servidos no apartamento diariamente

POR FAVOR, CONTATE SEU CONSULTOR VIRTUOSO

F I Q U E  7  N O I T E S ,  PAG U E  5

*Termos e Condições: Disponível apenas para reservas individuais, e em qualquer categoria, exceto: Ocean Front One&Only Pool Casita Suite, Villa One and Villa 
Cortez. Condições e restrições podem ser aplicadas. Blackout aplicado nos principais feriados e outras datas importantes. Reservas, pagamento e solicitações de 

cancelamento seguirão os processos normais. Requisito de reserva de sete noites consecutivas. Não pode ser combinada com outras promoções. Oferta válida para 
hospedagem desde hoje até o check out em 18/11/2017. A  noite de 18/11/2017 não poderá ser incluída no pacote.



A partir do alto, à esquerda, no sentido horário: 
Piazza Maggiore e um mercado próximo, o chef do 

Il Piatto Rotto, tortellini fresco e Jukebox Café.

POR QUE IR Bolonha parece mais 

orgânica que muitas outras 

cidades italianas – as ruas 

estreitas do seu preservado 

centro medieval se entortam 

e se curvam de acordo com o 

fluxo natural da história e da 

humanidade, mais do que por 

conta de um planejamento 

urbano. Manter tudo isso de 

modo perfeitamente homogê-

neo é o que traduz o espírito 

exuberante da cidade, dona 

de três apelidos: “A Sábia”, 

“A Vermelha” e “A Gorda”. O 

primeiro diz respeito à Uni-

versidade de Bolonha, a mais 

antiga da Europa; o segundo, à 

índole socialista e aos telhados 

de cor de terracota; e o último, 

mais delicioso, ao tortellini, aos 

pratos fartos e ao rico ragu. O 

melhor de tudo é que, enquan-

to o turismo de massa ameaça 

dominar outras cidades italia-

nas, a capital da Emília-Roma-

nha permanece desconhecida 

para os turistas, o que significa 

poucas filas para ver obras 

de Michelangelo e Rafael – e 

experiências artísticas bem 

mais agradáveis. 

COMER O maior mercado 

coberto de Bolonha, o histó-

rico Mercato delle Erbe 

(Via Ugo Bassi, 23-25), põe à 

mostra as tradições culiná-

rias da região em barracas 

em duas praças de alimen-

tação que transformam tudo 

em pizzas, panini, massas e 

muito mais. 

Frascos de vidro, balanças, 

garrafas de vinho e obras de 

arte ocupam praticamen-

te todas as superfícies da 

romântica Drogheria della 
Rosa (Via Cartoleria, 10), uma 

antiga farmácia transformada 

em restaurante, onde o pro-

prietário, Emanuele Addone, 

faz questão de recomendar 

aos visitantes o tortellini da 

casa e o aclamado ossobuco. 

Bolonha é a cidade desconhecida da Itália 
que você sempre quis.  

POR MIKE DUNPHY FOTOS DE NANNA DĺS

Elegante, saborosa 
e um pouco rebelde

Cidade imperdível
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DICA
“Meu restaurante favorito 
na cidade é o diminuto e 

agradável Alice (Via d’Azeglio, 
65B). Tudo no cardápio é 

ótimo, mas eles são famosos 
pelos aperitivos – são pratos 
atrás de pratos dos mais di-
versos sabores para provar.”  

– Larry Altruda, consultor de 
viagens Virtuoso, Bolonha

Il Piatto Rotto (Via Righi Augusto, 24) 

se destaca de seus pares por seu interior 

aconchegante, parecido com o de uma 

cabana, cheio de mobília antiga e curiosi-

dades, além de um menu de pratos expe-

rimentais, como o ravióli verde recheado 

com trufas e peras e o peixe com molho 

de manga e framboesa inspirado em 

Jackson Pollock.

BEBER Perdoe a Osteria del Sole (Vicolo 

Ranocchi, 1D) por mostrar sua idade: 

o piso arranhado e as paredes enruga-

das deste wine bar são o testemunho 

dos escritores, políticos, acadêmicos 

e boêmios que amaram sua atmosfera 

comunitária nos últimos 550 anos. 

Sinta-se livre para trazer seu próprio 

piquenique para complementar o

Chianti ou o Lambrusco da casa. 

As paredes amarelo-canário do Camera 
a Sud (Via Valdonica, 5) proporcionam 

um alegre pano de fundo a este misto de 

bistrô e wine bar. Os poemas italianos e 

os polvos gigantes que decoram as pare-

des (assim como as pilhas de livros e as

peças de manequim) enfatizam a atmos-

fera divertida, mas são os vinhos regio-

nais, orgânicos e de pequena produção 

que encantam o local.    

A música é a inspiração do Jukebox Café 

(Via Mentana, 3B), de capas de discos 

autografadas na parede e uma jukebox 

gratuita aos drinques batizados em 

homenagem a bandas, como o Thyme 

Impala (whisky, tomilho e murta) e o 

Black Lips, com canela, amora e rum. 

COMPRAR Primeira empresa a criar 

chocolates em forma sólida na Itália, 

a Majani (Via de’ Carbonesi, 5) ainda 

estende as placas esmigalhantes do 

chocolate em rama (scorza) que inven-

tou 221 anos atrás. Seu Cremino Fiat, 

um cubo de quatro camadas de choco-

late e cremes de avelã e amêndoa, tem 

se mantido popular desde que a Fiat 

encomendou o doce, em 1911, 

para ajudar no lançamento do Tipo 4.

Dois jovens sapateiros costuram derbies, 

oxfords, mocassins e sapatos de fivela 

nas máquinas vintage de sua loja de fa-

chada envidraçada, La Calzoleria di Max 
e Giò (Via dell’Inferno, 22A). Sua reputa-

ção leva Max mensalmente a Moscou e 

Quioto para medir os pés dos clientes. 

A poucos passos, subindo a rua, na 

Corticelli Cosetta’s (Via Canonica, 3), pai e 

filha mantêm a tradição familiar de produ-

zir elegantes sandálias, scarpins e saltos-

-agulha, além de outros estilos femininos. 

A fabricante de lingerie de luxo La Perla 
 (Via Farini, 11) floresceu na antigamente 

próspera indústria têxtil bolonhesa e ainda 

mantém sua sede, fábrica e loja principal na 

cidade. A linha ganhou fama internacional 

por seu delicado bordado frastaglio (uma 

antiga técnica fiorentina) e pelo corte natural 

de sua lingerie, alcançado ao se desenhar

as peças sobre modelos vivas.

FICAR Volte no tempo no Grand Hotel 
Majestic Già Baglioni, que ocupa um 

antigo seminário do século 18 construído 

pelo então futuro papa Benedito XIV no 

coração da cidade. Lustres de Murano 

iluminam os 109 quartos, muitos dos 

quais ostentam antigos baús, camas com 

dossel, paredes com brocado de seda e 

sacadas. O chef Claudio Sordi serve um 

refinado menu típico da Emília-Romanha 

no I Carracci, instalado em um anexo 

decorado com afrescos do século 16 no 

teto – esses acréscimos relativamente 

novos são 1.700 anos mais jovens que a 

estrada romana preservada dentro do 

hotel, perto do salão de café da manhã. 

Quartos duplos a partir de US$ 385, 

incluindo café da manhã e crédito de 

US$ 100 para jantar.  

A partir da esquerda: La Calzoleria 
di Max e Giò, sopa de abóbora da Camera a 

Sud e uma cafeteria na Piazza Maggiore.

Cidade imperdível
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ÁUSTRIA ESTÁ CHEIA 
de cápsulas do tempo 
culturais: cafeterias icô-
nicas, com trilha sonora 

de tilintar de xícaras, em vez 
das teclas de um piano; palácios 
de um império que durou sécu-
los; e, é claro, fatias da Sacher 
torte, cuja crosta aveludada de 
chocolate, junto com uma ca-
mada de geleia de damasco e a 
lustrosa cobertura, tem atraí-
do uma legião de admiradores. 

Foi um jovem chef quem desen-
volveu o mais famoso ícone culi-
nário do país no começo do século 
19, consumido vorazmente pela 
família real. Até a linda imperatriz 
Sissi regularmente se entregava 
à torta, apesar de sua obsessão 
pela aparência. Em 1963, o Hotel 
Sacher de Viena ganhou uma lon-
ga batalha judicial pelo direito de 
usar o nome Original Sacher-Torte 
em seu café Sacher (as versões 
servidas em outro lugar devem ser 
chamadas de Sachertorte). 

Mas o hotel já havia obtido o 
selo definitivo de aprovação uns 
dois séculos antes, quando foi 
designado K.u.K. Hoflieferant, ou 
Fornecedor Oficial da Corte Real e 
Imperial, introduzido em 1782. No 
final do período imperial, cerca de 
500 fornecedores de joias, roupas, 
cristais e até pianos e espuman-
tes tinham sido agraciados com o 
selo. Na época, as empresas sortu-
das orgulhosamente ostentavam 
o brasão do Império Austro-Hún-
garo (uma águia de duas cabeças), 
um indicativo de que abasteciam a 
corte com seus bens e serviços. 

Hoje, cerca de 25 empresas 
mantêm o título, apesar de o 
império ter se 1918. As mais co-
nhecidas (e mais acessíveis, em 

Joias da coroa
Algumas das melhores compras de Viena 
têm a aprovação da realeza. 

POR ANNIE FITZSIMMONS   FOTOS DE STEFAN FUERTBAUER

Em sentido horário, 
a partir da esquerda: 
design em forma de 
melão da Augarten 
Porzellan, a alfaia-
taria da Knize, a 
torta batizada em 
homenagem ao Hotel 
Sacher e os sapatos 
artesanais da Rudolf 
Scheer & Söhne.

A

Estilo & design
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THE

LEGACY SUITES 
AT THE PL AZA

Experimente um nível inigualável de luxo nas 
novíssimas suítes do The Plaza. 

Elegância e conforto incomparáveis, combinados a um serviço 

discreto e atencioso, incluindo uma dedicada equipe de reservas, 

um concierge pessoal antes da chegada, serviço de mordomo e mais.

Para reservas, entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso.



No sentido horário, a partir da esquerda: 
um cenário reluzente na Lobmeyr, 

artigos da Knize, o chapeleiro Klaus 
Mühlbauer, o memorial da imperatriz 

Sissi em Volksgarten e o Blaue Bar 
do Hotel Sacher.

matéria de preço) são as confeitarias, 
como a do Hotel Sacher, mas você pode 
também comprar sapatos, cristais e 
roupas com o selo real. Além dessas, 
algumas marcas emblemáticas da 
Áustria têm o ar da realeza, mas não 
o título oficial. Técnicas de produção 
ancestrais, combinadas com design 
de vanguarda, resultam em peças fei-
tas para durar muitas gerações. Esses 
produtos são relíquias, não souvenirs.
A seguir, um guia para conduzir você 
por uma expedição de compras made in 
Austria – melhor ainda se acompanhada 
da Sacher torte. 

Espalhafatosos

LOBMEYR
A loja-conceito da Lobmeyr, situada na 
área central de Viena, em um edifício his-
tórico cujo piso range deliciosamente, 

reluz com seus cristais cintilantes, lus-
tres e porcelanas. A marca, agora na mão 
da sexta geração, foi a fabricante de cris-
tais oficial da corte imperial. Em 1966, 
seus espalhafatosos lustres “Starburst”, 
futuristas e espinhosos, foram parar 
no Metropolitan Opera House de Nova 
York, como um presente do governo 
austríaco em gratidão à ajuda americana 
durante a Segunda Guerra Mundial. Ex-
plore as coleções autorais e sinta a força 
e a suavidade dos cristais. No terceiro 
andar, uma pequena coleção de amos-
tras abriga peças de quase 200 anos.  
Kärntnerstrasse 26; lobmeyr.at.

Para cavalheiros

KNIZE
A arquitetura desta famosa loja de rou-
pas masculinas na Graben permanece 
quase sem mudanças desde 113. Uma 

escada em caracol de cor verde leva do 
térreo à coleção no andar de cima, onde 
cortes de tecido empilhados – vindos 
principalmente da Grã-Bretanha e da 
Itália – dividem espaço com suéteres de 
todas as cores, macios e cuidadosamen-
te dobrados. Pijamas felpudos e roupas 
informais são orgulhosamente exibidos 
em cabides, enquanto lenços de bolso 
descansam sobre as mesas. Há rumo-
res de que a imperatriz Sissi comprou 
suas roupas de equitação na Knize, mas 
a produção foca mais em itens da moda 
masculina, como blazers, calças, ter-
nos, camisas e gravatas. Roupas femi-
ninas, no entanto, podem ser feitas sob 
encomenda. Graben 13; knize.at.

Estilo & design
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Faça parte da experiência Four Seasons Private Jet e aprecie o mundo como nunca  
visto antes. Descubra até nove destinos internacionais em uma única e incrível viagem.  

Das Ilhas Seychelles a Sydney e ao Serengeti, nossos itinerários estão repletos  
de experiências exclusivas e passeios extraordinários.

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

EXPLORANDO O MUNDO EM UM JATO PRIVATIVO



Se for para visitar 

apenas um café clás-

sico, que seja o Café 
Sperl – o interior qua-

se não mudou desde 

1880. Vá e entre no 

ritmo da vida vienen-

se. Gumpendorfers-

trasse 11. 

Em um dia de sol, o 

terraço ao ar livre do 

Meierei, no românti-

co Stadtpark, é o lu-

gar para estar. Vá em 

busca do suntuoso 

café da manhã ou de 

um almoço tranquilo. 

Am Heumarkt 2A.

Bem perto do centro da 

cidade, Wieninger am 
Nussberg, uma vinícola 

orgânica hoje na mão da 

quarta geração, parece 

um mundo à parte. Peça 

taças de vinho local com 

tábuas de embutidos 

e queijos, servidas em 

mesas de madeira com-

partilhadas. Eichelhof-

weg 125.  

Experiências gastronômicas 
autenticamente vienenses.

PAPO DE MESA
Pés de valsa

RUDOLF SCHEER & SÖHNE  
Söhne, ou “filhos”, não é uma mera alcu-
nha – Markus Scheer praticou com seu 
avô durante 20 anos e hoje é a sétima 
geração no comando desta prestigia-
da marca de sapatos vienenses. A loja 
fabrica apenas 300 pares por ano para 
homens e mulheres, aplicando a mesma 
técnica meticulosamente  artesanal de 
dois séculos atrás. Investir em sapatos 
da Scheer é uma desculpa para voltar a 
Viena: são necessárias quatro visitas e 
cerca de seis meses para criar o primeiro 
par. Inicialmente, Markus (e só Markus) 
tira suas medidas, então a loja faz um 
molde de madeira e você seleciona a cor, 
o tipo de couro e o estilo, como mocas-
sim ou salto alto. Um sapato de amostra 
fica pronto três meses depois, quando a 
equipe analisa como ele se comporta nos 
seus pés, caminhando ou parado, e en-
tão faz os ajustes. Depois que você expe-
rimenta o par final ao cabo de algumas
semanas, eles o adaptam conforme a ne-
cessidade. Preços a partir de US$ 5.000. 
Bräunerstrasse 4-6; scheer.at.

Ouro branco

AUGARTEN PORZELLAN 
Fundada em 1718, a Augarten molda, en-
verniza e pinta sua porcelana (ou “ouro 
branco”, como foi chamada durante sé-
culos) à mão em Viena. Não é um forne-
cedor oficial da realeza vienense, mas a 
imperatriz Maria Teresa foi proprietária 
da fábrica a partir de 1744, e toda a família 

(incluindo a imperatriz Sissi) fez uso da 
porcelana. Visite a fábrica para conhecer 
os itens de maior sucesso da marca (des-
taque para o design art déco em forma de 
melão de Josef Hoffmann e uma delica-
da pintura de rosas vienenses) e prove o 
café no Augarten Park. Entre os colabo-
radores atuais está a designer  Madeline 
Weinrib, cujo avô fundou o polo movelei-
ro ABC Carpet & Home, em Nova York. 
Solicite uma visita ao showroom das pe-
ças levemente menos perfeitas – e, por 
isso, significativamente mais baratas. 
Obere Augartenstrasse 1; augarten.com.

De tirar o chapéu 

MÜHLBAUER
Esta chapelaria, há quatro gerações na 
mão da mesma família, não é um fornece-
dor imperial oficial, mas tem a habilidade 
de usar técnicas tradicionais e, ao mesmo 
tempo, reinventar-se a cada temporada – 
Klaus Mühlbauer desenvolve duas novas 
coleções todo ano com outros designers. 
“Conheço bem os chapéus da Mühlbauer”, 
diz Eva M. Ferrari, consultora de viagens 
Virtuoso nascida na Áustria e radicada em 
Nova York. “Os austríacos adoram seus 
chapéus e os usam diariamente.” Mais de 
60% desses chapéus made in Austria vão 
parar em destinos internacionais, como 
Le Bon Marché, em Paris, e KaDeWe, 
em Berlim. Visite uma das duas lojas da 
Mühlbauer em Viena. Seilergasse 10 Neu-
baugasse 34; muehlbauer.at. 

FICAR As áreas públicas, 

modernas e elegantes 

do Palais Hansen 
Kempinski Vienna 

incluem um lobby 

iluminado por 

lustres pronto para 

longos almoços e 

chás da tarde. 

Em contraste, reserve 

uma Hanse Suite, 

com ar masculino 

e banheiros de 

mármore – algumas 

com vista para a 

verdejante Ringstrasse. 

Quartos duplos a partir 

de US$ 320, incluindo 

café da manhã e 

crédito para jantar de 

US$ 100.

 

Abrangendo quatro 

palácios históricos, o 

Ritz-Carlton, Vienna, 

situado na Ringstrasse, 

recebe os visitantes 

com grandes pinturas 

de cavalos, em 

homenagem à tradição 

equina de Viena. Entre 

seus destaques estão 

o bar na cobertura, que 

serve como espaço 

para a prática de ioga 

nos dias quentes, a 

aclamada churrascaria 

Dstrikt e a piscina de 

17 metros com música 

embaixo d’água. 

Quartos duplos a partir 

de US$ 420, incluindo 

café da manhã e 

crédito de US$ 100 

para uso no hotel. 

Onde ficar – e grandes histórias do design. 
VIENA ESSENCIAL  

Ateliê da Scheer.

Estilo & design
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SUITE 2203
TRUFAS DE CHOCOLATE
BANHO DE IMERSÃO
ACESSO PRIVADO AO BACKSTAGE DO CARNIGIE HALL
PARTITURA EM BRANCO

UM DOS MAIS DE 30 INCRÍVEIS HOTÉIS PARK HYATT PELO MUNDO 
PARA RESERVAS CONTATE SEU CONSULTOR DE VIAGENS VIRTUOSO



HONG KONG LONDRESBUENOS AIRESSYDNEY

LUZES CINTILANTES, 
GRANDES AVENTURAS 

NOSSO GUIA EXCLUSIVO DAS 
MAIS INCRÍVEIS CIDADES DO MUNDO

POR AMY CASSELL
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NOVA YORKPARISTÓQUIO

Cultura rica, culinária inesquecível, bairros idílicos: nossas cida-

des preferidas nos seduzem por diversas razões. Qualquer que seja 

sua atração preferida, há sempre um pouco de magia no ar quan-

do você explora uma nova metrópole – ou descobre uma velha fa-

vorita. Pedimos aos consultores de viagens Virtuoso que compar-

tilhassem suas atrações imperdíveis (e algumas das quais você 

pode abrir mão) em sete das maiores cidades do mundo, des-

de um bastião da arte em Paris ao brunch mais amado de Sydney.

Conquiste 
seu espaço 

em uma faixa 
de pedestres 

de Tóquio.
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HONG 
KONG

Uma grande diversidade de influên-
cias culturais define esta cidade 
repleta de arranha-céus. “A recep-
tividade de Hong Kong a tudo que 
existe de melhor no resto do mundo 
é o que a torna incrível”, diz Alvin 
Miu, consultor de viagens Virtuoso 
que tem a cidade como lar. Um bom 
lugar para provar do caldeirão de 
culturas de Hong Kong é a mesa 
de jantar: mais de 60 restaurantes 
estrelados pelo guia Michelin ofere-
cem de tudo entre o dim sum e a alta 
cozinha francesa.  

(P
O

N
T

E
 S

U
S

P
E

N
S

A
) 

U
P

P
E

R
 H

O
U

S
E

, (
T

O
D

A
S

 A
S

 O
U

T
R

A
S

) 
P

H
IL

IP
P

 E
N

G
E

L
H

O
R

N

ESSENCIAL

“Atravesse a 

baía de 

Victoria 
Harbour de balsa à 

noite”, sugere Miu. 

“Depois, caminhe pelas 

passarelas cobertas 

entre os Central Piers 

e o shopping center 

Prince’s Building, 

na área central de 

Hong Kong.”  

PASSE
O DIA

“Adoro o 

burburinho 

do Central, 

como é conhecido o 

Central Business 
District”, revela Miu. 

“Eu vivo lá porque 

diversos parques, 

shopping centers, 

hotéis cinco-estrelas e 

restaurantes estrela-

dos pelo guia Michelin 

estão a apenas dez 

minutos dali.” 

EXPLORE

“Encontre o 

melhor dim 

sum no 

restaurante Lung King 
Heen, no Four 

Seasons Hotel Hong 

Kong”, diz Miu. “Peça 

ao maître uma mesa 

perto da janela, onde 

há lindas vistas do 

Victoria Harbour.” 

BRINDE  
“Tome um 

drinque no 

Felix, no The 

Peninsula Hong Kong, 

situado na área de Tsim 

Sha Tsui, em Kowloon”, 

recomenda Miu. 

“Embora o Victoria Peak 

seja o mirante mais 

famoso da cidade, 

aqueles que frequentam 

Hong Kong sabem que 

contemplar a ilha a 

partir de Kowloon City 

oferece uma vista muito 

melhor do que na 

própria ilha.”   

DICA 
DE OURO

Vá a Kowloon 
City, do outro 

lado da baía 

que a separa da ilha de 

Hong Kong. “Ali você 

encontrará as lojas e os 

restaurantes pelos quais 

os moradores locais 

fazem fila”, diz Miu. 

“Perambule pelos merca-

dos e não vá embora sem 

provar os bolinhos 

recheados com goulash 

de carne no Islam Food e 

os pastéis de nata do 

Hoover Cake Shop.”

FICAR Relaxe entre uma refeição e outra no Upper House, com seus 117 quartos – ou passe o tempo fazendo 

uma das aulas de ioga oferecidas como cortesia nos fins de semana ou pegando uma das bicicletas das 

quais o hotel dispõe para percorrer a cidade. Diárias em quarto duplo a partir de US$ 619, incluindo café da 

manhã e um crédito de US$ 100 para usar no hotel. 

1. Travessia de balsa pelo Victoria Harbour. 
2-4. Dim sum do Lung King Heen. 5. Distrito de 
Mongkok, em Kowloon City. 6. Um drinque no 
Felix. 7. A ponte suspensa do Upper House.
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QUANDO
IR

“Adoro a 

primavera 

na Austrália”, 

diz Bowerman. “As-

sistir ao sol nascer 

sobre a Baía de 
Sydney em uma 

manhã fresca é mágico 

– e uma grande cura 

para o jet lag.”  

NÃO 
PERCA

“O Taronga 
Zoo abriga 

diversos 

animais nativos da 

fauna australiana, 

incluindo cangurus, 

coalas e vombates”, 

diz Kelly Ayers, 

consultora de viagens 

Virtuoso baseada em 

Sydney. “Fica em 

TRAGA SYDNEY PARA CASA
“O melhor da arte 

aborígine pode ser 

encontrado nas 

incríveis galerias e 

boutiques ao longo de 

The Rocks, no centro 

histórico de Sydney”, 

aponta Ayers. “Passe 

uma tarde na área e 

termine com uma cer-

veja local no pub mais 

antigo de Sydney, 

o Fortune of War.”

SYDNEY
“Sydney é linda, grande e arrojada – moderna, mas despretensiosa, amante do ar livre e multicultural”, diz John Stewart Bowerman, 
consultor de viagens Virtuoso baseado em São Francisco, que tem família na cidade e a visita sempre. Para além de sua famosa 
baía, os visitantes costumam se apaixonar pelo clima de cidade grande misturado com o de vila surfista descolada. Além disso, com 
mais de cem praias dentro dos limites da cidade, todo mundo encontra seu lugar ao sol.

FICAR Veja (ou melhor, prove) como Anna Polyviou mereceu o tí-

tulo de Chef Pâtissier Australiana do Ano em 2016, com o chá 

da tarde no The Lobby Lounge & Terrace do Shangri-La Hotel. 
Diárias em quarto duplo a partir de US$ 350, incluindo um upgrade 

no momento da reserva, café da manhã e crédito de US$ 100 para o 

jantar. Chá da tarde a partir de US$ 34.  

Mosman, aonde se 

chega numa incrível 

travessia de 12 

minutos em balsa.” 

DIA DE 
PRAIA

“Vá para 

Shelly 
Beach, perto 

de North Head, na 

parte norte da 

península na entrada 

da Baía de Sydney”, 

sugere Bowerman. “É 

popular entre os locais 

e tem aquele clima 

bem-humorado dos 

australianos, além de 

alguns dos melhores 

pontos para snorkeling 

de Sydney.” 

EXPLORE

Os mora-

dores de 

Sydney 

levam o brunch bem a 

sério. “Adoro o brunch 

de domingo a preço 

fixo do Bondi Icebergs 

Club, que inclui doces 

artesanais e prosecco 

à vontade.“ diz Ayers. 

“Além das vistas 

de tirar o fôlego, você 

está bem ao lado 

da piscina do Bondi 

Icebergs, uma bela 

oportunidade para 

tirar fotos incríveis. 

Depois de comer, 

encare a trilha sinuosa 

que vai de Bondi 

a Coogee Beach.”  

DICA 
DE OURO

“Henry Deane, 

um bar contem-

porâneo de dois 

andares em Millers Point 

(a dez minutos de Uber do 

centro), é um local 

fantástico para se 

misturar aos locais”, diz 

Ayers. “Peça um daiquiri 

de coco e pândano (uma 

planta tropical) para uma 

experiência ao mesmo 

tempo amarga, doce 

e salgada.”  

1. Martíni do Henry Deane. 2. Bondi 
Beach. 3. Taronga Zoo. 4. Baía de 
Sydney. 5-6. Terraço e crudo do Bondi 
Icebergs Club. 7. Gannon House 
Gallery. 8. Hotel Shangri-La.
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BUENOS 
AIRES

A capital da Argentina tem um delicioso charme 
europeu: os viajantes encontram arquitetura com 
ornamentos art nouveau em um bairro e, logo ao 
lado, animados wine bars e badaladas casas de 
tango. “Quanto mais visito Buenos Aires, mais me 
apaixono por ela”, diz Courtney Regan, consultora 
de viagens baseada em São Francisco. “Tem a mis-
tura perfeita de sofisticação e agito com gastrono-
mia incrível, pessoas maravilhosas e arte sensual.” 

QUANDO 
IR

“Novembro é 

minha época 

favorita do 

ano, quando os 
jacarandás e os 
agapantos cobrem a 

cidade de azul e lilás”, 

diz Diego García 

Fernández, proprietário 

de uma agência 

Virtuoso e de uma 

operadora local em 

Buenos Aires. “O clima 

ameno substitui a brisa 

do inverno e os 

portenhos saem 

elegantemente em seus 

trajes de primavera.”

PASSE 
O DIA

“A Recoleta é 

um grande 

exemplo do 

que é velho e novo em 

Buenos Aires, clara-

mente refletido em sua 

arquitetura”, diz García 

Fernández. “As ruas 

deste bairro são cheias 

de cafés franceses e 

boutiques da moda – 

e é aqui que você 

encontrará os melhores 

hotéis da Argentina. 

Não perca o El Ateneo 
Grand Splendid, um 

teatro transformado em 

livraria, onde também 

há uma cafeteria.”

EXPLORE

“Adoro Lo de 
Jesús, um 

charmoso 

pequeno restaurante em 

Palermo, com uma 

fantástica seleção de 

vinhos, as melhores 

empanadas da cidade e 

um proprietário adorável, 

que está sempre 

disposto a sentar e 

conversar”, diz Regan. 

“Depois, siga para a 

Florería Atlántico, o 

não-tão-secreto bar 

escondido debaixo

de uma floricultura

na Recoleta.” 

TEMPO DE 
TANGO

“Eu prefiro as 

casas de tango 

menores e 

mais intimistas, 

como a Rojo Tango, 

no Faena Hotel de 

Puerto Madero”, diz 

García Fernández.  

DICA 
DE OURO

“Peça um 

Fernet com 
Coca-Cola, 

um clássico coquetel 

argentino”, diz Regan. 

“Nunca vou esquecer

o olhar de surpresa 

do meu garçom quan-

do pedi um em 

San Telmo.” 

TRAGA BUENOS AIRES PARA CASA “Um conjunto de típicas facas para churrasco trará 

memórias que darão água na boca”, diz García Fernández. “Podem ser com-

pradas em muitas das lojas de souvenirs da cidade.”

VÁ A nova aventura de 11 dias da Globus na Argentina e no Chile reserva 

tempo de sobra para explorar Buenos Aires, além de incluir estadias 

regadas a vinho em Mendoza, Santiago e no Vale de Colchágua, no Chile. 

Saídas: diversas datas até 10 de novembro; a partir de US$ 4.479.

1. Rojo Tango. 2. Florería Atlántico. 3. Uma faca para 
churrasco. 4. Puerto Madero, o bairro de Buenos Aires em 
frente ao mar. 5. El Ateneo Grand Splendid. 6. Lo de Jesús.
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LONDRES
Apesar da força da tradição – além de ostentar alguns 
dos mais reconhecíveis ícones do mundo –, o encanto da 
capital inglesa permanece em alta. “Londres nunca para 
de nos supreender: é repleta de cultura, beleza e progra-
mas interessantes”, diz Mark Smith, executivo de agên-
cia Virtuoso baseado em Londres. “Todo dia é diferente 
aqui, e é isso que eu mais amo.”

ESSENCIAL

“Londres é 

perfeita para 

quem gosta de 

teatro”, diz Michelle 

Boyles, consultora de 

viagens baseada em 

Cincinnati que visitou o 

Reino Unido mais de 

uma dúzia de vezes. 

“Um dos meus favoritos 

é o The Globe, uma ré-

plica do espaço onde as 

peças de Shakespeare 

foram encenadas em 

seu tempo. O original 

foi destruído por um in-

cêndio em 1613; este foi 

lindamente recriado.”

DEIXE 
DE FORA

”Esqueça a 

London Eye”, 

sugere Smith. 

“Você pode desfrutar da 

mesma vista em um bar 

na cobertura de um 

prédio sem ter que 

encarar as filas. Eu 

gosto do Radio Rooftop 
Bar, no West End.”  

EXPLORE  
“Cut at 45 
Park Lane 

serve a melhor 

carne de Londres”, diz 

Smith. “E uma opção 

divertida é o Bar Remo, 

um restaurante italiano 

familiar escondido atrás 

da Oxford Circus.” 

ACHADO 
LOCAL  

“Muitos 

artistas vivem 

na boêmia 

Camden, distrito a 

noroeste de Londres”, 

diz Boyles. “Perambule 

VÁ Uma nova mostra no Palácio de Kensington, Diana: Her Fashion Story, exibe dezenas de peças de alta- 

-costura do guarda-roupa da princesa. Consultores de viagens podem trabalhar com NoteWorthy, 

o receptivo local Virtuoso em Londres, para obter acesso VIP e tours privados pela mostra e em outras 

atrações populares da cidade.  

1. Londres de cima. 
2-3. Cut at 45 Park Lane. 
4-5. Radio Rooftop Bar. 
6. Achados de Camden Market.

pelo Camden Market e 

encontrará roupas, 

acessórios, utensílios 

para a casa e outros 

achados artesanais. 

Além disso, faça uma 

visita à Rough Trade 
Records, que tem uma 

bela coleção de músicas 

de novos artistas.”  

SELO REAL

“O excelente 

serviço e os 

quartos bem 

equipados do hotel The 
Goring fazem qualquer 

hóspede se sentir  

parte da realeza”, diz 

Boyles. “É um favorito 

da família real. Kate 

Middleton passou a 

noite anterior a seu 

casamento aqui.”  

DICA 
DE OURO

“Vá ao 

Hyde Park 

para escapar 

do burburinho de 

London Town”, reco-

menda Smith. “Faça 

uma caminhada ou 

um passeio num bote 

a remo no Lago The 

Serpentine. Há sempre 

algo acontecendo por 

ali, de música ao vivo a 

teatro ao ar livre.”
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“Tóquio é glamourosa 
e estimulante, mas, ao 
mesmo tempo, espiri-
tualizada”, diz Aaron 
Nir, consultor de via-
gens Virtuoso que viveu 
sete anos na capital 
japonesa. No meio do 
labirinto de ruas da ci-
dade, antigos santuá-
rios surgem lado a lado 
com fervilhantes casas 
de lámen e animados 
karaokês. E oportunida-
des de compras tam-
bém: “Tóquio tem as 
mais incríveis lojas”, 
diz Nir. “Das melhores 
megamarcas à infinita 
quantidade de produ-
tos japoneses impos-
síveis de serem encon-
trados em outro lugar.”

QUANDO 
IR

“Adoro 

quando as 

cerejeiras 

florescem e as 

temperaturas são 

amenas e agradáveis”, 

diz Nir. “Mankai, a plena 

floração, dura apenas 

alguns dias – geral-

mente entre o fim de 

março e o início de 

abril. A boa notícia: se 

você perdê-la, é fácil 

pegar um trem e ver 

cerejeiras floridas em 

outras áreas do Japão.”

PASSE 
A TARDE

“Perca-se no 

êxtase 

consumista 

de Ginza, distrito cheio 

de lojas de design e 

fantásticas boutiques 

japonesas”, sugere 

Izumi Ogawa, consul-

tor Virtuoso nascido 

em Tóquio que hoje 

mora em Vancouver, 

no Canadá. “Vá no fim 

de semana, quando o 

tráfego é restrito em 

Chuodori e a área se 

torna um grande 

shopping a céu 

aberto.” Nir gosta do 

Dover Street Market, 

um misto de casa de 

moda e galeria de arte 

contemporânea com 

vários andares.

ESSENCIAL

“O Santuário 
Meiji, no 

Parque 

Yoyogi, perto de 

Harajuku, é um belo 

exemplo da arquitetu-

ra xintoísta e um oásis 

de paz no meio da 

cidade”, destaca Nir.

EXPLORE

“Dizem que há 

mais de 160 mil 

restaurantes 

em Tóquio! Escolher 

apenas um é praticamente 

impossível, mas o 

Gonpachi, no bairro de 

Nishi-Azabu, é uma opção 

divertida”, diz Nir. Fãs de 

Quentin Tarantino o 

reconhecerão como a 

inspiração da cena épica 

de luta de Kill Bill. “É um 

excelente local para 

mergulhar no clima 

descolada dos izakaya 

(gastropubs) de Tóquio.”

DICA 
DE OURO

“Para visitantes 

assíduos, o Vale 
de Todoroki é 

uma joia escondida”, diz 

Ogawa. “Possui inúmeros 

jardins, a cachoeira 

Fudo-no-Taki e o Templo 

Todoroki Fudoson.”

TRAGA TÓQUIO PARA CASA “A técnica edo kiriko – vidro esculpido – remonta ao 

século 17, quando Tóquio era chamada de Edo”, diz Ogawa. “Um conjunto de 

copos para saquê pode ser uma bela lembrança do Japão.”

FICAR O Palace Hotel Tokyo, com 290 quartos, inaugura a temporada com uma 

nova atração, que inclui um tour privado pelos melhores pontos da cidade 

para observar as cerejeiras floridas, além de um presente da loja de artesa-

nato Nousaku. Experiência com duração de duas noites a partir de US$ 1.838, 

disponível até 31 de maio, incluindo café da manhã e crédito de US$ 100 para 

ser usado no jantar ou no spa.  

➊ ➋ ➌

➍

1. Vale de Todoroki. 2. O edifício da boutique Mikimoto em Ginza. 
3. Santuário Meiji e sua placa com oração. 4. Cerejeiras em flor, 
com o traje predileto da primavera em Tóquio. 
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PARIS
A reputação de român-
tica da capital francesa 
pode nunca esmorecer, 
mas Paris impressiona 
os viajantes por razões 
que vão muito além de 
seus cafés aconche-
gantes e seu clima apai-
xonado. “Há sempre 
um segredo não des-
coberto esperando por 
você aqui”, diz Myriam 
Guyon, executiva de 
agência Virtuoso basea-
da em Paris. “Nenhuma 
outra cidade se compa-
ra à alma de Paris.”

PASSE 
A TARDE

“A área em tor-

no da Place de
la République, 

no décimo arrondisse-

ment, é cheia de fan-

tásticas pâtisseries e 

boulangeries, como a   

Du Pain et Des Idées”, 

diz Richard Turen, 

proprietário de uma 

agência Virtuoso em 

Naperville, nos Esta-

dos Unidos. “Eu amo 

a forma como as ruas 

parecem ter sido proje-

tadas sem um plane-

jamento, contornando 

os bairros como vinhas 

fora de controle.” 

EXPLORE  
“O melhor 

lugar para 

estar – e 

comer – em Paris é o 

Guy Savoy, restaurante 

triplamente estrelado 

pelo guia Michelin 

situado no edifício 

Monnaie de Paris, no 

sexto arrondissement”, 

afirma Guyon. “Certifi-

que-se de reservar com 

pelo menos um mês de 

antecedência.”

NÃO PERCA

“O fato de 

estar 

instalado 

numa estação de trem 

da Belle Époque já é 

razão suficiente para eu 

recomendar o Museu 
d’Orsay”, diz Turen. 

“Adicione aí o fato de ter 

uma das maiores 

coleções de arte impres-

sionista do mundo. 

É, disparado, meu lugar 

favorito em Paris.”

DEIXE 
DE FORA

“Não há 

necessidade 

de gastar uma 

tarde enfrentando as 

multidões na Torre 
Eiffel,” avisa Turen. 

“Prefira ir à noite, 

quando sua beleza se 

transforma em poesia.”  

TOME UM 
DRINQUE

“Navegar no 
Rio Sena 

saboreando 

uma taça de champagne 

é programa obrigatório 

para quem quer desco-

brir Paris a partir de

uma nova perspectiva”, 

diz Guyon. 

DICA 
DE OURO

“Se você gosta 

de compras 

tanto quanto 

gosta de arquitetura, 

visite uma das mais 

charmosas passages 

couverts [passagens 

cobertas] da cidade”, 

sugere Guyon. “As 

arcadas com teto de 

vidro foram construí-

das no século 19, e 

cada uma é repleta de 

boutiques, teatros e 

restaurantes. Há 

muitas ao longo da 

margem direita do 

Sena, perto dos Grands 

Boulevards.”

VÁ Uma novidade da Tauck para este ano: 

tours de oito dias em Paris e na Provença que 

incluem acesso exclusivo, fora do horário normal 

de visitação, ao Museu do Louvre. Seu momento 

a sós com a Mona Lisa espera você. Saídas: 2, 9 e 

23 de julho; a partir de US$ 4.790. 

1. Catedral de Notre-Dame e o 
Sena. 2. Confeitaria e padaria Du 
Pain et Des Idées. 3. Chef Guy 
Savoy. 4. Museu d’Orsay. 5. Torre 
Eiffel. 6. Cabaré Moulin Rouge. 
7. Museu do Louvre.
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QUANDO 
IR

“Amo 

setembro, 

quando a 

temperatura é amena, 

os dias ainda são longos 

e a cidade brilha, graças 

às folhas douradas, cor 

de ferrugem, que 

cobrem o Central 
Park”, diz Pindar.

ESSENCIAL  
O favorito 

absoluto de 

Pindar: 

caminhar pela Ponte 
do Brooklyn. “Você 

pode terminar a 

caminhada com uma 

bola de sorvete na 

Brooklyn Ice Cream 
Factory ou com um 

jantar romântico no 

The River Café.” 

EXPLORE

Em uma cena 

gastronômica 

que se move 

mais rapidamente que o 

metrô, estabelecimen-

tos clássicos são 

escolhas seguras. “Se 

você deseja uma bela 

experiência gastronômi-

ca em um restaurante 

que jamais desaponta, 

o Le Bernardin, em 

Midtown, é o lugar”, 

diz Peter Rubin, 

consultor de viagens 

Virtuoso de Atlanta. 

“Meu segundo lugar 

vai para o excepcional 

Café Boulud.” 

DEIXE 
DE FORA

“Evite o 

Empire State 

Building e vá 

ao One World 
Observatory para ver 

Manhattan de uma 

perspectiva diferente”, 

sugere Pindar. “Na 

sequência, visite a 

Oculus, a nova estação 

multimodal da cidade, 

que é também um 

shopping de luxo.”

A NOVA 
MODA  

“Neste 

momento, 

todos na 

cidade falam dos food 

halls [praças de 

alimentação gourmet]”, 

diz Rubin. “Eu gastaria 

um dia pulando de um 

em um: o Eataly de 

Mario Batali, o The Todd 

English Food Hall, o 

Chelsea Market, o Union 

Fare e o Bowery Market.” 

DICA
DE OURO

“Jane’s 
Carousel 
[no Brooklyn 

Bridge Park] é um de 

meus locais favoritos 

na cidade”, diz Pindar. 

“Construído em 1922, 

foi recentemente restau-

rado pela artista Jane 

Walentas. Fica dentro de 

um pavilhão de vidro de-

senhado pelo arquiteto 

francês Jean Nouvel.”

FICAR Uma reforma recente do Four Seasons Hotel New York, ao custo de US$ 120 milhões, adicionou janelas panorâmicas, walk-in 

closets e banheiras de imersão aos seus 368 studios e suítes. Diárias em quarto duplo a partir de US$ 875, incluindo café da manhã e 

crédito de US$ 100 para jantar.  

NOVA YORK
“A energia vibrante e as pessoas são aquilo que faz de Nova York uma das grandes cidades do mundo”, diz a 
consultora de viagens Virtuoso Erina Pindar, baseada na cidade. “Nova-iorquinos são algumas das pessoas mais 
genuinamente gentis que eu já conheci – só não ande muito devagar na frente deles na calçada.” 

1. Estação Oculus, em Lower Manhattan. 2. Massa fresca no The Todd English Food Hall. 3. A Ponte do Brooklyn. 
4. Chef Eric Ripert, do Le Bernardin. 5. Jane’s Carousel. 6. Caviar do The River Café.
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VIAGENS VIRTUOSO OFERECIDAS A BORDO DO SILVER SHADOW EM 2017
Serviços de recepção Virtuoso a bordo | Recepção de boas-vindas

Evento terrestre exclusivo ou crédito para gastos a bordo

PARA RESERVAR SUA SUÍTE, ENTRE EM CONTATO COM SEU CONSULTOR DE VIAGEM VIRTUOSO®

DATA DIAS VIAGEM  DE / PARA  
TARIFAS A  
PARTIR DE 

22 Out 12 3729 Cingapura a Hong Kong US$ 7.050 

03 Nov 14 3730 Hong Kong a Cingapura US$ 6.850

19 Dez 15 3733 Auckland a Sydney US$ 7.450

TERMOS E CONDIÇÕES: Todas as tarifas apresentadas são apenas para cruzeiro, em dólares americanos, por passageiro com base em ocupação dupla em uma suíte Vista. Todos os descontos, 
ofertas, programas e itinerários estão sujeitos a alterações sem aviso. Entre em contato com seu Consultor de Viagem Virtuoso para obter os Termos e condições completos. SA170169

SOFISTICAÇÃO NO  
EXTREMO ORIENTE

Nas fascinantes paisagens repletas de mistério da Ásia, viajantes do mundo todo podem sempre esperar os mais 
altos padrões de luxo e serviço personalizado a bordo dos navios intimistas da Silversea.  

A dedicação de nossa equipe altamente treinada garante nossa posição de liderança no setor de cruzeiros  
de luxo. Sua experiência no Silver Shadow vai superar todas as expectativas de viagem, quando você se deliciar 

com a essência all inclusive da Silversea — suítes suntuosas com diversas opções de amenidades,  
uma animada atmosfera cosmopolita e o único restaurante Relais & Châteaux® em alto-mar.

ESTILO DE VIDA ALL INCLUSIVE DA SILVERSEA 
Acomodações em suítes | Serviço de mordomo em cada suíte 

Opções de restaurantes refinados | Champanhe, vinhos e bebidas alcoólicas | Gorjetas a bordo | WiFi



um viva a

Hollywood Piscina do hotel Sunset Tower e,
 à direita, o charme descontraído 
e verdejante de West Hollywood.  
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A nova estrela da 
Califórnia brilha do 
brunch à madrugada.
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DE FORA, A MANSÃO DE TRÊS
andares cercada de árvores 
bem aparadas lembra o cená-
rio de algum romance épico 
francês. Mas basta atravessar 
a porta da L’Eclaireur para se 
sentir dentro de um verdadei-
ro baú de tesouros contem-
porâneos. Desde a abertura 
de sua primeira boutique, 
em 1980, a renomada marca 
parisiense tem escolhido a 
dedo achados da moda de van-
guarda, móveis raros e peças 
de design. Mas, com a recente 
inauguração de sua primeira 
loja fora da Cidade Luz, Meryl 
Hadida Shabani, cofundadora 
e diretora da L’Eclaireur Los 
Angeles, espera trazer algo 
diferente ao sul da Califórnia. 

“Sabíamos desde o início 
que não iríamos replicar um 
modelo exato do que temos em 
Paris”, diz Hadida Shabani, 
referindo-se à meta de focar mais 
em design do que em moda. 

“O fato de estarmos loca-
lizados no coração do Design 
District de West Hollywood 
representa um valor agregado.”  

Vista
Pompa e circunstância: 

a mobília colecionável da 
L’Eclaireur e, na página ao 

lado, a joalheria Colette. 
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FICAR Um antigo edifí-

cio residencial onde 

já moraram estrelas 

como Jean Harlow, 

Clark Gable e Truman 

Capote, o elegante 

Sunset Tower Hotel 
tem um lugar de 

destaque na Sunset 

Strip, que pode ser 

vista de dentro dos 

quartos, através de 

janelas curvas que 

vão do teto ao chão. 

Relaxe na pequena 

piscina ou no spa 

(antes, o apartamen-

to de John Wayne). 

O famoso Tower Bar 

é gerido pelo maître 

Dimitri Dimitrov, que 

é tão famoso em 

Hollywood quanto os 

clientes que andaram 

se divertindo ali. 

Quartos duplos a 

partir de US$ 362, 

incluindo café da 

manhã e crédito de 

US$ 100 para jantar.

Jantar no terraço 
do Catch LA e seu atum 

trufado acompanhado de 
sashimi com caviar.  

WEST HOLLYWOOD 
TURBINA O CENÁRIO 
DE CRIATIVIDADE E 

ENTRETENIMENTO DE 
LOS ANGELES GRAÇAS AO 
MERECIDO PRESTÍGIO DE 
SEUS RESTAURANTES 

HYPE E de SUAS BALADAS 
FREQUENTADAS POR 

CELEBRIDADES.

Conhecido coloquialmente 
como WeHo, West Hollywood
turbina o cenário de criativi-
dade e entretenimento de Los 
Angeles graças ao merecido 
prestígio de seus restauran-
tes hype e de suas baladas 
frequentadas por celebrida-
des. Consumidores exigen-
tes, porém, sabem que WeHo 
é também a capital local do 
gosto impecável, tendo como 
coração o Design District, 
uma área em torno do Pacific 
Design Center. 

Mais de 300 galerias de 
arte, lojas de design, salões de 
beleza, spas e restaurantes ao 
ar livre se espalham ao longo 
da Melrose Avenue, da Beverly 
Boulevard e de outras grandes 
vias. Mas são as ruas menores, 
mais tranquilas, que exalam 
um ar de bairro e tornam 
não apenas possível, como 
também um deleite, caminhar 
em Los Angeles. Mergulhe 
no clima europeu dos três 
quarteirões arborizados da 
Melrose Place, onde lojas- 
-conceito de novas e sofistica-
das joalherias e boutiques se 
estabeleceram com suas facha-
das recobertas por trepadeiras. 
Ou contemple as vitrines da 
Robertson Boulevard, cujos 
novos e celebrados acrésci-
mos, a filial da L’Eclaireur e o 
novo empório de Alexandra 
von Furstenberg adicionam 
ainda mais vitalidade a uma 
área que já era por si só vibran-
te. Se você procura por algo 

diferente no meio da colcha 
de retalhos que é Los Angeles, 
WeHo certamente não o 
decepcionará. Como diz von 
Furstenberg, “A energia por 
aqui é estimulante”.

CRIANDO O CENÁRIO 
Cores primárias

Lindo ou medonho? 
As opiniões sobre o Pacific 
Design Center, projetado 
por César Pelli, vão do amor 
ao ódio. Seus três colossos de 
vidro – um azul, um verde, um 
vermelho – servem de âncora 
ao Design District e abrigam 
lojas de grandes designers e 
marcas, como Mimi London 
e Armani Casa, o restaurante 
Red Seven, do chef Wolfgang 
Puck, e uma filial do Museu de 
Arte Contemporânea de Los 
Angeles. 8.687 Melrose Avenue; 
pacificdesigncenter.com.

Via célebre

A Sunset Boulevard pode se 
estender por 35 quilômetros 
do centro de Los Angeles ao 
Oceano Pacífico, mas é o tre-
cho de dois quilômetros entre 
Hollywood e Beverly Hills, 
conhecido como Sunset Strip, 
que faz jus à sua condição de 
imortal. Com uma coleção de 
lojas e cafés descolados inter-
calados por hotéis lendários 
e espaços de entretenimento 
como o The Comedy Store, o 
The Viper Room e o Whisky 
a Go Go, andar pela calçada 
nunca foi tão invejável.
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Cores da alegria

A loja-conceito de Alexandra 
von Furstenberg foi aberta 
com 140 metros quadrados de 
área um ano atrás, na esquina 
da Beverly com a Robertson, e 
está repleta de mesas de acrí-
lico coloridas, placas de néon 
e outros acessórios de deco-
ração da designer americana. 
Sua filosofia artística merece 
ser celebrada: “Eu espero que 
cada peça acrescente estilo 
e sorrisos ao cômodo em 
que esteja inserida”, ela diz. 
300 N. Robertson Boulevard; 
avfhome.com.

SOB MEDIDA
Questão de pele

Até o último outono, a este-
ticista nova-iorquina
Joanna Vargas só dava 
as caras em Hollywood 
na época das premiações 
cinematográficas, dedicada 
a atender seus mais famosos 
clientes. Mas seu novo salão 
em West Holywood agora 
é permanente. Oferece 
tratamentos de pele, detox 
e massagens que são, sem 
sombra de dúvida, dignos 
de um Oscar. 109 1/2 N. Flores 
Street; joannavargas.com.

Deixa a música te levar

Aumente o volume, e os 
exercícios, antes torturan-
tes, se tornarão revigorantes 
em menos de um compasso. 
Este é o mantra por trás da 
Playlist Yoga, escola inau-
gurada há um ano onde as 
aulas de power vinyasa f low 
são coreografadas com uma 
seleção de hip-hop, R&B, 
rock e outros ritmos de alta 
voltagem. É possível fazer 
aulas avulsas, bem como 
comprar pacotes de três ou 
cinco aulas. 624-A N. 
La Cienega Boulevard; 
playlistyoga.com.

PELA CIDADE
Festa nas alturas

Pegue o elevador do res-
taurante Catch LA até a 

Joias do jet-set

Candelabros de vidro de 
Murano, porta-retratos com 
molduras em ouro, além de 
anéis, pulseiras e colares da 
designer franco-mexicana 
Colette Steckel dão o tom 
de sua joalheria-boutique, 
aberta no verão passado. 
“Há algo em Melrose Place 
que soa muito europeu e 
me faz lembrar da minha 
origem francesa”, ela diz. 
“Eu não poderia imaginar a 
Colette Jewelry em outro 
lugar.” 8.463 Melrose Place; 
colettejewelry.com.

Rainha do disco

A designer parisiense 
Vanessa Seward plantou 
sua primeira raiz nos Estados 
Unidos em West Hollywood, 
no verão passado. Trouxe 
consigo vestidos e blusas 
com impressões retrô, jeans 
de cintura alta, gabardinas e 
outras inspirações dos anos 
1970 para encher os closets 
de Los Angeles. 8.407 Melrose 
Place; vanessaseward.com.

TUDO QUE BRILHA
Casa de grife

“Em Los Angeles, 
quisemos introdu-
zir edições raras e 
limitadas de peças 
contemporâneas e 
do século 20, além 
de itens exclusivos 
e feitos por enco-
menda, que irão 

surpreender até o cliente que 
já viu de tudo”, diz Hadida 
Shabani. Seus pais, Armand 
e Martine Hadida, ainda 
viajam o mundo em busca de 
designers desconhecidos e 
peças originais para ocupar a 
L’Eclaireur de Los Angeles. 
A combinação de mobília, 
esculturas e acessórios de 
decoração inclui os trabalhos 
em metal do escultor ame-
ricano John-Paul Phillippe, 
as cerâmicas italianas de 
Aldo Londi, as mesas do 
artista belga Ado Chale e 
uma impressionante seleção 
de peças da casa de design 
Fornasetti. 450 N. Robertson 
Boulevard; leclaireur.com.

DICA
“West Hollywood abriga vários 

famosos clubes de comédia, 
onde você pode assistir aos 
melhores stand-ups, tanto 
os prestigiados quanto os 

emergentes. Para uma noite 
divertida, vá a uma apresen-

tação no Laugh Factory e 
depois pare no Pinches Tacos, 

a poucas quadras dali, para 
uns petiscos noturnos.” 

– Whitney Brodie, consultora 
de viagens Virtuoso, 

West Hollywood

Francos favoritos: a nova loja-conceito
de Alexandra von Furstenberg e, 
à esquerda, o frango Jidori frito com 
salada de erva-doce do The Guild. 
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Um drinque 
no Norah.

cobertura de mil metros quadrados, 
onde vigas de madeira, assentos acol-
choados e paredes de tijolos aparentes 
se encontram debaixo de um teto 
retrátil. As mesas no terraço repleto 
de f lores proporcionam vistas privi-
legiadas do Pacific Design Center e de 
Hollywood Hills. “Quando encontra-
mos este espaço em West Hollywood, 
foi um ‘sim’ imediato”, diz o sócio 
Mark Birnbaum. 8.715 Melrose Avenue; 
catchrestaurants.com.

Abram alas

Desde maio do ano passado, clientes 
bem vestidos – e bem conhecidos –, de 
Alicia Vikander a Justin Bieber, têm 
marcado presença no Doheny Room 
em busca dos coquetéis artesanais 
e da moderna comfort food do chef 
Danny Elmaleh, o que inclui pratos 
como o sanduíche de carne bovina 
e foie gras, as torradas com cogume-
los e o poutine [prato canadense] de 
lagosta. Depois das 23 horas, o andar 
de cima se transforma num lounge 
bem vigiado por seguranças, onde DJs 
residentes tocam de clássicos dos anos 
1980 aos hits do momento. 9.077 Santa 
Monica Boulevard; sbe.com/nightlife.

Empolgue-se

Se o salão rústico e bem iluminado do 
Norah, decorado com madeira escura, 
mármore, esculturas e plantas fron-
dosas, não estimular seu apetite para 
jantares românticos, as broas de milho 
assadas na panela de ferro, os camarões 
refogados na manteiga de ouriço-do- 
-mar e o filé de costela assado na lenha 
certamente o farão. 8.279 Santa Monica 
Boulevard; norahrestaurant.com.

Veja e não seja visto

Escondido atrás do restaurante Estrella,
da década 1960, o contemporâneo MA 
Lounge conduz a clientela “através de 
um estacionamento e uma escada duvi-
dosa”, de acordo com o gerente Samuel 
Calabrese. Ao chegar, você encontrará 
sofás de couro, luz baixa, coquetéis e 
tudo o mais que se espera de um lugar 
onde você precisa de uma senha digital, 
enviada por mensagem de texto, para 
entrar. 8.800 Sunset Boulevard; 
estrellasunset.com.

Hora do brunch

A sede do Sindicato de Atores ocupou 
esse edifício nos anos 1930; hoje, o The 
Guild é um restaurante aconchegante 

com um bar gourmet adjacente, o Grilled 
Cheese, perfeito para esquentar a 
noite. Melhor ainda: apareça por lá para 
o brunch no fim de semana, quando 
waff les com frango, biscoitos de maple 
e cheddar e mimosas (o drinque) à 
vontade tornam as manhãs pós-noitada 
bem mais agradáveis. 8.741 Sunset 
Boulevard; theguildla.com.  



VIDAS EXTRAORDINÁRIAS  
NA CIDADE

Four Seasons Hotel New York  
27 Barclay Street, Nova York, Nova York 10007, Estados Unidos 



TOME
NOTA

Schnitzel de frango no pão challah do Arthurs 
Nosh Bar e, à direita, Boucherie Grinder. 
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POR DAVID HOCHMAN 
FOTOS DE LUIS GARCÍA

A CENA GASTRONÔMICA DE MONTREAL ESTÁ NA BOCA DO POVO. 
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as dicas vêm escritas à mão, em ele-
gantes f loreios europeus, sobre menus 
manchados de vinho. São repassadas 
entre estranhos, mesa por mesa, até 
que uma conversa privada se torne 
coletiva. Os motoristas de táxi gostam 
de apregoar suas listas de sugestões de 
forma espalhafatosa, fazendo com que 
você, no assento traseiro, tenha que 
rabiscar nomes e endereços enquanto o 
carro avança pelo trânsito. 

Fora o hóquei e, talvez, o último 
tuíte do primeiro-ministro Justin 
Trudeau, nada nesta cidade altamente 
gastronômica desperta opiniões tão 
apaixonadas ou elogios tão eloquen-
tes como a pergunta “onde vamos 
comer?”. A escolha raramente é fácil. 
Com mais restaurantes per capita que 
Nova York e São Francisco, a excep-
cional variedade de Montreal inclui 

alguns dos mais ousados chefs e mais 
criativos menus do planeta. Classicis-
tas e modernistas, carnívoros e vega-
nos, aqueles que refogam e aqueles que 
cozinham a vácuo – todos têm um lu-
gar à mesa na maior cidade de Québec, 
a nova capital culinária do continente. 
“Toda semana, abre um novo bistrô, 
bar ou padaria que dá o que falar”, me 
disse, antes de viajar, a consultora de 
viagens Virtuoso Carolyn Farha, uma 
nativa de Montreal. “É praticamente 
impossível acompanhar.” 

Eu e minha esposa coletamos nossa 
primeira lista de “obrigatoriedades” 
naquilo que começou como um passeio 
pela arquitetura e pela história da cida-
de, perto do cume do Mont-Royal, a 230 
metros de altitude, onde o primeiro go-
vernador da cidade cravou uma cruz em 
1643. “Nós podemos chamá-lo de morro, 

vocês não”, disse nossa guia, Stamatia 
Kafoutis, com uma piscadela. “Para nós, 
é uma montanha.” Ela observou que, de 
cima, a cidade lembra um croissant, o 
que nos fez mudar de assunto, natural-
mente, para confeitaria. 

Colonos franceses lançaram as bases 
culinárias da cidade com brioches 
de Páscoa e madeleines servidas às 
crianças como recompensas pós-missa. 
(Eles também trouxeram mestres
açougueiros e cozinheiros experientes.) 
Depois, os britânicos introduziram 
saborosos ensopados, bem como ar-
ranjos de mesa. Com os escandinavos, 
veio um excelente peixe defumado. Os 
judeus europeus da cidade, por sua vez, 
curaram seus peitos bovinos e assaram 
seus bagels de um modo tão particular 
que ambos hoje são identificados como 
“ao estilo de Montreal”.

EM MONTREAL,

Os proprietários do Arthurs, 
Alex Cohen e Raegan Steinberg, 
e (à direita) café da manhã na 
Maison Christian Faure.
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Por toda a cidade prosperam 
teorias sobre onde achar a bomba 

mais cremosa, o melhor macaron ou 
o mais suculento “all-dressed”. 

Cinq à sept na Rue Saint-Vincent, 
no centro histórico de Montreal.

Por toda a cidade prosperam teo-
rias sobre onde achar a bomba mais 
cremosa, o melhor macaron ou o mais 
suculento “all-dressed”, uma espécie de 
X-Tudo de bagel. Nossa guia deu suas 
dicas dessas três delícias, nessa ordem: 
Pâtisserie de Gascogne, Maison 
Christian Faure e, acompanhada de um 
suspiro, St-Viateur Bagel.

“Para realmente conhecer esta cida-
de, você precisa devorá-la”, ela disse, 
olhando de relance para nossos pés. 
“Ah, sim. E bons sapatos para cami-
nhar. Vocês precisarão deles.”

PARA EVITAR DISTRAÇÕES, TRACE 
um plano de refeições. A fórmula 
funciona mais ou menos assim: número 
de dias visitando a cidade dividido pelo 
montante de grandes restaurantes que 
você deseja conhecer, somado a cafés 
imperdíveis e mercados, tudo isso multi-
plicado por cinq à septs, como as happy 
hours são chamadas em Montreal.  

Nossa jornada começa no bairro chi-
que de Golden Square Mile, jantando 
no histórico Ritz-Carlton Montréal, a 
primeira propriedade a levar o nome 

da famosa marca de hotéis, quando de 
sua inauguração em 1912. No tér-
reo, Maison Boulud (do chef Daniel 
Boulud) tem um incrível jardim com 
cascatas onde vivem patos, embora a 
verdadeira paisagem esteja no prato. 
Criações autorais como o risoto de 
açafrão com tutano e cogumelos se 
inspiram tanto na Itália quanto na 
França, principalmente porque o chef-
-executivo Riccardo Bertolino cresceu 
em Bolonha. Quando ele foi à nossa 
mesa, perguntei-lhe sobre as mudanças 
na cena gastronômica de Montreal. 
Ele levantou a mão no ar, simulando 

um avião em plena decolagem. “Está 
crescendo, crescendo e crescendo”, res-
pondeu. “Não somos uma cidade de um 
chef só, somos uma cidade de chefs.” 
Dito isso, sacou um pedaço de papel e 
anotou alguns lugares que nós definiti-
vamente precisávamos conhecer.

Montreal é dividida geograficamen-
te entre leste e oeste pelo boulevard 
Saint-Laurent, e muitos dos melhores 
restaurantes estão a pouca distância 
desta pulsante artéria central, conheci-
da localmente como The Main. Perto de 
onde ela começa fica o Toqué!, restau-
rante da Relais & Châteaux que, com 
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1. O elegante Toqué! reinou como favorito absoluto da cidade por quase 25 anos. 
900 Place Jean-Paul-Riopelle; restaurant-toque.com.

2. Vá ao Le Mousso para um magnífico e ultramoderno menu-degustação que 
exala juventude. 1.023 Rue Ontario Est. 
3. Bouillon Bilk é a joia escondida da cozinha francesa amada pelos gourmands. 
1.595 Boulevard Saint-Laurent; bouillonbilk.com.

4. O sombrio e sexy Foxy serve deliciosas carnes e peixes assados a lenha. 
1.638 Rue Notre-Dame Ouest; foxy.restaurant.

5. Reserve uma mesa no Restaurant Europea para excelentes pratos franceses 
em uma casa urbana. 1.227 Rue de la Montagne; europea.ca.

ONDE COMER?
Cinco restaurantes no topo da nossa lista.

DICA
“Minha novidade favorita é o 

Park Restaurant (378 Avenue 
Victoria), com fantásticas in-
fluências japonesas, coreanas 

e sul-americanas. Aliás, os 
bagels do Fairmount são os 
melhores. Para carne defu-

mada, é o Schwartz’s, 
sem sombra de dúvida.” 

– Carolyn Farha, consultora 
de viagens Virtuoso, Montreal 

Hôtel Herman e (à esquerda) 
as frutas vermelhas da Maison Boulud. 

suas paredes espelhadas, tirou a cidade 
da era medieval gastronômica nos anos 
1990. O chef Normand Laprise, criado 
numa fazenda de Québec e treinado 
na França, foi o primeiro a introduzir a 
ideia de que comida fresca e local fazia 
muito mais sentido do que transportá-
-la congelada e depois mergulhá-la em 
molho béarnaise. Quase 25 anos depois, 
o Toqué! ainda consta frequentemente 
na lista dos melhores restaurantes do 
Canadá, graças a pratos como o faisão de 
Laprise. Os discípulos do chef, enquanto 
isso, ajudam a tomar conta da cidade. 

No Au Pied de Cochon, o chef Mar-
tin Picard abre uma lata de “Canard 
en Conserve” com o selo da casa para 
revelar um pato magicamente cozido. 
Anthony Bourdain diz que o Cochon 
é um dos seus restaurantes favoritos 
no mundo. Outros egressos do Toqué!, 
Charles-Antoine Crête e Cheryl John-
son servem ouriço-do-mar na própria 
casca no Montréal Plaza. As tortas 
de maçã caramelizada e os delica-
dos mil-folhas do antigo pâtissier de 
Laprise, Stéphanie Labelle, servidos 
na Pâtisserie Rhubarbe, são meticu-
losas obras-primas. E há também o 
Joe Beef, o mais divertido dos lugares 
badalados de Montreal, onde os chefs 
David McMillan e Frédéric Morin já 
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O Ritz-Carlton 
Montréal tem mais 

de cem anos, mas 

seus 129 quartos 

são pura vanguar-

da tecnológica, 

a exemplo dos 

sensores que 

automaticamente 

acendem a luz do 

quarto quando 

você se levanta 

da cama e dos ba-

nheiros multifun-

cionais japoneses. 

Cachoeiras caem 

sobre uma piscina 

de água salgada 

no terraço e o spa 

oferece tratamen-

tos de manicure 

à base de açúcar 

de maple. Oh, 

Canadá! Quartos 

duplos a partir de 

US$ 430, incluindo 

café da manhã no 

Maison Boulud e 

US$ 100 de crédito 

no hotel. 

Situado no centro de 

Montreal, o Fairmont 
The Queen Elizabeth 

será aberto em junho 

depois de passar 

um ano em reforma. 

Todos os 950 quar-

tos, incluindo a suíte 

John Lennon & Yoko 

Ono, onde o casal 

gravou “Give Peace 

a Chance”, passarão 

a ter uma reluzente 

decoração interior e 

novos recursos tec-

nológicos. Entre as 

melhorias do hotel, 

um spa maior, aberto 

24 horas, e um novo 

mercado com foco 

em produtores lo-

cais. Quartos duplos 

a partir de US$ 205, 

incluindo café da 

manhã, crédito de 

US$ 50 nas refei-

ções e US$ 100 

para gastar em sele-

cionadas atividades 

na cidade. 

ESTILO CENTRAL
Dois lendários hotéis na cidade para sua próxima aventura gourmet.

A partir da esquerda: a torta de ouriço-do-mar 
com crosta de tinta de polvo do Le Mousso, o 
estiloso Boucherie Grinder e uma recomenda-
ção final: Dinette Triple Crown. Nos dias enso-
larados, peça uma seleção de pratos da cozinha 
sulista americana em um cesto de piquenique. 

serviram um sanduíche em que o bacon 
e o queijo vinham entre duas fatias 
fritas de foie gras. 

AS FACHADAS EM PEDRA ANTIGA DE
Montreal dão um ar majestoso, quase 
gótico, à cidade em certos lugares, mas 
não há nada muito antiquado por aqui. 
Descendo e subindo a The Main, fica-
mos de olho nas filas do lado de fora da 
Schwartz’s, a reverenciada delicatessen 
de 1928 que os moradores elegem como 
a melhor para carnes defumadas. Para 
ser sincero, nossos fazedores de listas 
se dividem neste ponto: a Schwartz’s 
definitivamente serve o clássico sanduí-
che de peito bovino de Montreal – com 
maior tempo de salga e mais pimenta-
do-reino e sementes de mostarda que a 
variedade nova-iorquina. Mas alguns ju-
ram que a viande fumée do outro lado da 
rua, na Main Deli Steak House, é melhor. 
Outros preferem o salame grelhado da 

vizinha Wilensky’s, um clássico da dé-
cada de 1930 com teto de latão prensado 
e caixa registradora antiga. (A batalha 
do bagel, enquanto isso, se reduz a dois 
ferozes rivais, ambos artífices de macios 
anéis de pão, assados a lenha, durante 24 
horas, na Mile End: os da St-Viateur são 
ligeiramente mais adocicados, enquanto 
os da Fairmount parecem ter mais sal). 

Numa manhã, fomos conferir a dica 
quente de um radiante brunch caseiro, 
servido num lugar chamado Arthurs 
Nosh Bar. Jovens e ávidos por agradar, 
o casal Alex Cohen e Raegan Steinberg 
fazem pierogi e rabanadas de pão challah 
bonitos (e gostosos) o bastante para a 
geração Instagram. Depois, queimamos 
algumas calorias no serviço público de 
compartilhamento de bicicletas de Mon-
treal, mas logo fomos atraídos de volta 
à nossa jornada alimentícia. Os filés 
descomunais da Boucherie Grinder, no 
refinado bairro de Griffintown, ficam 

pendurados como se fossem peças de 
museu. No vizinho distrito de Little 
Burgundy, a Patrice Pâtissier ostenta 
croissants e bolos de chocolate impe-
cáveis. Em dias assim, quando é quente 
o bastante para comer num terraço 
– “terracear” é um verbo em Montreal – 
os jardins dos restaurantes em frente ao 
Parc Vinet, no bairro de Little Burgun-
dy, tornam-se uma espécie de pequenos 
reinos da felicidade. 

A certa altura, nós paramos de pedir 
sugestões e começamos a dar as nossas. 
Não tenha medo do tartare de cavalo 
do Hôtel Herman – é uma viagem que 
vale a pena fazer, e o restaurante é pro-
vavelmente o mais descolado da cidade, 
senão de todo o Canadá. Hoogan et 
Beaufort certamente irá seduzir você 
com seu clima industrial-sofisticado 
e um estupendo strozzapreti artesanal 
com ouriço-do-mar. 

No mais, deixe o mais famoso bar-
tender da cidade, Claude Masson, um 
refinado barman por mais de 30 anos, 
preparar para você um dry martini per-
feito no venerável Restaurant L’Express. 
Com frascos de pepinos em conserva e 
potes de Dijon no bar, além de coalhado 
de nativos, você não vai querer estar 
em nenhum outro lugar em Montreal. 
Mesmo peregrinos gastronômicos não 
dispensam alguns minutos para um 
drinque. Mas se você quiser uma suges-
tão, procure algum simpático estranho, 
pegue um guardanapo e uma caneta, e 
pergunte aonde ir comer.  
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DEFINA BEM-ESTAR

O que é bem-estar para você? Uma aula de condicionamento físico? Alimentação saudável? 
Um tratamento rejuvenescedor num spa? Um drinque na praia? Não fazer nada? Tudo isso 

você encontra no Carillon Miami. Um resort de onde você nunca vai querer ir embora.

Resort de frente para o mar, oferecendo exclusivamente suítes • Spa e academia de ginástica de nível internacional, 

com 6.500 m2 • Piscinas somente para adultos e piscinas para as famílias • Restaurante de frente para a praia • 

Bar e lounge • Mais de 40 aulas diárias de condicionamento físico • Parede de escalada indoor • Concierge pessoal

CARILLON MIAMI WELLNESS RESORT   |   6801 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33141



• NOITE EXTRA CORTESIA EM GRACE BAY
Estenda sua estadia para quatro noites no resort Gansevoort Turks + Caicos, 
em Grace Bay, localizado diante da terceira maior barreira de corais do mundo. 
Os quartos de frente para o mar incluem roupa de cama da Frette e chuveiros 
do tipo rainshower. Os frutos do mar no restaurante Stella são divinos. 

Contate seu consultor de viagens Virtuoso para informações sobre tarifas. Disponível até 20 de novembro de 
2017; reservas até 15 de novembro de 2017. Amenities exclusivas Virtuoso incluem upgrade de quarto, caso 
disponível; café da manhã; crédito de US$ 100 para uso no resort; uma garrafa de vinho; e muito mais. 

• TERCEIRA NOITE CORTESIA
Desfrute de Londres por uma terceira noite cortesia no hotel Rosewood London, 
situado num charmoso edifício de 1914 (classificado como patrimônio histórico 
da cidade), no dinâmico e fervilhante bairro de Holborn. O Museu Britânico, a 
Royal Opera House e Covent Garden estão todos a poucos minutos dali.  

Contate seu consultor de viagens Virtuoso para informações sobre tarifas. Disponível de 20 de julho a 10 
de setembro de 2017. Amenities exclusivas Virtuoso incluem upgrade de quarto, caso disponível; café da 
manhã; crédito de £ 85 (US$ 105) para o jantar; e muito mais. 

• VINHO E SAFÁRI NA ÁFRICA DO SUL 
Richard Branson é o homem por trás do Ulusaba Safari Lodge, apenas um dos 
destaques da aventura da Micato Safaris pela reserva de Sabi Sands, a região 
vinícola e a Cidade do Cabo, listada entre as cidades favoritas do mundo. 

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 12.950 por pessoa. Reservas até 15 de julho de 2017. As tarifas incluem 
todas as acomodações, traslados aéreos locais, passeios e safáris, todas as refeições e bebidas, gorjetas 
e muito mais. Clientes Virtuoso recebem upgrade de suíte no hotel Mont Rochelle.

• MAIS TEMPO DE SUÍTE
Prolongue sua estadia numa suíte do Corinthia Hotel London e sua quarta 
noite será cortesia. Além disso, você receberá um traslado entre o aeroporto 
e o hotel (Heathrow ou Gatwick), uma garrafa de champanhe Laurent-
-Perrier e a dedicação de um mordomo particular para tornar perfeito cada 
minuto de sua estadia. 

Contate seu consultor de viagens Virtuoso para informações sobre tarifas. Disponível até 30 de dezembro 
de 2017. Amenities exclusivas Virtuoso incluem upgrade de quarto, caso disponível; café da manhã; crédi-
to de £ 85 (US$ 105) para utilizar no hotel; e muito mais. 

• LUXO NA RIVE GAUCHE
Com o conforto de uma residência particular, o Hotel Esprit Saint Germain 
recebe os hóspedes Virtuoso em um ambiente refinado, porém intimista, 
que se esconde por trás de uma adorável fachada do século 18. Cada canto 
desta joia da Rive Gauche (a margem esquerda do Rio Sena) foi projetado 
com esmero, dos 28 quartos ao lobby, onde um drinque cortesia junto à 
lareira está sempre à sua espera. 

Graças à localização privilegiada do hotel, em uma rua tranquila e elegante, 
compras em boutiques e jantares gastronômicos estão a poucos passos de 
distância. Isso faz com que o retorno ao hotel todas as noites seja um 
passeio prazeroso – como se você estivesse voltando para a charmosa casa 
de um velho amigo. Você também pode agendar serviços de massagem e 
cabeleireiro, e ainda reservar a academia nos andares superiores para uso 
privado durante uma hora. 

Tarifas Virtuoso a partir de € 1.740 (US$ 1.840) por quarto para três noites em quarto duplo. Disponível 
durante todo o ano de 2017. Amenities exclusivas Virtuoso incluem upgrade de quarto, caso disponível; 
café da manhã; traslados entre o aeroporto e o hotel; acesso à internet; flores e frutas diariamente; 
drinques de cortesia nos lounges e minibar no quarto; vinho francês e petiscos servidos sempre que o 
hóspede desejar; um presente de despedida da famosa padaria Pollane; e muito mais. 

PROMOÇÃO

OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE
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Achados de Amsterdã da Hay (bandeja, 
caneta e borracha), Anna + Nin (pin) e 
Dille & Kamille (régua); a Casa de 
Anne Frank (cartão-postal). 

Amsterdã
Museus lendários e boutiques 
modernas na capital da Holanda. 
 

As casas com tetos pon-
tiagudos de Amsterdã, 
situadas em ruas estrei-
tas, de frente para canais 
sinuosos, formam o cenário 
perfeito para uma pintura 
– nada mais apropriado, 
considerando que a cidade 
abriga milhares de obras de 
arte de valor inestimável. Eu 
e meu marido visitamos os 
van Goghs e os Rembrandts 
pelas manhãs, perambulan-
do pelas calçadas enquanto 
ciclistas seguiam no seu 
caminho para o trabalho. 
Se a bicicleta é o meio mais 
rápido de se deslocar pela 
cidade, o mais relaxante 
é pela água, sobretudo 
quando se está a bordo do 
fantástico barco de madeira 
do hotel De L’Europe 
Amsterdam, disponível 
apenas para os hóspedes. 
O charme setecentista de 
Amsterdã, porém, não inibe 
a presença de boutiques 
que apostam na estética 
contemporânea: encontrei 
as melhores joias e cerâ-
micas nas lojas da área 
das Nove Ruas (De Negen 
Straatjes), reluzentes itens 
para escritório na Hay e 
modernos utensílios domés-
ticos na Dille & Kamille. 
– Korena Bolding Sinnett, 
diretora de arte associada

DICA: Termine sua febre consumista nas Nove Ruas com um dos cookies autorais da Van Stapele Koekmakerij, feitos com cacau 
Valrhona e recheio de chocolate branco.

De L’Europe Amsterdam

Souvenir
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Para nós, luxo é vivenciar a cultura local.

Foto cortesia de Sharon Amaya, viajante Virtuoso

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

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

para fazer novos amigos ou para qualquer outra experiência que torne sua viagem especial, conte com a gente. 

Isso é pessoal para nós também – todo cliente, todo detalhe, toda viagem.

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

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

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



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

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

aquele que é perfeito para você usando o catálogo de membros 

Virtuoso, disponível em virtuoso.com.

As Vantagens de Ser Nosso Cliente 

Conosco, você poderá desfrutar de upgrades, detalhes 
especiais e o verdadeiro tratamento Virtuoso. Seja em uma 
viagem de fim de semana ou em um roteiro mais longo e 

complexo, nós garantimos que suas experiências serão nada 
menos do que inesquecíveis.




