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REFÚGIO BOUTIQUE: 

Canaves Oia Hotel,
Santorini, Grécia 

B R A S I L

+  GASTRONOMIA EM SAINT BARTH • PEDALADAS NO DANÚBIO • ESTOCOLMO EXCLUSIVA

SUA JORNADA COMEÇA COM A GENTE

SINTA-SE EM CASA
PEQUENOS E INCRÍVEIS HOTÉIS

AO REDOR DO MUNDO 



As melhores agências e consultores de viagens do mundo são Virtuoso.
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OTÉIS SÃO UMA PARTE INTEGRAL 
da arte de viajar. Podem ser a parte 
mais importante de um itinerário ou 
simplesmente um lugar para deitar a

cabeça depois de um dia de passeios ou para passar 
a noite antes de embarcar em um cruzeiro. Enquanto 
alguns hotéis prometem um confortável lar fora de casa, outros 
atraem com a chance de deixar tudo para trás por alguns dias num 
emocionante refúgio. Independentemente do que você procura, 
há um hotel para você. O programa de Hotéis e Resorts Virtuoso – 
em celebração a seu 25º aniversário neste ano – agora inclui 1.200 
propriedades ao redor do mundo, grandes e pequenas. 

O mantra “Pense grande ou vá para casa” tem seus méritos, mas 
nesta edição focamos aspectos diminutos da hospitalidade. Em 
“Pequenas maravilhas”, que destaca 20 hotéis com 20 quartos ou menos 
(página 21), a editora-associada Amy Cassell lança uma luz sobre joias 
pouco conhecidas de nossa vasta rede de propriedades. E em “Detalhes 
tão pequenos” (página 39), destacamos objetos diários que ressaltam a 
atenção de um hotel às minúcias. (Claramente, eu adoro blocos de notas 
de hotéis – um luxo tão simples e funcional.) Nós convocamos todas as 
nossas hospedagens parceiras, que nos enviaram literalmente centenas de 
produtos para apreciação. Nossa diretora de arte associada, Korena Bolding 
Sinnett, que capitaneou o projeto, relata: “Eu fiquei muito impressionada 
com o design e o pensamento de marca. Pequenos toques fazem uma grande 
diferença na hora de distinguir os hotéis Virtuoso dos outros”.

Há muito mais nesta edição, de um cruzeiro da AmaWaterways que 
permite pedalar às margens do Rio Danúbio (página 46) a um passeio pelos 
bairros de Estocolmo (página 32) e outras ideias inspiradoras de viagem 
sobre as quais você mesmo pode escrever – de preferência, usando uma 
caneta ou um bloco de notas de um hotel. 

Tome nota

DIRETORA EDITORIAL
esrnka@virtuoso.com
#virtuosotravel

Carta da editora
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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 
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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). 

SUA JORNADA COMEÇA COM A GENTE

LUXO NOS PÉS: Calce sua lealdade ao hotel 
com estes sneakers Superga customizados do 

Grand Hotel Tremezzo, na Itália. US$ 92. 

Veja mais produtos bacanas 
de hotéis na página 39.
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“O roupão de banho 
incrivelmente macio do 
Lodge at Woodloch, na 

Pensilvânia.” – A.F.

“Um lenço de 
cashmere, pantufas e 
vinho do Meadowood 
Napa Valley.” – M.B.

“Um dos violões acústicos 
de seis cordas disponíveis no 
novo programa de concierge 
Taylor Guitars oferecido pelo 
Four Seasons Hotel Austin.”

“Os artigos de banho 
Le Labo personalizados 

da rede Fairmont 
Hotels & Resorts.”

“O café servido 
de manhã por um 

mordomo em qualquer 
St. Regis.” 

“ ”
QUAL AMENITY DE HOTEL VOCÊ 

GOSTARIA DE TRAZER PARA CASA?
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The Virtuoso life

Virtuoso Travel Week on Tour Brasil, realizado em
março, em São Paulo: um evento criado para celebrar
as conexões da rede Virtuoso. 

Celebrando a 
arte de viajar 

Em sentido horário, 
a partir do alto: vista 
aérea de São Paulo; 
Matthew Upchurch, CEO 
do Virtuoso, e Robbert 
van Rijsbergen, gerente 
de negócios do Brasil; 
patrocinador Qatar 
Airways, que montou um 
check-in de aeroporto no 
Virtuoso Awards Dinner. 

POR XAVIER BARTABURU

ALA-SE MUITO EM CRISE 
por aí, mas pelo menos 
não tanto no segmento 
de turismo. A verdade é

que os brasileiros continuam 
viajando – e muito. Dados sobre 
o mercado nacional de viagens 
de luxo divulgados pelo Virtuo-
so informam que as vendas das 
agências no país cresceram en-
tre 5% e 10% em relação ao ano 
passado. Essa foi uma das boas 
notícias reveladas durante o pri-
meiro Virtuoso Travel Week on 
Tour Brasil, evento criado para 
celebrar as parcerias da rede 
Virtuoso no país. 

Foram três dias de atividades – 
realizadas entre 22 e 24 de março, 
em São Paulo – com o propósi-
to de reunir, conectar, treinar 
e premiar agências de viagens, 
hotéis e companhias marítimas 
presentes no Brasil. No total, 
participaram 61 empresas de 
14 países. Segundo Matthew D. 
Upchurch, CEO do Virtuoso, a 
semana possibilitou aos con-
sultores de viagens conhecer di-
versos parceiros Virtuoso para 
“descobrir o que há de novo nos 
destinos ao redor do mundo”. 
“Essas conexões permitem que 
os consultores compartilhem 
com seus clientes a informação 
mais atualizada na hora de pla-
nejar suas viagens.”

VIRTUOSO LIFE4



“O Virtuoso Forum é uma oportunidade de conectar 
nossa comunidade de proprietários de agências de 

viagens e executivos ao redor do Brasil para discutir 
tendências da indústria e celebrar nosso sucesso.” 

– Matthew D. Upchurch, 
CEO Virtuoso

Participantes do Virtuoso Awards Dinner. O evento 
ocorreu pela primeira vez no país e reuniu agências, 
consultores e parceiros Virtuoso.

Abaixo: networking entre os membros da associação; 
Elaine Srnka, diretora editorial da revista Virtuoso 
Life, com membros da Atelier Carta, responsável 
pelo desenvolvimento da edição brasileira.

Além de promover programas de 
desenvolvimento profissional vol-
tados aos consultores Virtuoso – 
dedicados à operação de cruzeiros, 
a estratégias de marketing, reser-
vas de hotéis e uso de tecnologia –, 
o evento sediou o Virtuoso Fo-
rum, no qual, ao longo de um dia, 
os consultores da rede receberam 
as últimas atualizações sobre o 
modo Virtuoso de viajar. À noite, 
foi realizado o primeiro Virtuoso 
Awards Dinner no Brasil, um jan-
tar de premiação de agências de 
viagens, consultores e parceiros 

que se destacaram no último ano. 
“A primeira edição do Virtuoso 

Travel Week on Tour Brasil foi um 
grande sucesso”, diz Robbert van 
Rijsbergen, gerente de negócios no 
Brasil. “Nós, do Virtuoso, acredi-
tamos muito na conexão humana. 
O grande foco deste evento foi fa-
cilitar e fortalecer o contato entre 
os consultores das agências de 
viagens Virtuoso no país e os par-
ceiros ao redor do mundo. Isto re-
sulta em jornadas extremamente 
personalizadas para cada cliente, 
em cada viagem.”E
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THE CRYSTAL MOON LOUNGE

O Corinthia London combina um estilo contemporâneo com o 
esplendor tradicional.

Localizado no centro cultural da capital, o hotel dispõe de fantásticos 
quartos, elegantes restaurantes e o mais deslumbrante spa de Londres, 
o ESPA Life at Corinthia.

CONTATE, POR FAVOR, SEU CONSULTOR DE VIAGEM VIRTUOSO

O GRANDIOSO HOTEL DE LONDRES DO SÉC. XXI



PASSPORT
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REPORTAGENS DE Ali Brownrigg, Elaine Glusac e Fran Golden

Famoso por suas praias de areia rosada e seu passado britânico, o arquipélago das Bermudas está vivenciando um novo e sensual despertar 
como sede da 35ª edição do torneio de iatismo America’s Cup. As rodadas classificatórias começaram em 26 de maio no Great Sound; 
o mais bem colocado enfrentará o atual campeão Oracle Team USA neste mês de junho. Não se esqueça de se vestir para a ocasião: 
pegue sua bermuda de cor vibrante e seu calção de banho com o logo da regata, parte da coleção America’s Cup à venda na alegre 
loja-conceito da TABS (45 Reid Street, Hamilton; tabsbermuda.com).

O hotel-sede Hamilton Princess & Beach Club finalizou recentemente por uma reforma que durou vários anos, incluindo a 
renovação do restaurante de Marcus Samuelsson, de frente para o Hamilton Harbor. (Desfrute da brisa tomando um Darker and 
Stormier, sua versão do drinque clássico das Bermudas.) A propriedade está oferecendo estadias de cinco noites que incluem in-
gressos para as finais e uma visita à vila do America’s Cup (quartos duplos a partir de US$ 1.005 por noite; mínimo de cinco noites). 
Fãs da regata hospedados no Rosewood Tucker’s Point podem reservar um lugar no elegante Mariner III, um iate de 1926 para 80 
passageiros, que proporciona visão privilegiada da corrida, além de comida e coquetéis oferecidos pelo hotel (quartos duplos a par-
tir de US$ 1.395; vista da regata no Mariner III a partir de US$ 295).  

O atual campeão do 
America’s Cup, Oracle 

Team USA, durante 
treino nas Bermudas. O GRANDE MOMENTO DAS BERMUDAS

PASSAPORTE LUGARES
TENDÊNCIAS
CULTURA 
& ESTILO
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Passaporte

 ARTE & CULTURA 

Ocasiões de gala
Os museus ingleses nunca estiveram tão na moda.

Neste ano, a Inglaterra 
hospeda quatro mostras 
focadas em designers, alta-
-costura e estilos icônicos:

 Diana: Her Fashion 
Story, no Kensington 
Palace, exibe muitos dos 
looks memoráveis de Lady 
Di – como o vestido de 
veludo sem alças que ela 
usou quando dançou com
John Travolta na Casa 
Branca em 1985. Até o 
fim de 2017; hrp.org.uk.

 Chatsworth, uma 
grande propriedade em 
Peak District pertencente 
à família Cavendish, inau-
gurou House Style: Five 
Centuries of Fashion at 

Chatsworth. A exposição, 
patrocinada em parte pela 
Gucci e com curadoria de 
Hamish Bowles, da Vogue, 
destaca joias da alta-cos-
tura, das roupas de Bess 
of Hardwick, nobre da 
era Tudor, aos acessórios 
pessoais da irmã de John 
Kennedy, Kathleen “Kick” 
Kennedy, e trajes dos anos 
1990 da supermodelo 
Stella Tennant. Até 22 de 
outubro; chatsworth.org.

 The World of Anna Sui, 
no Fashion and Textile 
Museum, marca a primeira 
retrospectiva britânica do 
trabalho de uma estilista 
americana. Sui, cuja car-
reira teve início no começo 

dos anos 1990, é conhe-
cida por suas estridentes 
padronagens, um misto da 
era Vitoriana com a vida 
boêmia, e uma atitude 
rock ’n’ roll. Até 1º de ou-
tubro; ftmlondon.org.

 O Vitoria and Albert 
Museum exibe os pri-
morosos designs de 
Cristóbal Balenciaga. 
A exposição Balenciaga: 
Shaping Fashion inclui 
mais de cem vestimentas 
e chapéus, em comemo-
ração ao 100º aniversário 
de abertura da casa de 
moda deste importante 
costureiro espanhol. 
Até 18 de fevereiro de 
2018; vam.ac.uk.

Para não ser ofuscado pelo 
frenesi da moda no Reino 
Unido, o Costume Institute 
do Metropolitan está desta-
cando um dos mais singulares 
estilistas do mundo na mostra 
Rei Kawakubo/Comme des 
Garçons: Art of the In-Between. 
A exposição explora as duali-
dades que fascinam o artista 
japonês – roupas/não-roupas, 
alto/baixo, si mesmo/outro – 
por meio de cerca de 150 vesti-
mentas de Kawakubo, datadas 
do início dos anos 1980 até os 
dias de hoje. Até 4 de setembro; 
metmuseum.org.

ENQUANTO ISSO,
EM MANHATTAN…

Em sentido horário, a 
partir do alto: vestidos 
para uma princesa, o 
“vestido-envelope” de 
Cristóbal Balenciaga, 
Anna Sui e a condessa-
-viúva de Devonshire 
com Stella Tennant 
em Chatsworth. Na 
coluna à direita: a 
moda de Rei Kawakubo 
à mostra no Met.

VIRTUOSO LIFE8



 BEM-ESTAR 

Êxtase suíço
Amantes de spas na Suíça: é tempo de dar uma pausa e cheirar as 
rosas – e também lavandas, centáureas e camomilas – no Jardin de 
Monts, uma fazenda orgânica e produtora de uma linha de beleza 
sustentável nas encostas do monte Dessous, acima de Rossinière. 
Os hóspedes do Gstaad Palace, hotel que parece ter saído de um 
conto de fadas, podem agora explorar os jardins em um passeio 
exclusivo de um dia organizado pelo estabelecimento, no qual 
uma caminhada de 30 minutos por prados e encostas alpi-
nas leva a um chalé preservado de 1830.  

Dentro do Herboristerie des Montagnes, uma espécie de 
farmácia low-tech, os visitantes podem beber xaropes her-
bais antes de embarcar num passeio pelos jardins 
em socalcos, onde florescem tomilhos, men-
tas, edelweiss e muito mais – tudo colhido à mão 
por camponeses fotogênicos. Há até um re-
banho de cabras (super em forma), cujo leite 
é usado em sabonetes. Depois de descer a mon-
tanha, os hóspedes voltam ao hotel a tempo de 
fazer uma massagem usando as misturas espe-
ciais de óleos orgânicos produzidas pela fazenda.  
Visitas à fazenda a partir de US$ 95.

Feitas de tecido de algodão leve, 
à prova de manchas e de água, 
as bagagens retrô da Paravel 
vão de cubos organizadores a 
bolsas de mão com acabamen-
to em couro. Uma favorita: 
a valise Stowaway (US$ 275), 
que pode ser dobrada e guar-
dada em malas maiores, como 
uma maleta reserva caso você 
precise de espaço extra para 
as compras de viagem. Faça 
a diferença com a linha Cau-
ses, pintada à mão por Shaun 
Crawford, grafiteiro do Harlem – 
parte do lucro é revertida para 
apoio à União Americana pelas 
Liberdades Civis. Acessórios e 
bagagens de US$ 45 a US$ 345, 
tourparavel.com.

A caixa de joias em couro 
Hester, da Stow, linha de aces-
sórios britânica, é um cubo de 
sete centímetros com zíper, 
feito na Espanha, que comporta 
uma pequena bolsa de camurça 
de cabra para guardar peças sol-
tas. A empresa pode personalizar 
a tampa ou o pequeno envelo-
pe de couro que vem dentro. 
US$ 200, stowlondon.co.uk.

Jardin de Monts e (no detalhe) seu creme 
hidratante corporal de edelweiss.

 LEVE NA MALA 

LUXO DE MÃO
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Passaporte

 MUNDO FERROVIÁRIO 

Viajar com a Belmond Royal Scotsman 
pelas Highlands nunca foi tão confor-
tável: o trem de 22 cabines acabou de 
adicionar um vagão-spa, Bamford 
Haybarn. Construído com madeira 
local, o oásis possui duas salas de tra-
tamento e mantém na linha a saúde e a 
beleza dos passageiros por meio de uma 
variedade de massagens, tratamentos 
faciais e ser viços de manicure criados 
pelo destino de bem-estar homônimo 
em Cotswolds. Os itinerários de cinco 
dias pelas Highlands escocesas são re-
pletos de visitas a castelos, degustações 
de whisky e entretenimento noturno. 
Saídas em diversas datas até 16 de outubro; 
a partir de US$ 5.390, incluindo acomo-
dação em vagão-dormitório e todas as 
refeições e bebidas.

Relaxe sobre 
os trilhos  

Os passageiros no aeroporto de Sydney, na Austrália, podem agora tuitar seu número de voo para @flySYD para receber atuali-
zações em tempo real do voo via Twitter. O serviço também está disponível no aeroporto de Melbourne (@MELflights).  

Passageiros que se inscreverem no serviço VIP do aeroporto de 
Frankfurt poderão acessar um novo lounge composto de sala de 
charutos, um salão de jogos com fliperama e pebolim, e oito suítes 
privadas, cada uma com banheiro próprio – alguns com banheira – 
e vistas da pista de pouso. Além de contar com um bar completo, o 
lounge serve um menu internacional que inclui de sopa apimentada 
de capim-santo a charcuteria italiana, salsichas alemãs, caviar e 
até chocolate com leite de camelo. Serviços VIP a partir de US$ 360 
para o primeiro passageiro e US$ 280 para cada passageiro adicional, 
incluindo acesso ao lounge, transfers de limusine até o avião, segu-
rança particular e passagem livre na alfândega. 

BOA ATERRISSAGEM

O spa para viagem dos 
escoceses e (abaixo) uma 
suíte no novo lounge VIP do 
aeroporto de Frankfurt.
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Bon voyage

 You get a cruise! And you get 
a cruise! Para lançar a nova 
parceria entre O, The Oprah 
Magazine e Holland America, 
a apresentadora de televisão 
Oprah Winfrey embarcará em 
um cruzeiro de sete dias a partir 
de Seattle a bordo do Eurodam, 
com 2.104 passageiros. Espere 
por palestras inspiracionais, 
demonstrações de cozinha 
saudável e, sim, Clube do 
Livro a bordo. Saída: 15 de 
julho; a partir de US$ 1.999.

 Faz 15 anos que a Seabourn 
não visita o Alasca; agora, 
a companhia compensará 
sua ausência com excursões 
naturalistas. Destaque para 
um cruzeiro de 11 dias entre 
Vancouver e Seward a bordo do 
Seabourn Sojourn, com capaci-
dade para 450 passageiros, que 
oferece um passeio em bote 
inflável até o remoto Glacier 
Bay Wilderness. Saídas em da-
tas diversas até 15 de agosto; 
a partir de US$ 3.999. 

 Depois de se tornar a primeira 
companhia marítima de luxo a 
cruzar a Passagem Noroeste, 
em 2016, a Crystal Cruises 
está pronta para o segundo 
round. A viagem de 32 dias entre 
Anchorage e Nova York a bordo 
do Crystal Serenity, para 1.070 
passageiros, inclui passeios de 
helicóptero e safáris para 
avistar ursos-polares em botes 
infláveis, conduzidos pela opera-
dora Arctic Kingdom. Saída em 15 
de agosto; a partir de US$ 21.855. 

LÁ VEM O SOL (DA MEIA-NOITE)
A temporada de cruzeiros no Alasca neste ano deve ser ainda maior: mais de 1 milhão 
de pessoas planejam viajar para o norte, de acordo com a Alaska Cruise Association. 

Aqui você descobre como três companhias estão planejando entreter seus passageiros.

O novo navio da Uniworld é uma ode 
flutuante a Paris. Inaugurado no começo 
do ano, o Joie de Vivre, com capacidade 
para 128 passageiros, faz percursos de 
oito dias pelo Sena, com partida e chegada 
em Paris, e quase todos os seus elementos 
abraçam a alegria de viver dos franceses. 
Mobília artesanal e obras de arte coloridas 
cercam a grandiosa escada em ferro forjado 
do lobby, inspirado no Hôtel Plaza Athénée. 
A cozinha tem influência francesa no Le 
Restaurant Pigalle e no charmoso café 
Bistrot – pense em refeições repletas de 
vinho e tábuas de queijo para coroar. De 
dia, os amantes do sol vão à piscina do Le 
Club l’Espirit, mas, à noite, o espaço se 
transforma no Claude’s, um clube gastronô-
mico com jazz ao vivo e exibição de filmes. 
A fama da Uniworld de oferecer cabines 
espaçosas e refinadas continua: a maioria 
tem sacadas francesas (janelas corrediças 
do chão ao teto), tecidos de Pierre Frey 
e banheiros de mármore. As oito Junior 
Suites incluem áreas de estar; e duas Royal 
Suites, com um quarto cada, podem ambas 
se conectar a um segundo quarto ao lado. 
Saídas em diversas datas até 5 de novembro; 
a partir de US$ 3.949.

Conexão francesa

Veja os rios Amazonas e 
Mekong pelos olhos do 
ambientalista e diretor 
de cinema Jean-Michel 
Cousteau (filho de 
Jacques Cousteau) nas 
cinco viagens que a Aqua 
Expeditions planeja fa-
zer neste ano. Cousteau 
apresentará palestras e 
filmes durante oito dias, 
a bordo do Aqua Amazon 
(para 32 passageiros) e 
do Aqua Mekong (para 
40 passageiros). Saídas 
em datas diversas, entre 15 
de setembro de 2017 e 5 de 
outubro de 2018; a partir 
de US$ 11.150.  

O SHOW DE COUSTEAU

Opulência inspirada em Paris 
no lounge do Joie de Vivre. 
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Check-in

  O Le Touessrok 
Resort & Spa, 
Mauritius, da 
rede Shangri-La, 
merece nota 10 
pela apresentação: 
o artista residente 
Gael Froget – 
conhecido como 
o “Andy Warhol 
da ilha Maurício” – 
juntou-se ao chef 
Filippo Abisso para 
criar uma vívida 
refeição de cinco 
pratos servida na 
churrasqueira do 
resort (que tem 
203 quartos), 
em frente ao mar. 
Cada prato é apre-
sentado com uma 
imagem do port-
fólio de Froget, 
inspirado no grafite. 
Os clientes podem 
ficar com as repro-
duções, que têm as 
receitas do jantar 
impressas na parte 
de trás. Quartos 
duplos a partir de 
US$ 346, incluin-
do um upgrade 
na hora da reserva e 
café da manhã. Jan-
tar Art of the Table a 
partir de US$ 84.

  Sofía Arsuaga 
ensinou escultura, 
pintura e cerâmica 
no Museu Nacional 
de Arte e Cultura 
Porto-Riquenha 
antes de juntar-se 
ao time do Dorado 

Beach, a Ritz-Carlton 

Reserve, para liderar 
sua programação 
artística. Ela agora 
conduz tours pela 
coleção do resort 
de 115 quartos 
(com destaque pa-
ra a obra de Luis 
Torruella e John 
Balossi) e rece-
be os hóspedes 
em coquetéis de 
apresentação de 
artistas locais. 
Arsuaga também 
realiza workshops 
de pintura e ce-
râmica, além de 
organizar visitas a 
alguns dos ateliês 
particulares da 
Velha San Juan. 
Quartos duplos a 
partir de US$ 999, 
incluindo café da 
manhã e crédito de 
US$ 150 para uso no 
resort. Aulas de arte 
a partir de US$ 180.

  O especialista em 
arte contemporânea 
do Sudeste Asiático 
Roger Nelson foi 
o curador da nova 
coleção artística 
do Belmond La 
Résidence d’Angkor 
em Siem Reap – 
com obras antigas 

e modernas da cul-
tura cambojana –, 
além de selecionar 
novos livros de arte 
para a biblioteca 
do hotel, parte da 
reinauguração de 
uma recente refor-
ma que durou seis 
meses. As 59 suítes, 
todas renovadas e 
cada uma com um 
terraço privado, 
destacam tecidos de 
seda artesanais pro-
duzidos localmente, 
móveis de madeira 
de lei e trabalhos 
em ferro forjados à 
mão. Quartos duplos 
a partir de US$ 235, 
incluindo traslado 
de ida ou volta do 
aeroporto, café 
da manhã e uma 
massagem de 
50 minutos para 
duas pessoas. 

Obras sob encomenda
Estes hotéis selecionaram artistas locais 

para conceber (e até cozinhar) engenhosas 
expressões da arte contemporânea.

Terapia das cores, a partir do alto: Sofía Arsuaga e sua arte na 
Biblioteca Livingston do Dorado Beach, a nova piscina do Belmond 
La Résidence d’Angkor e uma reprodução de Gael Froget do 
Le Touessrok Resort & Spa, Mauritius, da rede Shangri-La. 

FAÇA SEUS BRACELETES
O legado da casa parisiense de bordado de alta-costura Maison Lesage atravessa a 
história, da corte de Napoleão III às coleções de Chanel e Yves Saint Laurent, além das 
cabeceiras de cama e dos revestimentos de parede das suítes dos 138 quartos do Mandarin 
Oriental, Paris. Os hóspedes do hotel agora têm acesso à prestigiada escola da Maison, 
Ecole Lesage, para uma aula particular de duas horas, que destaca a técnica de bordado 
Lunéville. Os estudantes voltam para casa com um bracelete de souvenir como estes 
aqui mostrados. A experiência custa a partir de US$ 1.479 por noite (mínimo de duas noites), 
incluindo acomodação e café da manhã; disponível até 15 de outubro.
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Hora do banho
O resort Carlisle Bay, em Antígua, está pondo um tempero caribe-
nho numa antiga tradição japonesa. Na nova experiência “banho de 
ilha” – inspirada na prática do “banho de floresta”, em que se caminha 
e medita na natureza – deste resort de 82 suítes, os hóspedes nave-
gam em um barco particular ao amanhecer ou ao entardecer até uma 
ilha desabitada para uma sessão de meditação guiada, embalada 
pelas ondas e palmeiras do entorno. Os exercícios são voltados para 
redução do estresse e melhora do humor – caso a estadia numa ilha 
paradisíaca ainda não tenha surtido efeito. Suítes a partir de US$ 575, 
incluindo café da manhã e crédito de US$ 100 para uso no spa. Experiência 
“banho de ilha” de duas horas por US$ 725.

Com seu glamour do século 19 
intacto, o Hotel Eden Rome 
emergiu em abril de uma 
renovação que durou 18 me-
ses, resultando em 98 quartos 
contemporâneos expandidos e 
um novo spa especializado em 
tratamentos da guru de beleza 
de Hollywood, Sonya Dakar. 
O restaurante na cobertura 
La Terrazza – onde o diretor de 
La Dolce Vita, Federico Fellini, 
realizava coletivas de impren-
sa nos anos 1950 – recebeu 
também uma releitura moderna, 
graças a um menu de influência 
mediterrânea, mais saudável, 
criado pelo chef Fabio Ciervo. 
Quartos duplos a partir de US$ 829, 
incluindo café da manhã e US$ 90 
de crédito para o jantar.

NOVIDADE EM ROMA

NO HORIZONTE: O renascimento criativo de Hamburgo, na Alemanha, marcado pela recente inauguração da sala de concertos 
Elbphilharmonie, continua neste outono com a abertura do The Fontenay Hamburg. O hotel terá 131 quartos, um spa na cober-
tura e dois restaurantes com design de Jan Störmer, instalados num edifício envidraçado às margens do Lago Alster. 

Depois que dois terremotos devastadores destruíram 
Norcia, na Itália, em 2016, o Palazzo Seneca, de 23 
quartos, tem tido um importante papel nos esforços 
de recuperação do lugar. O hotel criou uma organi-
zação para apoiar o turismo e ajudou a montar um 
abrigo de emergência para os moradores. Enquanto 
muitas áreas da cidade ainda se mantêm fechadas, o 
Palazzo Seneca (minimamente danificado) reabriu 
em abril, recebendo os hóspedes com aulas de cozi-
nha conduzidas por um chef, passeios de coleta de 
trufas e o desejo de revelar um destino onde os dóla-
res do turismo realmente fazem a diferença. Quartos 
duplos a partir de US$ 193, incluindo café da manhã e 
crédito de US$ 100 para uso no hotel.   

Acima: Fiori di zucca al forno (flores de 
abobrinha assadas) do La Terrazza e um 
quarto do Hotel Eden Rome.

Visão relaxante do 
Carlisle Bay, em Antígua. 

VIAGEM DO BEM 

O lounge do Palazzo Seneca.

13JUNHO |  JULHO 2017



Em sentido horário, a partir do alto: Port Fontvieille, 
visto do Palácio do Príncipe; o Cassino de Monte-Carlo; 

cena no Le Bar Américain; o cais principal de Mônaco, Port
 Hercule; e a boutique do Automobile Club de Monaco.  

Riviera
renascida

Cidade imperdível

POR QUE IR No reino costeiro de 

Mônaco, que é praticamente 

um sinônimo da glamorosa 

cidade de Monte-Carlo, 

iates multimilionários compe-

tem por uma vaga na marina, 

mulheres de salto-agulha, 

óculos de sol e cabelo im-

pecavelmente arrumado 

desfilam pelas lojas da 

Cercle d’Or e pessoas lindas 

e bronzeadas curtem a vida 

em beach clubs exclusivos. 

Os visitantes tentam a 

sorte no lendário Cassino de 
Monte-Carlo, onde, cercado 

de candelabros de cristais e 

mosaicos folheados a ouro, 

você pode participar da role-

ta por cinco euros (além de 

uma taxa de ingresso de dez 

euros). Para ver a realeza, 

é possível visitar o palácio 

no topo da colina e admirar 

a troca da guarda e, quem 

sabe, entrever o príncipe 

Albert II e sua esposa, prin-

cesa Charlene, passarem 

zunindo em seu carro. E os 

altos níveis de adrenalina do 

Grande Prêmio de Mônaco 
da Fórmula 1 completaram 

seu 75º aniversário em maio, 

com alguns fãs pagando até 

6 mil dólares para ver os pilo-

tos atravessarem as ruas da 

cidade de uma posição avan-

tajada, na ponta do porto. 

COMER Os maiores hotéis de 

Monte-Carlo abrigam uma 

constelação de estrelas 

Michelin, incluindo a institui-

ção triplamente estrelada de 

Alain Ducasse, Le Louis XV 

(Hôtel de Paris), o dois-estrelas 

Joël Robuchon Monte-Carlo
(Hotel Metropole) e o Le Vistamar
(Hôtel Hermitage), com uma 

estrela. Além dos grandes 

nomes da comida como 

espetáculo, há opções 

gastronômicas que correm 

por fora e que valem a pena 

serem exploradas.

O Cipriani Monte Carlo
(1 Avenue Princesse Grace) 

Em Monte-Carlo, o glamour nunca sai de moda.  
POR AMY LAUGHINGHOUSE FOTOS DE NANNA DÍS
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Em sentido horário, a partir 
da esquerda: o lobby do Hotel 

Metropole, alta gastronomia 
chinesa no Song Qi by Alan Yau, 

Cipriani Monte Carlo e lindas 
roupas de Isabell Kristensen.  

abraça a elegância retrô, 

com painéis de mogno po-

lido e garçons em ternos 

brancos e gravatas-borboleta 

servindo clássicos italianos. 

Prove o tagliolini artesanal 

assado ou as costeletas de vi-

tela alla milanese. 

Próximo dali, refestele-se no 

primeiro dim sum (bolinho 

chinês) gourmet da cidade, 

sentado no banco de veludo 

verde do Song Qi by Alan Yau 

(7 Avenue Princesse Grace). 

BEBER Peça um drinque em 

meio ao clima animado da 

Place du Casino, a mais fa-

mosa praça de Monte-Carlo. 

Escolha um lugar na calçada 

em frente ao Café de Paris 

(do outro lado do Hôtel de 

Paris), onde você pode se 

entregar sem pressa a seu 

espumante e seu blínis 

de caviar enquanto obser-

va o sofisticado desfile 

de quem passa. 

Afogue-se num Lazy Tears 

(whisky Ardbeg, vermute e 

bíter) entre os painéis de 

madeira do Le Bar Américain 

(Hôtel de Paris) e termine sua 

noite dançando sob os estro-

bos do Buddha-Bar (Place du 

Casino), com um Asian Spritz 

carregado de Aperol nas mãos. 

COMPRAR Vá ao Le Dressing 

(2 Rue des Orangers e 1 Rue 

Princesse Florestine) e leve 

de volta para casa, por uma 

bagatela, roupas de grifes 

de segunda mão. 

Na Isabell Kristensen (18 Rue 

Princesse Marie de Lorraine), 

compre um traje de noite 

prêt-à-porter ou não econo-

mize mandando personalizar 

seu próprio vestido, a preços 

que começam em US$ 3.100. 

Compre roupas de bebê, 

roupas de cama de luxo, por-

celanas e acessórios no The 

Princess Grace of Monaco 

Foundation’s La Boutique 
du Rocher (1 Avenue de la 

Madone), cuja renda é rever-

tida para o tratamento de 

crianças doentes. 

Para acessórios com temá-

tica automobilística, como 

bonés, jaquetas, polos e sa-

patos, visite o Automobile 
Club de Monaco’s Boutique 
Officielle (46 Rue Grimaldi). 

       

FICAR O Hotel Metropole 
Monte-Carlo, de frente para 

a curva mais perigosa do 

Grande Prêmio, tem jardins e 

uma piscina com água do mar 

aquecida desenhados por Karl 

Lagerfeld, além de um novo 

spa Givenchy, um bar-biblio-

teca e 126 quartos e suítes. 

Quartos duplos a partir de US$ 

480,incluindo café da manhã e 

crédito de US$ 100 para o jantar.

0 Hôtel Hermitage Monte-Carlo, 
exemplar da Belle Époque, se 

estende por cinco alas, com 

um jardim de inverno projetado 

por Gustave Eiffel e três bares 

e restaurantes. Entre seus 278 

quartos e suítes, a Diamond 

Suite Duplex, desenhada por 

Pierre-Yves Rochon, tem um 

terraço com jacuzzi, pérgola e 

sala de jantar. Quartos duplos 

a partir de US$ 450, incluindo 

café da manhã e chá da tarde 

durante a estadia.

O Hôtel de Paris Monte-Carlo, 

que compartilha o spa 

Thermes Marins Monte-Carlo 

com o Hôtel Hermitage, está 

passando por uma grande re-

forma. Este marco do século 19 

permanecerá aberto enquanto 

trabalhadores criam um novo 

pátio ajardinado, e constroem 

um spa na cobertura e uma 

piscina, além de quartos e suí-

tes mais espaçosos. A grande 

revelação está prevista para o 

ano que vem. Quartos duplos a 

partir de US$ 535, incluindo café 

da manhã e crédito de US$ 100 

para o jantar.  
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Mesa posta

UAL É SEU DESTINO 
favorito?” Como uma edi-
tora de viagens, essa per-
gunta me é feita quase 
toda semana, e eu sempre

falho em dar uma resposta. Como
escolher? Destinos diferentes atra-
em por diferentes razões, depen-
dendo de por que você está indo e 
com quem você vai. Além disso, eu 
tendo a ser uma colecionadora de 
carimbos de passaporte – tantos 
lugares, tão pouco tempo – e ra-
ramente volto ao mesmo lugar. 
Mas, no ano passado, finalmente 
encontrei uma resposta defini-
tiva para a pergunta recorrente: 
Saint Barth. 

Eu me apaixonei assim que nos-
so avião pousou na lendária pista 
dessa ilha do Caribe francês – um 
momento sempre dramático, já 
que o asfalto é rodeado de mor-
ros íngremes em três lados. Ainda 
que esteja a 6.500 quilômetros da 
Europa, esta coletividade ultra-
marina francesa é très chic, com 
moradores graciosos e sossega-
dos (muitos dos quais trocaram 
sua terra natal pelos dias eterna-
mente ensolarados da ilha), uma 
pequena massa de celebridades, 
hotéis e lojas estilosos e, notavel-
mente, uma cena enogastronômi-
ca sofisticada que deixaria orgu-
lhoso qualquer parisiense.

Rosé todo o dia 
Brincadeiras favoritas em Saint Barth. 

POR ELAINE SRNKA
FOTOS DE SIVAN ASKAYO

Balcão rosado do 
Hôtel Le Toiny.
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Diferentemente dos destinos de praia 
em que você se entrega à areia tão logo 
chega, Saint Barth estimula você a ex-
plorar seu território montanhoso, graças 
a seu formato compacto, acessível – você 
pode dirigir pelos 20 quilômetros qua-
drados da ilha em apenas uma hora. 
Todos os dias, a equipe do Le Sereno, 
o hotel onde eu e meu marido nos hos-
pedamos, equipava nosso Mini Cooper 
conversível alugado com uma bolsa 
térmica, cadeiras de praia, guarda-sóis 
e toalhas, e nos indicava os caminhos. 
Com vento no cabelo e europop no rá-
dio, seguíamos por estradas estreitas e 
sinuosas entre vegetação árida e praias 
de muita areia, um trajeto cheio de so-
be-e-desce que nos recompensava com 
muitos mirantes.

Enquanto a gastronomia pode ad-
quirir um segundo plano em outros 

destinos do Caribe, aqui nós planeja-
mos nossa viagem de acordo com as 
refeições – e nunca tivemos uma que 
fosse ruim. De dia, espiávamos as bou-
tiques no porto de Gustávia, a cidade 
principal, conhecíamos as praias (os 
trajes de banho são opcionais) e nos en-
tregávamos a longos almoços na areia 
com garrafas de rosé, a bebida oficial de 
Saint Barth. À noite, jantávamos à luz 
de velas em restaurantes a céu aberto 
e então dançávamos até altas horas em 
sedutoras casas noturnas.

Uma palavra de aviso: prepare-se 
para o choque dos preços, mesmo na 
baixa temporada – leva alguns dias 
para se acostumar aos coquetéis de 25 
euros. (Dica: economize os euros com-
prando sanduíches numa das muitas 
boulangeries de Saint Barth e vá fazer 
um piquenique na praia.)

As opções para jantar são inúmeras, 
de novidades como Shellona, na famo-
sa praia Shell, a clássicos de longa data 
como Le Select, com seu cheeseburger 
delicioso. Aqui estão apenas alguns de 
nossos favoritos.

Joie de vivre

BAGATELLE
Esta opulenta casa à beira-mar também 
se presta à esbórnia, sediando muitas 
vezes festas noturnas que avançam 
madrugada adentro. Vestindo perucas 
e exuberantes trajes do século 18 para 
o tema de um dos jantares, a equipe 
atenciosa do lugar serviu bouillabaisse, 
vieiras seladas e costeletas de vitela 
marinadas com confit de limão, um pre-
lúdio para a divertida noite que viria a 
seguir. Rue Samuel Fahlberg, Gustávia; 
bagatellestbarths.com.

Em sentido horário, a partir 
da esquerda: um dia na praia, 
coquetel Planteur no Le 
Guanahani e vieiras seladas 
com fondue de trufas e 
alho-poró no Bagatelle. 
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estilo romano, vendida por metro. 
Acomode-se numa mesa na sacada 
do andar de cima e cruze os dedos 
na esperança de que o garçom se ofe-
reça para fatiar trufas frescas sobre 
sua pizza como um especial da noite. 
Rue du Roi Oscar II, Gustávia.
 
Aviões à vista 

NIKKI BEACH
Infame como o espetáculo picante de 
um beach club, a filial desta cadeia de ca-
sas noturnas vale uma visita, só para di-
zer que você esteve aqui. Beba champa-
nhe enquanto vê os aviões pousarem no 

Casa de praia de luxo

BONITO 
Mesmo durante a semana, uma alegre 
multidão lota este restaurante no alto 
do morro, com vista para Gustávia. 
Numa mesa comunitária do bar, pro-
vamos risoto de lagosta, ceviche de 
camarão e foie gras com chutney de 
manga e gengibre, acompanhados de 
coquetéis elaborados como o negroni 
com abacaxi caramelizado. O espaço 
ao ar livre exala facilmente o clima 
caribenho, enquanto um DJ tocan-
do europop realça o ambiente veja-e-
-seja-visto do lugar. Rue Lubin Brin, 
Gustávia; ilovebonito.com.

Feita em metros 

L’ISOLETTA
A irmã casual do restaurante italiano 
de alto padrão L’Isola (33 Rue Oscar II) 
não tem vista, mas os fãs aqui só têm 
olhos para sua autêntica pizza no 

DICA
“Especialmente durante a alta temporada, faça reservas com antecedência nos restau-
rantes, nos bares e nas discotecas, assim você garante os melhores lugares das casas.” 

– Tomas Perez, executivo de agência

Em sentido horário, a partir da esquerda: pizza por metro no L’Isoletta, jantar com DJ no Bonito, um sorbet de manga 
e maracujá com cobertura de merengue do Santa Fe e passageiros sortudos prontos para aterrissar. 

Na página oposta: o jardim do Tamarin, bolsa de Anya Hindmarch para hóspedes do Le Sereno e a simpática piscina do hotel.

Mesa posta

aeroporto Gustaf III, um dos passatem-
pos favoritos da ilha, principalmente 
nos fins de semana. Plage de Saint-Jean; 
nikkibeach.com.

Sucesso das alturas

SANTA FE
Uma recomendação para os que gostam 
de sossego, este hotel simples proporcio-
na incríveis vistas panorâmicas do alto 
da montanha onde está situado. Pode-se 
notar a dedicação de seu proprietário, do 
mahi-mahi (um tipo de peixe) fresco com 
coco ao club sandwich de lagostim à enge-
nhosa torta de tomate. Route Lurin.
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ONDE FICAR O elegan-

te  Cheval Blanc 
St-Barth Isle de 
France, com 40 quar-

tos, se ergue na praia 

Flamands, uma das 

mais bonitas da ilha. 

Peça uma mesa “pé na 

areia” no bar da praia 

e almoce uma salada 

niçoise com croque 

monsieur trufado 

enquanto modelos 

de pernas compridas 

fazem uma apresen-
tação de moda com 

roupas da boutique 

do hotel. Hospede-se 

num bangalô rodeado 

por um jardim exu-

berante. Há rumores 

de que o hotel será 

ampliado em breve. 

Quartos duplos a 

partir de US$ 700, in-

cluindo café da manhã 

e US$ 100 de crédito 

para uso no spa.

 

O sensual Eden Rock 
– St Barths, de 34 

quartos, mima os 

hóspedes com uma 

localização no coração 

do agito de Saint 

Jean. Entregue-se a 

uma refeição epicuris-

ta no On the Rocks, 

que tem a mais im-

pressionante vista da 

ilha. Quartos duplos 

a partir de US$ 915, 

incluindo café da ma-

nhã e um kit de praia 

contendo uma sacola 

com a marca do hotel 

e sandálias.

Situado no alto do 

morro, numa proprie-

dade de 17 hectares, o 

Hôtel Le Toiny, com 

14 quartos, continua 

em evidência mesmo 

sob nova direção, com 

uma reforma que inclui 

um popular clube de 

praia, uma boutique e 

mais villa suites (cada 

uma com uma pe-

quena cozinha e uma 

piscina particular). 

Gourmands vêm para 

cá atraídos pelo status 

Relais & Châteaux. 

Quartos duplos a partir 

de US$ 1.020, incluin-

do café da manhã e 

US$ 100 de crédito 

para o jantar.

Um resort familiar de 

67 quartos, o Le Gua-
nahani impressiona 

com seus quartos 

bonitos e coloridos, 

muitas opções para 

comer e extensas 

praias. Não perca o 

spa, o maior da ilha. 

Quartos duplos a 

partir de US$ 675, 

incluindo café da 

manhã, almoço para 

dois durante a estadia 

e um presente de 

boas-vindas.

Escondido numa en-

seada, o Le Sereno, 

com 36 quartos, exa-

la uma atmosfera 

sossegada, graças à 

decoração minimalista, 
que funciona como 

pano de fundo para o 

azul vívido do oceano, 

a poucos passos dali. 

Para a melhor vista, 

peça a suíte de um 

quarto com piscina 

particular. Quartos 

duplos a partir de 

US$ 668, incluindo 

traslados para o aero-

porto, café da manhã, 

US$ 100 de crédito 

para uso no spa, 

uma garrafa de rosé, 

uma sacola de praia 

e sandálias.

Para ainda mais 
privacidade, consi-

dere uma das 225 

villas do St. Barth 
Properties, que vão de 

apartamentos de um 

quarto a propriedades 

de 11 quartos. Viajan-

tes Virtuoso recebem 

uma sacola de praia e 

uma amostra de rhum 

agricole local.  

Como se hospedar com estilo.
AR FRANCÊS

(B
O

L
S

A
 E

 P
IS

C
IN

A
) 

C
O

U
R

T
E

S
Y

 L
E

 S
E

R
E

N
O

Jardim secreto

TAMARIN 
Não se intimide com este local supos-
tamente remoto – um jantar romântico 
aqui é obrigatório. Os jardins amplos e 
exuberantes do Tamarin compõem o 
cenário de sonho, e seu menu franco-
-asiático inclui lagosta com azeite de 
coco e baunilha, tempurá de camarão 
com molho tartar de lima e gengibre e 
outras sublimes opções. Procure por um 
moderno souvenir na boutique com ar-
tigos bem selecionados. Route de Saline; 
tamarinstbarth.com. 
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A ESSÊNCIA da 
INSPIRAÇÃO

O mais novo membro da família Silversea já chegou e é arte pura em movimento. Com design inspirado na herança 
italiana e no trabalho artesão excepcional, este navio vai embalar seus sonhos enquanto navega de um porto mais 

perfeito para o outro. Oito restaurantes excelentes com menus gourmet sob medida para comtemplar todos  
os gostos, suítes espaçosas – que podem ser combinadas para fazer viagens de família mais agradáveis, espaços  

abertos aconchegantes, salões elegantes, um teatro de última geração, um clube de jazz, três jacuzzis e um  
impressionante spa são apenas algumas das amenidades que você irá desfrutar a bordo.

Para reservar sua suíte, entre em contato com  
seu Consultor de Viagem Virtuoso®

9 NAVIOS ÍNTIMOS • 7 CONTINENTES • MAIS DE 800 DESTINOS • POSSIBILIDADES INFINITAS

AGORA NAVEGANDO PELO MEDITERRÂNEO  
EM SUA TEMPORADA INAUGURAL
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20 HOTÉIS, VILLAS E LODGES INTIMISTAS QUE MERECEM ENTRAR NA SUA LISTA.
Nada é mais especial do que fazer o check-in em um hotel-boutique. É como se você estivesse sendo 
convidado a entrar em uma pequena porção desconhecida do mundo: um quarto de sonho dentro de 
uma casbá marroquina, uma pousada litorânea com vista panorâmica da Nova Zelândia ou uma casa 
na árvore diante de sua própria praia particular no México. Estes 20 hotéis – cada um com menos de 

20 quartos – provam que menos, muitas vezes, é realmente mais.  

Pikaia Lodge, 
nas Ilhas Galápagos.

EDITADO POR AMY CASSELL
REPORTAGEM ADICIONAL POR ELAINE GLUSAC

PEQUENAS
MARAVILHAS

P O R
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Uma rara opção em terra nas remotas
Ilhas Galápagos, este ecolodge pratica 
a sustentabilidade que prega. Os 
quartos destacam matéria-prima 
local (pedra vulcânica, teca, bambu) 
e painéis de energia solar alimentam 
a eletricidade da ilha. Restrições am-
bientais impostas à comida importada 

ajudaram a criar uma cozinha que 
produz os próprios queijos, vinagre 
e fermento para panificação, além 
de servir café cultivado no lodge. Há 
uma grande chance de você ver uma 
tartaruga gigante perambular do 
lado de fora durante o café da manhã: 
depois de replantar a antiga fazenda 

bovina com 12 mil árvores nativas, 
o lodge instituiu uma reserva para 
proteger o mascote não oficial da ilha. 
Roteiros de quatro dias custam a partir de 
US$ 4.372 por pessoa, incluindo traslados 
entre o hotel e o aeroporto, atividades no 
mar, todas as refeições e uma massagem 
cortesia para duas pessoas. 

PIKAIA
LODGE 

Ilha Santa Cruz,
Equador

14
QUARTOS 

Brinque de Robinson 
Crusoé nesta ilha particu-
lar de cinco hectares com 
uma equipe intuitiva que 
leva drinques até sua rede, 
sincroniza sua playlist com 
o sistema de áudio do resort 
e ainda pesca alguns peixes 
sob demanda. No fim da 
tarde, enquanto os hóspe-
des – não mais do que oito 
por vez – estão distraídos 
com o pôr do sol, a equipe 
silenciosamente dispõe 
100 luminárias ao redor 
do jardim, o que promove 
um etéreo retorno até os 
elegantes e isolados bures –
cabanas tradicionais de 
Fiji feitas com madeira e 
palha. Locação para uso 
exclusivo para 8 hóspedes: 
a partir de US$ 737 por 
pessoa, incluindo todas
as refeições, bebidas,
traslados e atividades.

DICA
“Peça à equipe para lhe servir 
champanhe e sobremesa no 
lindo bure a céu aberto do 

resort, situado no lado oposto 
ao das acomodações na ilha. 

É o lugar perfeito para um 
refúgio romântico.” 

– Leah Winck, consultora de 
viagens Virtuoso

DOLPHIN 
ISLAND     

Fiji  

4
BURES 

Visão a partir do Sumaq Spa do Pikaia 
e (à esquerda) um morador da ilha. 

Na Dolphin Island, as refeições são 
servidas onde o hóspede desejar.

P O R
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Este oásis repleto de palmeiras 
próximo ao Saara, a cinco horas 
de carro de Marrakech, não é 
uma miragem – o proprietário 
Thierry Teyssier prefere a palavra 
“fantasia”. A equipe satisfaz 
desejos com estilo: um ponto de 
descanso com kilims almofadados 
surpreende os caminhantes, uma 
massagem os espera em uma 
plantação de oliveiras e um pique-
nique é posto próximo às ruínas 
que existem na vizinhança. Os 
quartos nesta casbá (fortaleza) 
do século 19 são ricamente deco-
rados e extravagantes, forrados 
com reluzentes tecidos e azulejos 
marroquinos – tudo a ver com 
o lugar, uma vez que Dar Ahlam 
significa “casa dos sonhos” em 
árabe. Quartos duplos a partir de 
US$ 569, incluindo café da manhã e 
uma massagem cortesia para dois.   

Este resort na Ilha Norte inspira o ermitão cinco-estrelas que existe 
em todos nós. A propriedade no alto de um penhasco apreende todo 
o magnífico esplendor da Bay of Islands, cercada de água turquesa 

e ilhas que parecem balas de goma (a maior das villas, Rahimoana, tem até 
paredes corrediças de vidro que proporcionam vistas de aproximadamente 
360 graus). Mas a emoção aqui, para além da localização, está nas generosas 
porções de privacidade e mordomia que o lugar oferece. As villas (cada uma de 
um a quatro quartos) estão isoladas umas das outras dentro dos 30 hectares 
subtropicais da propriedade. Eu fui mimada além do limite da razão com um 
festival multicolorido de frutos do mar, preparado por um chef particular 
na minha cozinha, minha própria piscina infinita e deque circundante e até 
canções noturnas (bem, grunhidos, na verdade) dos kiwis residentes. Mais 
libertador ainda: o luxo de fazer o que eu quisesse, e quando quisesse – a equi-
pe do hotel encheu minha geladeira com reposições para o café da manhã, me 
trouxe da cidade um jantar tailandês que pedi numa certa noite e, de modo ge-
ral, adotou uma atitude “nada é demais ou de menos”. Um personal trainer e 
um terapeuta corporal estão sempre disponíveis, uma das villas vem com um 
Porsche Cayenne emprestado e as canções dos kiwis são sempre cortesia da 
casa. As villas custam a partir de US$ 907, incluindo uma garrafa de champanhe 
na chegada, café da manhã e bandeja de frutas frescas diariamente, uma caminha-
da guiada na natureza e traslados até Russell.  – Marika Cain, editora-executiva

EAGLES NEST   
Russell, Nova Zelândia  

5
VILLAS 

DAR AHLAM  
Skoura, Marrocos

14
QUARTOS 

ESCOLHA 
DA EDITORA

Isolamento moderno: a villa Rahimoana, 
com quatro quartos, no Eagles Nest.

Uma suíte do Dar Ahlam e 
(acima) a piscina do hotel.
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Atividades sazonais são 
abundantes nesta proprie-
dade em meio à Green 
Mountain National Forest: 
em janeiro, caminhadas 
na neve seguidas de noites 
diante de lareiras a lenha; em 
maio, canoagem no Mad River 

Nosso novo modo favorito de observar baleias: tomando café com leite 
numa das sacadas do La Aldea, uma casa na árvore de três andares dentro 
do Imanta. Todos os quartos neste resort isolado na costa mexicana do 
Pacífico estão no meio da selva, mas só La Aldea, com capacidade para uma 
família de quatro pessoas, tem praia particular, acessada por uma trilha 
escondida debaixo de uma grande figueira. No caminho para a praia, faça 
um desvio até uma das três piscinas alimentadas por cachoeiras.
Uma noite em La Aldea custa US$ 5.500, incluindo café da manhã e um jantar 
cortesia para duas pessoas.  

THE 
PITCHER 

INN   
Warren, Vermont, EUA 

IMANTA 
RESORTS    

Punta de Mita, México  

13
QUARTOS 

11
QUARTOS 

A casa na árvore do Imanta 
Resorts, longe de primitiva, 

tem TV via satélite e wi-fi.

P O R
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e piqueniques pós-trilhas. 
Quartos projetados um 
a um capturam todo o 
espectro de design da 
Nova Inglaterra, de casas 
de fazenda coloniais a 
cabanas de pescadores, 
mas por trás da fachada 
rústica da pousada o que 
se esconde é uma refinada 
gastronomia. Os tesouros 
culinários de Vermont 
(pense em codornas, quei-
jos artesanais e cogumelos 
selvagens) brilham no 275 
Main, e a mesa privada da 
adega é perfeita para pedi-
dos de casamento. Quartos 
duplos a partir de US$ 375, 
incluindo café da manhã e 
crédito de US$ 100 no spa.  

A decisão de deixar Anchorage e abrir um remoto lodge de pesca com mosca em 
1982 se transformou num recompensador negócio de família para o guia de natu-
reza Carl Dixon e sua esposa, a chef e autora de livros de cozinha Kirsten Dixon. 
Eles possuem e operam o Winterlake Lodge, perto do Denali National Park, e o 
Tutka Bay Lodge, um refúgio costeiro próximo de Homer. Kirsten transmitiu seu 
amor pela cozinha à filha Mandy Dixon, que voltou para casa em 2008 depois 
de uma experiência com o chef Thomas Keller em Napa. (A filha mais velha do 
casal, Carly, ensina ioga e conduz excursões de pesca no lodge.) Kirsten e Mandy 
supervisionam a programação culinária do Tutka Bay, que inclui um time de 
chefs e uma escola de cozinha.

TUTKA BAY 
LODGE   

Kachemak Bay, Alaska, EUA   

Qual é a sua filosofia culinária?  
KIRSTEN: Nós combina-

mos técnicas globais 

com ingredientes orgâni-

cos locais. Por exemplo, 

passamos um mês no 

Marrocos no ano pas-

sado e encontramos 

muitas semelhanças 

entre as cozinhas marro-

quina e do Alasca… nós 

apenas usamos salmão 

em vez de cordeiro.

Qual foi a primeira receita 

familiar que você aprendeu?

MANDY: Um patê de sal-

mão defumado com 

cardamomo que a mi-

nha mãe sempre fez. 

Quando eu saí para fazer 

faculdade, tornou-se meu 

petisco oficial para levar 

nas festas.

Quais tipos de ingre-

dientes os estudantes 

de cozinha podem encon-

trar nas saídas de coleta?  

KIRSTEN: Framboesas, 

cogumelos silvestres e 

alfaces-do-mar – uma 

alga que parece celofa-

ne verde quando seca. 

Nós a colocamos em 

tudo; eu até a espalho 

sobre a pipoca. 

A melhor forma de matar 

a fome em Tutka Bay?  

KIRSTEN: Remar de caia-

que até nossa fazenda 

de ostras, a poucos 

quilômetros daqui, e co-

letar as próprias ostras 

para o jantar.

E o vinho perfeito para 

este tesouro bivalve?  

MANDY: Eu gosto dos vi-

nhos neozelandeses da 

Oyster Bay, que combi-

nam bem. Um bom rosé 

também é legal.

Pacotes de duas noites a par-
tir de US$ 3.725 por pessoa, 
incluindo traslados em táxi 
aquático, todas as refeições 
e atividades e um crédito de 
US$ 100 para uso no lodge.

5
QUARTOS 

Em sentido horário, 
a partir do alto, à esquerda: 

happy hour no The Pitcher 
Inn, vieiras seladas no 275 

Main e a cama em tronco de 
árvore da Trout Room.

Kirsten e (à esquerda) 
Mandy Dixon.

Os hóspedes do Tutka Bay 
chegam de barco da vizinha Homer. 
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BELMOND KHWAI 
RIVER LODGE     

Moremi Game Reserve, Botsuana 

Nos safáris deste lodge próximo ao Delta do Okavango, em Botsuana, os 
hóspedes podem avistar cães-selvagens-africanos, girafas-de-angola e 
quase 500 espécies de aves. A contemplação da fauna continua na Khwai 
Suite, chalé de frente para o rio que abriga talvez o mais delirante banhei-
ro externo da savana, equipado com uma banheira de cobre, um chuveiro 
a céu aberto e uma piscina com vista para os hipopótamos tomando 
banho ali perto. Khwai Suite a partir de US$ 870 por pessoa, incluindo todas 
as refeições e atividades, além de uma massagem cortesia.  

A consultora de viagens  
Claire Schoeder nos conta 
por que este castelo do sé-

culo 19 nas Highlands escocesas é um 
de seus lugares preferidos. 

1 “O Quarto 23, Glen Nevis, repousa so-

zinho ao fim de uma escada particular. 

Uma estadia aqui faz parecer que você está 

escondido no seu próprio mundo de luxo.”

2 “Ben Nevis, a montanha mais alta 
do Reino Unido, é a paisagem que 

emoldura o castelo. Uma caminhada pelo 

jardim, não importa a época do ano, sem-

pre me traz alegria.”

3 “O jantar no Albert and Michel Roux Jr 

é uma experiência memorável num 

maravilhoso cenário rural. Se você deseja 

jantar às 20h, faça a reserva para às 19h30, 

assim pode desfrutar de canapés e aperiti-

vos com outros hóspedes antes de jantar.”

4 “A gerente-geral Jane Watson está em 

Inverlochy há 36 anos. Sempre que 

visito o castelo, é ela quem me recebe. 

Jane trata os hóspedes como importantes 

visitas em um lar muito amado.”

5 “Leve o Rolls-Royce Phantom do hotel 

para uma volta ou peça a seu consultor 

de viagens para reservá-lo para um dos 

traslados. Nada mais fará você se sentir 

como uma rainha ou um rei.” 

Quartos duplos a partir de US$ 568, in-
cluindo café da manhã e um piquenique 
ou chá da tarde. 

INVERLOCHY 
CASTLE HOTEL

Fort William, Escócia 

5 COISAS 
QUE AMO

O arquipélago particular de David 
Copperfield não é nenhum truque 
de mágica. O luxuoso refúgio 
hospeda no máximo 24 pessoas de 
um único grupo, acomodadas em 
cinco villas, que vão de um bangalô 
à beira-mar com dois quartos a uma 
mansão de 10 mil metros quadrados 
com duas cozinhas, sauna parti-
cular e um alpendre em torno. O 
refúgio é favorito para casamentos 
e reuniões em família, com dezenas 
de opções de atividades: relaxe em 
uma das 40 praias privadas, navegue 
num catamarã de 28 pés ou chame 
a equipe para criar uma caça ao 
tesouro para as crianças. A locação 
da ilha (mínimo de 5 noites) custa a 
partir de US$ 39.000 por noite para 12 
hóspedes, incluindo todas as refeições, 
bebidas e amenities. Cada hóspede 
adicional (até 24) custa US$ 1.500. 

15
CHALÉS 

MUSHA 
CAY  

The Exumas, Bahamas 

5
VILLAS 

17
QUARTOS 

Inveja molhada: o banheiro 
externo da Khwai Suite.

Vista para o Inverlochy 
Castle Hotel, na Escócia.

Bangalôs à beira-mar
em Musha Cay.

P O R
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Enquanto a hospedagem em residências de luxo cresce 
em popularidade, o La Réserve eleva o patamar – literal-
mente –, garantindo que cada um de seus apartamentos 
(de um a quatro quartos) na Place du Trocadéro ofereça 
vistas sem obstruções da vizinha Torre Eiffel. Saboreie-as
com uma garrafa da adega (cada apartamento tem a sua), 
cheia de vinhos vintage da vinícola do proprietário em 
Bordeaux. Deixe o resto das provisões com o mordomo, 
que está disponível 24 horas por dia, e desfrute da 
vantagem de acesso às famosas quadras de tênis onde 
acontece o Torneio de Roland-Garros. Apartamentos a 
partir de US$ 1.693, incluindo café da manhã, uma garrafa 
de champanhe e uma massagem cortesia para duas pessoas. 

Nos arredores de um dos maiores parques 
nacionais da Índia, o Aman eleva o conceito clássico 
de acampamento na natureza – o básico se torna gla-
moroso. Aqui, a maneira ideal de passar o dia:

8h: Acorde com o canto do 

martim-pescador em uma 

tenda inspirada no Império 

Mugal; em seguida, seu 

mordomo servirá omele-

tes de massala. Excursão 

desta manhã: um passeio 

ao forte de Ranthambore, 

um complexo do século 18, 

com antigos pavilhões, 

templos e mesquitas. 

11h: Refresque-se no 

bawadi, uma piscina no 

deserto projetada para 

se assemelhar aos poços 

tradicionais indianos.

12h30: O almoço é servido 

sob a sombra de uma 

árvore – peça o thali do 

Rajastão, composto de 

ingredientes frescos do 

jardim orgânico particular.

14h: Procure a tenda do 

spa para uma massagem 

Poornvandana, um 

tratamento ayurvédico 

tradicional que emprega 

óleos aquecidos para 

estimular a circulação e 

ajudar no relaxamento.

16h: Faça um safári em 

busca de tigres ao entar-

decer no Ranthambore 

National Park. O antigo 

campo de caça real é hoje 

um dos melhores lugares 

do país para ver animais 

na natureza.

19h: Relembre as aven-

turas do dia perto da 

fogueira. Um membro da 

equipe ficará feliz em lhe 

apontar acima as conste-

lações no céu.

Quartos duplos a partir 
de US$ 1.000, incluindo 
café da manhã e uma 
massagem cortesia. 

AMAN-I-KHAS    
Sawai Madhopur, Índia 

UM DIA PERFEITO

LA RÉSERVE 
PARIS 

APARTMENTS    
Paris, França 

10
APARTA-
MENTOS

10
TENDAS 

Mimos das tendas do Aman-i-Khas: 
teto em dossel com seis metros de compri-

mento, poltronas e banheira de mármore.

Viva como um 
parisiense no La Réserve. 
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A duas horas ao norte de Buenos Aires começa o 
território gaucho, onde os vaqueiros argentinos 
povoam as estâncias do Pampa. Martin Tatta  
cresceu perto da estância La Bamba de Areco, 
uma antiga casa particular em estilo colonial, 
aprendendo as artes dos gauchos e aprimorando 
uma técnica que lhe rendeu fama para além da 
fazenda: Tatta é um verdadeiro encantador de 
cavalos, o que significa que ele consegue domar 
um animal sem usar o chicote ou outros métodos 
agressivos. Ele mostra seu trabalho em apre-
sentações diárias para os hóspedes – uma série 
impressionante de graciosas manobras e coman-
dos aos quais os cavalos respondem calmamente.

Como você aprendeu 

a trabalhar tão bem 

com os cavalos? Cresci 

numa fazenda com 

meu pai. Ninguém me 

ensinou; eu apenas 

comecei a interagir 

com os cavalos. 

Como os hóspedes 

reagem à sua apre-

sentação? Alguns se 

surpreendem, outros 

ficam quietos e alguns 

até choram. Eles fazem 

muitas perguntas: 

“Como você faz isso?!”, 

“Onde você consegue 

tanta confiança?”, 

“Quanto tempo leva para 

domar um cavalo?”. 

E quanto tempo leva? 

Geralmente, cerca de um 

ano e meio por cavalo.  

A melhor maneira de 

experimentar a cultura 

gaucha: Faça um pas-

seio a cavalo guiado 

pelos campos. Antes 

de sair, mostramos aos 

hóspedes como cuidar 

do cavalo, pôr a sela e 

aprontar o animal para 

o passeio.   

Quando você não está 

em La Bamba, onde 

podemos encontrá-lo? 

Numa pulpería (bar) 

local, bebendo Fernet e 

Coca-Cola com outros 

gauchos e cantando 

canções tradicionais.

Quartos duplos a partir 
de US$ 590, incluindo 
todas as refeições e um 
tour privado para San 
Antonio de Areco. 

DICA
“A visita a uma estância é um ótimo passeio de um dia partindo de Buenos 

Aires e uma oportunidade maravilhosa de conhecer a cultura gaucha. 
Recomendo ir durante a semana; os fins de semana costumam estar

lotados com outros viajantes. Não deixe de provar um mate e saborear um 
delicioso asado (churrasco) no almoço.”  

– Paula Lanusse, consultora de viagens Virtuoso 

Roma, é claro, está cheia de ruínas, mas só os hóspe-
des de La Posta Vecchia têm acesso aos tesouros do 
museu particular do hotel. Em exposição, centenas de 
relíquias e mosaicos recuperados da villa de 200 a.C. 
que existia onde hoje se ergue o La Posta. Outro 
tesouro desta propriedade costeira – a 40 minutos 
de carro a oeste da Cidade Eterna – é a cozinha do 
chef Antonio Magliulo, que cultiva a maior parte dos 
ingredientes usados no restaurante The Cesar em 
seu jardim orgânico. Os hóspedes podem combinar 
artefatos e antepastos em um jantar privado no 
museu. Quartos duplos a partir de US$ 453, incluindo 
café da manhã e crédito de US$ 100 para o spa. 

LA POSTA 
VECCHIA    

Palo Laziale, Itália 

19
QUARTOS

Charme litorâneo 
à moda antiga no 
La Posta Vecchia.

Polo, esporte nacional, na 
Estancia La Bamba de Areco.

P O R

ESTANCIA 
LA BAMBA 
DE ARECO    

11
QUARTOS 

San Antonio de Areco, Argentina 

O encantador de cavalos de San 
Antonio de Areco, Martin Tatta.

VIRTUOSO LIFE28



(M
O

R
G

A
N

’S
 R

O
C

K
) 

L
U

IS
 G

A
R

C
ÍA

   
 

THE LODGE, 
VERBIER    

Verbier, Suíça 

Quando tenho a felicidade de 
respirar (ou tragar, de certo modo, 
avidamente) o ar fresco da monta-

nha suíça, uma frase vem à mente: atmosfera 
rarefeita. Eu a encontro no coração da Suíça 
de fala francesa, a duas horas de Genebra, 
onde o lodge privado de Richard Branson 
combina com o ambiente de vila alpina no 
qual habita – vibrante, inteligente e refinado. 
Este chalé tipicamente suíço está disponível 
para locação para uso exclusivo de até 18 
pessoas nos meses mais frios, incluindo uma 
piscina interna, banheiras de hidromassagem 
interna e externa e acesso à pista de esqui. 
A temporada de inverno atrai também não 
esquiadores, que apreciam a elegante vida 
social: depois de algumas horas nas casas 
noturnas Casbah, Carve ou Farm Club, eles 
podem dançar noite adentro na própria pista 
do hotel – o bar nunca fecha. Os quartos do 
lodge podem ser reservados separadamente 
nos meses mais quentes, uma época mais pró-
xima do meu coração amante da Suíça, para 
longas caminhadas entre flores silvestres e 
paradas estratégicas para comer nos restau-
rantes de montanha que servem fondue e 
vinho local. Desfrute das vistas privilegiadas 
do Chez Dany ou do La Marlenaz antes de 
voltar ao lodge – nessa altura, parecerá sua 
própria casa. Obrigado, Sir Richard. Locação 
por sete noites a partir de US$ 85.780 (dezembro 
a abril) e quartos duplos a partir de US$ 900 
( junho a setembro), incluindo todas as refeições 
e duas massagens cortesia. The Lodge, Verbier, 
estará fechado entre 22 de abril e 1 de junho. 
– Annie Fitzsimmons, editora digital 

9
QUARTOS 

ESCOLHA 
DA EDITORA

O paraíso de neve 
de Richard Branson. 

Há espaço o bastante para explorar 
os 1.600 hectares desta proprieda-
de, um misto de lodge descolado de 
praia com reserva natural. Comece 
o dia ajudando no trabalho diário 
da fazenda, coletando ovos e 
preparando tortillas caseiras para o 
café da manhã. Depois, parta para 
um safári em busca de macacos ou 
um passeio de caiaque pelo estuá-
rio. Sofás-cama pendurados por 

cordas reforçam o clima de casa 
na árvore dos rústicos bangalôs e 
villas do resort, empoleirados sobre 
uma praia particular com quase 
dois quilômetros de extensão. De-
pois do pôr do sol, as ondas brilham 
fosforescentes. Bangalôs a partir 
de US$ 265, incluindo um drinque de 
boas-vindas, um pacote de café local, 
café da manhã e crédito de US$ 100 
para uso no resort.  

MORGAN’S ROCK 
HACIENDA & ECOLODGE   

San Juan del Sur, Nicarágua   

18
BANGALÔS

Coquetéis artesanais e 
(à direita) café da manhã 
caseiro no Morgan’s Rock.

A piscina do Morgan’s Rock tem vista para a 
praia privada do lodge, um sítio de proteção 
aos ninhos de tartarugas-marinhas. 
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A primeira vez que tentamos encontrar o Palazzo 
Margherita, o motorista o deixou passar. Lentamente 
voltando pela avenida principal de Bernalda, espiamos 

para fora do carro em busca de pistas, até finalmente parar para 
perguntar num diminuto café onde alguns moradores locais 
tomavam espressos debaixo de guarda-sóis vermelhos. “Sì, sì, sei 
qui”, eles disseram, apontando para um par de discretas portas 
azuis, sem sinalização. Havíamos, de fato, chegado. O hotel é um 
projeto apaixonado do diretor de cinema Francis Ford Coppola, 
cujo avô partiu desta cidade medieval na Basilicata, uma subes-
timada região no sul da Itália. Os que tiverem a sorte de entrar 
no palácio de 1892 descobrirão um pátio murado onde arcos 
emolduram um jardim pontuado por fontes, treliças e um cami-
nho de pedra que leva à glamorosa piscina de fundo preto. Acima, 
sacadas de ferro circundam suítes adornadas com candelabros 
de Murano, afrescos pintados à mão, rica azulejaria e banheira 
com pés que simulam patas de animais. Depois de um dia explo-
rando a cidade-caverna de Matera, não queríamos nada além 
de permanecer enclausurados detrás das portas do hotel, pedir 
pizza e vinho e assistir a um filme italiano no salão transformado 
em sala de cinema no andar de cima. Quartos duplos a partir de 
US$ 520, incluindo café da manhã e crédito de US$ 100 para uso no 
hotel.  – Elaine Srnka, diretora editorial

Há vistas incríveis do monte Wellington daqui, desde que você consiga tirar os olhos do interior. Uma estadia nesta propriedade de 
1847, construída no estilo Regência inglês, pode parecer uma festa do pijama num museu, só que equipada com camas artesanais 
e adega de vinhos. De obras de Picasso, Warhol e Hockney a porcelanas chinesas da dinastia Han e estátuas budistas do século 11, 
a arte preenche todos os quartos, inclusive alguns dos espaços privados de uso dos hóspedes. Um jardim de inverno adjacente se 
conecta ao jardim externo, um cenário ensolarado para degustar os pinot noirs locais do Coal River Valley. Quartos duplos a partir de 
US$ 315, incluindo café da manhã e crédito de US$ 75 nas refeições. 

PALAZZO 
MARGHERITA    

Bernalda, Itália

9
QUARTOS 

ISLINGTON HOTEL     
Hobart, Tasmânia 

11
QUARTOS 

ESCOLHA 
DA EDITORA

O refúgio italiano de Coppola, em sentido horário a partir de cima:
a área da recepção; a suíte Francis, inspirada no norte da África; 
e a piscina do hotel dentro do jardim murado. 

O jardim de inverno de Islington e (à direita) 
uma das muitas instalações de arte do hotel. 

P O R
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Joan Bailey, consultora de viagens Virtuoso, ama este refúgio de 
descanso por seu design vivaz e fácil acesso às praias.

1 “O hotel está 

situado no Quadra-

do de Trancoso, uma 

antiga vila de pesca-
dores de 500 anos de 

idade, cheia de casas 

restauradas e lojas 

de artesanato. Nunca 

havia conhecido uma 

propriedade integrada 

a seu entorno de modo 

tão significativo.”

2 “Os bangalôs, cha-

mados de casas, 

fazem você se sentir 

como se estivesse dor-

mindo na residência de 

um parente. Para vistas 

do Quadrado, reserve 

a casa Seu Pedrinho, 

com um quarto.”

3 “Eu adoro as 

cores vibrantes 
das flores – hibiscos, 

buganvílias, orquídeas 

nativas e outras – que 

florescem pelo alegre 

jardim do hotel.”  

4 “A praia Barra do 

Rio Trancoso está 

a oito minutos de cami-

nhada. Para as melhores 

vistas, reserve uma das 

cabanas privadas do 

Uxua para o dia.”

5 “Você encontrará o 

Uxua Praia, o sosse-

gado bar do hotel, num 

antigo barco de pesca-

dor que o mar trouxe 

alguns anos atrás. 

Drinques frescos e 

frutados são prepara-

dos bem na sua frente.” 

Quartos duplos a partir 
de US$ 452, incluindo 
traslado de ida ou volta 
para o aeroporto e café 
da manhã.  

5 COISAS 
QUE AMO

UXUA CASA 
HOTEL & SPA

Trancoso, Brasil

11
QUARTOS 

Quem não se encanta com as fotos de Santorini, 
onde as construções em branco reluzente e as igrejas 
de cúpula azul se penduram sobre os penhascos 

desta ilha vulcânica do Mar Egeu? O que essas lindas fotos 
não mostram: hordas de turistas que povoam as ruas de Fira, 
a capital, onde os navios de cruzeiro aportam. Depois de 
chegar, devo admitir que senti um certo desapontamento em 
relação ao meu ilusório destino de sonho – até que me refugiei 
no Canaves Oia Hotel, na vila de Oia (pronuncia-se Ia). De 
propriedade de Markos Chaidemenos e sua família, este é exa-
tamente o reduto idílico que sempre imaginei, com um design 
espaçoso e contemporâneo que agrada a qualquer minimalista. 

As construções em branco vivo resplandecem contrastadas 
com o céu e o mar, e muitos quartos foram literalmente feitos 
em cavernas, onde o tema branco-sobre-branco continua. 
Conforme você explora a propriedade, por caminhos sinuo-
sos e íngremes (deixe os saltos altos em casa) que atravessam 
dramáticos vãos de porta e terraços cobertos de buganvílias, 
a visão da caldeira vulcânica surge a cada esquina. É o cenário 
perfeito para contemplar o mar, com uma taça de vinho bran-
co local, imaginando a cidade perdida de Atlântida. Destino 
de sonho entregue – e sem necessidade de Photoshop. Quartos 
duplos a partir de US$ 521, incluindo café da manhã, uma garrafa 
de vinho e US$ 100 de crédito para o jantar.  – Elaine Srnka  

CANAVES OIA 
HOTEL     

Santorini, Grécia 

18
QUARTOS 

ESCOLHA 
DA EDITORA

Nossa modelo de capa: a piscina 
do Canaves Oia Hotel e (à direita) 
a área de recepção a céu aberto.

A ensolarada casa 
Seu Pedrinho, do Uxua.
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Destino de design:
Svenskt Tenn, em Östermalm.

PARA ALÉM DO SEU NÚCLEO TURÍSTICO, 
A CAPITAL SUECA TRANSBORDA ENCANTO. 

POR INGRID K. WILLIAMS
FOTOS DE DAN KULLBERG
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Nytorget 6. Foi aqui que Estocolmo 
cultivou sua fama de cidade sinônimo 
do cool nórdico espontâneo.

Mas Södermalm representa apenas 
uma pequena parte daquilo que faz de 
Estocolmo um lugar tão irresistível, so-
bretudo porque cada bairro dessa linda 
cidade acabou desenvolvendo a própria 
personalidade. Alguns são bastiões da 
alta gastronomia, onde a incandescen-
te moda culinária New Nordic inflamou 
o interesse mundial pela busca de in-
gredientes nativos, pelas conservas de 
vegetais e pelo peixe defumado. Em ou-
tros distritos, tendências da moda e do 
design nascem diariamente. Compõem 

também essa mistura bares descolados 
e casas noturnas para fazer você mergu-
lhar nas longas e cálidas noites da capital 
sueca – tudo isso numa cidade compacta. 
Välkommen till Stockholm.

 
ÖSTERMALM
Este enclave na zona leste da capital sue-
ca concentra as áreas residenciais mais 
exclusivas da cidade, com imponentes 
edifícios do fim do século 19 e simpáticas 
fachadas de tijolos. Depois da meia-noite, 
cordas de veludo vermelho organizam a 
juventude linda e loira nas filas do lado de 
fora das danceterias e dos lounges privados 
ao redor de Stureplan, uma grande praça 
associada à vida noturna de Estocolmo. 

A despeito da concentração de casas 
noturnas, a área foi por muito tempo 
vista como conservadora e um tanto 
entediante. Mas não agora: os mais ta-
lentosos jovens chefs do país invadiram 
o bairro, abrindo restaurantes sur-
preendentes. E as inigualáveis ofertas 
de design vão do ecletismo atemporal ao 
minimalismo moderno. 

Östermalms Saluhall
Uma reforma de Saluhallen, o mais 
importante mercado gastronômico da ci-
dade, aberto na década de 1880, manterá 
fechado o edifício histórico que lhe serve 
de sede até 2018. Enquanto isso, os comer-
ciantes têm levantado suas barracas do 
outro lado da rua, em um mercado tempo-
rário na Östermalmstorg. Esse espaço é o 
sonho de todo amante da comida: queijos 
curados suecos em Tysta Mari, pães de 
cardamomo frescos em Vete-Katten, 
arenque em conserva em Melanders  

ÃO CONSIGO LEMBRAR DA 
minha primeira visita a Estocol-
mo, mas eu vi as fotos. Era verão, 
e eu tinha apenas alguns meses

de idade, embrulhada pela minha mãe 
em suéteres de listras amarelas e gorros 
de tricô naquela que seria minha primei-
ra viagem a seu país natal. 

Com o passar dos anos, meus interesses 
foram mudando, e as visitas me levaram 
a diferentes partes da cidade. Quando 
criança, corri com meus primos suecos 
pelas vielas sinuosas da Cidade Velha, ou 
Gamla Stan, desviando de turistas ao lon-
go do trajeto para chegar mais rápido aos 
saborosos pães de cardamomo das an-
tigas cafeterias. Na adolescência, gastei 
minhas economias nas amplas galerias 
de Norrmalm, o agitado distrito central 
onde a H&M (a cadeia de fast-fashion sue-
ca) parece ter uma loja em cada esquina. 

Hoje, eu chamo Södermalm de lar.
O agora descolado bairro ao sul do 
centro ficava além dos limites da ci-
dade na minha juventude, marcado 
por uma reputação perigosa que atual-
mente é difícil de imaginar. Agora, 
em Söder – como os moradores locais 
chamam esse distrito insular –, é bem 
possível que você encontre algum 
pop star sueco fazendo compras no 
mercado gourmet Urban Deli (“Hej, Ve-
ronica!”) ou aviste um blogueiro com 
milhares de seguidores no bar do bistrô 

Em sentido horário, 
a partir da esquerda: 
Museu Sven-Harrys, 
uma vista de Östermalm 
e um sorridente fika no 
Kaffeverket, em Vasastan.
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design escandinavo, dos tecidos impres-
sos do arquiteto sueco Thomas Sandell 
aos esculturais candelabros de metal de-
senhados por Claesson Koivisto Rune. 
Sibyllegatan 31; asplund.org.

Svenskt Tenn
A atrevida confusão de cores e padrona-
gens à venda neste empório clássico do 
design de interiores é o oposto estético 
do minimalismo nórdico. O professor 
de arte Estrid Ericson fundou a em-
presa em 1924; hoje, a loja ocupa um 
labirinto hipnotizante que inclui um 
concierge de design e um salão de chá 
no segundo andar. Mais conhecida 
por seus tecidos arrojados, a Svenskt 
Tenn também tem no estoque uma apa-
rentemente interminável coleção de 
móveis e extravagantes gravuras do ad-
mirado artista e designer Josef Frank. 
Strandvägen 5; svenskttenn.se.

VASASTAN
Os visitantes quase sempre ignoram 
este bairro no norte da cidade, com suas 
amplas avenidas e ruas calmas e residen-
ciais. Mas nisso é que reside seu charme: 
Vasastan está cheio de cafés de esquina 
e restaurantes de bairro frequentados 
por moradores exigentes. Sua localiza-
ção periférica também abre espaço para 
artistas – tanto é que uma antiga zona 
industrial se firmou como a mais impor-
tante concentração de galerias da cidade. 

Dahlgren no Grand Hôtel Stockholm, 
Matsalen e Matbaren. Discreto e decora-
do com utensílios de cobre, o Gastrologik 
serve menus de degustação sazonais 
incríveis, ao passo que uma recente ex-
pansão do Speceriet criou mais espaço 
para as mesas comunitárias, incluindo 
no menu à la carte um crocante lombo 
de porco sueco com repolho e anchovas. 
Artillerigatan 14; gastrologik.se, speceriet.se.

Asplund
Visita obrigatória para amantes do de-
sign: a loja-conceito da Asplund, marca 
de design contemporâneo que produz 
clássicos instantâneos. Entre em qual-
quer um dos estilosos apartamentos de 
Estocolmo e é bem provável que você en-
contre algumas das suas escrivaninhas, 
tapetes ou aparadores com tampo de 
mármore. A coleção exposta na loja tem 
também produtos exclusivos, criados em 
colaboração com estrelas do mundo do 

Fisk & Vilt. Prolongue sua visita em um 
dos restaurantes do local, que servem re-
feições com ingredientes frescos saídos 
diretamente do mercado – dos sanduí-
ches abertos da Nybroe Smørrebrød 
aos frutos do mar da Lisa Elmqvist, 
fornecedora oficial da família real. 
Östermalmstorg; ostermalmshallen.se.

Adam/Albin
Depois de uma sequência de pop-ups, 
séries de jantares e clubes gastronômi-
cos, a dupla de chefs Adam Dahlberg 
e Albin Wessman abriu seu primeiro 
restaurante, aclamado pela crítica. Um 
espaço multiúso ao lado oferece aulas 
de culinária, almoços casuais e janta-
res privados. Mas os jovens chefs agora 
focam o ambicioso restaurante, onde 
os clientes, sentados ao redor de lar-
gas mesas de freixo, provam menus 
criativos de cinco pratos, com des-
taque para opções saborosas como o 
peixe com coentro, gengibre e abacate, 
inspirado na cozinha sul-americana. 
Rådmansgatan 16; adamalbin.se.

Gastrologik e Speceriet
Estes restaurantes vizinhos – o primei-
ro um exemplar da alta gastronomia 
estrelado pelo guia Michelin, o outro um 
aconchegante e subestimado bistrô – di-
videm a cozinha e a filosofia culinária 
conhecida como New Nordic. “Estamos 
sempre nos adaptando à produção”, diz 
Jacob Holmström, um dos dois chefs-
-proprietários e ex-chef-executivo dos 
prestigiados restaurantes de Mathias 

Em sentido horário, a partir da 
esquerda: elegância anos 70 
na Swedish Hasbeens, móveis 
nórdicos na Asplund e brunch no 
Pom & Flora.
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centro nervoso dos criativos da cidade, 
em particular a área conhecida como 
SoFo (por causa de sua localização ao 
sul da via principal, Folkungagatan). 
É fácil entender as comparações fei-
tas entre essa parte de Södermalm e o 
bairro nova-iorquino do Brooklyn, espe-
cialmente nos fins de semana, quando 
calçadas e cafés ficam cheios de jovens 
famílias empurrando carrinhos de bebê. 
Excelentes cafeterias, bares e boutiques 
independentes enfeitam as ruas em torno 
de Mariatorget (Praça Maria). E, quando o 
tempo esquenta, o clima do lugar também 
se aquece: as lojas escancaram suas por-
tas, e mesas ao ar livre cheias de suecos 
em busca da luz solar tomam as calçadas. 

Nytorgsgatan
Lojas de marcas suecas, pequenas e 
grandes, ocupam esta que é a artéria prin-
cipal de SoFo. Na Pärlans Konfektyr, 
uma confeitaria que parece saída dos anos 
1930, vendedoras usando aventais e com 
cabelos cacheados embalam caixas de 
doces de caramelo. A  Swedish Hasbeens 
vende tamancos de madeira descolados, 
no estilo da década de 1970. Na Mini 
Rodini, roupas infantis vêm em tecidos 
ecológicos com ilustrações fofas da fun-
dadora Cassandra Rhodin. E uma filial 
da Acne Studios, a cultuada marca de 
moda conhecida por seu estilo andrógino 
e peças de brim obrigatórias, f ica em 
uma das esquinas. Nytorgsgatan 36-38; 

de chia com frutas locais, de peras a mirti-
los-vermelhos. Blogueiros gastronômicos 
adoram vir aqui para fotografar os pratos 
coloridos – por isso, embora a filial de Va-
sastan seja espaçosa, chegue cedo para 
garantir um lugar no brunch de fim de 
semana. Odengatan 39; pomochflora.se.

Gallery District e Designgalleriet
O Gallery District de Estocolmo se es-
tende pela Hudiksvallsgatan, uma viela 
industrial no noroeste da cidade onde 
há concentração de galerias de arte con-
temporânea. As exposições destacam 
artistas escandinavos emergentes e no-
mes reconhecidos internacionalmente 
(como uma bem recebida retrospectiva 
de Robert Mapplethorpe na Christian 
Larsen). Para design, procure, ao sul, 
pela Designgalleriet, galeria dedicada 
a promover jovens artesãos e designers 
locais, bem como marcas consolidadas. 
Kammakargatan 52; designgalleriet.com.

Sven-Harrys Konstmuseum
Esta estrutura imperdível – com seis 
andares revestidos de metal reluzente – 
apresenta-se como um museu, mas tem 
a alma de uma galeria. Exposições tem-
porárias têm destacado moda e cinema, 
mas tendem a focar mais em artistas nór-
dicos, como na atual mostra do célebre 
pintor da Belle Époque Anders Zorn, em-
prestada do Zorn Museum. O complexo 
criativo também exibe esculturas na co-
bertura, assim como uma réplica – mobília 
e obras incluídas – da antiga casa do cole-
cionador de arte Sven-Harry Karlsson. 
Eastmansvägen 10-12; sven-harrys.se.

 
SÖDERMALM 
Esta ilha no sul de Estocolmo evoluiu de 
um descuidado bairro operário para o 

Kaffeverket
Você não pode visitar a Suécia sem expe-
rimentar o fika, o hábito de desacelerar 
para tomar um café, tradicionalmente 
acompanhado de algum doce, como o 
kanelbulle (bolo de canela). Parte essen-
cial da vida social, o fika com colegas de 
trabalho, com um amigo ou com uma 
paquera num café é uma atividade diária 
da maioria dos suecos. Esta cafeteria de 
primeira linha – uma das mais populares 
para a prática do fika – serve excelentes 
espressos, matchá com leite, smoothies e 
sucos prensados a frio. Kanelbullar frescos, 
generosos sanduíches e sobremesas tenta-
doras, como bolo de banana e pecã e bolo 
de chocolate sem glúten com cobertura 
de Nutella, enchem a vitrine e os olhos.
Sankt Eriksgatan 88; kaffeverket.nu.

Pom & Flora
“Eu apenas sirvo aqui o que eu gosto de 
comer. Ou o que nós, como uma família, 
gostamos de comer”, diz a proprietária 
Anna Axelsson, que abriu o primeiro Pom 
& Flora em 2013, em Södermalm. Inspi-
rada nos cafés da manhã australianos, 
Axelsson acrescentou ingredientes sue-
cos à equação, usando pão de centeio nas 
torradas com abacate e criando pudins 

DICA
“Entregue-se a um fika vespertino 

no Sturekatten, charmosa casa de 
chá do século 18 em Östermalm. 
Suas salas ricamente decoradas 

são perfeitas para um almoço 
prolongado ou uma pausa para o 

café. No Nytorget 6, um animado e 
acolhedor restaurante de bairro no 
coração de Södermalm, peça um 
prato tradicional de almôndegas 
e não se esqueça dos drinques 

exclusivos e das deliciosas 
sobremesas caseiras.”

– Nancy Little, consultora de 
viagens Virtuoso 

Em sentido horário, a partir da 
esquerda: guloseimas da Pärlans 
Konfektyr, Bar Hommage e moda 
de praia da Mini Rodini.
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COMO CHEGAR A eficiência 

sueca começa no Aero-

porto de Arlanda, 

onde o trem Arlanda 
Express conduz os 

visitantes à estação 

ferroviária central de 

Estocolmo em 20 mi-

nutos. Para atravessar 

a cidade rapidamente, 

pegue o metrô (tunnel-

banan). As três linhas 

principais (vermelha, 

verde e azul) são fáceis 

de serem navegadas, 

e muitas estações fun-

cionam também como 

instalações artísticas 

em grande escala (não 

perca os mosaicos de 

Kungsträdgården, na 

linha azul). Pode-se 

também circular a pé ou 

de bicicleta; o programa 

City Bikes permite que 

você pegue emprestada 

uma bike por até três 

horas por vez em algu-

mas das 140 estações 

ao redor da cidade (só 

entre abril e outubro). 

E não se preocupe com 

a língua: os suecos fa-

lam um excelente inglês. 

QUANDO IR Agende a 

viagem entre abril e se-
tembro para desfrutar 

de longos dias de sol; a 

cidade tem até 20 horas 

de luz solar em junho. 

Muitos restaurantes e 

comércios fecham du-

rante as férias em julho 

e no início de agosto, 

quando os moradores 

da cidade fogem por 

algumas semanas para 

o campo ou para as 

ilhas da região. 

ONDE FICAR Na orla, o 

Grand Hôtel Stockholm, 

a grande dama da cida-

de, com 280 quartos, 

fica em frente ao Palácio 

Real. Seus restaurantes

na linha New Nordic 

estão a cargo de Mathias 

Dahlgren, um dos fun-

dadores do movimento 

culinário; no Matbaren, 

estrelado pelo guia 

Michelin, os lugares 

no balcão viram uma 

espécie de teatro quan-

do os chefs – às vezes 

o próprio Dahlgren – 

fazem magias culiná-

rias. O novo Rutabaga, 

um restaurante vegeta-

riano, estreou no hotel 

há poucos meses. Quar-

tos duplos a partir de 

US$ 475, incluindo café 

da manhã e crédito de 

US$ 100 nas refeições. 

Com menos de uma 

década em sua atual 

localização, o Lydmar 
Hotel é relativamente 

novo na orla onde brilha o 

Grand. O hotel-boutique 

de 46 quartos também 

trabalha com a ideia do 

luxo, mas, por ser o mais 

descolado da vizinhan-

ça, traz DJs para animar 

o pátio, onde o clima 

esquenta a partir de 

junho. Quartos duplos 

a partir de US$ 420, in-

cluindo café da manhã 

e crédito de US$ 100 

nas refeições.

Ett Hem significa “um 

lar”, e essa é precisamen-

te a ideia desta casa no 

norte de Östermalm, 

que a designer Ilse 

Crawford transformou 

num refúgio estiloso de 

12 quartos. Não se inti-

mide com as mordomias 

da casa: pegue um pe-

daço de bolo na cozinha, 

sirva-se uns drinques 

no salão, esparrame-se 

numa cadeira no jardim 

ou aconchegue-se 

diante de uma crepitante 

lareira. Quartos duplos 

a partir de US$ 440, 

incluindo café da manhã 

e petiscos ao longo 

do dia, além de traslado 

(ida ou volta) até o 

aeroporto, a estação 

de trem ou o porto.  

CONHECIMENTO NÓRDICO
Um guia prático para Estocolmo.

vezes”, diz Almqvist, que procura trans-
formar cada refeição numa festa em seu 
restaurante e no recém-aberto Punk 
Royale Café, na porta ao lado. Trate de 
arranjar uma reserva no restaurante 
ou simplesmente entre no café, onde 
você encontrará uma atmosfera anima-
da e uma comida que é pura diversão, 
como fatias cremosas de foie gras co-
bertas com rostos sorridentes de geleia. 
Folkung-agatan 128; punkroyale.se.

Bar Hommage
Situado em um edifício histórico que 
já abrigou uma estação de bombeiros, 
este estabelecimento lembra uma esfu-
maçada taverna parisiense, com velas 
flamejando no bar, banquetas de madei-
ra e uma lista de drinques que favorece 
misturas à base de champanhe e pastis. 
O bistrô adjacente serve comida france-
sa bem preparada. Krukmakargatan 22; 
bar-hommage.com.

Omnipollos Hatt
Este beer bar singular da Omnipollo, uma 
cervejaria cigana local, é conhecido 

parlanskonfektyr.se, swedishhasbeens.com, 
minirodini.com, acnestudios.com.

Brandstationen
Estilistas locais buscam inspiração nesta 
sempre mutável loja de design. Entrar ali 
é quase como entrar em uma estufa en-
cantada. No meio de plantas trepadeiras 
e cactos, encontre uma bem selecionada 
coleção de móveis novos e vintage: car-
rinhos de bar em madeira de teca, sofás 
de veludo índigo e grandes candelabros. 
O lindo caos inclui baús recheados de 
relógios e joias antigas, paredes cober-
tas por espelhos e obras de arte e, ainda, 
prateleiras que exibem candelabros de 
metal, luminárias modernas de mesa e 
sabonetes decorados. Hornsgatan 64;
herrjudit.se/brandstationen.

Punk Royale e Punk Royale Café
Trazer o senso de humor à mesa custou 
muitas críticas aos chefs Joakim Almqvist 
e Kalle Nilsson. Mas desde que abriram 
seu primeiro restaurante, Punk Royale, 
em 2015, a aclamação tem calado essas 
críticas. “A Suécia pode ser entediante às 

ESTA ILHA NO SUL 
DE ESTOCOLMO 
EVOLUIU DE UM 

DESCUIDADO BAIRRO 
OPERÁRIO PARA O 
CENTRO PULSANTE

DOS CRIATIVOS 
DA CIDADE.

tanto por seus rótulos quanto por suas 
cervejas, todas feitas em colaboração 
com cervejarias tradicionais. O bar, que 
também serve pizzas feitas em forno a 
lenha, reflete o estilo dos fundadores, 
Henok Fentie, um cervejeiro artesanal, 
e Karl Grandin, artista e cofundador da 
marca de moda sueca Cheap Monday. 
A arte psicodélica de Grandin decora 
o interior do bar, mas as cervejas são 
tão memoráveis quanto a casa, incluin-
do uma stout de baunilha servida com 
marshmallows tostados. Hökens gata 1A; 
omnipolloshatt.com.  

JUNHO |  JULHO 2017 37





DETALHES
TÃO
PEQUENOS
Objetos de hotel de uso diário que 
servem, com estilo, tanto à forma 
quanto à função.
Como prova de que nenhum detalhe é suficiente-
mente pequeno no que diz respeito à hospitalidade, 
estes hotéis com consciência de design puseram 
suas marcas na ponta dos dedos – literalmente. 

DIREÇÃO DE ARTE DE KORENA BOLDING SINNETT
FOTOS DE CHRIS PLAVIDAL   PRODUÇÃO DE HEIDI ADAMS 
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COISAS DE ESCREVER
Vá em frente, leve a caneta – é propaganda de graça para o hotel e uma lembrança utilitária de uma estadia memorável. 

Uma tendência que notamos: lápis são as novas canetas em algumas propriedades.

Hóspedes VIP no The Resort 
at Paws Up ganham uma 

caneta artesanal
feita de madeira.

O avião na caneta do 
Cheval Blanc St-Barth 
Isle de France presta 
homenagem à célebre 
pista de pouso da ilha.
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COMECE UMA COLEÇÃO
Uma forma de arte remanescente de uma era perdida, caixas de fósforos estão voltando à moda. 

Alguém tem fogo? 

Artistas quenianos pintam a 
fauna local no Mahali Mzuri.

SLS South Beach

Les Sources de Caudalie

SLS South Beach
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SHANGRI-LA HOTEL, VANCOUVER
NIKKO

THE PHOENICIAN
VILLEROY & BOCH

GRAND HOTEL LES TROIS ROIS
EDIÇÃO LIMITADA

THE MERRION HOTEL
WEDGWOOD

ISLAND SHANGRI-LA, HONG KONG
D. PORTHAULT

KING DAVID JERUSALEM
ROSENTHAL

Esta imagem de 
salgueiro descreve uma 
lenda de amor proibido.

As texturas mostram 
diferentes detalhes de 

design do hotel; o deste 
ano é um friso art déco.
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HÔTEL BELLES RIVES 
CERÂMICA ORIGINAL DE VALLAURIS

HOTEL D’ANGLETERRE
BERNARDAUD

PARK HYATT MALDIVES HADAHAA
FIGGJO

J.K. PLACE FIRENZE
RICHARD GINORI

THE MARK
HOME, JAMES

THE WESTBURY
LINHA “HERITAGE” PARA A REDE 

DOYLE COLLECTION

SERVIÇO DE MESA
Seja um café da manhã na cama, um chá da tarde no 
lobby, seja um jantar de quatro pratos no restaurante, 

as louças dizem muito sobre o estilo, a história e a 
sensibilidade do hotel.

Feito na famosa região 
ceramista no sudeste 

da França.
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LIMPO E PERFUMADO 
Banhe-se com ingredientes locais, fragrâncias autorais e generosos hidratantes – 

infusões sofisticadas fazem seu banho borbulhar de elegância.  

The Ritz-Carlton, Herzliya
Feito com minerais do Mar Morto.

Farmhouse Inn

The Cloister,  
Sea Island

The Lowell

The Royal
Hawaiian

Grand Hotel
 Excelsior Vittoria

The Greenwich Hotel

Viceroy Riviera Maya 
Um concierge de sabonete 
fatia barras personalizadas 

para cada hóspede.

The Savoy

Soneva Kiri

XV Beacon
Six Senses Douro Valley

Feito artesanalmente 
com azeite de oliva e 

vinho do porto.
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PEDAL    
FLUVIAL    

O AmaSonata ancorado em Vilshofen, 
Alemanha, e (à direita) pedalando pelo 
Vale de Wachau, na Áustria. 
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POR AARON GULLEY    FOTOS DE JEN JUDGE

PREPARE-SE PARA UMA SOSSEGADA VIAGEM DE BICICLETA PELA EUROPA.  
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“A rota entre Praga e Budapeste tem 
todo esse charme”, diz a consultora 
de viagens Virtuoso Kimberly Wilson 
Wetty a respeito desse trajeto europeu. 
“Você conhece cidades adormecidas das 
quais provavelmente nunca ouviu falar.”

Isto faz todo o sentido para nosso pe-
queno grupo a bordo do AmaSonata, que, 
em vez de desfrutar da viagem no deque 
superior, irá pedalar de porto a porto pas-
sando por povoados que, se você piscar, 
é capaz de atravessar sem nem mesmo 
ver. O roteiro é uma parceria entre a 
AmaWaterways e a operadora de ciclis-
mo e caminhadas Backroads, que faz do 
navio um hotel flutuante, equipado com 
bikes para explorar os caminhos em terra. 

A aventura reflete uma mudança de 
conceito nos cruzeiros fluviais. “Cinco 
anos atrás, havia a percepção de que eram 
destinados a viajantes mais velhos, mas 
se tornaram vibrantes e luxuosos, a pon-
to de atrair uma clientela mais jovem”, diz 
Wilson Wetty. Novos navios introduzi-
ram cabines com sacadas e restaurantes 
de alta gastronomia, além de mais piscinas

UMA NOITE FRESCA ATÍPICA DE 
agosto na margem alemã do Rio Da-
núbio, quatro homens usando calças 
lederhosen e chapéus de feltro seppelhut 
disparam um som crescente para ce-
lebrar a Oktoberfest. Uma multidão 
lota a barraca branca levantada ao 
lado do barco f luvial AmaSonata, com 
capacidade para 158 passageiros, sabo-
reando pretzels e salsichas enquanto 
balançam ao som da tuba. Esta fes-
ta, organizada especialmente para os 
passageiros do navio pelo vilarejo de 
Vilshofen an der Donau, está um mês 
adiantada – ou 11 meses atrasada –, 
mas ninguém parece se importar.

É a primeira noite de um cruzeiro de 
oito dias por cinco países, entre Praga 
e Budapeste – um itinerário tão inten-
so que poderia muito bem ser outubro. 
Tendo começado o dia em Praga, via-
jado três horas de ônibus da República 
Tcheca ao interior da Bavária e pedala-
do por quase 50 quilômetros de pastos 
bem aparados e vilarejos silenciosos, 
parece que já se passou uma semana.

EM
COMO O CENÁRIO 

DE UM CONTO DOS 
IRMÃOS GRIMM, A CIDADE 

É UM AMONTOADO 
DE CASAS E TORRES 

BRANCAS COM TELHADOS 
VERMELHOS QUE 

SE ESPALHAM AOS PÉS 
DE UM IMPONENTE 

CASTELO ABASTECIDO 
POR UM AQUEDUTO. 
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Ao longo da próxima semana, a cerve-
ja fluirá quase tão livremente quando o 
Danúbio a nossos pés. 

A BARRACA E OS RESTOS DA FESTA JÁ 
tinham sumido na manhã seguinte, que 
amanheceu escura e enevoada como uma 
ressaca. É uma bela manhã para ficar na 
cama, mas às oito horas em ponto, debai-
xo de uma ponte de pedra para escapar 
da chuva, quase todos os 22 membros de 
nosso time de ciclistas já estão equipados 
e prontos para partir. O Danúbio é um dos 
percursos mais gentis da Backroads, e o 
grupo reflete isso, de uma família da Bay 
Area com experiência mínima no pedal 
e três filhos adolescentes a um casal em 
seus 70 anos. Todos recebem uma bicicle-
ta customizada de titânio – e há também 
opções elétricas.

Enquanto nós avançamos entre fa-
zendas e caminhos arborizados, a gentil 
garoa tem efeito calmante. Rodas de 
feno enfeitam os morros como na terra 
dos hobbits, e de vez em quando as nu-
vens se afastam para revelar o Danúbio 
serpenteando, prateado, no meio da bru-
ma. Todos os ciclistas têm um GPS com 
o percurso do dia, de modo que cada 
um pode estabelecer seu próprio ritmo 
para explorar ou descansar. Dois guias 
de apoio escoltam o grupo em vans e 
montam estações de abastecimento com 
doces locais, biscoitos e garrafas geladas 
das cervejas Spaten e Radeberger. (Em 
dias frios e úmidos, um café reforçado 
com schnapps numa confeitaria de um 
vilarejo local é uma aposta mais acer-
tada). Este é o ponto forte do turismo 
sobre duas rodas, afirma o presidente da 
Backroads, Tom Hale. “Você está bem à 

e equipamentos de ginástica. Não que a 
indústria precise de ajuda: todas as gran-
des companhias de cruzeiro batizaram 
navios em cada um dos últimos cinco 
anos para atender à demanda. E o núme-
ro de norte-americanos em férias nos rios 
da Europa aumentou sete vezes nos últi-
mos 15 anos. Os cruzeiros ciclísticos da 
Backroads têm se tornado tão populares 
que a empresa saltou das três saídas que 
operava no Danúbio dois anos atrás para 
as 58 viagens em rios ao redor do mundo 
que planeja fazer neste ano – para 2018, 
estão previstas 81.

É fácil ver o porquê. Pedalei o dia todo, 
praticamente sozinho, por campos de 
girassóis e casas em enxaimel com facha-
das cor de chocolate e vigas desgastadas. 
E mesmo que eventos como nossa “Au-
gustfest” pareçam forçados, a barraca 
lotada de gente está agora animadamente 
lançando cerveja pelos ares. É tão amigá-
vel e indisciplinado quanto Munique em 
outubro. (Onde há cerveja envolvida, os 
moradores da Europa Central parecem 
estar sempre dispostos a uma boa farra.) 

Em sentido horário, a partir da esquerda: 
uma cabine do AmaSonata, reabaste-
cimento nos arredores de Viena, eský 
Krumlov (na República Tcheca) e uma 
regra na estrada: pausa para a cerveja. 
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de um romance. Famílias de bicicleta e, 
eventualmente, um fazendeiro condu-
zindo um burro atravessarão o caminho, 
sem se deter nas despretensiosas taver-
nas vinícolas, chamadas de Heurigers, 
que oferecem degustações em seus de-
ques ensolarados. Os métodos usados 
para produzir os rieslings e os grüner 
veltliners da região têm sido transmitidos 
desde tempos que remontam aos monges 
produtores de vinhos do século 14.  

Por ora, no entanto, temos o almoço 
em Hoftaferne Neuburg, depois do qual 
atravessaremos os exuberantes mon-
tes austríacos para, então, voltarmos ao 
AmaSonata, ancorado na cidade alemã 
de Passau. Enquanto nós cruzamos cer-
ca de 60 quilômetros pela zona rural, o 
barco navegou apenas 25 quilômetros 
pelo Danúbio. E nossos quartos estão 
à nossa espera. Fiz muitos passeios de 
bicicleta ao longo dos anos, fazendo as 
malas toda manhã e desfazendo-as à 
noite, e o luxo de ter um quarto só em 
toda a viagem não pode ser subestima-
do. “Uma década atrás, você ouviria as 
pessoas falarem em fazer cinco países 

vontade. Pode parar no momento que 
quiser, pode conversar com a pessoa que 
está trabalhando no campo – faz do ato 
de viajar uma nova descoberta.” 

Na hora do almoço, pedalamos até o 
castelo de Hoftaferne Neuburg, uma 
fortificação do século 11, localizado 120 
metros acima do Rio Inn. Estacionando 
nossos corcéis de titânio ao lado de jar-
dins aparados, é fácil nos imaginarmos 
como cavaleiros fugindo do frio. Dentro 
do castelo, chifres de cervos adornam 
as paredes, uma fogueira ruge na lareira 
de pedra e pratos de prata brilham com 
uma seleção de cordeiro, salsichas e ve-
getais cozidos no vapor.

Nossa rota Danúbio abaixo, que por 
meio milênio marcou o perímetro norte 
do Império Romano, é uma via repleta de 
rastros do passado, que atravessam sécu-
los de paz, guerra e cultura. “Nós estamos 
fluindo através das eras”, nosso guia 
principal nos diz. Na abadia de Melk, o 
tricentenário monastério beneditino fo-
lheado a ouro, imortalizado por Umberto 
Eco no livro O Nome da Rosa, veremos 
meia dúzia de afrescos dignos da Capela 
Sistina e visitaremos uma biblioteca com 
manuscritos do século 9. Em Viena, ou-
viremos um concerto na Ópera Estatal 
com obras de Strauss e Mozart, que com-
pôs clássicos como As Bodas de Fígaro e 
Don Giovanni na cidade. No dia seguinte, 
jantaremos no Schloss Hof – o palácio de 
verão do príncipe Eugênio de Saboia –, 
que mais tarde se tornaria a propriedade 
oficial da imperatriz Maria Teresa. 

No Vale de Wachau, a mais famosa re-
gião vinícola da Áustria, descobriremos 
impecáveis fileiras de vinhas que descan-
sam na encosta do monte como páginas 
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Revolução de Veludo, em 1989, esta ainda 
é uma cidade peculiar, agradavelmente 
desarrumada e acolhedora. 

Alguns dias depois, a viagem de Viena 
até a capital da Eslováquia, Bratislava, 
oferece um contraste mais evidente entre 
a Velha Europa e os acréscimos do Bloco 
do Leste. As ciclovias austríacas são tão 
suaves como rinques de patinação, e são 
abastecidas por cafés que oferecem um 
Radler (palavra usada para designar tanto 
ciclistas quanto uma bebida à base de cer-
veja e limonada) para aqueles que estão 
bem vestidos. São 10 da manhã, mas re-
solvemos fazer bom uso do duplo sentido 
e pedir uma rodada. 

Na fronteira, pedalamos sobre o Rio 
Morava pela Freedom Cycling Bridge, 
ponte construída pelos dois países em 
2012, e, de repente, estamos na Eslová-
quia. Algumas décadas atrás, cercas de 
arame farpado delimitavam a fronteira 
e havia soldados montando guarda; hoje 
não há nem um controle de passaporte. 
As fortificações enferrujadas resistem 
de pé, junto com um memorial dedica-
do às 400 pessoas que foram mortas a 
tiros enquanto tentavam cruzar para a 
Áustria durante a Guerra Fria. Buracos e 
raízes pontuam as ciclovias, e quase não 
há ciclistas.

Bratislava, entretanto, 20 quilômetros 
caminho abaixo, se mostra tão cativan-
te quanto qualquer cidade até agora, 
com vielas estreitas de paralelepípedos, 
catedrais ricamente decoradas e arte ur-
bana em todo lugar. O autor dinamarquês 
Hans Christian Andersen, imortalizado 
em uma estátua, chamou-a de “cidade de 
conto de fadas” e “uma linda cidade cheia 
de lindas garotas e bom vinho”. Assim 

em sete dias e soaria insano”, diz Cat 
Malone, diretora de desenvolvimento 
de viagens da Backroads, que concebeu 
o modelo de cruzeiro da empresa. “Isto 
permite que você faça exatamente isso, 
mas ainda sinta que está de férias.”

O PASSEIO É UMA JORNADA EM DUAS 
partes: cidades mais conhecidas da Ale-
manha e da Áustria e o antigo bloco 
soviético formado por República Tcheca, 
Eslováquia e Hungria. Quase todos no 
nosso grupo têm alguma experiência em 
lugares como Viena, mas ninguém sabe 
nada a respeito de eský Krumlov – nem 
ao menos como pronunciar este nome.

Visitamos essa cidade tcheca medie-
val, abraçada por uma ampla curva do Rio 
Vltava, em uma excursão vespertina que 
fizemos depois de um passeio de bicicleta 
saindo da cidade austríaca de Linz. Como 
o cenário de um conto dos Irmãos Grimm, 
a cidade é um amontoado de casas e torres 
brancas com telhados vermelhos que se 
espalham aos pés de um imponente cas-
telo abastecido por um aqueduto. Parte 
decadente da antiga nação soviética até a 

DICA
“Eu hesitei em levar meus dois 

filhos em seus 20 e poucos anos 
num cruzeiro fluvial, mas as 

manhãs de atividades e as noites 
relaxantes me fizeram pensar 

que poderiam ser ótimas férias 
em família. Meus filhos adoraram 
e disseram que foi uma de suas 

viagens favoritas. Traga uma GoPro 
para prender no seu capacete e 

assim capturar a linda paisagem – 
e depois revivê-la em casa.”  

– Ann Becker, consultora de 
viagens Virtuoso

Em sentido horário, a partir da esquerda: 
pretzels em Vilshofen; Kremns, na 

Áustria; o Rio Inn, entre a Áustria e a 
Alemanha; obrigações de hidratação; 
o AmaSonata em Passau, Alemanha; 

e a Praça da Cidade Velha, em Praga. 
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como eský Krumlov, poucos no nosso 
grupo tinham dado a Bratislava muito 
crédito. Esta é uma das melhores partes 
da nossa visita – na verdade, de todo o 
cruzeiro pelo Danúbio. Nesses dias de 
globalização, em que o mundo inteiro 
reside a poucas teclas de distância, encon-
trar algo inesperado é como revelar um 
tesouro enterrado, a essência de viajar.  

Depois de uma noite num café que 
confirma a fama da cidade de possuir 
grandes vinhos e belas mulheres, nós 
embarcamos no AmaSonata e viajamos 
noite adentro até Budapeste. É nossa úl-
tima parada, ainda que o Danúbio corra 
para o oeste por mais seis países até final-
mente desaguar no Mar Negro. Depois 
de desembarcar, mergulhamos na capi-
tal húngara, cheia de ruínas, bares e um 
castelo com muralhas sobre as quais você 
pode pedalar, além de banhos termais 
para recuperar as forças depois de uma 
semana sobre duas rodas. Um passeio que 
você espera que nunca termine.

QUANDO IR O itinerário 

barco-e-bike de oito dias 

da AmaWaterways e da 

Backroads atravessa 

cinco países, entre Praga 

e Budapeste, sobre um 

terreno pouco acidenta-

do, perfeito para ciclistas 

com qualquer nível de 

experiência. Desfrute de 

equipamentos de alto 

nível e suporte em terra, 

além de um reluzente 

navio para 158 passa-

geiros com revigorante 

serviço e cortesias 

pós-pedaladas. Saídas 

em diversas datas entre 

5 de julho e 9 de outubro; 

a partir de US$ 5.998.

Durante oito dias entre 

Budapeste e Linz, o 

trajeto da Avalon 
Waterways foca mais 

aventuras multiespor-

tivas e cultura do que 

apenas pedalar. Além de 

pedalar, a experiência 

no navio Avalon Lumi-

nary, com capacidade 

para 138 passageiros, 

inclui fazer cooper em 

Viena e canoagem no 

Vale de Wachau. Saídas 

em diversas datas entre 

14 de julho e 8 de outubro; 

a partir de US$ 3.519.

Pedale e deguste seu 

caminho pelas regiões 

vinícolas de Châ-

teauneuf-du-Pape e 

Beaujolais neste cru-

zeiro da Butterfield & 
Robinson pelo Rio Rhône. 

A viagem de oito dias de 

Marselha a Mâcon inclui 

acomodações elegantes 

e refeições gourmet 

no navio da Uniworld, 

de 159 passageiros, 

chamado Catherine. 

Saídas em diversas 

datas entre 18 de junho e 

10 de setembro; a partir 

de US$ 7.995. 

Os viajantes que 

estiverem a bordo do 

cruzeiro de oito dias 

pelo Rio Reno, opera-

do pela Viking River 
Cruises, podem fazer 

caminhadas guiadas de 

cortesia na maioria dos 

portos entre a Basileia 

e Amsterdã. É possível 

também agendar com 

o concierge excursões 

de bicicleta. Vários 

drácares (navios do tipo 

viking) para 190 passa-

geiros fazem a rota, que 

cruza quatro países. 

Saídas em diversas 

datas até 29 de dezem-

bro; a partir de US$ 1.699. 

 

O cruzeiro de oito dias 

da Tauck pelo Reno, 

entre Amsterdã e a 

Basileia, é perfeito para 

famílias, com cabines 

triplas e quádruplas nos 

navios Grace e Inspire, 

para 130 passageiros. 

Há descontos para 

crianças com menos 

de 12 anos. Passeios de 

trem por vias estreitas, 

aulas de cultura e língua 

francesas e visitas a 

castelos garantem a di-

versão a cada curva do 

rio. Saídas em diversas 

datas entre 22 de junho 

e 18 de julho; a partir de 

US$ 4.190. 

ONDE FICAR O Four Seasons 
Hotel Gresham Palace 

de Budapeste, com 179 

quartos, tem vista para 

o Danúbio e a ponte 

Szechenyi. Entre os 

destaques do design 

art nouveau estão um 

mosaico de piso com 

2 milhões de pastilhas 

e um elevador restau-

rado em ferro forjado. 

Quartos duplos a partir 

de US$ 440, incluindo 

café da manhã e cré-

dito de US$ 100 para

o jantar.

Instalado num monas-

tério do século 14, o 

Mandarin Oriental, 
Prague, com 99 quar-

tos, tem um design que 

parece moderno, mas 

seu interior caiado de 

branco e o telhado ver-

melho nos lembra que 

estamos na República 

Tcheca. Quartos duplos 

a partir de US$ 310, 

incluindo café da manhã, 

chocolate de praliné na 

chegada e crédito de 

US$ 100 para ser usado 

no jantar ou no spa.  

SIGA O FLUXO
Um guia dos cruzeiros fluviais de aventura na Europa.

O edifício do Parlamento 
Húngaro, em Budapeste.
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• ENCONTRE SEU LADO ZEN EM QUIOTO
Coração cultural do Japão, Quioto – “a cidade com 10 mil santuários” – é 
conhecida por seus templos Zen, palácios e jardins. Há 17 sítios do Patrimônio 
Mundial aqui, assim como cerimônias do chá milenares e quimonos famosos em 
todo o planeta. No centro disso tudo está o The Ritz-Carlton, Kyoto, com uma 
visão perfeita da paisagem do Rio Kamogawa. Fora do hotel, jardins japoneses 
exuberantes convidam a silenciosas caminhadas. Os hóspedes da suíte TSUKIMI 
podem voltar os olhos para o céu em busca de visões mágicas da lua em seu 
deque particular, com vista para a cadeia de montanhas Higashiyama. Mergulhe 
na cultura local participando das atividades do programa Kyoto Art of Craftsmen, 
com curadoria do hotel, que incluem desde experiências com a arte dos 
quimonos e dos samurais até cozinha e artesanato japoneses. O jantar oferece 
opções tentadoras: o ponto alto da arte gastronômica japonesa no Mizuki, que 
dispõe de quatro estilos diferentes de cozinha nipônica, ou a excelente comida 
italiana do La Locanda. Mais tarde, celebre no The Bar com coquetéis 
customizados japoneses ou degustação de saquê. 

Contate seu consultor de viagens Virtuoso para valores e disponibilidade. Amenities exclusivas Virtuoso 
incluem uma quarta noite cortesia; upgrade de quarto, caso disponível; café da manhã; crédito de US$ 100 
para comida e bebidas; wi-fi gratuito e muito mais. 

• GASTRONOMIA, CASTELOS E CAMINHADAS NA BEIRA DO RIO 
Conhecida por tudo isso acima – e muito mais –, Osaka está convenientemente 
situada perto de duas das antigas capitais do Japão, Quioto e Nara. Daqui, é 
fácil também ir a Hiroshima, Miyajima e Monte Koya. E não há melhor base do 
que o The Ritz-Carlton, Osaka, localizado no coração do prestigiado distrito 
comercial e empresarial de Nishi-Umeda e próximo ao centro cultural da 
cidade. Traga seu apetite – essa cidade, com grande legado culinário, é o 
paraíso dos foodies, da comida de rua aos restaurantes estrelados pelo guia 
Michelin. O hotel oferece restaurantes de cozinha japonesa, francesa, chinesa e 
italiana. O Hanagatami serve o mais fresco sushi e o sumibiyaki é grelhado com 
o calor produzido pelo excelente carvão de Wakayama, feito com carvalho 
ubame. Refugie-se na piscina aquecida interna, na espaçosa academia de 
ginástica ou no spa, para massagens ou tratamentos personalizados. E quando 
você estiver pronto para descansar, considere um dos quartos Club Level, 
inteiramente renovados, ou a experiência Club Lounge, que oferece serviços 
exclusivos e customizados. 

Contate seu consultor de viagens Virtuoso para valores e disponibilidade. Amenities exclusivas Virtuoso 
incluem uma quarta noite cortesia; upgrade de quarto, caso disponível; café da manhã; crédito de US$ 100 
para comida e bebidas; wi-fi gratuito e muito mais. 

• UMA VISÃO PANORÂMICA DE TÓQUIO
Elevando-se sobre a moderna capital japonesa, o hotel The Ritz-Carlton, Tokyo 
ocupa o edifício mais alto da cidade, com vistas de 360 graus de cair o queixo. 
Do lado de fora, o distrito de Roppongi vibra com gastronomia de vanguarda e 
compras de alto padrão. O complexo adjacente, Tokyo Midtown, destaca lojas 
luxuosas, restaurantes e entretenimento como shows de luzes, o Cherry 
Blossom Lounge e, no inverno, rinque de patinação. Os quartos foram 
reformados recentemente, inspirados nos detalhes e elementos naturais 
japoneses, visando uma estética local e contemporânea. As vistas vão do 
skyline de Tóquio à Tokyo Tower, do Monte Fuji aos jardins do Palácio Imperial. 
A visão do Monte Fuji a partir do Club Lounge – um refúgio exclusivo dos 
hóspedes Club Level, com biblioteca e bar privado – é particularmente 
inspiradora. Jante no Hinokizaka, onde a cozinha tradicional é preparada 
artesanalmente todos os dias, ou no Azure 45, estrelado pelo guia Michelin, um 
dos melhores restaurantes franceses da cidade. Para uma experiência moderna 
em Tóquio, desfrute de uma degustação de whiskies japoneses no bar.

Contate seu consultor de viagens Virtuoso para valores e disponibilidade. Amenities exclusivas Virtuoso 
incluem uma quarta noite cortesia; upgrade de quarto, caso disponível; café da manhã; crédito de US$ 100 
para comida e bebidas; wi-fi gratuito e muito mais. 
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• DELEITE EM TURKS AND CAICOS
Há muitas razões para amar o Gansevoort Turks + Caicos, onde as duas últimas 
diárias da sua estadia de sete noites são cortesia. Aproveite o tempo extra para 
fazer snorkel na terceira maior barreira de corais do mundo, praticar vinyasa ioga 
no Exhale Spa ou jantar especialidades locais à base de frutos do mar no Stelle. 

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 489 por quarto, por noite. Disponível de 1 de junho a 31 de outubro de 2017. 
Amenities exclusivas Virtuoso incluem upgrade de quarto, caso disponível; café da manhã; US$ 100 de crédito 
para uso no hotel; wi-fi e muito mais.

• ARTE, COMPRAS E SPA EM MANHATTAN
Tão indulgente quanto esperado nesta luxuosa rede hoteleira, o Baccarat Hotel 
& Residences New York brilha com excepcional gastronomia, quartos suntuosos 
e um prestigiado spa. O Museu de Arte Moderna está localizado do outro lado 
da rua e as melhores compras, restaurantes e atrações culturais da cidade ficam 
a poucos passos de distância.

Contate seu consultor de viagens Virtuoso para as tarifas. Disponível ao longo de 2017. Amenities exclusivas 
Virtuoso incluem upgrade, caso disponível; café da manhã; US$ 100 de crédito no spa; wi-fi e muito mais. 

• EUROPA COMO DEVE SER VISTA
Caminhadas em Aix-en-Provence, jantares de imersão com moradores de 
Barcelona, explorações nos bastidores dos românticos becos de Gênova – 
o melhor da Europa, com a Regent Seven Seas Cruises. Sua viagem inclui 
excursões em terra gratuitas e ilimitadas, wi-fi e muito mais.

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 5.099 por pessoa. O navio Seven Seas Voyager parte em 12 de setembro de 
2017; reservas até 31 de julho de 2017. O benefício exclusivo Virtuoso é um crédito de US$ 200 por pessoa para 
uso no navio.   

• INDONÉSIA ÚNICA 
A introdução da Remote Lands à Indonésia é cheia de cultura, cozinha e 
aventuras cativantes – da pulsante capital cultural de Yogyakarta ao imenso 
Palácio do Sultão de Prambanan, do século 17, e às acolhedoras vilas de 
ferreiros; de vulcões ativos e gêiseres a rafting no Rio Elo.

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 540 por pessoa, por noite. Disponível até 31 de dezembro de 2017. Amenities 
exclusivas Virtuoso incluem chegada VIP e upgrade de quarto, caso disponível.  

• UMA CÁLIDA ACOLHIDA FILIPINA
No Raffles Makati, próximo aos estilosos bairros de Legazpi e Salcedo, mergulhe 
na cálida hospitalidade filipina ao mesmo tempo em que usufrui do charme e 
da elegância dessa rede de hotéis. O chá da tarde no Writers Bar e a brasserie 
especializada em comida provençal são imperdíveis.

Tarifas Virtuoso a partir de PHP 17.500 (aprox. US$ 349) por quarto, por noite. Disponível até 27 de dezembro 
de 2017. Amenities exclusivas Virtuoso incluem upgrade, caso disponível; café da manhã; US$ 100 de crédito 
para uso no hotel e muito mais. 

• COSTA RICA ECOCHIQUE
Até mesmo viajantes experientes ficam encantados com o Villa Manzu, uma villa 
com oito quartos situada numa ampla propriedade costa-riquenha que 
proporciona todo o conforto possível – duas piscinas aquecidas, diversas praias, 
um spa ao ar livre, vinhos e cozinha excepcionais, uma simpática equipe de 
mordomos, chefs e choferes, além de aventuras na terra e no mar.  

Tarifas Virtuoso a partir de $16.500 (aproximadamente US$ 349) por noite. Disponível ao longo de 2017. Amenities 
exclusivas Virtuoso incluem café da manhã; $500 de crédito no spa e muito mais.
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• UM VINHO DE BOAS-VINDAS NO CHILE
A cada duas noites no Viña Vik, um refúgio no alto da serra repleto de arte, 
você ganha uma terceira noite cortesia. Sua estadia inclui café da manhã, 
almoço e, é claro, vinhos. Conheça os vinhedos da vinícola VIK e permita-se 
um tratamento no spa. As atividades ao ar livre abrangem passeios a cavalo 
e de bicicleta, caminhadas e observação de estrelas.

Contate seu consultor de viagens Virtuoso para as tarifas. Disponível de 1 de julho a 30 de setembro de 2017. 
Amenities exclusivas Virtuoso incluem chá da tarde e jantar; US$ 100 de crédito no spa e muito mais.  

• REFUGIE-SE NOS PAMPAS ARGENTINOS
Espaço íntimo e acolhedor na zona rural da Argentina, a Estancia La Bamba 
de Areco conta com apenas 11 quartos em um casarão construído em torno 
de um pátio central. Próximo a ele, há um chalé, estábulos, sala de jantar de 
verão e um antigo alojamento, em um magnífico parque.  

Contate seu consultor de viagens Virtuoso para as tarifas. Disponível ao longo de 2017. Amenities exclusivas 
Virtuoso incluem upgrade, caso disponível; café da manhã; um tour guiado particular e muito mais. 

• TRATAMENTOS DE SPA MÍSTICOS EM CARTAGENA
A Casa San Agustin abriu recentemente seu novo spa, AURUM, lavrado em 
ouro e elementos naturais inspirados na história de Cartagena e de piratas. 
Os tratamentos para o corpo todo são baseados em ingredientes locais e 
práticas místicas, para estimular o despertar espiritual. Sua estadia de sete 
noites inclui duas diárias cortesia.

Contate seu consultor de viagens Virtuoso para as tarifas. Disponível ao longo de 2017. Amenities exclusivas 
Virtuoso incluem upgrade, caso disponível; café da manhã; US$ 100 de crédito no jantar e muito mais. 

• UM REFÚGIO REAL EM LONDRES
Fique próximo da rainha no Taj 51 Buckingham Gate, Suites and Residences, 
um refúgio a apenas três minutos de caminhada do palácio real. As suítes são 
incrivelmente chiques e, ao mesmo tempo, acolhedoras. O restaurante Quilon, 
estrelado pelo guia Michelin, oferece a melhor comida do litoral sudoeste 
indiano da cidade.

Contate seu consultor de viagens Virtuoso para as tarifas. Disponível ao longo de 2017. Amenities exclusivas Virtuoso 
incluem upgrade, caso disponível; café da manhã; US$ 100 de crédito no jantar; desconto no spa e muito mais. 

• VINHOS ANDINOS E TREKKING
Prove os vinhos vintage do Vale do Uco, feitos com as melhores uvas Malbec, 
na  Casa de Uco Vineyards & Wine Resort, de 320 hectares. Aqui, rodeado 
pelos Andes, o resort, que honra o berço dos melhores vinhos argentinos, 
desfruta de 330 dias de sol por ano. O pequeno número de suítes, quartos e 
bangalôs faz da experiência algo exclusivo e acolhedor. As aventuras oferecidas 
diariamente abrangem passeios de bike, caminhadas, cavalgadas, tratamentos 
no spa, churrascos com um personal chef e muito mais. O grande destaque, é 
claro, fica por conta da comida – acompanhada de uma grande variedade de 
fantásticos vinhos locais. Entregue-se a um verdadeiro churrasco argentino 
nos vinhedos ou prove o menu que vem da natureza generosa do Vale do Uco 
e do jardim orgânico do próprio resort. Um spa de alto nível oferece tratamentos 
de aromaterapia e vinoterapia à base de ricos minerais extraídos do fundo da 
terra e de águas termais ricas em antioxidantes. Aproveite para desfrutar da 
sauna feita com cedro, da sala de vapor aromático, da sauna úmida, dos banhos 
de hidromassagem e da sauna turca no estilo hamman. 

Contate seu consultor de viagens Virtuoso para as tarifas. Disponível ao longo de 2017. Amenities exclusivas 
Virtuoso incluem upgrade, caso disponível; café da manhã; um jantar para dois e muito mais. 
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Souvenir

Achados locais, em sentido horário a partir do alto, 
à esquerda: bolsa da Original T Bag Designs feita com 
saquinhos de chá reciclados, tigela da Master Wires 
and Beadcraft, Shiraz da Maison Estate de Franschhoek, 
um espinho de porco-espinho, notas de rand sul-africano, 
colar de ágata da African Rock Candy e colheres para 
servir salada confeccionadas à mão. 

Cidade do Cabo
Lembranças da “Cidade-Mãe”
da África do Sul.  

Se a Cidade do Cabo fosse 
mais próxima, certamente 
seria meu refúgio habitual pre-
ferido. Esta cidade portuária 
tem de tudo: paisagem incrível, 
uma rica história cultural, uma 
cena enogastronômica vibran-
te – e um ótimo preço. Mesmo 
os melhores restaurantes são 
acessíveis; por isso, vá em 
frente e peça mais uma garrafa 
de Pinotage. Para queimar 
as calorias, desça a Table 
Mountain de rapel ou mergu-
lhe dentro de uma jaula com o 
grande tubarão-branco. (Tipos 
menos aventureiros podem 
subir de teleférico para admirar 
a vista da Península do Cabo 
ou ver os pinguins brincarem 
na Boulders Beach.) Plane-
je um passeio de um dia às 
vinícolas, que podem enviar 
os vinhos que você comprou 
direto para sua casa. Para 
tesouros africanos especiais, 
o Watershed, no revitalizado 
Victoria & Albert Waterfront, 
congrega 150 vendedores 
de roupas, joias, artigos de 
decoração e artesanatos. 
Os souvenirs My Cape Town 
servem como uma doce 
lembrança de que alguns 
lugares valem a viagem.   
– Elaine Srnka, diretora editorial

DICA: Antes de embarcar no seu voo de volta no Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo, compre os presentes de última hora na Out of 
Africa, uma loja de dois andares no terminal internacional. Há diversos artigos regionais, muitos feitos pela população sul-africana por meio de 
programas de assistência comunitária. (F
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