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CONEXÕES LOCAIS AO REDOR DO MUNDO

No fim, toda viagem é local. De Barcelona a Quioto, de Es-
tocolmo a Jaipur, as jornadas mais memoráveis fazem com 
que você se sinta parte da comunidade, mesmo que não fale o 
idioma. Graças à extensa rede global de pessoas que vivem e 
sentem cada lugar, os consultores de viagens Virtuoso proporcio-
nam experiências imersivas e exclusivas, além de oferecer a você 
recomendações, dicas e conselhos obtidos em primeira mão com 
os especialistas de cada destino. Bem-vindo à vizinhança!

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

O MUNDO EM SUAS MÃOS

Viagens memoráveis são justamente isso: a melhor, a maior,
a mais clássica ou a mais ousada. Faça compras no Uzbequistão, 
explore as ruas da Cidade do Panamá ou desfrute do pôr do 
sol em um safári no Quênia – só não pense pequeno. Seja 
qual for a viagem dos seus sonhos, os consultores Virtuoso 
estão conectados a uma rede com os melhores hotéis, com-
panhias marítimas e operadores turísticos do mundo ansio-
sos por ajudar você a realizá-la.

Encontre um consultor de viagens Virtuoso com base em suas 
preferências em virtuoso.com.
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QUARTO COM VISTA:  Um naturalista massai observa a planície da 

Reserva Nacional Masai Mara, no Quênia. FOTOGRAFIA DE DOOK
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O QUE HÁ DE BOM 
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sustentável, do fim do plástico 
nos hotéis a protetores solares 
que não danificam os corais 
POR ARIEL SHEARER
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CONEXÃO AFRICANA 
Um safári clássico no Quênia se re-
vela a viagem em família perfeita 
POR ELAINE SRNKA  
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PEQUENA MARAVILHA
Casco Viejo é a melhor coisa da 
Cidade do Panamá desde a cons-
trução do canal  
POR KIMBERLEY LOVATO  

Plaza Herrera, na 
Cidade do Panamá.
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Carta da editora

MA LISTA DE “LUGARES 
para conhecer antes de mor-
rer” é uma coisa engraça-
da. Os editores de viagens 

geralmente não gostam da expres-
são – ela é usada em excesso, é pou-
co original e traz uma conotação negativa. No entanto, como essa lista é oni-
presente – só no Google aparece em quase 12 milhões de resultados –, ficamos 
diante de um dilema. Às vezes, um clichê é inevitável por uma razão: ele ressoa 
no coração das pessoas.

Lista de desejos, lista de sonhos, lista de vida – como quer que a chame, você 
certamente tem uma: um catálogo mental de todos os lugares aonde quer ir e 
de todas as experiências que quer ter. O Virtuoso chama isso de Wanderlist, 
e seu consultor de viagens pode ajudá-lo a mapear um plano de longo prazo 
para tirar esses lugares de sua cabeça e pô-los em um itinerário. Pense no seu 
consultor de viagens como o equivalente a um consultor financeiro: assim 
como você tem uma estratégia para administrar seu dinheiro, também deve 
ter uma para seu tempo de lazer. Como aponta o CEO do Virtuoso, Matthew 
D. Upchurch, o tempo é o seu bem não renovável mais precioso – você não 
pode multiplicá-lo. 

Esta edição é repleta de inspirações sobre como e onde gastar esse tempo 
livre. Focamos em grandes viagens e aventuras épicas, aquelas ideais para 
compor livros de memórias: explorar a Cidade do Panamá, fazer compras no 
Uzbequistão, ver a incrível fauna africana em um safári no Quênia e muito 
mais. Vá sem medo, vá sem pudor, vá agora – o tempo não espera por ninguém, 
e o mundo está esperando por você. 

O que está na sua lista?

MEMÓRIAS DO QUÊNIA: No ano passado, minha família foi à 

África Oriental para uma dessas viagens dos sonhos. Leia 

sobre nossa experiência de safári na página 40.

Acima: estampas 
animais nunca saem 

de moda em um safári. 
Abaixo: as melhores 

boas-vindas – minha 
família sendo recebida 
pelos massais na pista 
de pouso de Ngerende.

DIRETORA EDITORIAL E  
VICE-PRESIDENTE DE CONTEÚDO
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“ ”
A QUE LUGAR VOCÊ TEM VERGONHA 

DE NUNCA TER IDO?

MEIAS DA MEMÓRIA: 
Viajantes podem levar seus 

destinos favoritos impressos 
nas meias de algodão da Tibi, 
estampadas com códigos de 
aeroportos. US$ 45, tibi.com.
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 “A Irlanda tem estado 
no topo da minha lista 
de desejos há anos, e 
eu ainda não consegui 

chegar lá.”

 “Estive em mais de 40 
países, mas a Austrália 
ainda não foi um deles. 

Talvez 2020 seja o 
ano.”  – X.E.

“Perdi a oportunidade 
de ir ao evento Virtuoso 
Chairman na China devi-

do ao nascimento do meu 
filho, mas estou ansioso 

para ir algum dia.”

“Alemanha! É tão fácil ir 
até lá estando na Europa 
e, no entanto, sempre me 
distraio antes de chegar à 
fronteira. Berlim, estou a 

caminho.” – S.F.
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REPORTAGENS DE ELAINE GLUSAC, FRAN GOLDEN E JULIANA A. SAAD

Após permanecer fechado por quase dois anos, um dos endereços mais emble-
máticos da Ásia, o Raffles Hotel Singapore, foi reaberto com renovações como o Long Bar, local de 

nascimento do coquetel Singapore Sling. Ao bar somam-se quatro novos restaurantes tentadores: um de cozinha 
mediterrânea, de Alain Ducasse; o primeiro restaurante na Ásia da chef francesa Anne-Sophie Pic; que já ostenta no 

currículo três estrelas Michelin; uma impressionante churrascaria com cozinha aberta e refrigerador para envelhecimento de carne; 
e o Yì, do cingapurense Jereme Leung, um mestre da cozinha chinesa moderna. A designer Alexandra Champalimaud supervisionou a restau-

ração do hotel, que manteve a aparência colonial clássica e acrescentou um spa holístico. Na boutique, uma galeria revela o prestígio do hotel na cidade. 
Mais uma novidade boa: o número de quartos aumentou de 103 para 115 suítes com serviço de mordomo, entre elas as novas Suítes Studio, que têm pé-direito 

de 4 metros de altura, piso de teca e varandas com vista para o Palm Garden, e as Suítes Residence, com tamanhos que variam de 120 a 150 metros quadrados, 
com copa e área para refeições. Suítes a partir de US$ 985, incluindo um Singapore Sling na chegada, café da manhã e crédito de US$ 100 para jantar.

Retorno cintilante
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Passaporte

  Em outubro, San Antonio, no 
Texas, recebe um importante 
acréscimo no Chris Park: o 
Ruby City, um centro de artes 
com mais de 900 pinturas, es-
culturas e instalações reunidas 
pela falecida colecionadora e 
filantropa Linda Pace. O arqui-
teto David Adjaye projetou o 
edifício anguloso de 1,4 mil 
metros quadrados para se har-
monizar com a paisagem de-
sértica do Sudoeste americano, 
incluindo paredes de concreto 
vermelhas com janelas inspi-
radas nas missões coloniais 
espanholas para iluminar as 
galerias. Três mostras serão 
abertas em 13 de outubro, entre 
elas a série de vídeos Playtime, 
de Isaac Julien, com os atores 
James Franco e Maggie Cheung, 
e Waking Dream, com obras 
de Do Ho Suh e Teresita Fer-
nández. rubycity.org.

 ARTE & CULTURA 

Novidades no mundo das artes
Um giro pelos novos museus da Europa e dos Estados Unidos 

  Quando foi aberta em Es-
tocolmo, em 2010, a galeria 
Fotografiska declarou-se 
um “museu comunitário”, 
promovendo a troca de 
ideias por meio de shows, 
eventos e espaços de encon-
tro. Agora, a galeria de foto-
grafia leva suas ambições 
a níveis globais com a nova 
Fotografiska Tallinn, na Estô-
nia, uma filial em Nova York, 
que será inaugurada no final 
de outubro, e um local em 
Londres planejado para o 
final deste ano. Ocupando 
seis andares de um marco 
neorrenascentista de 1894 
no Flatiron District, as cinco 
exposições inaugurais da 
Fotografiska New York in-
cluem uma retrospectiva de 
Ellen von Unwerth, criadora 
de campanhas publicitárias 
sensuais para marcas como 

Guess e Ferragamo. A empresa 
de design de interiores retrô-
-chiques Roman and Williams 
projetou o restaurante do se-
gundo andar, a cargo do pre-
miado restaurateur Stephen 
Starr. fotografiska.com.

  A influente escola de design 
alemã Bauhaus, que neste 
ano comemora seu centená-
rio, migrou de Weimar para 
Dessau e depois para Berlim 
antes de ser fechada, em 1933, 
sob pressão dos nazistas. 
Em 8 de setembro, o Museu 
da Bauhaus de Dessau foi 
inaugurado com uma das 
maiores coleções de objetos 
da Bauhaus do mundo – 
como móveis, luminárias e 
gravuras – em um edifício 
de vidro modernista. A nova 
atração marca um ponto in-
termediário ao longo da rota 

Bauhaus, entre o novo Museu 
da Bauhaus de Weimar e o 
Bauhaus-Archiv em Berlim, 
cuja expansão deve terminar 
em 2022. bauhaus-dessau.de.

 Quando o Museu Cantonal 
de Belas Artes de Lausanne, 
na Suíça, mudar de endereço 
em 5 de outubro, será inau-
gurado o Plateforme 10, um 
novo distrito cultural construí-
do em um antigo galpão de 
trens, próximo à estação cen-
tral. A área de 22 mil metros 
quadrados dará ao Museu 
Cantonal de Belas Artes e a 
outros dois futuros museus – 
o do Eliseu, de fotografia, e 
o de Design Contemporâneo 
e Artes Aplicadas, ambos 
programados para 2021 – 
espaço para crescer em meio 
a restaurantes, lojas e praças. 
plateforme10.ch.

Em sentido horário, a 
partir da esquerda: Ruby 
City; Banheira, de Ellen 
von Unwerth (parte da 
exposição inaugural da 
Fotografiska New York); 
Plateforme 10; e o Museu 
da Bauhaus de Dessau.

VIRTUOSO LIFE8
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 COMIDA & BEBIDA 

Paixão nacional 
Os pubs de sidra que crescem pelos Estados Unidos prestam 

homenagem ao popular fermentado de maçã

ASHEVILLE, CAROLINA DO NORTE  Prove até 20 dos 
cem estilos de sidra da Urban Orchard 
Cider Company em sua nova sala de 
degustação South Slope, projetada e deco-
rada por artistas locais. Haverá um menu 
de comida no futuro. 24 Buxton Avenue; 
urbanorchardcider.com.

CHICAGO  A Eris Brewery and Cider 
House faz cerveja e sidra – nesta última, 
usando maçãs de Michigan para obter 
um sabor limpo e seco. Essa antiga loja 
maçônica tem também um bar que oferece 
um cardápio com petiscos variados, de 
bacon cristalizado a mexilhões cozidos 
em sidra. 4.240 W. Irving Park Road; 
erischicago.com.

NOVA YORK  A Brooklyn Cider House cultiva 
suas maçãs no Vale do Hudson (onde tam-
bém tem uma sala de degustação), mas sua 
sidra autoral é feita em Bushwick, onde a 
bebida é armazenada em barris de casta-
nheira importados de Astúrias, na Espanha. 
Combine com jamón serrano e pan con tomate 
para sentir o sabor do País Basco. 1.100 
Flushing Avenue; brooklynciderhouse.com. 

SALT LAKE CITY, UTAH  O Cider House & Bar 
da Mountain West Cider produz suas pró-
prias sidras e as mistura com bebidas des-
tiladas locais para preparar coquetéis 
criativos, como o Nº 4: gim, xarope, suco 
fresco de limão e laranja e sidra de pera. 
Food trucks mantêm a clientela bem alimen-
tada. 417 N. 400 W.; mountainwestcider.com.

1. Garrafas do Mountain West 
Cider. 2. Adega do Urban 

Orchard. 3-4. Sidra do Eris e 
sua truta-do-ártico com purê 
de cenoura. 5-6. Coquetéis e 
bar do Brooklyn Cider House.
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Passaporte

 ESCAPADAS 

Tranquilidade cool em José Ignacio 
Pura curtição entre praia e campo na costa uruguaia

Imagine um lugar que une tran-

quilidade e agito, campo e praia,

estilo tradicional e arte contem-

porânea. Essas combinações 

inusitadas estão bem perto de 

nós, brasileiros, na Estancia Vik 

em José Ignacio, a vila de pes-

cadores que adquiriu status 

de must-go por seu glamour 

rústico, pela beleza das praias 

e sofisticada cena social. É lá 

que o Uruguai revela o melhor do 

estilo luxo desencanado com 

cavalgadas, passeios de caia-

que, trilhas de bike, surfe, lon-

gos almoços e bate-papos em 

torno da fogueira e noites cheias 

de estrelas. A temporada, que 

começa em novembro e vai até 

o final de abril, atinge seu ápice 

no réveillon. A seguir, os desta-

ques dessa escapada.

QUAL É A BOA: Entre a Praia Man-

sa e a Praia Brava mesclam-se 

lindos cafés, lojinhas que es-

banjam estilo, galerias de arte 

como a hypada filial da Galería 

de las Misiones e restaurantes 

muito gostosos onde uma gale-

ra hippie-chique faz paradas. 

ONDE COMER: Jogue-se no fa-

moso Parador La Huella, perto 

do Farol José Ignacio, para 

tomar bons vinhos uruguaios 

e comer lagostins assados no 

forno de barro com crocantes 

papas escrachadas. O La Susana 

é o restô de praia do selo Vik 

de onde saltam peixes frescos 

e drinques. E delicie-se com 

o astral e os pratos do Juana 

Cocina Bar.

AONDE IR: Renda-se ao comér-

cio animado de Manantiales e 

La Barra, áreas que ficam na fa-

mosa Rota 10, estrada que liga 

José Ignacio a Punta del Este. 

Lá, não deixe de ver os itens de 

decoração do cool Trading Post, 

de Aaron Hojman. Reserve um 

tempo para os prazeres visuais 

e conheça a Fundación Pablo 

Atchugarry, situada em um 

parque com belas esculturas 

e duas galerias de arte.

ONDE FICAR: Escolha o refúgio 

campestre Estancia Vik, cuja 

soberba edificação de estilo 

colonial espanhol é recheada de 

obras de arte contemporânea. 

Há pátios, jardins e campos de 

tênis e de polo em uma imensa 

área verde tomada pela beleza 

serena da região, com vista para 

a Lagoa José Ignacio. É possível 

avistar gado, cavalos e ovelhas, 

além de raras espécies de aves 

e animais campestres. A estân-

cia tem apenas 12 suítes, cada 

uma dedicada à obra de um 

artista uruguaio diferente. No 

restaurante El Asador, com 

sua churrasqueira e grafites 

em cores vibrantes de Marcelo 

Legrand, imperam carnes de 

primeira e vinhos, inclusive tin-

tos com o selo Vik. Suítes a par-

tir de US$ 500, incluindo café

da manhã e um almoço ou jan-

tar para duas pessoas.  – J.A.S.

Em sentido horário, a partir do 
alto: o Farol de José Ignacio, 
fincado entre a Praia Mansa 
e a Praia Brava; exterior da 
Estancia Vik; e o restaurante 
El Asador, com grafites de 
Marcelo Legrand.
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E X T R AOR DINA RY WOR LDS

Onde o oásis dos jardins de Cingapura ao redor da baía se encontra com 
a serenidade espiritual do Seabourn Ovation e do Seabourn Encore.  

Navios intimistas Apenas suítesCulinária premiada Open bar e vinhos finos

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

SEABOURN VL Oct19 BRAZIL FullPG ad511910 m.indd   1 8/12/19   11:17 AM



Bon voyage

DIAS DE AVENTURA. Além de 

participar de passeios a pé 

e de ônibus bem planejados 

com guias locais, os viajantes 

podem pegar emprestada 

uma bicicleta (disponível 

em cada porto) e percorrer 

o litoral entre as paradas 

por conta própria. Passeios 

especiais oferecem a opor-

tunidade de caminhar até 

um castelo ou pedalar entre 

aldeias ribeirinhas.

O AmaMagna navega entre 

Budapeste, na Hungria, e 

Vilshofen, na Alemanha, du-

rante o ano todo. Cruzeiros de 

oito dias a partir de US$ 2.999.

camas tamanho king viradas 

para o rio, namoradeiras, 

boxes de vidro, banheiras es-

tilosas e espreguiçadeiras na 

varanda, tudo para desfrutar 

como a realeza apreciando as 

vistas ao longo do Danúbio.

HORA DO JANTAR. Além de 

pedir deliciosas refeições na 

sala de jantar principal, os 

passageiros podem ver a 

equipe preparar uma seleção 

de pratos na cozinha aberta 

no The Chef’s Table, jantar 

ao estilo familiar em mesas 

comunitárias no Jimmy’s ou 

tomar um café com vista para 

o rio no Al Fresco Restaurant.

de uma aula de spinning ao 

ar livre na varanda – apenas 

uma na lista de aulas diárias 

conduzidas pelo instrutor 

de bem-estar a bordo. Os 

passageiros também podem 

saborear uma seleção de 

sucos de frutas, agendar tra-

tamentos no spa ou relaxar 

com as manicures e pedicu-

res do salão de beleza.

ESPAÇO PARA RESPIRAR. Cada 

quarto a bordo tem vista para 

o rio, e todos são cabines 

externas, muitos deles com 

varanda. Os maiores aposen-

tos são as Grand Suites, de 

44 metros quadrados, com 

Com quase o dobro do tama-

nho de outros navios de cruzei-

ro no Danúbio, o AmaMagna, 

para 196 passageiros, leva a 

outro patamar as configura-

ções tradicionais dos navios 

fluviais. Nesse novo barco da 

AmaWaterways os viajantes 

podem desfrutar de comodi-

dades e atividades do tamanho 

de um oceano – como passar 

pela cidade de Linz, na Áustria, 

em uma lancha Four Winns 

Sundowner para dez pessoas – 

e ainda aproveitar as possibili-

dades de acessos que cruzeiros 

fluviais oferecem. Em termos 

de espaço e energia, o navio 

é um divisor de águas. É por 

isso que o AmaMagna está 

chamando tanto a atenção 

no Danúbio. 

ÁREA EXTRA. Além do terraço 

com sua tenda de ioga, pisci-

na, banheira de hidromassa-

gem e bar pop-up, assentos 

confortáveis se espalham pe-

las coloridas áreas internas. 

A pista de dança no salão 

principal atrai uma multidão 

no fim da noite, enquanto 

no cinema os passageiros 

podem assistir a eventos 

esportivos ao vivo na tela 

grande. A característica mais 

marcante: a plataforma da 

lancha Sundowner funciona 

como um local para degustar 

coquetéis no nível da água.

VIDA ZEN. No Zen Wellness 

Studio, com vista para o rio, 

os hóspedes encontram equi-

pamentos de fitness e muito 

espaço para se alongar depois 

Um gigante 
no Danúbio

 NOVO NAVIO 

O AmaMagna supera os limites 
dos cruzeiros fluviais europeus

Em sentido horário, a partir do alto: o exterior espaçoso do novo AmaMagna, da AmaWaterways; sua serena 
biblioteca Starboard; e o The Chef’s Table, uma das quatro opções para refeições do navio.
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Próximo a Salt Lake City, mas distante do mundo, nosso rancho de 14 mil hectares na cadeia montanhosa de 
Wasatch é o lugar para deixar um pouco de lado as conveniências do mundo moderno e reconectar-se com a 
natureza – do esqui no vizinho Park City Mountain Resort no inverno a fly fishing e hiking o ano inteiro. Você se 

sentirá em casa com nosso estilo de vida rústico – e com a família Blue Sky.

Entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso

Virtuoso Life Oct_Nov Lodge at Blue Sky_PORT.indd   1 28/08/19   13:34
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Check-in

Inspirado pelos lendários saraus da alta sociedade, o St. Regis Hotels & Resorts fez 
uma parceria com a Saint-Louis, a mais antiga fabricante de cristais da Europa para 
a criação do kit St. Regis Midnight Supper. A nova coleção de cinco peças engloba 
estilos que abrangem de 1904 até hoje e inclui intrincadas taças de martíni, copos 
para água com haste, uma flûte de champanhe em tom ametista e um copo âmbar 
sobre uma tigela invertida em tom de lavanda. US$ 2.300, barneys.com. 

Um brinde à cidade

Nunca é cedo demais para começar 
a planejar suas próximas férias em 
uma praia do México: o One&Only 
Mandarina revelou os detalhes iniciais 
de seu próximo resort em Nayarit, que 
deve ser aberto em 2020. Localizada a 
uma hora de carro ao norte de Puerto 
Vallarta, em um trecho protegido de 
floresta tropical litorânea, a proprie-
dade promete 104 quartos e villas, 
uma piscina e restaurante exclusivos 
para adultos junto da montanha e 
uma piscina e beach club separados 
para famílias, além de uma tranquila 
praia privativa para mergulho com 
snorkel e esportes aquáticos. Os hós-
pedes terão acesso também ao clube de 
polo e equitação do Mandarina, bem 
como a seus circuitos de arvorismo e 
tirolesa. Tarifas a serem anunciadas. 

Alerta de sol 
e areia

Siga o fluxo em um passeio de rafting guiado 
de duas horas em corredeiras de nível 3 que 
fluem em meio a terraços de arroz. O passeio 
funciona como uma nova opção de transpor-
te aventureiro desde o Four Seasons Resort 
Bali at Jimbaran Bay, com 156 quartos, até 
o Four Seasons Resort Bali at Sayan, que 
tem 60 quartos. Passeio de rafting a partir 
de US$ 290 para duas pessoas.

CHEGADA MOLHADA

Um banheiro no Mandarina e (à direita) rafting até o Four Seasons em Ubud.
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MBORA A OBRA INTERATIVA EM FORMA DE COLMEIA CONHECIDA COMO VESSEL 
e a cobertura móvel do The Shed pareçam as mais novas estrelas de Nova York, é o novo 

Equinox Hotel, em Hudson Yards, que está atraindo celebridades para o West Side. A pri-

meira incursão na hotelaria da Equinox – marca mais conhecida por clubes de fitness 

de elite e aulas de spin SoulCycle – alia seu foco na saúde a amenities de hotel de luxo com uma 

variedade de serviços holísticos, de vitaminas no quarto a um “coach de sono”. Cada um dos 212 

quartos é isolado acusticamente e abastecido com suplementos nutricionais para ajudar os hós-

pedes a rejuvenescer ou relaxar. Eles também incluem banheiros equipados com três chuveiros e 

opções de vapor, além de produtos que incorporam os aromas de ervas frescas cultivadas no 

vizinho High Line. Os hóspedes podem ir ao spa para tratamentos de 

crioterapia e harmonia quântica e, em seguida, dirigir-se ao terraço 

ao ar livre do 24  andar para apreciar a vista do Rio Hudson e de 

Manhattan enquanto conferem o menu do premiado Stephen Starr, 

criado com a nutrição ideal em mente. Claro, também há academia: no 

Equinox Fitness Club, o maior da empresa até hoje, com 5,5 mil metros 

quadrados, os hóspedes têm a opção de suar durante as sessões de 

personal training ou vencer os 154 lances de escada do Vessel em uma 

das muitas aulas de ginástica. E ainda podem nadar em uma piscina de 

água salgada interna de 22 metros, dar um mergulho em piscinas de 

água quente e fria ou desfrutar dos raios de sol na piscina ao ar livre 

e no terraço. Quartos duplos a partir de US$ 700, crédito de US$ 100 

para uso no spa, sessão de personal training ou duas aulas de SoulCycle.

Uma noite perfeita 
 PRIMEIRO OLHAR 

Saúde de alta intensidade chega a Manhattan

A partir do alto: um quarto 
projetado para uma boa 

noite de descanso na cidade 
que nunca dorme e uma 

raridade em Nova York, uma 
piscina ao ar livre.
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Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: o Museu 
de Arte Islâmica, Doha à noite, o interior ornamentado do 

Parisa e seus espetinhos de frango e carne grelhados.

Doha decola

POR QUE IR Os vastos recursos 

de gás natural têm impulsio-

nado a ascensão do Catar 

como a nação mais rica do 

mundo e transformado sua 

capital, Doha, antes um porto 

de pesca e coleta de pérolas 

em declínio, na nova joia cul-

tural do Golfo Pérsico. Obras 

excêntricas de arquitetos 

como Rem Koolhaas (Biblio-
teca Nacional do Catar), 

I.M. Pei (Museu de Arte Islâ-
mica) e Jean Nouvel (Museu 
Nacional do Catar) marcam 

o horizonte. Muitas outras 

estão em vários estágios 

de conclusão, com foco na 

Copa do Mundo de futebol 

de 2022, inclusive o estádio 

projetado pela falecida Zaha 

Hadid com inspiração no 

dhow, o tradicional barco de 

pesca da região. (Para curtir 

melhor o skyline cintilante, 

embarque em um cruzeiro 

pela baía em um dhow ao pôr 

do sol.) Planeje pelo menos 

uma aventura no deserto, fora 

da cidade: siga na direção do 

sudeste para Khor al-Adaid, 

o “Mar Interior”, um antigo 

refúgio de piratas de Abu 

Dhabi que hoje é um paraíso 

para tartarugas-marinhas, 

águias-pesqueiras, flamingos, 

órixes e outras espécies da 

fauna local. Nos arredores da 

cidade, Al Shaqab mantém 

viva a herança equestre do 

Catar e recebe os visitantes 

para corridas e apresenta-

ções com seus elegantes 

cavalos árabes.  

COMER Peça kebabs grelhados 

no vapor, frango jovem em 

molho de açafrão e romã e sa-

borosos guisados no Parisa 
Souq Waqif (Rua Ras Abu 

Abboud), um restaurante 

persa requintado onde espe-

lhos cintilantes e mosaicos 

pintados à mão cobrem cada 

centímetro de espaço da 

parede ao teto. 

Para apreciar vistas da área 

de West Bay, sentir a brisa 

quente do Golfo ou provar de-

liciosas costeletas de cordeiro 

e especialidades libanesas, 

reserve uma mesa ao ar livre 

no Al Mourjan (Corniche), o 

Souks, restaurantes à beira-mar e uma variedade de 
novas atrações culturais aguardam você no Catar
POR CELESTE MOURE FOTOGRAFIA DE RICHARD JAMES TAYLOR

Cidade imperdível

VIRTUOSO LIFE16



DEIXE-NOS LEVÁ-LO PARA PERTO
DA BELEZA AUTÊNTICA DO MUNDO.

O REMOTO ESPLENDOR
DOS EXTREMOS DO MUNDO 

Os extremos do planeta agora estão a seu alcance – mas isso não necessariamente está relacionado à distância. Tem a ver com o que 
você sente em sua alma quando vivencia cada momento em sua forma mais pura. É o silêncio ensurdecedor da interminável tundra e 
o eco dos antigos garimpeiros de ouro. O primeiro vislumbre de uma pegada de urso-polar e o último lampejo da aurora boreal. Das 
montanhas púrpura do Alasca aos vulcões em brasa que circundam o extremo leste da Rússia e o gelo perolado do Ártico e da Antártica, 
venha experimentar uma sobrecarga sensorial da maior magnitude. É isso o que significa descobrir a beleza autêntica do mundo. 
Deixe a Silversea levá-lo até lá – e além. #ThisIsSilversea

ENTRE EM CONTATO COM SEU CONSULTOR DE VIAGENS VIRTUOSO PARA RESERVAR SUA SUÍTE. 
RECEBA BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS DO VIRTUOSO EM ROTEIROS SELECIONADOS.

NA1910010195_VIRTUOSO_LIFE_BRASIL_OCTOBER_511910_MIA_v2_PORT_01.indd   1 21/08/19   13:34



Cidade imperdível

Para vinhos e coquetéis, 

dirija-se aos restaurantes e 

bares de hotéis licenciados. 

O Iris Doha (Rua Ras Abu 

Abboud) oferece uma descon-

traída atmosfera de lounge ao 

pôr do sol e esquenta à noite 

com DJs internacionais, músi-

cos e uma animada clientela. 

COMPRAR Um souk para todos: 

os edifícios caiados de branco 

e becos de paralelepípedos do 

labiríntico Souq Waqif (Rua 

Al Souq) abrigam centenas de 

lojas, entre elas a Arumailah 
Gifts & Masterpieces, que 

vende lanternas tradicionais, 

espadas e adagas. 

Os sacos transbordando de 

castanhas coloridas, cominho, 

cardamomo, noz-moscada e 

açafrão no mercado de es-
peciarias do Souq Waqif são 

uma festa para os sentidos.

único restaurante no Corni-

che, o boulevard à beira-mar 

da cidade. 

O Sukar Pasha (Edifício 31S, 

Katara Cultural Village) serve 

grande variedade de mezes

turcos quentes e frios, cor-

deiro assado no espeto e es-

petinhos grelhados em um 

ambiente elegante, cheio de 

tecidos, azulejos estampa-

dos e tetos pintados à mão.

BEBER Como o álcool é forte-

mente regulamentado, os 

catarianos e os visitantes 

se socializam com narguilé 

nos bares conhecidos como 

shisha. O pátio na calçada do 

Le Gourmet (Souq Waqif) atrai 

os fregueses de manhã com 

seu café árabe forte e seus su-

cos frescos e, nas outras horas 

do dia, com o tabaco em sabo-

res como maçã, hortelã e uva. 

Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: Souq Waqif, o 
café árabe com baclava de pistache do Le Gourmet, cavalos 

árabes no Al Shaqab e artefatos à venda no Gold Souq.

Virtuoso Life - Brazil Edition Half-Page Ad 081419_print-ready.indd   1 8/15/19   10:25 AM
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Para lojas de tecidos sem nome, especia-

lizadas em pura seda indiana, pashminas 

da Caxemira e bordados intrincados, vá 

ao pequeno Souq al-Deira, ao lado do 

Souq Waqif. 

Pechinche sem dó no Gold Souq (Rua 

Ali Bin Abdullah), do outro lado da rua do 

Souq Waqif, onde cada peça de joalhe-

ria vendida – de conjuntos artesanais e 

ornamentados a braceletes de 22 quila-

tes – é inspecionada pelo governo para 

garantir a pureza do metal.  

FICAR Situado em West Bay e com vista 

para o Golfo, o St. Regis Doha, com 336 

quartos, recebe viajantes com café e 

tâmaras nas áreas comuns, decoradas 

com tradicionais portas em arco, entalhes 

de madeira em treliça e lanternas árabes 

em perfeito equilíbrio com a arquitetura 

minimalista. Na propriedade há dez 

restaurantes e bares (entre eles, dois de 

Gordon Ramsay). Quartos duplos a partir 

de US$ 285, incluindo café da manhã e 

crédito de US$ 100 para uso no spa.  

Uma mostra de história natural 
no Museu Nacional do Catar.

Virtuoso Life - Brazil Edition Half-Page Ad 081419_print-ready.indd   1 8/15/19   10:25 AM



Entrevista

Por que eu viajo
Há muitos verões Amir Slama leva a moda brasileira a praias de 
todo o mundo com seus designs que esbanjam bossa e charme

ENTREVISTADO POR JULIANA A. SAAD

HISTORIADOR QUE QUERIA 

fazer pesquisas sobre o perío-

do colonial europeu, especifi-

camente o português, há 30 

anos encontrou na moda um caminho 

para pesquisar o mundo. Amir tornou-se 

estilista e criou marcas emblemáticas 

como a Rosa Chá (vendida a um grupo 

varejista) e a hypada Amir SLAMA, 

grife homônima com lojas próprias em 

Sampa, Rio, Ribeirão e presente em 

Amir e Riva Slama 
em Machu Picchu.
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multimarcas no Brasil e no exterior. O 

empresário/estilista — que já foi chamado 

de “o rei sol da moda praia brasileira” — 

está sempre viajando, seja para pesqui-

sar e se inspirar em países cujas culturas 

o fascinam, visitar clientes na Itália, 

participar de feiras na França, seja para 

se jogar em férias pelo mundo com a 

esposa, Riva, e os filhos, Artur e Alex. 

A seguir, viaje pelo universo particular 

do estilista.

Viajar é uma forma de me inspirar, 
tanto a lazer como a trabalho. Todos os 

anos vou a feiras internacionais em Paris 

ou Cannes e sempre tento estender a 

viagem por mais uns três ou quatro dias 

para conhecer alguma coisa nas proxi-

midades junto com a Riva. Nós fazemos 

roteiros por cidades do norte da Itália e 

sul da França, como a pequenina Èze e 

a bela Aix-en-Provence, com sua Forum 

des Cardeurs e a sinagoga medieval. 
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O sul de Portugal tem um 
luxo sem pretensão, que 

acaba sendo muito sofisti-

cado. E o mar da Praia do 

Carvoeiro é especial. Além 

disso, sempre reservo uns 

dias para curtir Lisboa. 

Fiquei encantado com Mar-
rakech. Primeiro pela cultura 

singular: o fato de o país ter 

sido um protetorado francês 

por muito tempo fez com 

que o charme francês dessa 

Château de la Chèvre d’Or, 

dependurado nas rochas 

com vista para o Mediter-

râneo, é um hotel absolu-

tamente inspirador. Em 

Mônaco, o Hôtel Hermitage 

Monte-Carlo impressiona 

pelas instalações e pelo spa 

Thermes Marins Monte-

-Carlo, que tem ligação

com o Hôtel de Paris Monte-

-Carlo. Possui uma piscina 

de água salgada e esbanja 

lindas vistas do principado.

Em Paris, o restaurante 
Le Grand Colbert, na Rue 

Vivienne, é muito marcante, 

não somente pela comida 

mas também pela arquitetura 

e pelo ambiente. Adoro cami-

nhar. Ando pela Rue Saint-

-Honoré inteirinha, e dela até 

a Avenue Montaigne, onde 

observo as lojas – não apenas 

as roupas como as próprias 

vitrines, a maneira como são 

produzidas. A luz das vitrines 

à noite me encanta.

Viajar é poder conhecer 
nossa realidade de outro 
jeito, para que possamos 

nos reciclar, nos renovar e, 

ao mesmo tempo, entender 

nosso habitat, nosso espaço, 

de uma forma diferente.

PARA ONDE VAI?
Os lugares que estão na ordem 

do dia para mim são as Ilhas 

Maldivas, o Vietnã e a China – 

tenho fascinação por algumas 

cidades desse país. Quero tam-

bém ir a Macao, pois tudo o que 

tem a ver com o período colo-

nial português me atrai.  

“Viajar é poder 
conhecer nossa 
realidade de
outro jeito”

época, mesclado à cultura 

árabe/marroquina, fundisse uma 

atmosfera bastante particular. 

Sempre tive vontade de co-
nhecer o La Mamounia, em 

Marrakech, com aquelas por-

tas que se abrem para os jar-

dins, algo fantástico. O Museu 

Yves Saint Laurent não é um 

espaço gigantesco, mas é mui-

to bem dimensionado arquite-

tonicamente e a exposição do 

acervo é emocionante.

O Japão me surpreendeu. 
No hotel, tentei dar gorjeta 

à carregadora e ela recusou, 

como se isso fosse uma 

coisa vergonhosa. É inco-

mum para nós, do Ociden-

te, onde a gorjeta é coisa 

normal. Achei tudo muito 

elegante e digno. Acabei 

voltando três vezes ao país, 

também com meus filhos.

Gosto muito do Hôtel Plaza 
Athénée, em Paris. Em Èze, o 

Em sentido horário, a partir do alto: Praia do Carvoeiro 
em Portugal; saguão do Hôtel Hermitage Monte-Carlo; 

cerâmicas marroquinas em cores e padronagens tradicio-
nais; e look da coleção Resort 2020 da marca Amir SLAMA.
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Estilo & design

OMPRAS SEMPRE FORAM 
um grande negócio no Uz-
bequistão. Passe o dedo 
sobre um mapa da Rota de 

Seda – a rede de rotas comerciais 
mais importante do mundo anti-
go, que ligava o Oriente ao Ociden-
te – e você encontrará essa nação 
da Ásia Central praticamente na 
metade do caminho. A partir do 
século 2 a.C., as caravanas que iam 
da China ao Mediterrâneo passa-
vam por ali para comercializar 
temperos, sal, chá, metais precio-
sos e, claro, seda. Hoje, as antigas 
cidades mercantis da Rota da Seda, 
como Samarcanda e Bucara, per-
manecem notavelmente intactas, 
com cúpulas azulejadas e minare-
tes de tijolos de barro queimados 
pelo sol.  

Esses entrepostos também abri-
gam artesãos tradicionais, que 
produzem sedas, cerâmicas, teci-
dos e tapetes estampados. Em um 
esforço para preservar os costumes 
mais antigos do país, o governo não 
cobra taxa dos ateliês artesanais, o 
que dá aos visitantes acesso a uma 
impressionante variedade de ofi-
cinas onde é possível comprar al-
gumas das lembranças de viagens 
mais autênticas do mundo. 

Estrada 
para o 
passado
Os entrepostos comer-
ciais da Rota da Seda no 
Uzbequistão são tão bons 
para compras quanto 
nos tempos de Marco Polo 

POR NICOLE TRILIVAS

A imensa Mesquita Kalyan, 
em Bucara, acomoda até 

12 mil fiéis.

VIRTUOSO LIFE22
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bonecas e até bolsas e túnicas. Os itens 
são feitos à mão, por meio de métodos 
antigos, em uma fábrica de papel de esti-
lo chinês chamada Meros, na vila vizinha 
de Konigil, que também está aberta a vi-
sitas. Rua Tashkentskaya, 43a.

Oficina de Tapetes de Seda 

Samarkand-Bukhara 

Se você está em busca de um tapete de 
seda feito à mão, esteja preparado para 
pagar caro por ele. Tapetes produzidos 
em tear artesanal – como os deste cole-
tivo de mulheres afegãs e uzbeques no 
centro de Samarcanda – levam de 4 a 15 
meses para serem tecidos por duas arte-
sãs. Depois de ver os dedos rápidos dessas 
mulheres brincarem sobre seus teares 
com inacreditável destreza, os preços na 
casa dos milhares parecem francamente 
razoáveis. A oficina também vende uma 
seleção de tapetes mais acessíveis. 

Um teste para distinguir tapetes elabo-
rados à mão dos feitos em máquinas: puxe 
um fio na franja; se um fio no interior do 

de Shah-i-Zinda, que contém mausoléus 
do século 11; um observatório construí-
do pelo astrônomo e matemático Ulugh 
Beg na década de 1420; e a grandiosa Pra-
ça Registan, reconhecida como patrimô-
nio pela Unesco. 

Galeria de Arte e Centro de 

Artesanato Happy Bird 

Happy Bird é um complexo de várias gale-
rias, com destaque para o ateliê com cara 
de conto de fadas de Lena Ladik no nível 
superior. Ladik, nascida na Ucrânia, de-
senha roupas extravagantes feitas com 
tecidos e sedas vintage coletados em to-
dos os países da Ásia Central que perten-
ceram à União Soviética (o Uzbequistão 
declarou independência em 1991, pouco 
antes do colapso da URSS). Suas peças são 
excêntricas, mas estão – literalmente – 
em voga: ela mostra, feliz, uma página du-
pla sobre ela na Vogue Rússia. 

No térreo do complexo, uma papelaria 
sem nome vende delicados artesanatos 
elaborados com papel de amoreira, como 

Nessa área, onde ainda ecoam lendas e 
legados de figuras históricas como Gengis
Khan e Alexandre, o Grande, os recentes 
investimentos em infraestrutura por par-
te da China e regras mais flexíveis para a 
emissão de vistos indicam que o turismo 
está aumentando. Em suma, esta é a hora 
de visitar o Uzbequistão. Programe uma 
viagem com bastante tempo livre para
que possa conhecer com tranquilidade 
as principais localidades desse destino 
remoto. Além das cidades comerciais, as 
paradas podem incluir Tashkent, a ca-
pital em estilo soviético, e a cidade de 
Khiva – e, talvez, até uma breve estadia 
com pastores nômades em uma yurt (ten-
da circular). Veja aqui onde comprar os 
mais primorosos e atemporais tesouros 
da Rota da Seda.  

SAMARCANDA
Uma das mais antigas cidades habitadas 
da Ásia Central, a impressionante Sa-
marcanda está repleta de locais imperdí-
veis, tais como a consagrada necrópole 

➊

➋

➎

➌

➍

➏

1. Tecidos suzani em Bucara. 2. Fabricação de cerâmicas no Museu de Cerâmica de Gijduvan. 3. Bordado de suzani em Gijduvan. 4. Fios de seda 
sendo lavados em Gijduvan. 5. Plov, o tradicional prato de arroz uzbeque. 6. A Oficina de Tapetes de Seda Samarkand-Bukhara.
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tapete se mexer, sinalizando que a fran-
ja é uma extensão, o tapete é artesanal. 
Rua Hujom 2A. 

BUCARA
Junto com Samarcanda, Bucara era a 
principal escala da Rota da Seda no Uzbe-
quistão, bem como um importante local 
para estudo do islamismo. Há uma rede 
de centros comerciais e bazares que abri-
gam lojas e barracas em torno do comple-
xo Po-i-Kalyan, do século 12, que inclui a 
mesquita de Kalyan, com capacidade para 
12 mil fiéis; a madraça de Mir-i Arab, uma 
escola islâmica ainda em funcionamen-
to; e o minarete de Kalyan, de 50 metros 
de altura.  

Suzani Shop

O mercador Behruz Ahmedov oferece co-
bertores caleidoscópicos bordados com 
seda e capas de almofadas que ele compra 
de artesãs em Bucara e no Vale de Ferga-
na. Conhecidos como suzani (que signifi-
ca “bordado”), esses tecidos bordados à 
mão foram criados como parte dos dotes 
e ainda apresentam motivos e símbolos 
tradicionais, como pimentas (para prote-
ção) e romãs (fertilidade). 

Não é incomum ver partes de suzani 
deliberadamente inacabadas, porque, co-
mo diz Ahmedov, “nada é perfeito, exceto 

Bazar de Toqi Telpak Furushon, em Bucara. 

DICA
“Os tecidos e suzani bordados à mão do Uzbequistão são 

verdadeiramente requintados e possuem um surpreendente 
custo-benefício. Se eles te interessarem, leve uma mochila 

extra, barganhe com gentileza e se orgulhe de tê-los 
comprado direto do artesão.” 

– Betty Jo L. Currie, executiva de agência Virtuoso 

No roteiro de 11 dias da Exeter 

International pelo Uzbequistão, 

os exploradores da Rota da Seda 

param em Tashkent, Khiva, Bucara 

e Samarcanda e aproveitam as 

vistas do Pico Grande Chimgan, 

de 3.310 metros. Em cada destino, 

os visitantes mergulham na cultura 

local – cozinhando plov, um tradi-

cional prato de arroz, na casa de 

um mestre bordador de suzani em 

Bucara, por exemplo. Opcionais 

incluem visita a uma oficina de ta-

pete de seda e um show de dança 

folclórica em um antigo harém em 

Khiva. Saídas em diversas datas, 

até 27 de dezembro; a partir de 

US$ 4.425.

Na jornada de nove dias organizada 

pela Ker & Downey, os viajantes po-

dem comprar miniaturas pintadas 

à mão por artistas locais na ma-

draça de Abul Kasim, do século 19, 

em Tashkent; conferir a intrincada 

azulejaria de Bucara; experimentar 

os vinhos locais em um jantar na 

vinícola de Khovrenko, em Samar-

canda; e caminhar pelo centro de 

Itchan Kala, patrimônio da Unesco, 

em Khiva. Entre uma cidade e outra, 

paradas enriquecedoras – como 

uma visita à tenda de uma família 

nômade no deserto de Kyzylkum. 

Saídas em diversas datas, até 26 

de fevereiro de 2020; a partir de 

US$ 7.200.  

Os caminhos do artesanato no Uzbequistão

SEDA E CEIA

Alá”. Ignore as peças hiperbrilhantes: 
cores suaves são a prova de que foram 
usados tingimentos naturais à base de 
flores como índigo e dália. Third Trading 
Dome, Rua Hakikat.

Ateliê de Miniaturas de Davron Toshev 

As miniaturas são complexas ilustra-
ções sobre seda artesanal ou papel de 
algodão que geralmente retratam cenas 
de importantes manuscritos religiosos 
ou mitos milenares. Essa arte em Buca-
ra remonta à dinastia Shaybanid do sé-
culo 16, descendentes de Gengis Khan 
que no passado conquistaram a cidade. 
(A lenda diz que o minarete de Kalyan 
ainda está de pé por uma única razão: 
Gengis o achou impressionante demais 
para destruir.) Hoje, o mestre-artesão 
Toshev Davron ensina a elegante arte 
da pintura em miniatura a mais de cem 

estudantes em sua oficina, que fica em 
cima da loja onde vende suas ilustrações 
ricamente ornamentadas. Rua Khakikat 
15 (perto da entrada sul do bazar de Toqi 
Telpak Furushon).

Museu da Cerâmica de Gijduvan

Para ver o bordado de suzani em ação, 
siga para a cidade de Gijduvan, ao norte 
de Bucara, onde várias gerações de mu-
lheres costuram grandes chumaços de al-
godão macio com fios de seda. Lá você 
também encontrará lindas cerâmicas vi-
trificadas à venda. As tigelas, as travessas 
e os pratos decorativos são modelados, 
vitrificados e queimados no local sob a 
orientação de Abdullo Narzullaev, mes-
tre-artesão da sexta geração que ainda 
usa todos os métodos tradicionais – in-
clusive um moinho rotativo movido a ju-
mento. Rua Kimsan 55.  

Estilo & design
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PARA RESERVAS, ENTRE EM CONTATO COM SEU CONSULTOR DE VIAGENS 
VIRTUOSO E GARANTA AMENIDADES EXCLUSIVAS. 

EXISTEM CRUZEIROS FLUVIAIS 
E EXISTE A UNIWORLD 

O luxo em um novo patamar em 2020.
Navios-boutique únicos e premiados   |   O verdadeiro all-inclusive   |   Serviço de excelência

Deliciosa gastronomia no estilo farm-to-table   |   O mundo sob uma perspectiva que só a Uniworld oferece

EMBARQUE EM NOSSOS NOVOS NAVIOS!
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The Virtuoso life

Momentos que valem o clique
Do Vale Sagrado do Peru ao cume do Monte Kilimanjaro, essas imagens inspiradoras foram capturadas 

pelos finalistas do nosso concurso anual de fotos feitas por consultores de viagens

Grande prêmio

“ESTRELAS E LEOPARDO NO KRUGER”

Parque Nacional Kruger, África do Sul
Sascha Zirfass

“Depois de uma tarde de safári, nosso ranger avistou esse leopardo. 
Eu usei uma longa exposição para capturar a luz das estrelas, 

e o ranger iluminou a árvore para ajudar.”
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Primeiro lugar

“ELEFANTES EM 
PASSEIO DE FAMÍLIA”

Parque Nacional de 
Amboseli, Quênia  

Tony Zhao 

Segundo lugar

“O REI LEÃO”

Serengeti, Tanzânia 
Andrea Gonzalez
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Terceiro lugar

“ORANGOTANGO SELVAGEM 
PEGANDO FRUTAS”

Sumatra, Indonésia  
Kelly Krill

“Eu vi algo laranja-
-azulado a distância e, 

ao ampliar com a minha 
câmera, encontrei esse 

orangotango macho 
andando sobre um galho. 

Adorei esse momento!”

“SERENA GRAÇA”

Délhi, Índia 
Nancy Kimbrough

“Esta linda mulher 
não queria que eu 
fotografasse seu 
rosto, mas quando 
perguntei se poderia 
tirar uma foto de 
suas mãos, recebi um 
sorriso ofuscante e 
uma pose graciosa.”

The Virtuoso life
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“Eu nasci em Banff 
e tenho o privilégio 
de ver essas lindas 

criaturas todos os dias. 
Mas esse foi um dia 

que não vou esquecer, 
pois encontrei 12 alces 
pastando na neve. Esse 
aí posou rapidamente 

para mim.”

“BRANCO TOTAL” 

Banff, Alberta, Canadá
Connor Sorensen

“FACHADA DE LOJA”

Bagan, Mianmar 
Ioanna Alvarez
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“Onde uma pessoa vê tanta beleza, outras veem trabalho duro. É um 
ótimo lembrete de que somos verdadeiramente privilegiados.”

“Depois de esperar 
por três horas 
no mesmo local, 
finalmente capturei 
a foto dos gnus que 
decidiram atravessar 
o Rio Mara.”

“HORA DA TRAVESSIA”

Reserva Nacional Masai 
Mara, Quênia
Andrea Gonzalez

“UM LONGO DIA”

Vale Sagrado, Peru 
Liora Garfunkel

The Virtuoso life
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“GAÚCHO SOLITÁRIO”

Parque Nacional Torres 
del Paine, Chile 
Willow Kalatchi

“No quarto dia da 
minha caminhada 
até o Monte 
Kilimanjaro, com 
o cume ao longe, a 
Via Láctea se abriu 
sobre a lua nova.”

“ESTRELAS SOBRE O KILI”

Monte Kilimanjaro, Tanzânia  
Joshua Bush  
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Bode Miller voa com a família – e leva consigo as botas de esqui
RETRATO DE NATASHA LEE 

Meus itens essenciais

Na minha mala

STA LENDA DO ESQUI, DE 41 

anos de idade, está sempre 

viajando, normalmente com 

a família a reboque. Miller 

é coproprietário das prestigiadas 

Aztech Mountain, linha esportiva 

de alto desempenho, e Bomber Ski, 

marca de esquis. Sua carreira co-

mo premiado esquiador olímpico e 

de campeonatos mundiais o levou 

a um circuito infinito pelas pistas 

de neve de algumas das encostas 

mais célebres do mundo. Sua me-

lhor memória de viagem: o campo 

de treinamento em Portillo, Chile, 

em 2004, com condições perfeitas 

de neve antes de sua vitória na Copa 

do Mundo de esqui. “Eu estava na 

minha melhor forma”, diz ele. “Era 

jovem e entusiasmado!” Em breve, 

Miller emprestará um pouco desse fo-

go da vitória ao hotel Caldera House, 

em Teton Village, Estados Unidos, 

onde cinco hóspedes que juntarem 

US$ 25 mil poderão esquiar com 

ele em Jackson Hole por um dia, 

incluindo uma sessão de treinamen-

to matinal, demonstração de esquis 

e bastões Bomber e après-ski no 

Member’s Lounge do hotel. Seu con-

selho para esquiadores viajantes: 

“Levem suas botas no voo! A qualida-

de das coisas que vocês trazem real-

mente importa. Vocês certamente 

gostarão de ter consigo alguns itens 

que não os deixarão na mão, inde-

pendentemente das mudanças na 

neve e nas condições climáticas.” 

8.

2.

Bode Miller e (abaixo) 
a suíte Valles, de 

quatro quartos, no 
Caldera House.

1.

1. Um fleece full-zip da 
Aztech Mountain e uma 

jaqueta Nuke Suit.

2. Meus esquis 
Gunpowder, da Bomber – 

a edição especial “Emmy”, 

que minha esposa pro-

jetou para mim (para 

viagens para esquiar).

3. Botas de esqui Full 
Tilt Drop Kick.  

4. Meu aparador de 
barba Philips Norelco.

5. Um boné de beise-
bol Bomber – no lugar de 

uma máscara de dormir. 

6. Uma escova de 
dentes Quip.

7. Tênis de corrida 
Altra. Eles são “zero drop” 

(sem diferença na es-

pessura do solado entre 

a frente do pé e o calca-

nhar), à prova d’água e 

têm excelente tração. 

8. Óculos de sol 
Vuarnet Glacier XL.

9. Meu passaporte, 

porque eu nunca sei 

aonde as coisas vão 

me levar.    

NÃO SAIO DE CASA SEM: 
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• NAS ALTURAS DE MANHATTAN
No The Towers at Lotte New York Palace, sua experiência em um “hotel den-
tro de um hotel” começa no momento em que você reserva um dos quartos 
ou suítes ultraespaçosas com vista para a área de Midtown, situadas nos últi-
mos 14 andares do edifício. Ali, é possível personalizar sua estadia com a ajuda 
do seu próprio maître d’étage e explorar a região em um passeio cortesia a 
bordo de um Mercedes GL350 ou por meio do serviço de motorista que o leva 
a qualquer lugar em um raio de 20 quarteirões do hotel (mediante disponibi-
lidade). Com cinco restaurantes e bares à sua escolha, você pode saborear um 
café da manhã campestre na histórica Villard Mansion, experimentar delicio-
sos doces franceses em Pomme Palais e provar queijos artesanais enquanto 
degusta coquetéis no pátio ou em meio à opulência do Gold Room. Encontre 
um tempo extra para se exercitar com um personal trainer e desfrute de uma 
gama completa de serviços de spa e bem-estar.

Contate seu consultor de viagens Virtuoso para saber das tarifas. Disponível de 29 de dezembro de 2019 a 13 
de abril de 2020; reservas até 10 de abril de 2020. A experiência exclusiva Virtuoso inclui uma terceira noite 
cortesia no Towers Rooms and Suites, caso disponível; crédito de US$ 100 para uso no spa; café da manhã 
para duas pessoas; wi-fi cortesia; e muito mais.

• VIVENCIE OS TESOUROS DO PACÍFICO 
Suba a bordo do Maasdam, um destino por si só, com a Holland America Line. 
Chefs convidados aguçam seus sentidos explorando as tradições culinárias 
dos lugares por onde o navio passa e apresentações culturais destacam o 
ritmo, a dança e a música da Polinésia. Esse cruzeiro de 14 noites começa 
em Sydney — a mais descolada das cidades do Pacífico Sul — e segue para as 
ilhas Loyalty, na Nova Caledônia, onde você descobre as antigas falésias de 
coral de Maré, relaxa em uma praia de palmeiras em Lifou e prova a cozinha 
local na cidade francesa de Nouméa. Ao passar por Vanuatu, testemunhe os 
vestígios da Segunda Guerra Mundial em Luganville, visite a capital multicul-
tural de Port Vila e passeie pelo paraíso inabitado da Ilha Misteriosa. Mergu-
lhe também na história da Austrália na Ilha de Norfolk e, na Nova Zelândia, 
faça compras e pratique atividades aquáticas em Tauranga, faça caminha-
das pela natureza exuberante de Waitangi e desfrute da energia cintilante 
da cosmopolita Auckland.

Tarifas Virtuoso Verandah a partir de US$ 2.078. O Maasdam parte de Sydney em 6 de janeiro de 2020. Os bene-
fícios Virtuoso Voyages incluem um jantar cortesia para duas pessoas no Canaletto e também no Pinnacle Grill e 
muito mais.

• OÁSIS INTIMISTA NO CORAÇÃO DE PEQUIM 
No Bulgari Hotel Beijing, aprecie vistas impressionantes da capital chinesa. 
Passeie por jardins luxuriantes e esculturais. Nade na piscina indoor aquecida 
e desfrute de tratamentos tradicionais chineses no spa. Prove as bebidas do 
Il Bar durante o happy hour e saboreie iguarias italianas no Il Ristorante.

Contate seu consultor de viagens Virtuoso para saber das tarifas. Disponível ao longo de 2019. Amenities 
exclusivas Virtuoso incluem crédito de US$ 100 para uso no hotel; café da manhã para duas pessoas; upgrade 
na chegada, caso disponível; e muito mais. 

• MAIS TEMPO EM TÓQUIO 
O Shangri-La Hotel, Tokyo resume a mística evocada pelo seu nome criando 
um santuário no coração da capital japonesa. Quartos elegantes oferecem 
acesso direto à Estação de Tóquio e três restaurantes e um bar servem deli-
ciosos pratos italianos e japoneses, além de coquetéis de vanguarda.

Contate seu consultor de viagens Virtuoso para saber das tarifas. Disponível ao longo de 2019. A expe-
riência exclusiva Virtuoso inclui uma quarta noite cortesia; crédito de até US$ 200 para uso no spa ou nos 
restaurantes; café da manhã para duas pessoas; e muito mais.

PROMOÇÃO

OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE
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Agora menos amea-
çada: a Barreira de 
Corais de Belize. 
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P O R  A R I E L  S H E A R E R

NAVEGAÇÃO NEUTRA

 Cruzeiros 

A Lindblad Expeditions está dando grandes passos para reduzir sua pegada ambiental: até o final deste 
ano, a companhia marítima será totalmente neutra em carbono. Por meio de investimentos em energia 
renovável, além de projetos de ref lorestamento em países como Vietnã e Peru, que abrigam os lugares 
selvagens explorados pelos navios Lindblad, a empresa tem trabalhado para compensar todas as emissões 
de carbono resultantes de suas embarcações e operações terrestres. 

“Queremos que os viajantes sintam que, de muitas maneiras, estão deixando os lugares melhores, 
como resultado de suas visitas”, diz Amy Berquist, vice-presidente de conservação, educação e susten-
tabilidade da Lindblad. “Nossa esperança é de que o turismo seja uma força positiva e possa realmente 
fortalecer um destino.” Em breve, a Lindblad também apresentará sua própria calculadora de carbono, 
projetada para ajudar os passageiros a simplificar o processo de compensação das emissões geradas pelas 
viagens aéreas de ida e volta até os portos de partida, proporcionando um impacto positivo duradouro.

Carbono neutro na 
Amazônia e (à di-
reita) no Camboja 
com a Lindblad.
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 Para levar na mala 

GRANDES BARREIRAS 
Destinos como Havaí e Key West, Flórida, proibiram 
a venda de protetores solares que contenham oxi-
benzona e octinoxato, substâncias químicas que, 
acredita-se, prejudicam os recifes de corais. Aqui, 
três protetores solares que são tão seguros para 

oceanos quanto para humanos. 

IMPACTO MÍNIMO
Qualquer um que tenha tentado encaixar uma gar-

rafa de água vazia em uma bagagem de mão já cheia 
de coisas sabe o drama que é. Essas garrafas de 

água dobráveis permitem que os viajantes econo-
mizem espaço e saciem sua sede de conservação. 

A fórmula leve e de base mi-
neral do Cellular Protection 
Sun Cream, da Organic 
Pharmacy, inclui aloe nutriti-
vo, rosa-mosqueta, manteiga 
de karité e calêndula. US$ 69, 
theorganicpharmacy.com. 

O Countersun Mineral Sun-
screen Mist, da Beautycounter, 
é um spray resistente à água 
e sem aerossol que protege a 
pele com suavidade. US$ 36, 
beautycounter.com. 

Feito com ingredientes orgâni-
cos, o Coconut Sunstick, da All 
Good Products, é fácil de aplicar 
no rosto, nas orelhas e no corpo. 
US$ 9, allgoodproducts.com.

A garrafa da Hydaway Travel 
Pack se achata e se transforma 
em um disco com menos de 2 cen-
tímetros de espessura. A partir 
de US$ 35, hydawaybottle.com.
 

A garrafa BeFree, de Katadyn,
se retrai quando está vazia e 
pode filtrar a água de fontes 
internas e externas. A partir 
de US$ 40, rei.com.  

A garrafa dobrável de silicone 
Nomader tem alta durabilida-
de e tampa à prova de vaza-
mentos. A partir de US$ 25, 
amazon.com.

 ADEUS, MINIPLÁSTICOS  Com um olhar voltado para a redu-
ção do desperdício de plástico, os legisladores da Califórnia estão 
fazendo pressão para tornar seu estado o primeiro nos Estados 
Unidos a proibir o uso das pequenas embalagens plásticas de 
xampu, condicionador e sabonete líquido nos hotéis. Alguns gran-
des grupos hoteleiros, como o Marriott (que abrange Ritz-Carlton 
e St. Regis, entre outras marcas respeitadas) e o InterContinental, 
já passaram a utilizar produtos de banho em embalagens recar-
regáveis, acopladas à parede, em muitas de suas propriedades – 
um movimento que evitará que centenas de quilos de plástico 
sigam dos hotéis para aterros sanitários. Se aprovada, essa lei 
da Califórnia entrará em vigor em 2023. 

 VEGANISMO NO CÉU  Cortar o consumo de carne e laticínios 
pode reduzir drasticamente a pegada de carbono de um indivíduo, 
já que o metano produzido pelo gado contribui para o aumento dos 
níveis de gases do efeito estufa. Felizmente, agora é possível optar 
por saborosas refeições sustentáveis a 10 mil metros de altitude, 
graças a várias companhias aéreas que expandiram as ofertas ve-
ganas. A Air New Zealand ganhou as manchetes no ano passado 
quando começou a servir o Impossible Burger, sem carne bovina, em 
voos de Los Angeles a Auckland; já a Emirates foi elogiada por ofe-
recer saborosas refeições veganas, além de queijos e sobremesas 
plant-based. Os viajantes podem avaliar e comparar a qualidade 
de suas refeições em voo no FlyVegan.org, um novo site criado para 
incentivar mais companhias aéreas a abraçar um futuro vegetal. 

 V DE VISIONÁRIA  Uma aeronave futurista em forma de V está 
causando burburinho nos círculos aeroespaciais – e não apenas por 
sua aparência. A KLM Royal Dutch Airlines fez uma parceria com 
a Universidade de Tecnologia de Delft para pesquisar soluções sus-
tentáveis para o setor de aviação e produzir um modelo em pequena 
escala de um avião comercial chamado “Flying-V”, eficiente em ener-
gia, que fez seu primeiro voo em setembro. Enquanto o avião real 
ainda precisa de 20 anos de pesquisa e design pela frente, o modelo, 
junto com uma simulação de cabine em tamanho real, será exibido 
no Aeroporto Schiphol, de Amsterdã, em outubro, em comemoração 
ao 100  aniversário da KLM. O design inovador unificaria os tanques 
de combustível, a carga e as cabines de passageiros dentro das asas 
do avião; usaria 20% menos combustível do que o Airbus A350 para 
voos de longo alcance; e integraria novas tecnologias de propul-
são, como turbinas elétricas, de acordo com a evolução. Melhorar 
a experiência do passageiro com novas ideias para assentos, lei-
tos e viagens em grupo também está na agenda – o que significa 
que viagens aéreas mais confortáveis podem estar no horizonte. 

 Notícias 

O Flying-V da KLM.
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 Hotéis 

Recifes revivem em Belize 

Em uma grande vitória para 
peixes-bois, tartarugas-marinhas 
e outras espécies ameaçadas, o 
Sistema de Reservas da Barreira 
de Corais de Belize foi recente-
mente removido da lista de Pa-
trimônios Mundiais em Perigo da 
Unesco. O governo de Belize re-
verteu o sombrio destino de seus 
preciosos recursos marítimos ao 
proibir a exploração de petróleo 
e aumentar a proteção de man-
guezais, que desempenham um 
papel importante no sustento da 
biodiversidade dos recifes.

Viajantes ansiosos por contem-
plar a fauna subaquática também 
podem se considerar vitoriosos, 
já que a Barreira de Corais de 
Belize oferece alguns dos me-
lhores pontos de mergulhos do 
Hemisfério Ocidental. Localizado 
em uma das ilhotas tropicais 
isoladas do país, o Royal Belize 
é um resort de mergulho com 
certificação PADI de uso exclu-
sivo, dotado de seis chalés e ali-
mentado por energia solar e 
eólica, onde os visitantes podem 
chegar bem perto dos habitan-
tes do recife em passeios para 
mergulho e prática de snorkel. 
Os hóspedes desse refúgio com 
sistema all-inclusive situado em 
uma ilha particular podem ainda 
saborear pratos especiais, como 
anchova grelhada e lombo de por-
co defumado, e entrar na água a 
bordo de caiaques, pedalinhos e 
um pequeno catamarã. Uso exclu-
sivo da ilha a partir de US$ 5.000 
para até dez hóspedes, incluindo 
refeições preparadas pelo chef 
e um passeio para mergulho ou 
um cruzeiro ao pôr do sol.

TEMPO DE MERGULHO

PRESERVANDO 
PHUKET
“Toda jornada de mil milhas co-
meça com os primeiros passos”, 
diz Anthony Lark, presidente da 
Associação de Hotéis de Phuket 
e gerente-geral do Trisara, um 
resort de 63 quartos com acesso 
exclusivo à praia e vista para o 
Mar de Andaman. A organização 
sem fins lucrativos foi fundada em 
2016 em resposta aos impactos 
prejudiciais do excesso de turismo 
em diversos destinos de praia 
tailandeses nos últimos anos. Seu 
objetivo: mobilizar os hotéis asso-
ciados para que adotem iniciativas 
sustentáveis e práticas social e 
ambientalmente conscientes. 
Neste ano, por exemplo, foi feita 
uma petição para eliminar garra-
fas de plástico de uso único. Outro 
foco é o apoio contínuo para o 
avanço educacional e profissional 
dos jovens da região por meio de 
programas de bolsas de estudo e 
acesso ao mercado de trabalho. 
Em 21 de setembro, em razão do 
Dia Internacional da Limpeza 
Costeira promovido pela Ocean 
Conservancy, os hotéis de Phuket 
fizeram uma faxina em suas praias, 
outro passo para garantir que os 
trechos de areia branca da ilha 
permaneçam limpos e acessíveis 
para as próximas gerações.  

Tradicionalmente, os frequentadores de 
safáris vêm ao Jabulani em busca dos big 
five, mas o camp situado em Hoedspruit está 
abrindo espaço para alguns pequenos espé-
cimes igualmente intrigantes. Ao construir 
o primeiro berçário de elefantes na África 
do Sul, o Jabulani pretende criar filhotes de 
elefantes órfãos ao lado da manada residente 
do lodge, oferecendo aos pequenos a opor-
tunidade de aprender e crescer com a ajuda 
de elefantes mais velhos e de cuidadores 
humanos que atuam 24 horas por dia.

Os hóspedes desse camp que tem sete 
acomodações convivem com elefantes 
dóceis e podem caminhar com a manada ao 
pôr do sol no trajeto que leva aos estábulos 
onde dormem. Os passeios no Jabulani tam-
bém oferecem aos viajantes a chance de ver 
outras majestosas criaturas da savana – leões, 
rinocerontes, leopardos e búfalos entre elas – 
e ainda apoiar a conservação dessa fauna 
inspiradora, que torna qualquer experiência 
de safári realmente inesquecível. Quartos 
duplos a partir de US$ 1.290, incluindo café 
da manhã, jantar para duas pessoas, uma 
massagem de 30 minutos por pessoa e um 

livro sobre elefantes.

BERÇÁRIO DE GIGANTES 
Resgate de elefantes na Áfric a do Sul

Acesso exclusivo aos 
corais no Royal Belize.

Desfile de elefantes em Jabulani.

Trisara entra em ação.

L impeza de praia na Tailândia
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Um safári clássico no Quênia se revela a viagem em família perfeita
por ELAINE SRNKA

CONEXaO 
AFRICANA
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Um safári clássico no Quênia se revela a viagem em família perfeita
por ELAINE SRNKA

Para o alto e além: um safári de manhã 
em balão e (na página ao lado) girafas 

na Reserva Nacional Masai Mara.
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MESMO NAS PRIMEIRAS HORAS 
da manhã, quando o céu africa-
no ainda está escuro, o Masai 
Mara raramente fica em silêncio. 
Diversos predadores se aventuram 
a caçar sob o manto da escuridão, 
e suas presas devem estar alertas 
para sobreviver. Enquanto estava 
deitada na cama em uma tenda às 
margens do Rio Mara, no Quênia, 
meu marido ao meu lado e nossos 
dois filhos adolescentes dormindo 
em uma tenda vizinha, puxei o 
cobertor e escutei o chamado da 
natureza – literalmente. Galagos 
(pequenos primatas noturnos) sus-
surravam nos arbustos próximos 
e garças grasnavam a distância. 
Tentei decifrar os estranhos urros, 
grunhidos e murmúrios vindos do 
rio, abaixo, onde moravam deze-
nas de hipopótamos. Um rugido 
feroz, depois outro, seguido de um 
abrupto som na água, confirmou 
que algo bem tenso estava ocor-
rendo. Quase de modo impercep-
tível, o céu começou a clarear e eu 
me levantei da cama para inves-
tigar. No breu, sobre uma rocha 
logo abaixo de nossas tendas, 
pude ver uma mamãe hipopóta-
mo e seu filhote recém-nascido – 
o que eu acabara de ouvir era o 
som do parto. A cena me lembrou 
um provérbio africano: “Por mais 
longa que seja a noite, a aurora vai 
chegar.” Foi, de fato, um novo dia – 
e, quando você está em um safári, 
tudo pode acontecer.

Todos os dias trouxeram uma aventura diferente nessa jornada recente que eu e 
minha família fizemos à África Oriental. Meu marido e eu planejamos essa viagem 
dos sonhos para celebrar um ano de grandes acontecimentos: nosso 30  aniversário 
de casamento, o aniversário de 18 anos de nossa filha e sua formatura no colegial e o 
aniversário de 16 anos do nosso filho. Como todos os pais sabem, as oportunidades 
de reunir todo mundo diminuem a cada ano letivo, então a decisão de programar uma 
viagem tão grandiosa foi, ao mesmo tempo, prática e emocional. A perspectiva de 
que essa poderia ser uma de nossas últimas férias em família antes que as crianças se 
aventurassem por conta própria a enchia de significados adicionais.

Viajamos com outras duas famílias, em um grupo de 16 pessoas no total, e o plane-
jamento começara quase um ano antes. Com tanta mobilidade (numerosos trasla-
dos por terra e ar e vários lodges distantes uns dos outros), uma viagem pela savana 
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A diretora executiva da Micato, 
Anna Pinto, cujos pais fundaram a 
empresa, naturalmente concorda. 
“Via de regra, um safári proporcio-
na uma experiência distante do 
seu dia a dia atarefado e aproxima 
a família”, diz ela. “É a chance de 
dar uma pausa no corre-corre e 
ter novas experiências juntos.” 

A Micato aperfeicoou 
a arte da expectativa, construindo 
nossa empolgação ao longo dos 
meses que antecederam a viagem. 
Mal pudemos esperar para abrir 
os pacotes pré-partida enviados 
à nossa casa, com documentos 
dignos de guardar como lembrança, 
sacolas de viagem da Marmot e um 
kit para uma noite de cinema em 
casa que incluía pipoca de micro-
-ondas e um DVD do clássico filme 
Out of Africa.

Quando a data finalmente 
chegou, nossas malas já estavam 
feitas, aguardando a partida. 
Após o desembarque na capital do 
Quênia, Nairóbi, fomos recebi-
dos pelo nosso diretor de safáris, 
George, e sua equipe, que nos 
levou ao Fairmont The Norfolk, 
um lendário hotel que teve entre 
seus hóspedes Winston Churchill, 
Theodore Roosevelt e Ernest 
Hemingway. Com sua arquitetura 
colonial britânica e um pátio exu-
berante, não foi difícil imaginar os 
aristocráticos frequentadores de 
safáris que estiveram lá um século 
antes de nós. Tanta coisa mudou – 
hoje em dia, levamos câmeras, não 
armas, já que o Quênia proibiu a 
caça em 1977 –, mas a grande his-
tória da propriedade ainda a torna 
um ponto de partida fascinante.

No Parque Nacional de Nairóbi, 
alimentamos girafas no Giraffe 
Centre do Fundo Africano para 
Espécies Ameaçadas e visitamos 
elefantes órfãos no Sheldrick 
Wildlife Trust. Embora soubésse-
mos que logo poderíamos vê-los 
na natureza, a oportunidade 
de observar tantos filhotes de 
elefantes foi um marco da viagem. 
Dúzias deles brincavam ao nosso 
redor, jogando-se na lama até 
que seus tratadores os atraíam de 

africana não é algo do tipo “faça você mesmo”, por isso aproveitamos nossas conexões 
Virtuoso para garantir que tudo ocorresse da melhor forma possível. Depois de avaliar 
os possíveis parceiros Virtuoso, optamos pela Micato Safaris, uma empresa familiar 
com mais de 50 anos de experiência e muitos prêmios.

“O planejamento e a execução da Micato são incríveis”, diz Amanda Klimak, executi-
va de uma agência de viagens Virtuoso. “Os diretores de roteiro viajam com os clientes 
do começo ao fim, e tudo – de traslados a gorjetas – está incluído.” Ela recomenda o 
Quênia em particular tanto para viajantes em primeira visita quanto para frequen-
tadores contumazes de safáris, pois sua abundante vida selvagem proporciona a mais 
clássica experiência de observação da fauna africana. “São as férias perfeitas para fa-
mílias com adolescentes porque são muito imersivas e fazem com que todos se sintam 
como se estivessem em uma verdadeira aventura.”

A tenda familiar do 
Fairmont Mara Safari 

Club, às margens do rio. 
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Acima: amigos e familiares 
que curtem safáris juntos, 

permanecem juntos. Na pági-
na ao lado, em sentido horário 

a partir do alto, à esquerda: 
um grupo de girafas, zebras, 

um abelharuco, uma chita em 
repouso e o Monte Kilimanjaro 

criando o cenário perfeito 
para um desfile de elefantes. 

DICA
“Não apresse a viagem e tente 
não se mover muito. Três dias 

em cada lodge é o ideal – se você 
ficar mais tempo, começará a 

repetir os safáris.” 

– Jay Johnson,  
executivo de agência Virtuoso

volta com garrafas gigantes de ração na hora da refeição. No berçário do lugar, “ado-
tamos” Mukkoka, um macho tímido que acabara de ser resgatado – nos apaixonamos 
por ele quando se aproximou de nós e cheirou a mão de minha filha com sua tromba. 
Depois, ficamos sabendo de sua ligação com um dos tratadores, que dormia com ele 
em seu estábulo para confortá-lo.

No dia seguinte, embarcamos em um aviao para o 
Parque Nacional de Amboseli, onde vivem mais de mil elefantes. O Elewana Tortilis 
Camp, nossa base para as próximas noites, fica em uma área particular de preservação 
sob a sombra do Kilimanjaro, a montanha mais alta da África. Esse vulcão dormente 
aparece a distância (na verdade, é na vizinha Tanzânia), e seus picos cobertos de 
neve proporcionam um cenário majestoso em dias claros. 

Da varanda da nossa tenda com telhado de palha e vista para a planície podíamos 
ver zebras a poucos metros de distância, mas o lounge ao ar livre do ecolodge era 
nosso ponto de encontro favorito. Antes de sair para os safáris, começávamos o dia 
ali com xícaras de café queniano, às vezes com um pouco de licor Amarula, e mais 
tarde nos reuníamos para coquetéis antes e depois das refeições. O lounge propi-
ciava vistas desobstruídas do Kilimanjaro, e o poço nas proximidades aonde a fauna 
vinha beber oferecia entretenimento sem fim, atraindo elefantes, girafas, zebras, 
babuínos e outras criaturas dia e noite em busca de refresco.

Apesar de termos viajado na estação das chuvas, Amboseli fez jus ao nome, que 
significa “lugar de poeira” em maa, a língua massai. A cada estrada que percorríamos 
durante os safáris – a direção do parque exige que os carros permaneçam restritos a 
elas –, nuvens de poeira se levantavam, enquanto gnus e javalis se revolviam no chão, 
esfregando as costas como se fossem cães. Nos vastos trechos de pântano, no entanto, 
os elefantes pastavam mergulhados até o peito na água escura, as zebras atravessa-
vam as águas rasas em uma fila aparentemente interminável e milhares de flamingos 
batiam em revoada, fazendo cintilar suas penas rosadas sob a luz do sol. 
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Rapidamente nos conectamos 
com nossos experientes guias-
-motoristas, que nos encantaram 
com seu conhecimento ao com-
partilhar informações que mais 
tarde repetíamos uns aos outros 
durante as refeições: “Você acre-
dita que os elefantes comem de 
18 a 20 horas por dia?”. Ou “Você 
sabia que as girafas podem dormir 
em pé?”. Ou “George me disse 
que as zebras têm melhor visão 
do que os gnus, que, por sua vez, 
têm melhor audição que as zebras, 
e é por isso que viajam juntos!”. 
Ouvir meus filhos adolescentes 
reviverem, entusiasmados, aquilo 
que viram ou aprenderam foi uma 
reconfortante surpresa face aos 
monossílabos que costumam emi-
tir quando estão em casa (“Como 
foi na escola?” “Bem.”). Como um 
guia apontou: “Não há wi-fi no 
mato, mas você pode encontrar 
um tipo melhor de conexão”.

Embora nosso diretor de safáris estivesse bem concorrido – todos queriam estar 
em seu veículo porque ele contava as melhores histórias –, decidimos fazer rodízios. 
Em um dado momento, cada família ficava em um veículo; em outra ocasião, nos 
dividíamos entre homens e mulheres ou por faixa etária (adolescentes em um veículo, 
filhos adultos no segundo e pais no terceiro). Todos tinham um assento na janela nos 
veículos, que eram abastecidos com bebidas, lanches, binóculos, cobertores e rádios 
de longo alcance para comunicação com outros motoristas. Não há nada como a emo-
ção de ouvir o rádio zunir com o burburinho decorrente de um avistamento e ver seu 
motorista acelerar até a cena com a esperança de que você possa observar elefantes 
acasalando, um leão ensinando seus filhotes a caçar ou mesmo uma caçada em si. 

Na nossa última tarde, os motoristas nos surpreenderam com um avistamento 
diferente, levando-nos a uma planície bem a tempo do pôr do sol. A equipe havia pro-
videnciado um drinque ao entardecer, uma tradição africana de happy hour ao fim de 
uma viagem. Enquanto brindávamos, contemplávamos a savana que se estendia à nossa 
volta até onde os olhos podiam ver, com o céu límpido em tons de rosa e laranja. Nós 
nos acomodamos nas cadeiras de acampamento montadas pelos guias e erguemos 
nossas taças ao Sol enquanto ele deslizava para trás do horizonte.

Voamos de Amboseli para o Masai Mara, onde dezenas 
de aldeões massais nos receberam na pista de pouso. Vestindo roupas típicas e colo-
ridas, além de joias com contas, eles entoaram seus cânticos sincopados e fizeram o 
adumu, sua famosa dança do salto – que alguns de nosso grupo tentaram imitar, com 
resultados frustrantes. 
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N No Fairmont Mara Safari Club, um acampamento tipo resort ao longo do Rio Mara, 
nossas imponentes tendas estavam mobiliadas com camas de dossel envoltas em 
mosquiteiros, baús de couro e banheiros privativos com pias de mármore. Amistosos 
dik-diks (pequenos antílopes) passeavam pelo nosso deque, hipopótamos banhavam-se 
nas margens logo abaixo, e tínhamos de fechar as tendas com zíper para impedir a 
entrada de macacos curiosos. À noite, os camareiros colocavam uma garrafa de água 
quente embaixo do edredom para nos manter aquecidos, e nos deliciávamos com os 
presentes e amenities que a Micato deixara para nós. 

Acordávamos cedo, com xícaras de chocolate quente fumegante, café ou chá 
entregues em nossas tendas antes do amanhecer, e então nos amontoávamos em 
veículos de safári enrolados em cobertores dos quais nos desfazíamos tão logo o sol 
nos aquecesse. Ao contrário do que ocorre no Amboseli, os veículos no Mara podem 
se aventurar para fora de estrada – isso significa que podíamos ir savana adentro em 
busca de animais, o que adicionava um estimulante elemento de suspense à aventura. 

Depois de algumas horas de safári, voltávamos ao hotel para tomar café da manhã, 
relaxar à beira da piscina ou curtir o lounge, não apenas por sua linda coleção de arte 
africana mas também pelo wi-fi – embora fosse bom desligar-se um pouco, era bem-
-vinda nossa conexão digital com o resto do mundo. 

Cenas de um safári: leões 
à espreita e (à direita) 
um happy hour ao pôr 

do sol em Amboseli. Ao 
lado: guerreiros massais 
demonstram o adumu, sua 

famosa dança do salto.

COMO UM GUIA APONTOU:  
“NaO Ha WI-FI NO MATO, MAS VOCe PODE ENCONTRAR 

UM TIPO MELHOR DE CONEXaO.”
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Após um almoço tardio, a maioria de nós optava por participar de um safári à tarde. 
Um dia, nos deparamos com um bando de leões que tínhamos visto de manhã. No 
primeiro passeio, havíamos testemunhado uma briga territorial entre leões de dois 
bandos diferentes que resultara em um filhote caindo barranco abaixo e um leão 
perseguindo dois outros. Aflitos, nos preocupamos com o destino do filhote. Embora 
não tivéssemos visto o filhote naquela tarde, observamos os leões mais velhos de 
um dos bandos se reunirem, claramente felizes em ver uns aos outros, esfregando os 
rostos e entrelaçando seus corpos e caudas assim como fazem os gatos domésticos. 
Esse momento de afeto, contudo, foi interrompido quando eles perceberam nossa 
presença e foram em direção a nosso veículo sem capota para investigar. Cinco leões 
interessados de repente nos cercaram, tão próximos que quase poderiam pular para 
dentro do carro. Nenhum de nós se mexeu. Depois de um minuto tenso, eles recua-
ram – então soltamos um suspiro coletivo (e silencioso) de alívio. 

Também visitamos uma comunidade massai próxima, lar de 150 pessoas de dez 
famílias. O ancião da aldeia explicou que, nessa tribo seminômade, são as mulheres, 
não os homens, que constroem as casas, e aos homens são permitidas múltiplas esposas 
(embora ele mesmo tivesse apenas uma – demasiada dor de cabeça, disse ele). Enquanto 
eu comprava joias e entalhes de madeira, falei com um garoto de 16 anos que acaba-
ra de voltar do colégio interno para casa. Ele me disse que, apesar de a tribo massai 
ser conhecida por sua feroz cultura guerreira, sua geração deve equilibrar os modos 
tradicionais com a civilização moderna.

Certa manhã, embarcamos em balões de ar quente para uma perspectiva totalmen-
te diferente da vastidão de Mara, f lutuando sobre as árvores enquanto rebanhos de 
gnus, zebras e elefantes corriam abaixo de nós e se espalhavam como se fizessem par-
te de um balé coreografado. Quando tocamos a planície, um brunch com champanhe 
nos esperava – embora já estivéssemos um pouco tontos com a experiência no ar.

Certa noite, a equipe nos preparou um jantar à luz de velas no meio da savana, em 
uma data em que era feriado em nosso país. Mesas com toalhas brancas, cristais, 

Revoada de flamin-
gos no Amboseli.

porcelanas e pratarias; um bar 
completo e uma fogueira; fachos 
de luz cintilando ao redor; e um 
cardápio que incluía peru assado e 
batata-doce: tudo isso foi a receita 
de um banquete inesquecível. 

No nosso último dia em Mara, 
avistamos todos os big five (bú-
falo, elefante, leopardo, leão e ri-
noceronte), incontáveis pássaros 
(“aves não são apenas para nerds”, 
insistiu um de nossos guias) e a 
maioria dos felinos – exceto chi-
tas. Decidimos sair em um último 
safári, apelidado de “passeio 
alcoólico” pelos adultos, dado 
que levamos vinho e cerveja. Não 
tínhamos grandes expectativas 
de ver esse incrível felino, mas as-
sim que saímos do lodge encon-
tramos uma chita descansando 
na beira da estrada. 

Assombrados, porém rindo, 
acusamos nossos guias de or-
questrar esse encontro – “Chita, 
entre em cena!”. Brindamos à 
nossa boa sorte e voltamos para 
o acampamento. 
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Na manha seguinte, 
voltamos para Nairóbi. Escolhemos 
a Micato em parte por causa de seu 
compromisso One for One: para cada 
safári que vende, a empresa envia 
uma criança para a escola. “Safáris 
são nosso negócio, mas a educação é 
nossa paixão”, diz Anna Pinto. É por 
isso que passamos nosso último dia 
em uma visita à favela de Mukuru, 
em Nairóbi, lar de 500 mil pessoas e 
local onde fica o centro comunitário 
sem fins lucrativos da empresa, um 
contraste otimista com as condi-
ções sombrias que o cercam.

Lá pudemos conhecer Peter, cuja 
educação nossa família patrocina por 
intermédio da Micato-AmericaShare, 
que ajuda crianças órfãs em situação 
de vulnerabilidade. Peter e nossos 
filhos trocam correspondências há 
anos e, embora suas circunstâncias 
de vida sejam imensamente diferen-
tes, eles se conectam por meio de 
interesses e sonhos compartilhados. 
Agora um colegial, Peter nos disse que 
quer ser um jornalista de viagens – 
como eu. Depois de uma longa visita, 
nos despedimos, chorosos.

Dizem que você vai à África em 
busca da vida selvagem, mas é das 
pessoas que você mais se lembra. Em 
nossa última noite em Mara, uma 
nota de despedida da Micato deixa-
da no meu travesseiro me ofereceu 
outro provérbio africano: “Volte aos 
poços de sempre – amigos e sonhos 
estarão lá para encontrá-lo”. Minha 
família nunca se esquecerá dessa ex-
periência e de todos que conhecemos 
nessa viagem dos sonhos – estamos 
ansiosos para retornar muitas e 
muitas vezes.

Personalizamos nossa 

viagem de nove dias para 

coincidir com as férias 

escolares de nossos 

filhos. A Micato Safaris 

oferece roteiros progra-

mados para pequenos 

grupos com diferentes 

datas de partida e 

itinerários sob medida; 

todos incluem hospe-

dagem, refeições, visi-

tas guiadas, traslados 

e gorjetas. Safári de 

nove noites a partir de 

US$ 11.405 por pessoa, 

incluindo voos internos.

Explore duas regiões 

de vida selvagem no 

Quênia, visite um san-

tuário de elefantes e se

hospede em acampa-

mentos de luxo – e até 

em uma casa na árvore – 

no safári de nove dias 

da African Travel, que 

destaca as experiências 

bem-sucedidas de con-

servação no país. Saídas 

em diversas datas; a 

partir de US$ 11.495 

por pessoa.

O roteiro clássico de 

nove dias da Globus 

passa pelas reservas na-

cionais de Masai Mara 

e Samburu, no Quênia; 

nos safáris deste últi-

mo, você sairá em bus-

ca do “Samburu Special 

Five” – a zebra-de-grevy, 

a girafa-reticulada, o 

avestruz-somali, o órix-

-beisa e a gazela-girafa. 

Você também visitará 

o maior santuário de 

rinocerontes-negros da 

África Oriental. Saídas 

em diversas datas; a 

partir de US$ 3.723 

por pessoa.

Veja três faces da África 

Oriental com o tour de 

sete noites da Fairmont 
Hotels and Resorts 

que destaca cada um 

dos hotéis icônicos 

da marca no Quênia. 

Comece sua estadia na 

capital no The Norfolk, 

um hotel histórico com 

170 quartos em Nairó-

bi, antes de ir para o 

Mount Kenya Safari 
Club, de 120 quartos, 

um refúgio tranquilo 

(anteriormente a casa 

do ator William Holden) 

situado na Linha do 

Equador. O grand finale: 

o Mara Safari Club, 

com suas 51 tendas, a 

localização perfeita 

para avistar os big five. 

A partir de US$ 8.000 

por pessoa, incluindo 

hospedagens, voos in-

ternos, traslados, safá-

ris e algumas refeições 

(entre elas, dois janta-

res na savana).  

Avistando o rei das savanas 
e (abaixo) a família Srnka 
com Peter, o aluno que eles 
patrocinam por intermédio 
do Micato-AmericaShare.

Atenda ao chamado da natureza com esses passeios

Safaris Sugeridos
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Tranquilo de dia, animado à noite e cheio de atrações coloridas, Casco 
Viejo é a melhor coisa da Cidade do Panamá desde a construção do canal

POR KIMBERLEY LOVATO   Fotografia de Luis García

Em sentido horário, 
a partir do alto, à 
esquerda: ceviche de 
manga do Dodó Bon Pan 
Café, uma garçonete 
do terraço CasaCasco, 
o Tropical Chocolate 
Café, flores no Casco 
Viejo, um coquetel 
de gim e maracujá no 
CasaCasco, bota da 
Undercover inspirada 
na “Dança do Diabo 
Sujo”, peixe fresco no 
Mercado de Mariscos e 
uma vista panorâmica.
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inte anos atrás, 
ninguém aconselharia você a 
ir ao Casco Viejo, o centro his-
tórico da Cidade do Panamá, 
localizado em uma penínsu-
la que se projeta para o mar a 
sudoeste do cintilante núcleo 
moderno. O crime tornava o 
lugar muito perigoso, e as fa-

chadas descascadas de uma existência outrora gloriosa tra-
ziam as marcas de décadas de calor e negligência. Hoje é difícil 
aceitar esse conselho. Agora que a capital do Panamá celebra 
seu aniversário de 500 anos, seu menor bairro – um Patrimô-
nio Mundial da Unesco, também conhecido como Casco Anti-
guo, San Felipe ou simplesmente Casco – nunca se mostrou tão 
jovem e vibrante. E perde em popularidade entre os visitantes 
apenas para o Canal do Panamá. 

De dia, as ruas tranquilas e estreitas de Casco fazem com que 
seja um prazer passear pelas praças históricas e tirar fotos das 
fachadas coloridas e das antigas muralhas da cidade. No entan-
to, ao pôr do sol, a área parece que acorda: restaurantes da moda 
e bares nos terraços atraem os moradores para um bairro que é 
tanto um tesouro nacional quanto um barômetro para o que há 
de bacana na Cidade do Panamá. Mas é no ecletismo, no senso 
de comunidade e no orgulho nacional que a região desperta, que 
vale a pena mergulhar.

Essa ligação com o passado do seu país sempre atraiu Juan 
Carlos Navarro. Quando chego ao Dodó Bon Pan Café, na Plaza 
de Francia, ele está sentado conversando com a proprietária 
Mariella, que por acaso é sua amiga de infância. Navarro está 
prestes a comer uma salada de pupunha, fruta que no Panamá 
é conhecida como pixbae, e me oferece um prato. Como prefeito 
da Cidade do Panamá de 1999 a 2009, ele fez da limpeza do Cas-
co uma de suas metas pessoais – literalmente às vezes varrendo 
as ruas –, além de torná-lo um local seguro e habitável.

“A melhor coisa que fiz para o Casco Viejo foi dar o exemplo”, 
diz Navarro. “Foi aqui onde escolhi morar e criar minha família.” 
Quando se mudou para o centro histórico, em 1996, ele lembra, 
a maioria dos edifícios estava em frangalhos e as ruas, vazias. 

v

A Plaza Herrera, com a 
moderna Cidade do Panamá 
ao longe. Na página ao lado, 
a partir da esquerda: o Altar 

Dourado da igreja de San 
José, o ex-prefeito e pioneiro 
do bairro Juan Carlos Navarro 

e o prato “Com a Maré do 
Caribe”, do Donde José 

(beijupirá fresco com missô 
de pupunha e sementes de 

maracujá tostadas).
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Agora, ele se delicia falando dos fins de semana passados sobre 
um stand up paddle, fazendo piqueniques na praia com amigos e 
família, visitando locais históricos, ouvindo música nas praças e 
passeando com o cachorro aos domingos.

Dado que o bairro tem cerca de três avenidas de largura e ape-
nas uma dúzia de quarteirões, não é preciso muito tempo para 
conhecer a história do Panamá. Na Plaza Herrera, você pode de-
senhar uma linha do tempo da cidade a partir dos edifícios do 
entorno, construídos nos estilos coloniais francês e espanhol, 
neocolonial e art déco. A Catedral Metropolitana, que o papa visi-
tou no início deste ano, reina na Plaza de la Independencia, onde 
o país festejou sua independência da Espanha e sua separação da 
Colômbia. O famoso Altar Dourado, escondido do pirata Henry 
Morgan quando ele saqueou a colônia espanhola original em 1671, 
agora fica na pequena igreja de San José. Os índios kuna vendem 
seus artesanatos coloridos sob a sombra de buganvílias vibrantes 
ao longo do Paseo Esteban Huertas, no topo das antigas muralhas 
da cidade. E o Museu do Canal do Panamá conta a história da fa-
mosa construção da hidrovia pelos franceses e americanos.

De vez em quando, o lugar me lembra algum outro – Hava-
na, com seus edifícios coloniais de cores reluzentes, ou Nova 
Orleans, pelas varandas de ferro forjado carregadas de vasos 
cheios de f lores. Mas o feitiço do Casco está em realmente ser 

dica
“Há sempre algo muito bom ou um novo local 

para descobrir na minha parte preferida da 
cidade. Dois favoritos atuais: o rooftop Salvaje, 

para coquetéis e uma refeição rápida com 
ótimas vistas, e, claro, o Donde José, para a 

melhor cozinha de fusão panamenha.” 

 – Luis Castro, consultor de viagens Virtuoso

Do topo de um dos muitos bares nos terraços do Casco, os 
arranha-céus do centro da cidade cintilam ao sol, e a água 

da baía em forma de ferradura recua lentamente

OUTUBRO |  NOVEMBRO 2019 53



uma reminiscência de uma pequena vila costeira espanhola. 
Depois de alguns dias, os rostos se tornam familiares e os sor-
risos se acumulam. Ao longo da Avenida A, uma das três princi-
pais vias paralelas do Casco, um homem prepara seu carrinho 
com gelo e garrafas de xarope colorido para o raspao, a versão 
panamenha da raspadinha. Ele acena quando me vê andando 
pela segunda vez. Mais tarde, cruzo com Blayne, um america-
no expatriado, proprietário do café Super Gourmet – onde me 
tornei uma fiel consumidora das empanadas caseiras e do café 
gelado que alimentaram minhas incursões diárias –, e conver-
samos no meio da rua por alguns minutos. 

Algumas conexões não exigem palavras, como é o caso do 
melhor destino gastronômico da cidade, Donde José. Com ape-
nas 16 anos, esse restaurante intimista rasga o manual de regras 
quando se trata de apresentar seu menu-degustação de dez pe-
quenos pratos. Em vez de descrições tediosas, cada prato traduz 
uma cena ou tradição local. “Carnavais em Penonomé 1986” 
é um prato de carne e peixe que faz referência ao ano de nasci-
mento do chef, José Carles, à cidade natal do pai, Penonomé, e 
à popular comida de rua servida durante o carnaval do Panamá. 
A sobremesa “Café com Meu Avô” é uma homenagem a uma ge-
ração mais velha que desfrutou de um doce café da manhã com 
pão e queijo. 

A refeição é sublime. Porém, mais do que isso, ela é outro per-
sonagem na história em evolução do bairro, da qual novos capí-
tulos são escritos diariamente. Do alto de um dos muitos bares 
nos terraços do Casco, os quadrados de vidro nos arranha-céus 
do centro cintilam a poucos quilômetros de distância, e a água da 
baía em forma de ferradura recua lentamente, como fez ontem, e 
no dia anterior. Parece uma metáfora para o próprio Panamá, e 
um lembrete desse tipo raro de autenticidade encontrado em um 
lugar que não tem orgulho apenas do fluxo e refluxo ritmado de 
pessoas conectando passado e futuro, mas também da constru-
ção de um lugar novo – e melhor.

comer
& beber
No topo de uma mansão 
colonial renovada, o po-
pular terraço ao ar livre do 
CasaCasco é o local para 
coquetéis ao pôr do sol 
com vista para o Casco, 
o mar e a Plaza Herrera. 
Calle 10 e Avenida A 
nº 8-15; casacasco.com. 

O café, as empanadas 
caseiras e outros pra-
tos casuais do Super 
Gourmet são um ótimo 
começo para qualquer 
dia. Avenida A entre os 
números 6 e 7; super
gourmetcascoviejo.com.

De frente para a histórica 
Plaza de Francia, o Dodó 
Bon Pan Café atrai uma 
multidão para o café da 
manhã e o almoço, ser-
vindo pratos veganos, 
doces, saladas e muito 
mais. Calle 1A Oeste, 
Plaza de Francia.

Vá ao Mercado de Ma-
riscos, a uma curta ca-
minhada do centro do 
Casco, para ver peixes e 
frutos do mar frescos e 
saborear a especialida-
de local, uma tigela de 
ceviche acompanhada 
de cerveja gelada. Ave-
nida Balboa e Calle Eloy 
Alfaro, Cinta Costera.

O chef panamenho José 
Carles usa ingredientes 
regionais para contar his-
tórias em menus-degus-
tação de múltiplos pratos 
em seu restaurante de 
vanguarda, Donde José. 
Avenida Central 1.100; 
dondejose.com.

ver
Veja artefatos, gravuras 
e fotos no Museu do 
Canal do Panamá, loca-
lizado na antiga sede res-
taurada dos empreiteiros 
americanos e franceses 
que supervisionaram 
o projeto monumental 
de construção. Plaza 
de la Independencia; 
museodelcanal.com.

Confira o calendário do 
DiabloRosso, uma galeria 
e local de espetáculos à 
beira do Casco dedicada 
a apoiar e promover jo-
vens artistas e talentos 
panamenhos. Avenida 
Central e Parque de San-
ta Ana Heurtematte; 
diablorosso.com. 

Detalhes do Casco: 
ceviche misto no 

Mercado de Mariscos 
e (à direita) o Museu 

do Canal do Panamá.
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comprar
Prepare-se para os 
trópicos com um par
de botas de chuva da 
Undercover, estam-
padas com desenhos 
de artistas paname-
nhos. Avenida A en-
tre as Calles 3 e 4; 
iamundercover.com.

De propriedade de 
José, chamado de Joe 
por amigos e parentes, 
a Joe Panama Surf 
Shop vende moda de 
praia com caimentos 
leves, ideal para o calor 
e a umidade do Panamá. 
Avenida A entre as Calles 
4 e 5; joepanama.com.

O Tropical Chocolate 
Café é o lugar ideal pa-
ra degustar chocolates 
e bombons paname-
nhos de alta qualidade 
com diversos sabores 
de frutas. Aproveite 
para se abastecer. 
Calle 6a Este.

ficar
Localizado a cerca 
de 10 minutos de táxi 
do Casco Viejo, no 
Distrito Financeiro da 
Cidade do Panamá, o 
Bristol Panama, com 
125 quartos, recebe 
os viajantes com 
uma piscina externa, 
uma impressionante 
coleção de arte e os 
pratos autorais do res-
taurante Salsipuedes, 
entre eles tempurá de 
crocodilo, polvo grelha-
do com ensopado de 
feijão-verde e linguiça 
e massas artesanais. 
Quartos duplos a partir 
de US$ 210, incluindo 
café da manhã e crédito 
de US$ 100 para jantar.

Os 130 quartos lumino-
sos do Waldorf Astoria 
Panama acolhem os 
hóspedes no coração 
da moderna Calle Uru-
guay, centro de vida 
noturna a uma rápida 
corrida de táxi do Casco 
Viejo. Depois de um 
dia de passeios, relaxe 
no terraço do sétimo 
andar, ao lado da pis-
cina, onde o ponche, 
a sangria e as caipiri-
nhas são tão tropicais 
quanto o pôr do sol. 
Quartos duplos a partir 
de US$ 189, incluindo 
café da manhã e crédito 
de US$ 100 para o jan-
tar ou uso no spa.  

Em sentido horário, a partir da esquerda: 
empanadas e café gelado no Super Gourmet, 
a arquitetura do Casco Viejo, María Quintero 
em sua loja Undercover e uma amostra dos 
sabores do Tropical Chocolate Café.
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Durante o safári com nossa família no ano passado, meu marido e eu participamos de uma cerimônia massai de renovação 
de votos. Os membros da tribo local nos envolveram em um tecido xadrez shuka, o traje tradicional dos massai; pus um 
colar de casamento em volta do meu pescoço; presenteei meu marido com um bastão (afinal, é uma sociedade patriarcal); e 
eles nos coroaram com ornamentos de cabeça. Esses objetos primorosamente confeccionados estão agora em exibição em 
nossa casa, lembretes da nossa viagem à mágica Reserva Masai Mara.  – Elaine Srnka, vice-presidente e diretora editorial

ARTESANATO MASSAI REFLETE O ORGULHO DESSA TRIBO DE GUERREIROS AFRICANOS

DICA: Quando você planejar um safári na África Oriental, peça a seu consultor que inclua uma visita a uma aldeia massai. Você conhecerá 
pessoas da tribo local, talvez até mesmo visite uma de suas casas, e terá a oportunidade de comprar peças de artesanato.  (F
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Souvenir

QUÊNIA

Em sentido horário, a partir do alto, 
recordações quenianas: bastão 

massai, hipopótamo de pedra do 
Fairmont Mara Safari Club, tecido 

Kikoy, colar de casamento massai, 
capa de passaporte de couro com 
contas e clipe com uma moeda de 

xelim da África Oriental. 
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As melhores agências e consultores de viagens do mundo são Virtuoso.

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

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

Parque Nacional do Vale da Morte, Califórnia

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

A vida é curta.



Apenas o melhor

O Virtuoso dá um novo sentido às viagens personalizadas. 
É por isso que os consultores Virtuoso não somente planejam 
viagens: eles as aprimoram – com créditos para uso nos hotéis, 

upgrades de quarto cortesia e toques personalizados que 
tornam cada experiência excepcional. Encontre o consultor de 

viagens perfeito para você em virtuoso.com.


