


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

    RAÇAS A UMA LONGA CARREIRA 
no mercado de turismo, tenho a 
incrível sorte de ter experimen-
tado mais do que a minha cota de 

momentos “me belisca”. Um almoço sobre 
linho branco na Grande Muralha da China. 
Degustação de vinhos em um dia lindamen-
te ensolarado na região histórica de Lavaux, 
na Suíça, com vista para o Lago Genebra. 
Uma volta em 4x4 pelas dunas do deserto 
na Península Arábica para um banquete 
sob as estrelas nos Emirados Árabes. 
Acordar ao som de hipopótamos zurrando 
no rio em frente à minha tenda de safári 
na reserva de Masai Mara, no Quênia. 
A Capela Sistina, toda para nós. 

Enquanto algumas experiências ines-
quecíveis vêm com etiqueta de preço, o que 
reflete sua exclusividade, outras tantas cus-
tam quase nada. Talvez seja aquele gostinho 
de algo novo. Ou o simples deslumbramento 
com a pura beleza do mundo – um pôr do sol, 
uma nevasca ou uma vista de tirar o fôlego. 

Devo muito da minha lista de experiên-
cias marcantes como viajante à rede de 
conexões que faz do Virtuoso ser o que é. 
Com mais de 16 mil consultores e 1.700 
hotéis, companhias marítimas, operado-
res de turismo, parceiros locais e outras 
empresas em quase cem países ao redor do 
mundo, o Virtuoso congrega as melhores 
pessoas no mercado do turismo de luxo. 
Essas relações pessoais ajudam os consul-
tores a preparar itinerários de primeira 
linha para seus clientes, muitas vezes ofe-
recendo oportunidades e tratamento VIP 
que você nem imaginava serem possíveis. 

Veja, por exemplo, a celebração de 50 
anos de aniversário de um amigo em Flo-
rença no ano passado. Como um executivo 
de agência de viagens, ele tem contato 
direto com os proprietários e gerentes 
gerais dos melhores hotéis e conexões de 
turismo locais, o que permitiu que a se-
mana toda fosse impecável – de uma visita 
ao Davi de Michelangelo fora de horário 

de funcionamento do museu a uma festa 
no terraço de um palazzo particular. Mas, 
para ser honesta, minhas memórias favori-
tas de uma viagem não custam mais do que 
uma refeição (e algumas garrafas de vinho, 
claro). Relaxando em um almoço descon-
traído, rindo com amigos ou brindando à 
boa sorte – este é um momento extraordi-
nário, com certeza. 

Esta edição é dedicada a esses mo-
mentos, grandes e pequenos. Para nossa 
reportagem principal (página 29), a edi-
tora-executiva Marika Cain fez uma en-
quete com nossa rede de consultores para 
descobrir as experiências mais marcantes 
que eles criaram para seus clientes. Você 
também verá alguns depoimentos dos 
próprios viajantes, assim como registros 
de momentos especiais da equipe editorial 
da Virtuoso Life. 

Você encontrará inspiração mais do 
que suficiente. Então, por que não planejar 
desde já uma viagem para acumular mais 
memórias? Ao fim desta coisa chamada 
vida, você não necessariamente lembra-
rá das coisas que comprou, mas, se tiver 
sorte, lembrará das coisas que fez. 

DIRETORA EDITORIAL E 
VICE-PRESIDENTE DE CONTEÚDO
 

De tirar 
o fôlego

Favoritos de Florença, a 
partir do alto: o Duomo 

como pano de fundo para 
mim e meu marido, uma 

acolhida VIP com vista no 
Portrait Firenze e posando 
com amigos em uma insta-
lação de arte que diz tudo. 

Leia sobre os destaques da 
cidade na página 18.
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“Uma degustação de 
malbec e queijos na 

Vinoteca do Park Hyatt – 
Palacio Duhau, 

em Buenos Aires.”

“Um presente no quarto 
do Terranea Resort, no sul 
da Califórnia: batatas fri-
tas e pico de gallo fresco, 
além de uma margarita 
artesanal, pronta para 

misturar e beber.”

“Cerveja gelada 
de uma micro-

cervejaria local à 
minha espera no 

The US Grant, 
em San Diego.”

“O presente de boas-vindas no 
Hotel Byron em Forte dei Marmi, 
na Itália – uma tábua de queijos, 

vinho e um bilhete do proprietário 
escrito em chocolate sobre uma 

placa de mármore.” – G.N.
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QUAL A SUA AMENITY 
DE HOTEL FAVORITA? 

 AROMAS DO LUGAR: faça um estoque 
de sabonetes artesanais com este conjunto 

da casa de fragrâncias portuguesas 
Claus Porto, que celebrou seu 130º aniver-
sário com uma nova loja-conceito no Porto. 

US$ 60, clausporto.com.

SUA JORNADA COMEÇA COM A GENTE

Virtuoso® é a rede líder no mundo de agências de turismo de alto padrão e viagens de experiência. Esta organização, acessível apenas por meio de convite, compreende mais de 800 agências de turismo parceiras, com mais de 16.000 consultores de viagens 
qualificados em mais de 45 países da América do Norte, América Latina, Caribe, Europa, Ásia-Pacífico, África e Oriente Médio. Valendo-se de suas excelentes relações com 1.700 dos melhores hotéis, resorts, companhias aéreas e marítimas, agências de 
viagens e destinos do mundo, a rede proporciona a seus clientes cortesias exclusivas, experiências únicas e acessos privilegiados. Para uma assinatura, por favor entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso. Todos os preços e roteiros aqui 
descritos estão sujeitos a disponibilidade e podem sofrer alterações e restrições. Os preços são por pessoa, em ocupação dupla, em dólares americanos, e não incluem taxas, salvo quando informado. Os editores não assumem nenhuma responsabilidade 
pelas reproduções aqui contidas. Os editores não assumem nenhuma responsabilidade por artes, imagens, ilustrações ou manuscritos não requeridos e/ou registrados. Nada poderá ser reimpresso em partes ou no todo sem o consentimento por es-
crito dos editores. Para reimpressões de alta qualidade, entre em contato com YGS Group no telefone +1 717/399-1900 ext. 139; theygsgroup.com. EDITORIAL: editors@virtuoso.com. PUBLICIDADE: marketingproduction@virtuoso.com. SEDE DA VIRTUOSO, 
CIRCULAÇÃO VIRTUOSO LIFE E ENVIO DE CARTAS: Virtuoso Life Circulation, Virtuoso, 777 Main Street, Suite 900, Fort Worth, TX 76102; virtuoso.com. Para deixar de receber a Virtuoso Life, entre em contato com seu consultor de viagens ou mande 
e-mail para gmagers@virtuoso.com. Copyright ©2017 by Virtuoso, Ltd. Todos os direitos reservados. Dentro dos Estados Unidos, Virtuoso, o logo do globo em espiral, Specialists in the Art of Travel, We Orchestrate Dreams, Virtuoso Voyages, Virtuoso Life, 
Journey to Global Citizenship, Return on Life e Orchestrate Dreams são marcas registradas da Virtuoso, Ltd. Best of the Best e Expect the World são marcas registradas da Virtuoso, Ltd. Virtuoso, Ltd. detém o registro nos Estados Unidos do logo do globo em espiral, © 2000. 
Fora dos Estados Unidos, essas marcas são propriedade da Virtuoso, Ltd., e as marcas correspondentes possuem inúmeros registros de marcas nacionais ao redor do mundo. Edição brasileira sob licença de Virtuoso, Ltd. A edição brasileira é fornecida de 
forma gratuita aos clientes da rede Virtuoso. A venda desta publicação é proibida. Virtuoso e quaisquer de seus sinais distintivos são marcas registradas no Brasil por Virtuoso, Ltd. Todos os direitos reservados na forma da lei. A reprodução não autorizada desta 
publicação, no todo ou em partes, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610). 
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The Virtuoso life

Um grande encontro
A conferência internacional de turismo do Virtuoso, a Virtuoso Travel Week, 
que ocorre anualmente, levou milhares de pessoas a Las Vegas 

M AGOSTO PASSADO, A VIRTUOSO 
Travel Week levou a Las Vegas um 
tema condizente com os tempos de 
hoje: Unidos pelo Turismo. Mais de 

5.600 consultores, executivos de agências e 
representantes dos melhores hotéis, com-
panhias marítimas e operadoras de viagens 
do mundo, além de outras figuras-chave da 
indústria do turismo, se reuniram nos ho-
téis Bellagio, Aria e Vdara para participar 
do que tem sido chamado de “Fashion Week 
do Turismo”. A cerimônia de abertura, que 
ocorreu no grande salão de festas do Bella-
gio, teve a presença de Sarah Jessica Parker, 

da modelo Rachel Hunter e do cineasta Louie 
Schwartzberg. Ao longo de sete dias, consul-
tores e proprietários de agências brasileiros 
conheceram participantes de outros lugares 
do mundo, estiveram em apresentações so-
bre o futuro do turismo e suas tendências e 
se reencontraram com parceiros – tudo com 
o objetivo de descobrir as melhores expe-
riências para seus clientes. Os consultores 
brasileiros também participaram de uma 
recepção exclusiva para eles, que ocorreu 
em uma suíte no hotel Aria, e de painéis de 
debates, onde contribuíram com sua valiosa 
experiência de mercado.

MULTIGERACIONAL Famílias inteiras que 
viajam juntas e se mantêm juntas. 

“SKIP-GEN” Viagens de avós com 
seus netos estão ganhando popu-
laridade, e rapidamente, graças 
às oportunidades especiais de 
conexão que elas oferecem.
 
CELEBRAÇÕES Cada vez mais, os 
viajantes estão celebrando os 
grandes marcos de sua vida, 
como aniversários e bodas, 
com uma viagem ao exterior. 

TURISMO ATIVO E DE AVENTURA Levante-se 
e vá… e vá… e continue indo. 
Viagens repletas de ação têm 
crescido de modo significativo em 
termos de popularidade, devido à 
necessidade crescente por gran-
des e memoráveis experiências, 
ao invés de consumos materiais. 

CRUZEIROS FLUVIAIS Estes roteiros têm 
tido um salto na procura, graças a 
uma leva de novos barcos, inúme-
ros itinerários e ávidos clientes. 
Portanto relaxe e permita que as 
atrações venham até você.

Por que e como as pessoas estão 
viajando em 2017, de acordo com 

um painel de especialistas da 
Virtuoso Travel Week

5 TENDÊNCIAS DE VIAGENS

NACIONAL
1. Trancoso

2. Fernando de Noronha

3. Rio de Janeiro

4. Foz do Iguaçu

5. Jericoacoara

INTERNACIONAL
1. Estados Unidos e Itália 
2. Japão e Maldivas

3. França

4. Portugal, África do Sul e Peru 
5. Tailândia, Austrália e Saint Bart’s

Eis os lugares para onde os brasileiros 
querem ir agora, de acordo com um 

estudo Virtuoso apresentado na 
Virtuoso Travel Week

OS DESTINOS MAIS QUENTES

1. Sarah Jessica Parker na cerimônia de abertura da Virtuoso Travel Wee k. 2. CEO do Virtuoso, 
Matthew Upchurch, e a modelo Rachel Hunter na cerimônia de abertura do evento. 3. Todos 

sorrindo no evento Virtuoso’s Cruise Night Out. 4. Um dia de networking na Virtuoso Travel Week.
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SACIE SEU
APETITE

de viagens

9 NAVIOS INTIMISTAS • 7 CONTINENTES • MAIS DE 900 DESTINOS • POSSIBILIDADES INFINITAS

O mais novo membro da família Silversea já está agraciando os oceanos, e desta 
vez com destino à América do Sul. Esteja entre os primeiros a experimentar a 

expressão máxima da excelência Silversea bem no quintal de casa — o intimismo, 
o nível de serviço extraordinário e o luxo do estilo de vida all-inclusive.

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

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



Reserve o seu cruzeiro Silversea e desfrute de benefícios 
exclusivos em viagens Virtuoso. Entre em contato com o 

seu consultor de viagens Virtuoso hoje mesmo.

RIO DE JANEIRO a 
FORT LAUDERDALE
16 DE FEVEREIRO | 25 DIAS | SILVER MUSE

Rio de Janeiro > Salvador > Natal > Fortaleza > Macapá > Santarém 
> Boca da Valéria > Manaus > Parintins > Alter do Chão > Macapá > 

Bridgetown > San Juan > Fort Lauderdale

VIAGEM GASTRONÔMICA EM DESTAQUE
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REPORTAGENS DE Lindsay Day e Elaine Glusac

Enquanto o trem não chega
Se a Grand Central Station de Nova York era “a encruzilhada de 1 milhão de vidas privadas”, como dizia a clássica série radiofônica, 
uma vida parece ter sido especialmente grande na quina sudoeste do terminal: a de John Campbell. O financista e membro do quadro 
de diretores da New York Central Railroad se mudou para seu escritório num canto do terminal em 1923, depois de tê-lo projetado à se-
melhança de um palácio florentino, com pé-direito de quase oito metros, teto pintado à mão, janelas de cristal de chumbo e uma lareira 
de pedra. Servia como escritório de dia e salão de recepção para os poderosos à noite. Agora, esse elaborado refúgio renasce como o 
bar The Campbell, onde são servidos manhattans e negronis acompanhados de outros clássicos da noite, de tábuas de embutidos a 
sanduíches de gruyère e muçarela grelhados – uma bela desculpa para perder o próximo trem. thecampbellnyc.com.
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Passaporte

 COMIDA & BEBIDA 

A novidade no Yaku by La Mar, o novo lounge do hotel Mandarin Oriental, em Miami: ponches. Aberto às 
noites de quinta a sábado, o terraço ao ar livre em frente à baía se especializou em misturas de destilados e 

sucos de fruta, como pisco, gengibre, lima e abacaxi ou rum, manga e lima. Para acompanhá-los, peça o frango
 frito coreano com pimentas peruanas ou algum outro prato picante do vizinho La Mar, de Gastón Acurio. 

REFRESQUE A FESTA

A partir da esquerda: o drinque Amorcito do Yaku by la Mar, ponche de pisco e hambúrguer de quinoa. 

O amor dos argentinos pelo churrasco assado sobre labaredas se encontra com a cultura 
judaica do país no Mishiguene Fayer, restaurante no bairro de Palermo, em Buenos Aires, 
cujo coproprietário é Tomás Kalika. Depois de apresentar à cidade a alta gastronomia 
judaica em seu celebrado Mishiguene, o chef segue com um segundo ato que promete um 
clima mais casual, com pratos como pastrami grelhado ou o bife e o cordeiro patagônicos 
servidos com latkes de batata e gefilte fish. mishiguene.com.

Pampa kasher

TEMPERO INSULAR
De peixe frito na praia a ca-
napés em um jogo de polo, 

as delícias no Barbados 
Food and Rum Festival, 
que ocorre anualmente, 
vão do local ao luxuoso. 

Mas comer é só metade do 
foco: o berço do rum desta-
ca sua herança insular com 
degustação de destilados, 

harmonizações de rum com 
comida e competições de 
drinques. O favorito do úl-

timo ano, Granny’s Kitchen 
Garden – uma mistura 

de rum aromatizado com 
pepino, xarope de coentro, 

suco de grapefruit, sal e 
pimenta –, inspirou-se na 

despensa local, usando 
“ervas comuns, mas de 

sabor intenso, comumente 
encontradas nos quin-
tais locais”, disse Philip 

Antoine, já laureado como 
Barman do Ano de Bar-

bados. Apareça entre 16 
e 19 de novembro e veja-o 

agitando as novas criações 
no festival deste ano. 

A partir da esquerda: o homus de abóbora de Mishiguene Fayer e o chef Tomás Kalika.
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  Os olhos dos amantes da arte têm 
se voltado para o Victoria & Alfred 
Waterfront, na Cidade do Cabo, onde 
em setembro foi inaugurado o Zeitz 
Museum of Contemporary Art Africa 
(zeitzmocaa.museum), que deu nova 
vida a um silo para estocagem de grãos 
datado de 1921. O arquiteto baseado 
em Londres Thomas Heatherwick 
transformou a estrutura formada por 
42 depósitos tubulares de concreto 
em um lustroso espaço expositivo 
de quase 10 mil metros quadrados – 
incluindo um átrio de nove andares 
no centro. O primeiro grande museu 
do gênero no continente é fruto de uma 
parceria entre o V&A Waterfront e o 
empresário e conservacionista alemão 
Jochen Zeitz. Os visitantes podem 
esperar coleções permanentes, mos-
tras temporárias (como uma da artista 
sul-africana Nandipha Mntambo), 
um instituto de moda e centros para 
arte-educação e fotografia. 

Nossa recomendação: depois de visi-
tar o MOCAA, vá assistir ao pôr do sol 

de destacar talentos emergentes, 
como Analia Saban e Danh V , todos 
representados na mostra inaugural, 
Unpacking, que vai até 24 de dezembro. 
marcianoartfoundation.org.

  Kulapat Yantrasast, arquiteto 
da The Marciano Art Foundation, 
também desenhou o Institute of 
Contemporary Art Los Angeles, 
situado no centro. O museu, antes 
Santa Monica Museum of Art, abre no 
dia 9 de setembro com Martín Ramírez: 
His Life in Pictures, Another Interpreta-
tion, uma exposição dedicada ao artis-
ta mexicano autodidata que imigrou 
para a Califórnia em 1925, foi diagnos-
ticado cinco anos depois com esqui-
zofrenia e viveu em hospitais públicos 
até sua morte, em 1963. Apesar de 
tudo, ele produziu aproximadamente 
450 desenhos e colagens, cujo ritmo e 
composição suscitaram comparações 
com a obra de Frank Stella e Wassily 
Kandinsky. Cerca de 50 peças estarão 
expostas até o fim do ano. theicala.org.

no bar localizado na cobertura do novo 
hotel Silo, com 28 quartos, que ocupa 
os seis últimos andares dos antigos 
elevadores de grãos que ficam sobre o 
museu. Aberto aos hóspedes do hotel, 
bem como ao público em geral mediante 
reserva, o bar serve coquetéis e vinhos 
sul-africanos à beira da piscina acom-
panhados de um rodízio de tempurás, 
ostras e petiscos. Quartos duplos a partir 
de US$ 1.120, incluindo café da manhã e 
massagem de 50 minutos por pessoa.

  O primeiro dos dois novos museus 
de arte contemporânea a serem inau-
gurados em Los Angeles, o Marciano 
Art Foundation recentemente se 
mudou para o Scottish Rite Masonic 
Temple, edifício dos anos 1960 perto 
de Koreatown, que abrigará a extensa 
coleção dos cofundadores da Guess 
Maurice e Paul Marciano. Suas 1.500 
obras de arte abrangem produções 
de artistas estabelecidos nos anos 
1990, como Christopher Wool, Cindy 
Sherman e Takashi Murakami, além 

 ARTE & CULTURA 

EM CARTAZ
Novos museus na Cidade do Cabo e em Los Angeles

Em sentido horário, a 
partir da esquerda: o hotel 
Silo, na Cidade do Cabo, 
acima do novo MOCAA; o 
quadro Untitled (Abstract 
Pattern), de Martín Ramírez, 
no ICALA; e a exposição 
inaugural do Marciano Art 
Foundation, Unpacking. 
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Para celebrar a temporada de cruzeiros ao Alasca neste ano, a 
Lindblad Expeditions estreou o National Geographic Quest, 
para cem passageiros, seu primeiro navio de expedições 
totalmente construído nos Estados Unidos. Os passageiros 
poderão explorar pequenas ilhas ou observar geleiras utili-
zando qualquer um dos oito botes da expedição ou caiaques 
para 24 pessoas; espiar os menores organismos do oceano 
através de um vídeo-microscópio; ou produzir uma série 
fotográfica de qualidade profissional nas estações de edição 
de imagens. A bordo, prevalece a atmosfera “viva localmente”.
As lojas estocam cestos produzidos no Panamá, joias 
artesanais do Alasca e outros itens coletados de artesãos ao 
longo da rota do navio. A cozinha apresenta receitas feitas 
com ingredientes locais (caranguejos gigantes no Alasca, 
no caso) e o bar destaca bebidas que combinam com o itinerá-
rio do navio. Depois de abrir a temporada no Alasca, o Quest 
viaja para a América Central para alguns itinerários de oito 
dias entre a Cidade do Panamá e San José, na Costa Rica. 
Saídas em diversas datas, de 2 de dezembro de 2017 a 27 de 
janeiro de 2018. A partir de US$ 5.990.  

VELAS AO VENTO

NOVIDADE 
em cruzeiros de expedição

Bon voyage

Destaques da Ponant: o Le 

Lapérouse e o Le Champlain, 

navios para 184 passageiros 

que chegam no próximo verão 

com os primeiros lounges 

submarinos das linhas de 

cruzeiro. Veja a vida marinha 

através de portinholas no lou-

nge futurista – chamado Blue 

Eye – do Le Lapérouse em uma 

viagem de oito dias com par-

tida e chegada em Reykjavík. 

Saída em 19 de junho de 2018; 

a partir de US$ 12.460. 

➊

➌

➍

1. Parque Nacional 
e Reserva Glacier Bay, 

no Alasca. 2. Cabine 
do National Geographic 

Quest, da Lindblad. 
3. O lounge Blue Eye, da 

Ponant, inspirado no 
mar. 4. Focas em uma 

placa de gelo no Alasca.
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Check-in

As suítes renovadas do andBeyond Phinda Rock Lodge, na África do Sul, convidam os hóspedes a deixar 
que o ar selvagem entre através das varandas particulares com vistas da reserva de 28 mil hectares. 
O lodge de seis suítes, situado no alto de um morro na província de KwaZulu-Natal, foi recentemente 
reaberto depois de uma reforma de três meses. As suítes agora apresentam uma paleta de tons cinza e 
são decoradas com cestos zulus. Exibem roupas de cama tecidas à mão e esculturas, além de banheiros 
com piso de madeira e pia de granito. O recriado lounge de hóspedes destaca a paisagem da savana, 
observada do novo terraço na cobertura, onde os hóspedes podem jantar sob as estrelas. Quartos du-
plos a partir de US$ 1.428, incluindo café da manhã, um kit de amenities andBeyond e um jantar privado.  

NO TOPO DA ROCHA

DESTINO “EU ACEITO”: Os votos de casamento à beira-mar se tornaram um pouco mais cêni-
cos em Phuket, na Tailândia, uma cortesia do novo local de recepções Sunset Point no resort 
Trisara, com 60 quartos. Suas fotos da festa de casamento ficam a cargo do estúdio de produ-
ção digital do resort. Quartos duplos a partir de US$ 675, incluindo café da manhã e US$ 100 
de crédito para uso no resort. Pacotes de casamento a partir de US$ 4.700.

Aspirações de loft em São Paulo: para a nova Suíte Presidencial do Hotel 
Unique, de 94 quartos, designers criaram uma cobertura de plano aberto 
com 300 metros quadrados, acessível por elevador particular. Do lado de 
fora, a jacuzzi coberta com vidro da suíte se apoia sobre um deque privado 
que oferece uma visão desobstruída do skyline da cidade. O espaço combi-
na bem com o resto do sofisticado edifício projetado por Ruy Ohtake que, 
devido a seu formato, lembra um barco ou uma melancia.  Suíte Presidencial 
a partir de US$ 4.558, incluindo café da manhã, massagem de 50 minutos, ser-
viço de carro e uma garrafa de champanhe. Quartos duplos a partir de US$ 355, 
incluindo ida ou volta ao aeroporto, um drinque de boas-vindas e café da manhã.

Abaixo das paredes 

Absorvendo o ar sul-africano 
no estilo andBeyond.

A Suíte Presidencial 
do Hotel Unique. 
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ENCONTRO NA COBERTURA. 
O ponto alto (literalmente) 
do hotel é a piscina externa 
no 12º andar, com vistas de-
simpedidas da cidade, chaise 
longues aconchegantes e ca-
banas em estilo náutico. O 
espaço do café, rodeado por 
limoeiros e jasmins cor-de-
-rosa, exibe uma decoração 
composta de veludo verde e 
imagens de palmeiras que faz 
com que os hóspedes se sin-
tam em uma sofisticada festa 
ao ar livre no sul da Califórnia.

Quartos duplos a partir de 
US$ 815, incluindo upgrade 
no momento da reserva, tras-
lado ao aeroporto de ida ou 
de volta, café da manhã e um 
kit La Prairie com três itens.  

hotel e do café no jardim, 
chamado Rooftop by JG. Na 
seleção, os hóspedes podem 
esperar por receitas inspira-
das nas cozinhas francesa e 
americana, além de ingre-
dientes sazonais da culinária 
californiana, como camarão 
e ouriço-do-mar.

MIMOS LA PRAIRIE. O spa 
La Prairie, de 460 metros qua-
drados, destaca seis salas 
particulares e um cardápio de 
terapias que emprega a linha 
Skin Caviar da marca. (Bônus: 
hóspedes Virtuoso recebem 
um kit de presente La Prairie.) 
Na porta ao lado, há um salão 
conduzido pela stylist Tracey 
Cunningham, uma celebrida-
de em Los Angeles. 

quadrados), tingidos com tons 
creme, dourado e verde-jade. 
Móveis embutidos e banhei-
ras de mármore espanhol 
acrescentam um ar contem-
porâneo aos aposentos. Todos 
têm janelas do chão ao teto 
que se abrem para revelar 
uma imensa varanda. Graças 
ao formato em V do edifício, 
não há nenhum quarto com 
vista para o estacionamento – 
apenas panoramas de Bel-Air 
e Hollywood Hills ao redor. 

MENU FRANCÊS. Jean-Georges
Beverly Hills é o primeiro res-
taurante da Costa Oeste do chef 
Jean-Georges Vongerichten. 
Além da casa de alta gastro-
nomia, o restaurateur criou 
os menus do bar do lobby do 

Pode ser o caçula da Cali-

fórnia, mas o The Waldorf 
Astoria Beverly Hills – o 

primeiro empreendimento 

da rede na Costa Oeste 

construído do zero – surge 

na esquina dos boulevards 

de Wilshire e Santa Monica 

como se já fosse de casa. 

Com sua recente inaugura-

ção, o hotel de 170 quartos 

acrescentou ao bairro mais 

alguns nomes do alto escalão 

do bom gosto: interiores 

desenhados por Pierre-Yves 

Rochon, gastronomia de 

Jean-Georges Vongerichten 

e spa La Prairie. Veja aqui os 

destaques do novo integrante 

do CEP 90210. 

TUDO QUE BRILHA. O presti-
giado designer de interiores 
Pierre-Yves Rochon (do Four 
Seasons Hotel George V, em 
Paris, e do The Peninsula 
Shanghai, na China) se inspi-
rou no glamour da velha Holly-
wood e no estilo art déco para 
as áreas comuns do hotel, 
mas sem deixar de imprimir 
também um ar leve e moder-
no. Um destaque: o lobby de 
três andares, decorado com 
cerejeira envernizada, painéis 
de cristais Lalique e uma la-
reira de ônix que não deixará 
ninguém indiferente. 

QUARTOS COM VISTA. A pa-
leta de Rochon continua 
nos 170 quartos, bem espaço-
sos (o menor tem 58 metros 

Estendam
o tapete 
vermelho

 NOVO HOTEL 

Uma famosa rede de 
hotéis faz sua estreia 
em Beverly Hills 
POR TANVI CHHEDA

Glamour de Beverly Hills, em sentido horário a partir da esquerda: o lobby do The Waldorf Astoria, o 
café na cobertura, o banheiro de um dos quartos, o spa e presentes La Prairie e a piscina com vista. 
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TALISKER

Whisky de 10 anos, US$ 72, 
totalwine.com

3.
LOEWE 

Bolsa em tecido Tartan, 
US$ 650, nordstrom.com

2.
JULISKA

Par de copos old-fashioned da 
coleção Dean, US$ 68 por copo, juliska.com  

O panorama rural da Escócia, em toda a sua glória escarpada 

e pantanosa, é rico tanto em castelos quanto em whisky. Muito 

deste último tem origem em Speyside, finalizado com água do Rio 

Spey – em garrafas que levam nomes como Macallan, Glenfiddich 

e Glenlivet. Adams & Butler, uma conexão local Virtuoso no Reino 

Unido, oferece uma viagem exclusiva de oito dias pela Escócia 

com visitas a destilarias de Speyside. Os castelos preenchem 

o itinerário também: o Eilean Donan, nas Highlands (na foto); 

Dunvegan, na Ilha de Skye (com opção de passar pela destilaria 

de Talisker); e Glamis, cenário de Macbeth, de Shakespeare. 

Completam o roteiro duas noites no Inverlochy Castle Hotel, de 

17 quartos. Saídas: todos os dias ao longo deste ano; a partir de 

US$ 7.830 por pessoa para dois viajantes, incluindo carro e moto-

rista particulares, passeios e hospedagem.

O campo escocês
Paisagens mutáveis e tragos memoráveis

4.
NILI LOTAN 

Suéter de cashmere, 
US$ 950, nililotan.com
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Em sentido horário, a partir do alto, à direita: a famosa vista 
de Florença, Enoteca Pitti Gola e Cantina, Ponte Vecchio, 

massa de pera com aspargos na Trattoria 4 Leoni e os 
elixires ancestrais de Santa Maria Novella. 

Caindo de amores
por Florença

Cidade imperdível

POR QUE IR  A dolce vita fica 

ainda mais doce em setembro 

e outubro, quando o calor – e 

as multidões – começa a se 

dissipar. Feito para caminhar, 

o berço da Renascença é uma 

galeria a céu aberto, com ar-

quitetura centenária e locali-

zação pitoresca, ao longo do 

Rio Arno. Embora flanar seja 

parte do charme, “Florença 

é uma cidade que se escon-

de por trás das portas”, diz 

David Lowy, um executivo de 

agência de viagens baseado 

na cidade. “Você precisa de 

alguém que abra as portas 

para você.” Ele contrata par-

ceiros locais Virtuoso, como a 

Florencetown, para conhecer 

o Davi de Michelangelo fora 

do horário de funcionamento 

da Galeria da Academia, fazer 

visitas privadas ao terraço 
do Duomo e, a partir do ano 

que vem, percorrer o Corre-

dor de Vasari, a passagem 

secreta da família Médici 

sobre a Ponte Vecchio. 

COMER  Aninhada numa tran-

quila piazza perto da Ponte 

Vecchio, a Trattoria 4 Leoni  
(Via de’Vellutini 1r) serve 

uma delicada pasta de pera 

com aspargos, flores de 

abobrinha fritas e lindas 

saladas. O Chianti Classico 

da casa não desaponta.

Prove uma taça de prosecco 

como cortesia durante a 

inevitável fila de espera do 

La Giostra (Borgo Pinti 12r 

10/18R), um ponto anima-

do onde centenas de luzes 

brancas brilham sobre a 

cabeça dos frequentadores 

e o eclético proprietário co-

manda a casa como se fosse 

uma celebridade. Experi-

mente o pappardelle com 

javali selvagem ou a famosa 

bisteca à fiorentina. 

“No acqua, solo vino”, diz a 

placa na Enoteca Pitti Gola 
e Cantina (Piazza Pitti 16), 

um wine bar recheado de 

preciosidades de pequena 

produção. Situado de frente 

para o Palácio Pitti, seu pátio 

é um lugar perfeito para 

observar o movimento. 

História da arte e grande estilo na capital da Toscana  
POR ELAINE SRNKA  FOTOS DE SUSAN WRIGHT
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Localizado acima dos Jardins 

de Boboli, a poucos minutos 

do centro da cidade, o Villa 
Cora, de 44 quartos, ainda 

emana o ar da residência 

luxuosa que um dia foi, re-

pleto de afrescos, obras de 

arte, mobiliário requintado 

e muitas formalidades. Sua 

piscina aquecida externa é 

um bem-vindo alívio após 

um dia de passeios. E o 

brunch de domingo, servido 

sazonalmente, é imperdível. 

Quartos duplos a partir de 

US$ 470, incluindo café da 

manhã e crédito de US$ 100 

para jantar.  

Também de posse dos 

Ferragamo, o Portrait 
Firenze, com 37 quartos, 

exibe decoração masculina 

e contemporânea, que salta 

aos olhos nesta cidade que

é pura tradição do Velho 

Mundo. Suítes espaçosas 

disponibilizam pequenas 

cozinhas bem equipadas; 

reserve uma voltada para o 

Arno, com vista para a Ponte 

Vecchio. Quartos duplos a 

partir de US$ 815, incluindo 

café da manhã, uma garrafa 

de vinho e traslado ao aero-

porto de ida ou de volta.

Lareiras e pilhas de livros dão 

um estiloso clima caseiro ao 

J.K. Place Firenze, um hotel 

de 20 quartos situado na 

mesma praça da Basílica de 

Santa Maria Novella. A mesa 

em estilo familiar do átrio 

convida a um longo almoço 

com amigos. Quartos duplos 

a partir de US$ 584, incluindo 

café da manhã e crédito de 

US$ 100 para jantar.

Encontre ofertas de marcas 

como Gucci, Ferragamo, 

Bottega Veneta e muito mais 

no The Mall (Via Europa 8, 

Leccio Reggello), um outlet 

de luxo situado 30 minutos a 

sudeste da cidade (você pode 

pegar um ônibus). Viajantes 

Virtuoso recebem descontos 

adicionais em algumas com-

pras, um presente de boas-

-vindas, uma bebida de cor-

tesia no Gucci Caffè e acesso 

prioritário ao atendimento de 

reembolso de taxas.

FICAR  Controlado pela 

família Ferragamo, o Hotel 
Lungarno, com 63 quartos, 

foi recentemente reinaugu-

rado depois de passar por 

extensa reforma. Manteve, 

porém, seu estilo náutico 

chique, a impressionante 

coleção de arte e a incrível 

localização às margens do 

Rio Arno. Quartos duplos a 

partir de US$ 583, incluindo 

café da manhã e traslado ao 

aeroporto de ida ou de volta. 

COMPRAR  Fundada por mon-

ges há 800 anos, a Officina 
Profumo Farmaceutica di 
Santa Maria Novella (Via 

della Scala 16) é considera-

da a farmácia mais antiga do 

mundo. A botica palaciana 

está cheia de caras poções 

e perfumes baseados em 

antigas receitas herbais. 

Para se vestir como um ita-

liano, comece com o alfaiate 

certo. O camiseiro Simone 
Abbarchi (Borgo Santissimi 

Apostoli 16) tece camisas 

masculinas a preços razoá-

veis, sob medida (e com 

discretos monogramas). 

Visite sua pequenina bottega 

para uma ou outra prova e 

ele mandará para você por 

correio a peça pronta. 

O florentino Mario Luca 
Giusti (Via della Spada 20r) 

projeta utensílios domésti-

cos em vívido “cristal sinté-

tico”, de taças festivas a 

champanheiras facetadas. 

Em sentido horário, a partir da es-
querda: o grande salão do Villa Cora, 
aconchego no J.K. Place, um arco-
-íris de cristais no Mario Luca Giusti 
e o camiseiro Simone Abbarchi.

DICA
“Eu adoro o ‘uniforme’ dos 
homens italianos: camisa, 

jeans e paletó – sem gravata! 
Mulheres, fiquem atentas: 
usem sapatos baixos para 

andar sobre as ruas de 
paralelepípedos.”

– David Lowy,  
consultor de viagens Virtuoso

Cidade imperdível
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#COLOMBIAISMAGICALREALISM

Dormir em eco hotéis localizados na praia, relaxar com serviços 
de spa no meio de montanhas ou acampar com glamour 
rodeado por bosques. Na Colômbia, um país megadiverso, as 
experiências que a natureza oferece têm se ajustado às 
comodidades do turismo de luxo.
Assim o apresentam os meios e guias turísticos mundiais,  
catalogando-o como o país da moda e como um destino 
obrigatório a ser visitado em 2017.

Isso mostra o potencial que o país tem. Próximo ao Brasil, onde, 
os passageiros de alto padrão que estão dispostos a viver 
experiências turísticas terão correspondidas suas expectativas em 
atividades de �ora e fauna, variedade cultural, entre outros. 

Uma das vantagens para os viajantes brasileiros é a 
conectividade aérea. Os países estão conectados através de uma 
frequência de 32 voos semanais, diretos de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Fortaleza até Bogotá. 

Entre os êxitos que a Colômbia tem obtido, que a transformaram 
em um destino para o viajante de luxo, é que há um ano aterrisou 
em Cartagena, e pela segunda vez na Colômbia, o cruzeiro 
aéreo de luxo de Abercrombie and Kent, com 43 passageiros 
dos Estados Unidos, Canadá, Indonésia, Reino Unido, 
Zimbábue, Quênia e Lituânia.

“Os empresários colombianos têm adaptado de maneira 
responsável o turismo de natureza a um segmento de viajantes 
que está disposto a viver uma experiência com comodidades. Em 
lugares como Santa Marta é possível ter contato com a natureza 
sem perder luxo ou conforto”, explica Felipe Jaramillo, presidente 
da ProColombia, entidade do governo encarregada de mostrar 
ao mundo a oferta turística do país.

Ecohabs beira-mar

O Parque Nacional Natural Tayrona é um dos lugares mais 
atrativos da Colômbia. Tem a montanha costeira mais alta do 
mundo, chamada a Serra Nevada de Santa Marta, que é habitat 
de mais de 400 espécies de aves, e ali habitam quatro etnias 
indígenas (kankuamo, kogui, wiwa e arhuaco) que conservam os 
saberes ancestrais da região. A hospedagem oferecida é atrativa 

para os viajantes de luxo. Ali se encontram bangalôs ou eco 
hotéis, localizados na praia Cañaveral.

Um spa no meio de montanhas

Tratamentos relaxantes, menus saudáveis e paisagem natural de 
Apulo (município de Cundinamarca, localizado a uma hora de 
Bogotá), são algumas das experiências do Entremonte Wellness 
Hotel y Spa. Esse lugar é uma experiência transformadora para os 
viajantes, que encontram tratamentos personalizados como 
shiatsu, esfoliações e máscaras faciais, além de atividades ao ar 
livre como ioga, caminhadas ecológicas ou passeios em bicicleta.

Cartagena,  a combinação entre história, com modernidade e luxo

Cartagena, Patrimônio Histórico da Humanidade, conserva a 
arquitetura de suas construções e é o conjunto de forti�cações 
mais completo da América do Sul. Além de ser reconhecida por 
sua intensa vida noturna, festivais culturais, paisagens 
exuberantes, magní�cas praias, excelente oferta gastronômica e 
uma importante infraestrutura hoteleira e turística de luxo. 

Capital da cultura 

Bogotá, pela sua ampla oferta, por ser o local onde chegam todos 
os voos provenientes do Brasil e por oferecer uma ampla oferta de 
centros comerciais, bares, restaurantes e discotecas, é um destino 
atrativo para o segmento de luxo. Na capital colombiana, 
também se pode visitar cenários culturais, como o Museu do Ouro, 
o Museu de Botero, famoso pintor e escultor colombiano, 
experimentar a melhor comida das diversas e exóticas regiões do 
país como o Pací�co e a Amazônia.

Um paraíso no meio do Mar do Caribe

Colômbia oferece uma variedade de destinos para relaxar e viver 
experiências culturais. San Andrés, por exemplo, se caracteriza 
por suas praias de areia branca e macia, seu mar de tons azuis, 
verdes e lilás, e como um destino perfeito para praticar esportes 
aquáticos, nadar com gol�nhos e raias, ou aproveitar de sua 
riqueza gastronômica.

COLÔMBIA, UM DESTINO DE LUXO PARA OS 
VIAJANTES QUE BUSCAM EXPERIÊNCIAS EXCLUSIVAS
Forbes, Lonely Planet, Condé Nast Traveller, Frommer's e National Geographic destacam a 
qualidade turística do país sul-americano que, e de acordo com o Virtuoso, está entre os dez 
destinos emergentes mais populares para visitar por viajantes de luxo em 2017.

PUBLICIDADE



Em sentido horário, a partir da 
esquerda: dia de praia ao sul da 

cidade, em Calanque de Saména; 
sashimi de dourada com moran-

gos e abacate, do Chez Pépé; e 
drinques e jantar no Sépia.

Mesa posta

Pescando sabores locais nesta cidade à beira-mar
POR ALEXIS STEINMAN   FOTOS DE CATHERINE KARNOW

Oui, Marselha

OSSAS OSTRAS CRUAS VIERAM APROPRIADAMENTE TRAZIDAS POR UM GARÇOM VESTINDO 
uma marinière – a clássica camisa listrada francesa, em estilo marinheiro. Em vez da apresentação habi-
tual em meia concha, os moluscos chegaram à nossa mesa cobertos por uma outra concha. Quando in-
daguei ao enigmático proprietário, Fabien Rugi, sobre a história por trás da segunda concha, ele piscou 
e disse: “Porque são mais bonitas assim. E você terá algo para descobrir – uma surpresa”. 
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Faça parte da experiência Four Seasons Private Jet e aprecie o mundo como nunca  
visto antes. Descubra até nove destinos internacionais em uma única e incrível viagem.  

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

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

EXPLORANDO O MUNDO EM UM JATO PRIVATIVO



Ancorada num oásis de ingredientes 
invejáveis, Marselha é onde a Provence 
se encontra com o mar. Alhos de sabor 
pungente e tomates encorpados se mis-
turam a sardinhas salgadas ou lulas sucu-
lentas e generosos fios de azeite de oliva. 
“Todos esses sabores são populaires”, 
explica o escritor especializado em gas-
tronomia Pierre Psaltis, destacando que 
a expressão pode significar tanto “do 
povo” quanto “informal”. 

O prato típico de Marselha, a bouil-
labaisse, começou como um simples 
ensopado feito com as sobras dos pes-
cadores, mas evoluiu para uma iguaria 
turística superfaturada. Para verdadei-
ramente saborear Marselha, deixe as ba-
rulhentas gaivotas do velho porto para 
trás e siga as lambretas até os restauran-
tes que se escondem nos bairros. Situa-
dos dentro ou em volta do centre-ville (o 
centro da cidade), são facilmente aces-
sados por meio de transporte público, 
bicicleta ou a pé – dependendo do quan-
to você quiser abrir o apetite. Como 
as ostras de Rugi, vale descobrir essas 
joias gastronômicas.  

Peixe do dia

LA BOÎTE À SARDINE 
Embora as paredes sejam decoradas 
com latas de sardinha do mundo todo, 
o pitoresco restaurante de Fabien Rugi 
serve os peixes mais frescos da cidade. 
A chef Céline Bonnieu “sabe como pre-
parar cada peixe e crustáceo do Medi-
terrâneo”, diz Rugi. Dependendo do que 
os pescadores trouxerem do mar, você 
pode desfrutar de sardinhas salteadas, 
caracóis imersos em aioli e anêmonas-
-do-mar fritas. A sorridente equipe pode 
sugerir um vinho (somente branco) e 
oferecer um limoncello como sobremesa. 
Das boias amarelas penduradas no teto 
aos bancos feitos com anzóis gigantes, 
todo o restaurante é coberto por uma 
certa cafonice náutica, tornada estilosa 
pela esposa de Rugi, uma vitrinista. Plane-
je uma tarde prolongada no restaurante, 
que basicamente abre no almoço – o jan-
tar é servido apenas às quintas. 2 Boule-
vard de la Libération, Réformés-Canebière; 
laboiteasardine.com.

Refúgio entre as árvores

SÉPIA
Um pequeno pontilhão leva você a 
este chalé, acomodado sob um dossel 
de pinheiros no parque mais antigo de 

Mesa posta

As palavras de Rugi, bem como sua 
estilosa peixaria, La Boîte à Sardine, cap-
turam o espírito culinário de Marselha: 
negócios tocados pelos moradores, jo-
viais e originais. Apesar de ser a segunda 
maior cidade da França, os locais compa-
ram a metrópole a 111 vilarejos (o número 
de quartiers, ou distritos, que ela possui). 

A cena gastronômica de Marselha, assim 
como o ar salgado que sopra ao longo de 
seu litoral mediterrâneo, tem um clima 
casual e um calor acolhedor. A paisa-
gem culinária está impregnada de um 
espírito coletivo, em que tudo é possível, 
talhado pelas levas de imigrantes que 
passaram por seu fervilhante porto.  

Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: latas de sardinha do mundo todo no La Boîte à 
Sardine, o interior do restaurante, o bairro de Panier e a pizza de anchovas do La Bonne Mère.
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francês dos drinques antes do jantar. 
2 Rue Vauvenargues, Saint-Victor.

Pizza magnifique

LA BONNE MÈRE 
Graças a seus fortes laços com a Itália, é 
possível que Marselha rivalize com Nova 
York em número de pizzarias. Todos são 
tratados como amigos nesta casa de 25 
lugares comandada por Jérémy Piazza e 
Mahéva Angelmann, namorados desde 
a infância. Usando um boné com o no-
me do restaurante e crocs estampados 
com imagens de pimenta, Piazza, o piz-
zaiolo cujo sobrenome combina com o 
ofício, explica que suas pizzas no estilo 
Nápoles-encontra-Roma constituem-se 
basicamente de ingredientes simples e 
de qualidade. Confira o que ele diz pedin-
do a deliciosa pizza de anchovas coberta 
com anchoises frescos (em qualquer outro 
lugar, este clássico marselhês é à base de 
peixes enlatados) banhados em azeite de 
oliva perfumado com alho e manjericão. 
Como “la Bonne Mère”, a estátua da mu-
lher dourada que observa Marselha do 

Marselha, o Jardin de la Colline Puget. 
O jovem chef Paul Langlère afiou seus 
talentos culinários em cozinhas estre-
ladas pelo Guia Michelin; hoje ele prepa-
ra pratos com ingredientes produzidos 
local e sazonalmente, que combinam à 
perfeição com a paisagem verde em vol-
ta. Garçons amigáveis, vestindo estilo-
sos aventais de linho e couro, servem 
bonitos recém-pescados acompanhados 
de abacate – em duas versões: grelha-
dos ou como um guacamole salpicado 
de menta colhida na pequena horta do 
restaurante – e bacalhau com risoto de 
abobrinha e aipo-rábano. Até o nome 
da casa é local: Sépia significa “tinta de 
lula” em francês, italiano e árabe – uma 
homenagem ao multiculturalismo de 
Marselha e aos moluscos que nadam 
no Mediterrâneo. Escolha uma mesa
no salão decorado no estilo chique-
-minimalista, onde janelas de ponta a 
ponta descortinam visões do mar e da 
cidade, ou na varanda com teto de palha. 
Ou, ainda, acomode-se no pátio, sob as 
árvores, para um apéro – o típico ritual 

A cavala grelhada com picles de ra-
banete, cebola e couve-flor do Sépia. 

A NOITE DE RÉVEILLON NO ROOFTOP DO  
EMILIANO RIO É UMA EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL!

A comemoração celebra a chegada do ano novo, com vista  
privilegiada dos fogos de Copacabana.



topo do monte onde se situa a basílica 
de Notre-Dame de la Garde, Angelmann 
vigia o salão, enchendo as taças com 
encorpados nero d’Avola e distribuindo 
bombons às crianças. “Todas as cartei-
ras têm o mesmo peso aqui”, ela diz, ce-
lebrando o apelo que a pizza tem entre 
todos os estratos sociais. É necessário 
fazer reserva. 16 Rue Fort du Sanctuaire, 
Vauban; pizzeria-labonnemere.fr.

Novo conforto 

CHEZ PÉPÉ
Papel de parede com tema de caça, fo-
tos vintage, porcelanas antigas e grafites 
criam um ambiente caseiro e descolado. 
O estilo “vovô moderno” (pépé significa 
“vovô” em francês) é o cenário apropria-
do para a cozinha elétrica e jovial do chef 
e proprietário Jérôme Benôit. Ele prepa-
ra combinações saborosas e inventivas, 
como alcachofras grelhadas com menta, 
azeitonas e lardo di Colonnata (um tipo 
de toucinho curado) ou steak tartare com 
ervilhas e bottarga (ovas de peixe salga-
das e secas). Conhecido por sua cozinha 
“anfíbia”, onde a terra (carne) encontra 
o mar (peixe), Benôit tem tanto talento 
para molhos que os fãs locais o chamam 
de “l’homme de jus”, “o homem dos sucos”. 
Seus excêntricos pratos – salpicados de 

TIP
“Gosto de acordar às 7h30, pegar 
uns croissants em uma padaria 

bacana, tomar o café da manhã em 
alguma pequena praia em Marselha 
ou nos arredores e então mergulhar 

de snorkel. Pointe Rouge é uma 
praia fantástica, especialmente 
antes de os banhistas chegarem 

(perto das 11h no verão). Seu 
consultor de viagens pode arranjar 
um pequeno barco para levá-lo a 

praias às quais não se pode chegar 
de carro ou a pé.” 

– Edwige Chevallier, proprietária 
da W Travel France  

o clássico estilo dos bistrôs. Do lado de 
fora, a capacidade dobra – os locais se 
apertam como sardinhas nas mesas es-
palhadas pela calçada. Tendo ao fundo 
o falatório dos clientes e o rap dos anos 
1990 que sai das caixas de som, o simpá-
tico Greg Hessmann, um dos dois pro-
prietários, diz: “Este é um bar de amigos. 
Apenas bom vinho e boa comida”. Se 
você vivesse em Marselha, Relève bem 
poderia ser o seu lugar. 41 Rue d’Endoume, 
Saint-Victor. 

Vinho e acepipes

LE TIRE-BOUCHON 
Este aconchegante wine bar fica a pou-
cos passos da colorida galeria de arte de 
rua pela qual o bairro boêmio de Cours 
Julien é conhecido. Pegue um banco ou 
fique de pé, à moda francesa, debruça-
do sobre o longo balcão de zinco, para 
bebericar vinhos de pequena produção, 
majoritariamente naturais ou biodinâ-
micos, como o fresco Pouilly-Fumé da 
Domaine Alexandre Bain, do Vale do 
Loire. Os bars à vins franceses ofere-
cem a possibilidade de comer bem sem 
a formalidade de um restaurante. Aqui, 
o que está na temporada é o que inspira 
o sempre mutável menu. “A única regra 
é que não há regras”, diz o coproprietário 
Laurent Biaggi sobre a cozinha, determi-
nada basicamente pelas ofertas da feira. 
No menu, espere pratos como o crocan-
te bacalhau servido com uma colherada 
de aioli ou os moluscos temperados com 
kiwi e fatias finíssimas de boudin (um 
tipo de chouriço) e beterraba. A atmos-
fera amigável faz deste bar um bom lu-
gar para jantar sozinho. 11 Cours Julien, 
Cours Julien.

flores ou com um redemoinho de mo-
lhos – refletem seu passado como nego-
ciante de arte. Nas noites quentes, jante 
no terraço próximo à calçada enquanto 
observa o ir e vir dos marselheses. Benôit 
quer que os visitantes comam, bebam, re-
laxem e riam, como se estivessem em casa. 
(O restaurante-irmão Mémé foi recen-
temente reinaugurado em Longchamp.) 
15 Cours Julien, Cours Julien.

Reduto descolado

BAR DE LA RELÈVE 
Este ponto fora do centro reinventa a 
amada cafeteria francesa de todo dia. 
Abasteça sua manhã com suco de laranja 
fresco e bolo de amêndoas feito na casa. 
O popular almoço oferece três opções 
diárias de cozinha caseira – tamboril 
com purê de aipo-rábano, por exemplo, 
ou penne ao creme de agrião – e sobre-
mesas artesanais. A noite traz pequenos 
pratos para compartilhar: bifes malpas-
sados com alcaparras, pan de tomate com 
bastante alho e rodelas de panisse, a icô-
nica massa de grão-de-bico frita, típica 
de Marselha, que não deixa nada a dese-
jar em relação às famosas batatas fritas 
de Paris. Apenas 24 lugares preenchem 
a casa, onde o papel de parede texturiza-
do, os espelhos e o longo balcão evocam 

Achados na feira dos produtores locais em Cours Julien e (à direita) 
drinques e diversão o dia todo no Bar de la Relève.

Mesa posta
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206 quartos, suítes e villas • atividades exclusivas no deserto  
• experiências gastronômicas personalizadas • magnífico Spa Anantara

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

LIFE IS A JOURNEY.

IR  Com 300 dias de sol, Marselha 

atrai o ano todo. Para aproveitar 

as praias do Mediterrâneo e os 

passeios de barco, vá entre abril 
e outubro – mas evite agosto, 

quando muitos locais fecham por 

causa das férias de verão. Chegue 

de trem (a estação do TGV fica no 

centro da cidade) ou de avião (o 

aeroporto fica a apenas 25 quilô-

metros). Você precisará de pelo 

menos três dias para descobrir a 

arte de rua; explorar as calanques 

(enseadas ou baías) de calcário 

a pé ou de barco; procurar por 

tesouros na Maison Empereur, a 

mais antiga loja de quinquilharias 

da França; tomar um banho de 

sol em l’Anse de Malmousque; 

e surpreender-se com a maravi-

lha arquitetônica do MuCEM, o 

Museu das Civilizações da Euro-

pa e do Mediterrâneo. 

FICAR  Situado no prédio de 

um hospital do século 19, o 

InterContinental Marseille – 
Hotel Dieu, com 194 quartos, 

está a poucos passos do porto. 

Seu amplo terraço propor-

ciona algumas das melhores 

vistas da cidade e abriga 

soirées ao longo do ano. No 

Alcyone, estrelado pelo Guia 

Michelin, não perca o singular 

milk-shake de bouillabaisse do 

chef Lionel Levy. O hotel tam-

bém tem um novo iate para 12 

passageiros disponível para 

passeios diários ao Parque 

Nacional das Calanques. Quar-

tos duplos a partir de US$ 300, 

incluindo um brinde de boas-

-vindas, café da manhã, US$ 55 

de crédito para jantar, um co-

quetel de cortesia por pessoa 

e livre acesso ao spa. 

Detalhes essenciais de Marselha
CHARME SULISTA

Tomates anciènnes, burrata, focaccia 
e manjericão com o acompanhamento 

perfeito no Le Tire-Bouchon.



Melhor resort do mundo pela Condé Nast Traveler 2016
e segundo melhor hotel do mundo pela Travel + Leisure 2017.

 

Entre 11 janeiro 2018 e 30 junho 2018 você voa free para o The Brando com a Air Tetiaroa*
*Voo ida e volta Tahiti – Tetiaroa para dois adultos com permanência mínima de três noites

Durante o mesmo período receba até 15% de desconto em sua diária:
Fique 4 noites e receba 10% de desconto na diária da Villa – Código da reserva: “stay 4”
Fique 5 noites e receba 15% de desconto na diária da Villa –  Código da reserva: “stay 5”

Oferta cumulativa com a oferta Air Tetiaroa

Promoção não retroativa. Mínimo de três noites em programa all-inclusive, baseado em tarifas publicadas.



O FATOR

GRANDES EXPERIÊNCIAS AO REDOR DO MUNDO

Momentos “uau” de viagem vêm de muitas formas, de “boquiaberto 
no Serengeti” a “sem palavras diante de uma sobremesa parisiense”. 
Não há necessidade de fretar um jato particular para experimentar 
algo assim (embora fazê-lo mereça o mais alto grau no fator “uau”). Os 
momentos que permanecem conosco depois de uma viagem podem 
ser tanto eventos pequenos, singulares, quanto grandiosos. Reunimos 
aqui algumas experiências e histórias de tirar o fôlego para inspirar 
você, assim como os mais impressionantes feitos dos consultores 
Virtuoso. É verdade o que dizem: as melhores coisas da vida não são 
coisas. Aqui estão algumas para levar em consideração. 

EDITADO POR MARIKA CAIN

África página 40, Bora Bora página 30, Canadá página 37, Chianti página 32, Cuba página 40, Florença página 32, 
Grand Canyon página 38, Groenlândia página 36, Himalaia página 34, México e América Central página 33, 

Montana página 39, Nova Zelândia página 34, Paris página 35, Rússia página 40, Toscana página 41, Utah página 31  

UM  MUNDO

DESLUMBRANTE

29OUTUBRO |  NOVEMBRO 2017



(B
A

N
G

A
L

Ô
S

) 
E

R
IC

 P
IN

E
L

/
S

T
. R

E
G

IS
 B

O
R

A
 B

O
R

A

UAU DA EDITORA  Eu tento imaginar os primeiros bangalôs sobre as águas da Polinésia Francesa 
enquanto me dirijo ao meu próprio em um carrinho de golfe no The St. Regis 

Bora Bora Resort, de 90 quartos. Cinquenta anos atrás, os Bali Hai Boys (um trio de californianos 
que se mudou para cá) “inventaram” os primeiros bangalôs desse tipo em um hotel perto da ilha Raia-
tea. Inspirados pelas cabanas dos pescadores locais, eles construíram estruturas simples que davam 
aos hóspedes fácil acesso à lagoa – embora “simples” não seja a melhor maneira de descrever minha 
villa de 140 metros quadrados sobre o mar, com um gazebo para fazer as refeições, um banheiro de 
mármore italiano e chuveiros interno e externo. Mas, no segundo em que subi no deque e vi a água em 
tom de gema preciosa brilhando abaixo, percebi que, embora algumas coisas tenham mudado por aqui, o sentimento que esta expe-
riência provoca certamente não mudou. Estou num canto remoto do mundo, contemplando um panorama cuja tradução num car-
tão-postal seria algo do tipo “Gostaria que você estivesse aqui”; neste momento, isto é tudo meu. Digo ao meu mordomo que gostaria 
de algo para flutuar, e ele volta uma hora depois com uma boia e uma corda, que amarra à escada, de modo que eu não me preocupe 
em ir longe demais. Balanço silenciosamente no Pacífico Sul e vejo o sol se esconder por trás do monte Otemanu tendo a certeza de 
que flutuar no mar nunca mais será a mesma coisa. Quartos duplos a partir US$ 1.238, incluindo traslado de ida e volta ao aeroporto e 
café da manhã.  – Amy Cassell, editora-associada

FLUTUE
Uma sessão no Pacífico Sul determina os padrões de relaxamento 

As cabanas elevadas do The 
St. Regis Bora Bora Resort e 
(abaixo) a autora à vontade.

VIRTUOSO LIFE30



(A
R

C
O

) 
S

T
A

N
 M

O
N

IZ
 P

H
O

T
O

G
R

A
P

H
Y

/
T

A
N

D
E

M
S

T
O

C
K

, 
(M

O
U

N
TA

IN
 B

IK
IN

G
) 

C
H

R
IS

T
IA

N
 P

O
N

D
E

L
L

A

UAU DO EDITOR  “Edward 
A b b e y 

mantinha seu trailer aqui quan-
do era um guarda-parque”, diz 
Andy Damman, diretor de re-
creação da Montage Resorts, en-
quanto observamos uma rocha 
equilibrada no alto de uma colu-
na de pedra no Arches National 
Park. Enquanto distribui os pra-
tos sobre a mesa de piquenique 
coberta com linho, ele desfia 
estatísticas sobre a rocha pre-
cariamente suspensa e as for-
mações vizinhas. Para ver quem 
está prestando atenção, faz um 
comentário sobre como a admi-
nistração do parque salvou a 
pedra que desafiava a gravidade com uma cola do tipo Super 
Bonder (não é verdade). Essa é só uma amostra do que torna as 
caminhadas e os passeios de bike que ele conduz a partir do re-
sort Montage Deer Valley, de 220 quartos, algo tão obrigatório: 
ótimo serviço, profundo conhecimento de uma valiosa paisa-
gem e a habilidade de encontrar graça em cada pedaço de rocha.

Poucas horas antes, nosso grupo havia despertado no irmão 
mais estiloso desse resort, o Deer Valley de Park City, a quatro 

ou cinco horas de estrada na 
direção sudeste. Mas, em vez
de subir no carro, embarca-
mos num jato fretado para 
um voo de 45 minutos sobre 
as montanhas Wasatch e Uinta 
em um percurso pensado para 
se obter a melhor visão dos 
Book Cliffs e do San Rafael 
Swells, dois importantes aci-
dentes geográficos da região. 

Utah por inteiro

Ao meio-dia, caminhamos pelos quase 2 quilômetros da for-
mação Park Avenue, dentro do Arches, e fizemos sem esforço 
a trilha de 5 quilômetros até Delicate Arch. Agora estamos 
tomando um gazpacho com menta fresca e passando de mão 
em mão saladas preparadas pelos chefs do resort. Um casal 
de turistas passa do meu lado carregando sanduíches embru-
lhados em filme plástico e comenta, com inveja, que estamos 
fazendo a coisa certa – um momento do tipo “uau”, se é que já 
vi um, escrito no rosto bronzeado de outra pessoa. Eles não 
sabem da metade. Na sequência fomos ver os arcos Windows 
e Double, para que depois Damman, sob um calor de quase 38 
graus, arquitetasse uma fuga para Moab em busca de uma sor-
veteria e propusesse um mergulho em um poço que nenhum 
de nós teria encontrado por conta própria. Depois de um longo 
dia na natureza, uma caixa térmica cheia de longnecks geladas 
nos recebe em nosso jato particular de volta para casa. Passeios 
de um dia ao Arches National Park a partir de US$ 8.000 para sete 
pessoas. Mountain biking em Canyonlands a partir de US$ 8.000 
para quatro pessoas.  – Justin Paul, editor-sênior

“Organizamos uma expedição de luxo no deserto de Utah para uma família de cinco pessoas, liderada por 
uma equipe de guias profissionais de rafting. A aventura incluiu mountain biking, rafting, corrida em UTV 

(um tipo de buggy) e travessia de cânions em uma das mais incríveis paisagens da Terra. Nossa equipe organizou uma série de acam-
pamentos de luxo sob medida às margens do Rio Colorado, incluindo banheiros, um personal chef e especialistas em observação de 
estrelas. Levamos a família direto para lá usando aviões Kodiak especialmente adaptados para áreas remotas. Ao chegar, eles se 
encontraram com nossa equipe de guias e logo se equiparam para descer de bicicleta ao lugar de onde partiria o bote de rafting. Ao 
fim da expedição, o avião estava esperando por eles em uma empoeirada pista de pouso para levá-los embora. Depois da viagem, 
presenteamos os clientes com um filme gravado numa GoPro por nosso videomaker e editado profissionalmente.”  – Chris Brunning

No Arches (e no detalhe), 
o autor em ação no 

Montage Deer Valley.

UAU DO CONSULTOR
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ITÁLIA SINGULAR
Jantar privado na Ponte Vecchio
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O Four Seasons Hotel Firenze permite raro acesso a um ícone 
de Florença, oferecendo um jantar para dois no terraço do quar-
to andar da famosa Ponte Vecchio. Uma refeição não pode ser 
mais memorável do que um menu-degustação de quatro pratos 
premiado pelo Guia Michelin, servido no mais antigo arco seg-
mentado da Europa, com vista para o Arno. Jantar para dois a 
partir de US$ 5.100 (de junho a setembro), incluindo traslado em 
limusine (para hóspedes do hotel), uma taça de espumante e harmo-
nização com vinhos.

Caça ao tesouro 
num Fiat clássico 
em Chianti

“Nós surpreendemos um gru-
po VIP com uma caça ao tesouro 
num Fiat vintage. A turma es-
tava dividida em pequenos ti-
mes, cada um conduzindo um 
dos carros clássicos. Dirigiram 
por duas horas pelas colinas 
de Chianti cumprindo uma ta-
refa que incluía fotografar um 
fazendeiro, escrever um poema 
inspirado nos morros, pintar 
um quadro numa villa toscana 
e coletar ingredientes especí-
ficos para uma refeição. Eles 
terminaram em uma viníco-
la local, onde organizamos al-
moço e degustação de vinhos. 
O prêmio para os vencedores, 
anunciado no almoço, eram tra-
tamentos no spa à tarde!”  

– Keith Waldon

Caça ao tesouro na Toscana 
com um toque clássico.

Destino gastronômico: 
a Ponte Vecchio.

UAU DO CONSULTOR
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O Explorers Club, a famosa so-
ciedade que praticamente in-
ventou o estilo “uau” de viajar 
(entre seus membros estive-
ram Roald Amundsen, Edmund 
Hillary, Tenzing Norgay, Neil 
Armstrong e Chuck Yeager), 
tem uma longa parceria com a 
Kensington Tours. Além do 
fato de o fundador da Kensing-
ton ser um membro do clube, a 
empresa sedia a filial canaden-
se da sociedade em seu escri-
tório em Toronto. Era natural, 
portanto, que os dois grupos 
contribuíssem para a nova co-
leção de viagens da Kensington. 
Na lista dos oito itinerários 
privados do Explorers Club, o 
destaque é a viagem de 12 dias 
pelo México e pela Guatemala 
focada no universo maia. Além 
de se hospedar em hotéis de 
primeira linha, os viajantes po-
dem contemplar um pôr do sol 
na “cidade perdida” de Palen-
que após o horário de visitação 
pública, conhecer as ruínas de 
Yaxchilán – um sítio tão remo-
to que só se pode chegar lá de 
barco – e jantar com o arqueó-
logo Francisco Estrada-Belli, 
incluindo uma ida de helicóp-
tero no dia seguinte a seu sítio 
de escavação em Holmul para 
uma visita particular. Outros 
itinerários do Explorers Club 
abrangem Islândia, Namíbia e 
Camboja. Saídas para o tour 
maia customizável: todos os dias 
até 2018; a partir de US$ 22.560 
por pessoa.

MERGULHO 
NO MUNDO 
MAIA 
Um itinerário do 
Explorers Club

A “cidade perdida” 
de Palenque, em 
Chiapas, no México.
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A Remote Lands, operadora de viagens privadas customizadas, é especialmente 
respeitada pela amplitude e profundidade de seus roteiros na Ásia. Veja o itine-
rário de 20 dias da empresa pelo Himalaia, passando por Nepal, Butão e Tibete: a 
viagem inclui um voo de helicóptero pela manhã que aterrissa a 5.500 metros de 
altitude, na encosta do Monte Everest, em um ponto com vista para o campo-ba-
se, seguido de um café da manhã com champanhe em mais confortáveis 4.200 
metros. Uma opção no trecho nepalês: um encontro com Tashi Tenzing, neto do 
grande explorador sherpa Tenzing Norgay.  Saídas todos os dias ao longo deste ano; 
a partir de US$ 27.000 por pessoa. 

CAFÉ DA MANHÃ NO EVEREST
Champanhe no teto do mundo

Helibanho na Nova Zelândia
UAU DA CONSULTORA  “Um casal de nova-iorquinos queria alçar sua lua de mel aventureira na Nova Zelândia a um nível supe-

rior, por isso arranjamos um helicóptero que carregasse uma banheira de água quente ao topo de uma 
geleira. O casal passou duas horas nesse banho singular, regado a champanhe e com vista de 360 graus da mais selvagem beleza 
kiwi em torno deles.”  – Barkley Hickox

O pico de Ama Dablam, no 
Nepal, e (abaixo) espumante 
a 4 mil metros de altitude.
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UAU DA EDITORA  Minha primeira viagem ao exterior foi com minha tur-
ma de francês do colegial. Começou com uma estadia 

na casa de uma família em Nantes, onde a educação me impeliu a comer qual-
quer prato que pusessem na minha frente (“Fizemos patas de rã porque ameri-
canos acham que é isso que comemos todo dia!”). As revelações se empilhavam 
sobre meu prato vazio. Eu gosto de peixe, afinal de contas! O café au lait tem 
melhor sabor quando bebido direto de uma tigela! Há toda uma etapa da refeição 
dedicada aos queijos! Mas mais do que tudo, eu me lembro das baguetes – sempre 
frescas – jogadas sobre a mesa e passadas de mão em mão para que arran-
cássemos pedaços delas. Pirei na ideia de que apenas farinha, água, fermento e 
calor pudessem criar algo tão perfeito. Ainda hoje, não tenho certeza se provei 
algo melhor do que as baguetes – ok, e croissants – que descobri nessa viagem. 
Mas ainda estou à procura.  – Marika Cain, editora-executiva  

MINHA PRIMEIRA BAGUETTE
Descobertas culinárias em uma viagem de estreia à França

Uma vez na França: um café parisiense e 
(acima) alimentos que transformam a vida.
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FANTÁSTICO FIORDE 
Explorando o lado menos conhecido da Groenlândia 

A Natural Habitat Adventures, conhecida por seus safáris 
para avistar ursos-polares e por outras viagens focadas na natu-
reza, oferece raro acesso a um inexplorado pedaço do mundo: o 
leste da Groenlândia. O campo-base de alto padrão da empresa, 
composto de oito tendas de luxo perto do fiorde Sermilik, con-
cede aos hóspedes confortos como varandas, chuveiro quente 
e banheiro privado, em uma área acessível apenas a pé, de caia-
que ou em visitas curtas de um dia. “É a nossa empreitada mais 
bacana e ambiciosa até agora”, diz Don Martinson, da Natu-
ral Habitat. “No lado oeste, aonde todo mundo vai, o clima é 

tipicamente cinza e chuvoso. É o oposto no lado leste, onde está 
nosso acampamento – geralmente mais quente e mais seco.” Os 
viajantes dessa jornada de nove dias se hospedam no campo-
-base (alcançado via helicóptero) e seguem para passeios em 
caiaques e expedições em botes para contemplar a placa de gelo 
da Groenlândia e as baleias que lá vivem, além de visitar a aldeia 
vizinha de Tinit para conhecer os moradores. A viagem tam-
bém inclui um tempo na cidade de Kulusuk e no pequeno centro 
administrativo de Tasiilaq. Saídas em diversas datas, de julho ao 
início de setembro; a partir de US$ 10.995 por pessoa.

Diversão com clima bom: prima-
vera em Kulusuk, na Groenlândia.
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TODOS A BORDO
Glamour no Orient-Express

Uma jornada que por muito tempo foi o símbolo do turismo civilizado no Velho Continente 
ficará ainda mais fabulosa a partir de março. O trem Venice Simplon-Orient-Express, da 
Belmond, está ganhando três novas Grand Suites no lugar onde antes havia nove cabines sim-
ples. As suítes levam os nomes das cidades por onde o trem passa: Paris, Veneza e Istambul. 
As cabines de luxo não apenas serão as maiores do trem como também as mais suntuosas, 
com banheiros privados, camas duplas e áreas de descanso – cada uma decorada em estilo art 
déco inspirado na cidade que lhe dá nome. Os hóspedes de uma Grand Suite ainda receberão 
robes com motivos art déco, perfeitos para relaxar enquanto bebericam o champanhe de cor-
tesia e esperam seu jantar privado. Viagem de uma noite entre Londres e Veneza na Grand Suite a 
partir de US$ 6.160 por pessoa.

Transformando limões em limonada no Canadá
UAU DA CONSULTORA  “Organizei uma viagem de trem no 

Canadá para alguns clientes, que 
deveriam seguir de carro pelas Montanhas Rochosas e depois 
embarcar em um navio da UnCruise Adventures para o Alasca. 
Na estrada, tiveram um acidente com perda total do veículo. 
Eles ficaram bem, mas estremecidos, e dormiram em um hotel 
remoto por uns dias para descansar. Embora quisessem apenas 
voltar para casa, Marc Télio, proprietário da conexão Virtuoso 

Entrée Canada, fez com que eles voassem até Vancouver, encon-
trou-se com eles no aeroporto e os levou até o hotel Fairmont 
Pacific Rim, onde ficaram em uma suíte por alguns dias com 
um generoso crédito de spa para que se recuperassem. Eles fi-
caram tão tocados com esse gesto que disseram a todos os seus 
amigos quão maravilhosamente bem haviam sido tratados e 
cuidados nos momentos de necessidade – e como um desastre 
se transformou numa magnífica memória.”  – Lynda Turley

Veja essa: uma perspectiva da 
nova Grand Suite Istambul.
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Minha primeira 
reação ao ver o 

Grand Canyon: “Uau”. A segunda: 
“Não consigo acreditar que não haja 
mais barreiras”. Como uma mãe do 
século 21 acostumada a regras e regu-
lamentos do governo que nos pro-
tegem de nós mesmos, não sei o que 
esperava – grades ao redor dos 450 
quilômetros do cânion e também nas 
trilhas que descem até a base, 2 qui-
lômetros abaixo? Eu nervosamente 
via meus filhos adolescentes tirarem 
selfies em cima de rochas, com os cor-
pos curvados sobre a borda, rezando 
para que meu filho magricela não 
tropeçasse ou minha filha ousada não 
quisesse chegar perto demais da bei-
rada tentando achar o clique perfeito.

Estávamos embarcando em uma 
excursão guiada de quatro horas abai-
xo do South Rim, organizada pela co-
nexão local Virtuoso National Parks 
Revealed. A maior parte dos quase 
6 milhões de visitantes anuais do 
parque permanece na parte de cima, 
mas os 10% que se aventuram a des-
cer ao fundo do cânion mergulham 
em bilhões de anos de história. En-
quanto caminhávamos pela trilha 
moderadamente desafiadora, nosso 
guia animou as crianças com uma 
caçada educativa do tipo “Quem en-
contra primeiro”, lançando fascinan-
tes pistas arqueológicas e geológicas 
ao longo do caminho. Depois que 
escalamos de volta ao topo, fomos 
a um lodge histórico ali perto para 
um almoço gourmet surpreendente 
(salmão com pesto de chile verde; sa-
lada com queijo de cabra, frutas ver-
melhas e pinhões; muffins de milho 
e cheddar viciantes). Ali relaxamos 
nossas pernas cansadas e lembramos 
dos pontos altos da caminhada. Mi-
nha família sempre se lembrará desse 
dia de exploração nessa maravilha na-
tural – e ainda bem que as grades não 
bloqueavam a visão.  – Elaine Srnka, 
vice-presidente e diretora editorial

NÃO ME 
CERQUE
Uma aventura no fundo 
do Grand Canyon

Espaços amplos na beira do 
cânion e (acima) as explora-
ções da família Srnka.

UAU DA EDITORA
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Há muitos lugares pelo mundo 
onde se pode desfrutar da 
comida, e há muitas maneiras de 
desfrutá-la, mas comer em Madri 
é algo especial, diferente e único. 
Não somente pelos sabores 
absolutamente exclusivos, 
como também pela atmosfera 
amável e cordial que se respira 
em cada recanto gastronômico, 
principalmente porque comer em 
Madri é uma experiência divertida 
em todos os sentidos.

Madri é a cidade ideal para os 
apreciadores da gastronomia, 
sempre um passo à frente 
e com propostas para você 
desfrutar de um plano gourmet. 
Já experimentou comer em um 
museu, antes ou depois de visitar 
a exposição do momento? Já 
percorreu uma rota de tapas 
em bairros fora do circuito 

turístico? Provou as receitas 
mais badaladas no restaurante 
de um mercado? Saboreou um 
brunch em um terraço com vista 
panorâmica?

E uma última dica: já há 
muitos hotéis em Madri que 
abrigam alguns dos melhores 
restaurantes. Decoração arrojada, 
chefs reconhecidos, locais únicos 
e tratamento requintado são a 
base de seu sucesso.

Adicionar aos favoritos
gastrofestivalmadrid.com 
Guia Comer em Madri

Madri, paixão gastronômica
ADVERTISEMENT

Celso y Manolo bar

VirtuosoLife_Gastronomia_PT_210x141,6.indd   1 22/8/17   13:22
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Acolhida 
atenciosa 
em Montana

UAU DA CONSULTORA  
“Às vezes, toques especiais 
não custam nada: precisam 
apenas ser pessoais. Clien-
tes de longa data, uma turma 
de homens gays de São Fran-
cisco visitou o The Ranch at  
Rock Creek, em Montana, Es-
tados Unidos. Gastamos cer-
ca de US$ 10 em bandanas de 
várias cores, e o bilhete de 
boas-vindas continha mensa-
gens individuais, dedicando 
uma cor de bandana para cada 
um. Foi espirituoso, quase uma
travessura, e um tanto estra-
nho – mas eles adoraram.” 

– Brooke Lavery

Toques pessoais no The 
Ranch at Rock Creek.



Matriosca de surpresas
UAU DO CONSULTOR  “O marido de nossa cliente sempre quis visitar a Rússia, ter-

ra de seus ancestrais. Com a chegada de seu 60o aniversário, 
ela me pediu que organizasse essa viagem épica, com uma ressalva: havia de ser uma 
surpresa. O plano era armar todo o roteiro sem que ele soubesse; a revelação viria só 
quando estivessem a caminho do aeroporto. Além disso, três casais, amigos de longa 
data, se juntariam a eles – também em segredo. Com a ajuda da Exeter International, 
organizamos uma aventura de uma semana para o grupo em Moscou e São Petersbur-
go, com estadia no Four Seasons em ambas as cidades.

Depois de superar o choque de que estava realizando a viagem dos sonhos, o casal 
chegou a Moscou. Na manhã seguinte, foram conhecer a cidade – e ele achando que 
passaria uma semana incrível com a esposa celebrando seu aniversário. Enquanto isso, 
seus amigos chegaram e fizeram o check-in no hotel. Com o pretexto de descansar 
depois de um dia de passeios, a esposa quis voltar ao Four Seasons Hotel Moscow. 
Quando o casal chegou ao lobby, o marido encontrou seus melhores amigos esperando 
por eles. A semana continuou com muitos momentos, dos quais eles se lembrarão pelo 
resto da vida.”  – Joey Levy

Igreja da Ressurreição 
do Salvador sobre o 
Sangue Derramado, 

em São Petersburgo.

Corações tocados e vidas mudadas 
na África Oriental

UAU DA CONSULTORA  “Alguns anos atrás, um cliente me 
procurou para planejar uma via-

gem à África para a família e amigos – um grupo de 12 pes-
soas – durante a grande migração. Eles queriam um safári 
do melhor nível, assim como algum tempo na praia. Come-
çaram em cinco villas nas Seychelles, na North Island, e en-
tão rumaram para o Quênia para um acampamento móvel 
de luxo comandado pela Abercrombie & Kent. Depois de 
três dias, viajaram para o Singita Sasakwa Lodge no Gru-
meti, na Tanzânia, para quatro noites.  

Eles são uma turma filantrópica e também competitiva. 
Trabalhei com o membro de uma família para organizar um 
dia em Moshi, a aldeia de seu guia. Eles desafiaram os mora-
dores em um jogo de futebol... e perderam – mas adoraram a 
experiência! A filha arranjou camisetas para ambos os times 
e todos se divertiram. Quando voltaram da viagem, queriam 
ajudar a aldeia, então eu os coloquei em contato com Jorie 
Butler Kent, da Abercrombie & Kent. A família enviou uma 
doação que proporcionou a criação de uma nova escola, um 
orfanato e um posto de saúde, tudo equipado com suprimen-
tos. A construção e o funcionamento disso tudo também ge-
rou empregos para os moradores.”  – Ansley Thomas

Um aniversário cubano – 
para 80 pessoas

UAU DA CONSULTORA  “No ano passado, organizei uma 
viagem para Cuba como comemo-

ração do aniversário de 50 anos de um de nossos melhores 
clientes com 80 de seus amigos mais próximos. O planeja-
mento começou próximo da época em que viagens a Cuba 
entraram na moda nos Estados Unidos, então pensei que 
já seria um grande sucesso se ao menos conseguíssemos 
o espaço para a festa. Um ano depois, ainda encontro com 
pessoas que me dizem: ‘Essa foi a melhor viagem que já fize-
mos’. Coordenar um roteiro para 80 pessoas já é uma tarefa 
difícil num destino convencional – acrescente as esquisitices 
de Cuba e a novidade como destino para viajantes ameri-
canos e você terá uma outra história, totalmente diferente. 
Jamais teríamos sido capazes de fazer o que fizemos sem os 
nossos parceiros da International Expeditions.” 

 – Katherine Melton Norton

Músicos no bairro 
de Habana Vieja.

Safári no Singita 
Sasakwa Lodge. 
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Renovação toscana
UAU DA CONSULTORA  “Um casal que celebrava seu 25o aniversário 

de casamento queria um momento inesque-
cível na Itália. Como são amantes do vinho e estavam interessados em 
renovar seus votos, reservei para eles o Villa La Massa, nos arredores 
de Florença. A propriedade do século 16 que já pertenceu aos Médici 
tem vista para o Rio Arno, plantações de oliveiras e ciprestes. 

Organizei uma cerimônia de renovação de votos com um padre 
local na capela privada da villa na manhã seguinte. Como surpresa, 
encomendei ao hotel um buquê semelhante ao que ela havia usado 
quando se casou e lhe dei na entrada da igreja. Depois da cerimônia, o 
casal visitou Florença,  já com ingressos comprados para ver a estátua 
de Davi pela primeira vez.

Naquela noite, jantaram no Borgo San Jacopo – restaurante estrelado 
pelo Guia Michelin –, vizinho ao Hotel Lungarno e de propriedade da fa-
mília Ferragamo. Pendurado sobre o Arno com vista da Ponte Vecchio, 
o restaurante tem uma adega com mais de 900 garrafas e é comandado 
pelo prestigiado chef Peter Brunel. A viagem terminou com um tour de 
degustação em Chianti em carro particular.”  – Lucy Butler  

“Sim” renovado no 
Villa La Massa.
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Vida no parque: dentro do Parque Nacional 
Torres del Paine, no hotel Explora Patagonia.
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NA PATAGÔNIA
Uma jornada ao fim do mundo revela que, às vezes, precisamos ir longe para ir fundo 

POR KIM BROWN SEELY   FOTOS DE LUIS GARCÍA 
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estava no fim do mundo. A Patagônia, a vasta região que abran-
ge o sul do Chile e da Argentina, era um lugar que eu sonhava 
visitar desde o início da minha vida de viajante. Eu só esperava 
que a ideia que eu fazia do local não ofuscasse a realidade. 

Peguei uma estrada de cascalho que descia ondulante des-
de o hotel e se encontrava com uma rodovia de duas pistas 
margeando a água. Do outro lado do asfalto havia uma tri-
lha. Mais à frente, meu marido se curvava tentando vencer 
o vendaval. Estávamos levando uma surra, conforme havía-
mos sido avisados. Ninguém vai à Patagônia sem ser alerta-
do 400 vezes sobre o vento. Se eu tivesse prestado ao menos 
meia atenção, teria levado minha jaqueta favorita Arc’teryx 
e evitado ser carregada pela ventania. Uma praia ensolarada 
no Havaí pode afagar a alma de algumas pessoas, mas o que o 
momento pedia era mesmo uma boa faxina interna.

Uma trilha estreita corria ladeando a água e às vezes eu 
pensava ter ouvido um carro atrás de mim, mas era só o ven-
to. Em seguida, gotas de chuva começaram a molhar o as-
falto. Quando alcancei meu marido, ele sorriu diante da luz 
dourada e dos borrifos de água que sopravam sobre o fiorde e 
gritou: “Todos os elementos da Patagônia estão aqui, e nós os 
estamos levando na cara!”.

Há um certo misticismo relacionado a esse pedaço do mun-
do, que é a ideia que se faz dele. “A Patagônia é o lugar mais 
distante a que o homem chegou desde que saiu caminhando 
de seu lugar de origem. É, portanto, um símbolo de sua in-
quietude”, escreveu Bruce Chatwin em seu clássico sobre a 
Patagônia. Abençoada pela distância extrema, a região tem 
um apelo espiritual. É um dos últimos cantos do mundo em 
que você pode se perder numa enorme extensão de espaço 
físico durante o dia (e felizmente se recuperar em inspirados 
espaços arquitetônicos à noite). Para almas aventureiras, seu 
feitiço é tão poderoso quanto o da lua.

Tradicionalmente, os viajantes partem de Santiago, no 
Chile (ou Buenos Aires, caso estejam do lado argentino), e 
voam durante três horas e meia para o sul. A parte mais difí-
cil? Planejar a logística. 

“O sul da Patagônia é um destino dos sonhos de extrema 
beleza. Mas não é para os fracos – a viagem até o parque na-
cional é longa e o clima pode ser imprevisível”, me disse a 
consultora de viagens Virtuoso Ellen Rubinfeld. “Para quem 
é amante das caminhadas, das cavalgadas ou da aventura, é 
um lugar mágico! Mas se você prefere relaxar à beira da pisci-
na, provavelmente não é para você.”

Eu amo caminhar e costumo às vezes subir num cavalo, en-
tão decidi fazer um mergulho profundo na Patagônia chilena, 
hospedando-me primeiro no Remota Lodge, para explorar 
um pouco da história e da cultura de Puerto Natales, e depois 
dormindo em outros dois lodges em lados opostos do Parque 
Nacional Torres del Paine. Ellen me mandou sua lista pessoal 
de itens de viagem e nós traçamos uma volta de dez dias em 
torno de uma das paisagens mais fabulosas do mundo. 

nível de drama estava alto para um 
quarto de hotel. Sempre que o 
vento do fim de tarde assovia-
va através do fiorde, minha ja-
nela castigada pela tempestade 
chacoalhava dentro do batente, 
nuvens roxas cruzavam o céu e, 
periodicamente, as paredes do 
edifício – uma estrutura em U 
coberta de cimento negro e feita 
para simular um celeiro estili-
zado – estremeciam de maneira 
extravagante. Havia sido um 
longo dia. E havia também sido 
um longo ano. Joguei um pouco 
de água no rosto, amarrei meus 
tênis e fui caminhar. 

Saí de uma campina ilumina-
da pelo sol no alto do Seno Últi-
ma Esperanza, onde o Remota 
Patagonia Lodge se instalou há 
mais de uma década em uma 
paisagem de fiorde, geleira e céu. 
Era meu primeiro dia na Pata-
gônia, e eu havia voado 12 mil 
quilômetros do noroeste dos Es-
tados Unidos para estar nesse 
lugar. A interminável planície, 
o matagal verde-acinzentado 
com nuvens correndo através 
dele e o vento que uivava re-
almente me faziam sentir que 
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Patagônia elementar, em sentido 
horário a partir da esquerda: Remota 
Patagonia Lodge, perto de Puerto 
Natales; os gauchos do lodge, Luis 
Cheuquel, pai e filho; e ponchos den-
tro de um dos quartos do Remota.
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De volta ao nosso quarto de hotel naquela noite, me pus a 
observar o agitado fiorde e então notei dois pon-
chos de lã pendurados em suportes na parede, 
bem onde deveria haver uma televisão. Eu quase 
chorei de gratidão. Não havia também wi-fi nos 
quartos (embora houvesse no lobby), de modo 
que, depois de um ano de chicotadas diárias 
por meio do noticiário televisivo, fugir de tudo 
aquilo – literalmente – ganhou um novo sentido. 

Fui até o coração do lodge, um imponente es-
paço de concreto inacabado com um teto de vigas 
rústicas inspirado nos galpões de tosquia da Pata-
gônia, e engatei uma conversa com uma moça ani-
mada. Seu nome era Jennifer Coll Luddeck e, por 
acaso, era a gerente-geral do hotel. Adorei o fato 
de que, embora comandasse o lugar, estava vesti-
da de jeans, pulôver e botas de camurça. 

“Temos uma palavra aqui, ‘salvaje’, que sig-
nifica um pouco selvagem”, ela disse, sorrin-
do, enquanto o vento – agora soprando a quase 
100 quilômetros por hora – zunia e chacoalha-
va as janelas. “Eu acho que a Patagônia é um 
pouco salvaje”, observou, acrescentando que 
Germán del Sol, o grande arquiteto chileno por 
trás do Remota e dos marcantes estabelecimentos 
Explora, queria que o edifício parecesse “vivo”. 

Por isso, desenhou a casca externa da estrutura 
de modo que fosse sutilmente flexível.

“Esse tanto de vento é normal?”, perguntei a 
um garçom enquanto ele servia nosso carpaccio 
de guanaco alguns minutos mais tarde. As pare-
des gemeram, o lustre balançou e eu percebi as 
pessoas ao lado se inclinarem para ouvir sua res-
posta. “Sí”. Ele sorriu e deu de ombros, como se 
dissesse: ISTO, señora? Isto não é nada!

 
Na manhã seguinte, pegamos a estrada por uma hora e meia
na direção norte até o Tierra Patagonia Hotel & 
Spa, uma estrutura baixa de vidro e madeira às 
margens do Lago Sarmiento, a 20 minutos de 
van do Parque Nacional Torres del Paine. Quan-
to mais longe íamos, mais do outro mundo a 
beleza se apresentava: condores voando no céu, 
guanacos de olhos amendoados pastando, emas 
correndo, um punhado de casas de fazenda com 
tetos chatos de metal e um tatu de orelhas pe-
quenas e dura carapaça disparando pela estrada 
como um tanque.

O Tierra, projetado por outro celebrado ar-
quiteto chileno, Cazú Zegers, é uma interpre-
tação poética de seu cenário mítico. Evocando 
um antigo fóssil, ou talvez os ossos de algum 
animal coletado por Darwin, o hotel foi cons-
truído usando-se quase que unicamente a ma-
deira nativa lenga. Caminhe até as margens do 
Lago Sarmiento, vire-se e olhe para trás: você 
verá a espinha do edifício integrar-se perfeita-
mente ao terreno, com o brilho prateado da ma-
deira se dissipando até se misturar às nuvens 
ref letidas no vidro. 

Dentro do hotel, um teto ondulante, composto 
de finas ripas de lenga, aquece um salão de jantar 

Para almas aventureiras, 
o feitiço da Patagônia é tão 
poderoso quanto o da lua.

Confortos chilenos: a piscina do 
spa do Remota e (à direita) salmão 

com risoto de cogumelos.
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que parece uma catedral, enquanto um 
corredor feito da mesma madeira leva 
aos quartos de hóspedes. Os quartos são 
espaços serenos, com piso de madeira, 
tapetes de pele de ovelha e mantas de 
lã; seu elemento mais proeminente é a 
grande janela que emoldura a esplêndida 
vista. De novo, aqui não há wi-fi ou tele-
visão: a Natureza, com N maiúsculo, é o 
programa principal.

O Tierra, como todos esses lodges, é 
especialista em não apenas conduzir sua 
atenção ao ambiente natural como tam-
bém em levar você para dentro dele. A 
primeira coisa que você faz ao chegar é 
se sentar com um coordenador de excur-
sões e planejar seus dias ali – e foi por isso 
que, na manhã seguinte, me vi rastejando 
sonolenta para fora da cama, tendo que 
atravessar um pufe de pele de ovelha no 
chão até chegar às cortinas e levantá-las.  

De algum modo, eu havia me compro-
metido a fazer uma caminhada de 20 qui-
lômetros com saída às 8h da manhã, coisa 
que parecia uma ideia terrível, mas não 
tardei a despertar. As MONTANHAS. Ali 
estavam, o Maciço do Paine inteiro se er-
guendo do nada no meio da luz rosada da 
manhã. Mal podia acreditar na nossa sor-
te: não só o céu estava claro, mas também 
havia amanhecido sem vento, condições 
perfeitas para tentar uma caminhada até 
a Base das Torres, o mais emblemático 
trekking da Patagônia.

Oito de nós nos acomodamos na van 
do Tierra e sacolejamos até o início da 
trilha, dentro do parque. Às 9h já tínha-
mos montado a bagagem do dia e come-
çado a subida. Nossas idades iam dos 
trinta e poucos aos setenta e poucos, 
mas nosso guia do Tierra estabeleceu 
um passo comedido, mantendo o casal 
septuagenário (australianos vigorosos) 

Essas pessoas, vindas 
de todos os cantos do 
mundo, haviam voado 

milhares de quilômetros, 
percorrido horas de 
estrada através do 

Pampa e caminhado uma 
trilha inteira. Para quê? 

Em sentido horário, a partir do alto: 
a fachada do Tierra Patagonia, sua área 
de descanso e um dos guias do lodge.
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bem atrás de si. O resto de nós se espalhou
pela retaguarda.

O dia era perfeito: a temperatura perto dos 
15 graus e só uma pequena brisa – incomum por 
aqui. Nós devoramos almoços de piquenique 
em um pequeno vale sombreado e continuamos 
através da floresta de faias com um rio turquesa 
correndo lá embaixo. O trecho final era o mais 
difícil, pois exigia certo esforço para atraves-
sar grandes rochas; à medida que a trilha ficava 
mais íngreme, surpreendentemente se enchia 
mais de gente. A Patagônia é uma das regiões 
mais esparsamente habitadas do mundo, mas, 
naquele sábado ensolarado, era como se todo o 
mundo num raio de quilômetros tivesse tido a 
mesma ideia.  

Eu estava enxugando o suor das minhas so-
brancelhas e reclamando do tráfego na trilha 
quando circundamos o último af loramento de 
rochas. De repente, entendi por que havia vindo. 
Meu espírito voou alto. 

“Uau. Apenas… uau”, disse a mulher atrás 
de mim. 

As montanhas mais emblemáticas da Pa-
tagônia, as três Torres, se agigantavam sobre 
uma lagoa verde-azulada – cada pico de granito 
emoldurado pelo céu azul-cobalto. Uma amiga 
minha confessou, depois, que percorreu a mes-
ma trilha dois dias seguidos, com a esperança 
de ter ao menos um vislumbre das montanhas 

entre as nuvens. Mas, naquele dia, ali estavam, 
cada metro vertical visível – tanto quanto os 
outros 300 caminhantes espalhados pela base.

Essas pessoas, vindas de todos os cantos do 
mundo, haviam voado milhares de quilômetros, 
percorrido horas de estrada através do Pampa e 
caminhado uma trilha inteira. Para quê? Para ver 
algo tão real quanto a rocha. Para ver algo maravi-
lhoso que, a partir daquele momento, para o resto 
das suas vidas, seria uma paisagem já vista.

Dois dias mais tarde, um motorista do hotel Explora Patagonia 
nos levou a um ponto mais distante do parque. 
Balançamos sobre estradas de cascalho, contem-
plando pela janela um lago de azul vívido atrás 
do outro e paredões de puro granito agulhando o 
céu por trás de nós. Embora o Explora seja o mais 
antigo dos três lodges que visitamos, é também 
o mais lendário – e único de alto padrão dentro do 
parque nacional. O primeiro projeto de Del Sol 
para a rede tem um aspecto escandinavo, sóbrio, 
e descansa como um navio branco às margens do 
Lago Pehoé, rodeado por um anfiteatro de mon-
tanhas escarpadas. 

Os quartos são simples: um monte de encaixes 
de faia envernizada, um pequeno banheiro e um 
par de cadeiras com forro colocadas de frente 
para uma estupenda janela com vista. (Embo-
ra o salão de jantar e o serviço do Explora se-
jam de alto nível, encontramos alguns hóspedes 

Atração principal: 
caminhada no 

Parque Nacional 
Torres del Paine. 
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surpresos com a simplicidade de seu 
quarto.) Passar o dia na cama, porém, 
não é o motivo que levou você até ali.

“Isto é loucura!”, disse meu marido na 
manhã seguinte, enquanto corríamos na 
escuridão por uma passarela de madeira 
íngreme e mal iluminada. Ele estava 
certo. Embarcar na balsa de alta veloci-
dade do Explora às 7h da manhã parecia 
mesmo fora de propósito, mas ainda as-
sim bem excitante – o tipo de experiên-
cia que conduz você para bem longe da 
sua zona de conforto.

Estávamos cruzando o lago junto de 
um pequeno grupo que seria guiado a 
pé através do Valle del Francés – que, 
como o caminho até a Base das Tor-
res, é um segmento da clássica trilha W, 
uma das mais populares do parque entre 
as que têm duração de vários dias. De-
pois de desembarcar na outra margem, 
nós sete começamos a caminhar a pas-
sos rápidos sob a tênue luz da manhã. 
A trilha começava serpenteando entre 
pastos e arbustos baixos e então subia 
através de um amplo vale com vista para 
a planície à nossa frente, os Andes atrás 
de nós e, acima, o granito enrugado que 
torna esse pedaço da Patagônia tão espe-
tacular. Depois de um trecho final bem 

Dentro do Explora, em sentido 
horário a partir da esquerda: 

o lobby do hotel, o lounge e um 
jantar com salmão e cordeiro.
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íngreme, alcançamos um alto platô. O 
leito de uma geleira reluzia à nossa fr-
ente e, sobre ele, erguiam-se montanhas 
imponentes cobertas de blocos de neve e 
gelo. Era incrível – e havia apenas quatro 
pessoas ali.

Geleiras desse tamanho fazem a gente 
perceber que vivemos, em grande me-
dida, sujeitos a forças que vão além do 
nosso controle. Mas também existe isso: 
você pode decidir se colocar numa trilha 
no fim do mundo, onde acontece de você 
virar o pescoço, sem razão aparente, e 
olhar por cima do ombro. Pode ser que 
você ouça o gemido do gelo ou testemu-
nhe uma avalanche, ou, como aconteceu 
comigo, descubra um fino rio branco 
caindo no vazio. Parecia uma cachoeira. 
Mas não era água.

“Isso é neve?”, perguntei ao meu mari-
do, que também havia parado e olhado 
para trás. 

“É”, ele respondeu. 
Durou apenas um instante. E se foi.
Há algo de muito purificador em ca-

minhar na natureza selvagem – tanto 
que você quase sente pena quando che-
ga ao fim da trilha. Mas, depois de uma 
longa caminhada de volta, você sobe no 
barco e os tripulantes distribuem cerve-
jas geladas – que, sob o sol da Patagônia, 
têm um sabor fresco e límpido. Você 
atravessa de novo o lago, se arrasta so-
bre as mesmas escadas que desceu trô-
pego pela manhã e, no instante em que 
seus ossos alcançam a água quente da 
banheira, você entende tudo: nós todos 
somos viajantes na selva deste mundo, e 
às vezes a experiência excede até nossos 
sonhos mais selvagens. 

Em sentido horário, a partir da esquerda: 
caminhada no Paso de Agostini, dentro 
do Parque Nacional Torres del Paine; 
cruzeiro no Lago Grey; e o Glaciar Grey. 
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LOGÍSTICA  Muitos dizem que a 

melhor época para visitar a 

Patagônia é do fim de novem-

bro até o início de março, mas 

os entendidos sabem que a 

primavera e o outono (início 

de novembro e fim de março/

começo de abril) são menos 

lotados de gente e igualmen-

te deslumbrantes. Tivemos 

um ótimo clima em meados 

de março, com cinco dias 

de ventos suaves, céu azul e 

folhagem vermelha. 

Certifique-se de levar várias 

camadas de roupas respiráveis, 

um chapéu, óculos de sol, bo-

tas robustas para caminhada, 

uma mochila e protetor solar 

com alto fator de proteção.

FICAR  O Remota Patagonia 
Lodge (convenientemente 

localizado próximo a Puerto 

Natales, a única cidade da 

província, mas a muitas horas 

de estrada de Torres del Paine) 

é um marco na paisagem 

local: dentro de um edifício 

negro coroado por enormes 

exaustores curvos, situado em 

meio a reluzentes pastagens 

douradas de frente para o Seno 

Última Esperanza, esconde-se 

um interior estonteante, com 

espaços banhados pela luz 

do sol e vistas dramáticas do 

entorno. Seus 72 quartos são 

mais humildes – pisos de ar-

dósia, concreto e madeira crua 

usados de maneira inventiva. 

O Remota oferece passeios 

a cavalo e de bicicleta, além 

de uma enorme variedade de 

experiências culturais patagô-

nicas. Quartos duplos a partir 

de US$ 1.900 para estadia de 

três noites, incluindo traslado 

de ida e volta para o aeroporto, 

todas as refeições e bebidas e 

uma excursão de um dia (ou 

duas de meio dia).

Uma das estruturas de madeira 

mais notáveis do Chile, o Tierra 
Patagonia Hotel & Spa – situado 

na ponta do Lago Sarmiento – é 

um grande exemplo de um esta-

belecimento intimamente co-

nectado à paisagem. O interior 

do Tierra evoca simplicidade. 

Cada um dos 40 quartos tem 

um ar orgânico, uma paleta 

de cores neutras e vistas para 

o lago (e as Torres del Paine). 

Depois de desfrutar do spa e 

da piscina, os hóspedes podem 

gravitar em torno do bar ou da 

lareira do lounge, em madeira 

de lenga. As atividades do 

Tierra englobam um cardápio 

de caminhadas e cavalgadas, e 

a maioria dos guias nativos é de 

primeira linha. Quatro noites a 

partir de US$ 3.400 por pessoa, 

incluindo traslados de ida e volta 

ao aeroporto, todas as refeições 

e bebidas e excursões diárias 

(uma de dia inteiro ou duas de 

meio dia).

O Explora Patagonia, o único 

hotel de alto padrão localizado 

no coração do Parque Nacional 

Torres del Paine, foi o pioneiro 

nesse tipo de aventuras e ex-

periências guiadas que esses 

lodges oferecem hoje. Com 

seu cenário às margens do 

azulzíssimo Lago Pehoé e seu 

excelente serviço, o Explora é 

o paraíso patagônico. Seus 49 

quartos são simples, porém 

confortáveis, com vistas espe-

taculares. Quartos duplos a 

partir de US$ 5.403 para es-

tadia de três noites, incluindo 

traslado de ida e volta para o 

aeroporto, todas as refeições

e bebidas e excursões.  

 
EXPOSIÇÃO AO SUL 

Explorando a Patagônia do jeito certo

O píer no spa do Explora, no Lago 
Pehoé, e (à esquerda) caminhada 

até o Mirador Condor.
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ALGUNS SONHOS 

NÃO PODEM ESPERAR

N E C K E R  I S L A N D

P A R T E  D A  C O L E Ç Ã O  V I R G I N  L I M I T E D  E D I T I O N

K A S B A H  T A M A D O T

M A R R O C O S

U L U S A B A

Á F R I C A  D O  S U L

T H E  L O D G E

V E R B I E R

M A H A L I  M Z U R I

Q U Ê N I A

M O N T  R O C H E L L E

Á F R I C A  D O  S U L

Comece já a planejar a sua estadia.

Para reservar, entre em contato com o seu 

Agente de Viagens Virtuoso.

N E C K E R  B E L L E 

I L H A S  V I R G E N S  B R I T Â N I C A S
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• UTOPIA NO UPPER EAST SIDE
Sempre sonhou com um sobrado para chamar de seu no Upper East Side de 
Manhattan? Uma estadia no The Surrey deve satisfazer esse desejo. Esta joia da 
hotelaria – que funciona desde a década de 1920 e hoje é uma favorita entre 
viajantes criteriosos – fica entre a 76th Street e a Madison Avenue, exalando 
o ambiente acolhedor e elegante de uma casa residencial nova-iorquina. 
A coleção de arte é impressionante – o hotel mantém seu próprio acervo de 
arte moderna, incluindo obras de vídeo interativas e um retrato em tapeçaria 
da modelo Kate Moss feito pelo artista Chuck Close. Clientes Virtuoso ganham 
a terceira noite cortesia, o que possibilita mais tempo para explorar as 
boutiques, restaurantes, museus, galerias e atrações das redondezas. Mais 
tarde, entregue-se às delícias do renomado Cafe Boulud antes de partir para 
os drinques pós-jantar do Bar Pleiades, inspirado em Coco Chanel. O premiado 
Cornelia Spa é um sonho: oferece banhos relaxantes para os pés à base de 
pétalas de rosas, tratamentos de aromaterapia, massagens autorais e 
tratamentos faciais. Finalize sua sessão no spa com um cupcake de baunilha 
do Taiti com cobertura de rosas de framboesa.

Solicite tarifas a seu consultor de viagens Virtuoso. Disponível até 31 de março de 2018. Reservas até 31 de outubro 
de 2017. Amenities exclusivas Virtuoso incluem upgrade de quarto, se disponível; check-in antecipado e check-out 
tardio, se disponíveis; café da manhã no quarto ou no Cafe Boulud; wi-fi; e crédito de US$ 100 para uso no hotel. 

• BELEZA ARGENTINA
Ladeada por plátanos centenários, a longa avenida que conduz à sede da 
Estancia La Bamba de Areco diz muito da elegância de sua arquitetura colonial 
em adobe. A casa cerca um pátio interno, onde há sala de massagem, boutique, 
biblioteca e estábulos. 

Solicite tarifas a seu consultor de viagens Virtuoso. Disponível ao longo de 2017. Amenities exclusivas Virtuoso 
incluem upgrade de quarto, se disponível; café da manhã; tour privado à cidade de San Antonio de Areco; um show 
de encantador de cavalos e muito mais.  

• JÚBILO EM BALI
Com seu tradicional design balinês, toques italianos contemporâneos e a 
beleza infinita do Oceano Índico, o Bulgari Resort Bali é um agradável 
refúgio de descanso e relaxamento. Pegue o elevador junto ao penhasco 
que leva à extensa praia selvagem ou passe o dia em sua espaçosa villa, que 
tem até piscina. 

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

• ELEGÂNCIA CLÁSSICA NOVA-IORQUINA
Passe três noites e ganhe a quarta no Lotte New York Palace, situado no 
coração de Manhattan, em frente à Saint Patrick’s Cathedral e a poucos 
passos do Rockefeller Center. Em um gracioso edifício que conjuga a 
histórica Villard Mansion com uma torre contemporânea de 55 andares, os 
clientes Virtuoso se hospedam no The Towers, um hotel dentro de outro 
hotel. Composto de 167 suítes e quartos espaçosos, oferece um nível de 
hospitalidade superior e dá acesso aos restaurantes e lounges de alto 
padrão do Lotte. O hotel faz uma ligação para os hóspedes pouco antes de 
chegarem, a fim de garantir que cada pedido – grande ou pequeno – seja 
atendido ao longo da estadia. Amenities de boas-vindas incluem lanches, 
ajuda para desfazer as malas, um banho customizado e muito mais. No 
subsolo fica o imperdível Rarities, com sua ambientação exclusiva e uma 
coleção de vinhos raros e destilados de qualidade. Já o Pomme Palais é 
obrigatório para quem busca um café da manhã à moda francesa e lanches 
leves. E o novo VILLARD destaca a excepcional cozinha no estilo New American 
do chef Oscar Granados, além de drinques artesanais.

Solicite tarifas a seu consultor de viagens Virtuoso. Disponível até 30 de março de 2018. Amenities 
exclusivas Virtuoso incluem upgrade de quarto, se disponível; check-in antecipado e check-out tardio, se 
disponíveis; café da manhã; wi-fi; e crédito de US$ 100 para uso no spa.
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• FÉRIAS NO BROOKLYN
Nova York é um paraíso invernal quando chega dezembro – que melhor 
lugar para comprar cada último item de sua lista de presentes? Descanse as 
pernas fatigadas depois de tanta compra no The William Vale, escondido no 
bairro de Williamsburg, e desfrute da decoração e da renomada hospitalidade 
do hotel.

Solicite tarifas a seu consultor de viagens Virtuoso. Disponível ao longo de 2017. Amenities exclusivas Virtuoso 
incluem upgrade de quarto, se disponível; café da manhã; US$ 100 de crédito para jantar e muito mais.

• VIAGEM AO SUL DO MUNDO
Junte-se à Holland America para uma exploração aprofundada da história, da 
cozinha e da estonteante beleza da Argentina, do Chile e do Uruguai. Até o 
fim deste ano, os cruzeiros incluem uma experiência exclusiva Virtuoso 
Voyages em terra firme. Embarque em 2018 ou 2019 e você contará com um 
kit de bebidas exclusivas, jantar no Pinnacle Grill, tarifas reduzidas ou gratuitas 
para o terceiro e quarto hóspedes e desconto de 50% no pagamento do sinal. 

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 1.699 por pessoa. O ms Zaandam oferece diversas saídas ao longo de 2017, 
2018 e 2019. 

• RELAXANDO NO LITORAL BRASILEIRO
Com três semanas para aproveitar a viagem com a Silversea entre o Rio de 
Janeiro e Fort Lauderlade, na Flórida, você terá tempo de sobra para relaxar 
e rejuvenescer. Junte-se a artistas locais para um tour em Salvador, beba 
uma água de coco na Praia de Cumbuco e prove o melhor rum e chocolate 
de Barbados.

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 8.900 por pessoa. O Silver Muse parte em 16 de fevereiro de 2018; reservas até 
30 de novembro de 2017. Benefícios exclusivos Virtuoso incluem uma recepção de boas-vindas, um host a 
bordo e uma experiência em Salvador.

• CASA CHIQUE EM CARTAGENA
Descanse no hotel Casa San Agustín, onde a história de Cartagena emana de 
cada canto ao mesmo tempo que o toque moderno ganha protagonismo. 
Você não pode perder o novo AURUM Spa, com seus tratamentos inspirados 
na região e suas práticas místicas, tudo em quatro salas de terapia, um espaço 
de relaxamento e um hammam.

Solicite tarifas a seu consultor de viagens Virtuoso. Disponível ao longo de 2017. Amenities exclusivas Virtuoso 
incluem upgrade de quarto, se disponível; café da manhã; crédito de US$ 100 para jantar e muito mais.

• O MELHOR DO BRASIL
Com um design tão espetacular quanto seu serviço, o Hotel Unique é uma 
parte especial da paisagem de São Paulo. Arquitetura, gastronomia, arte, 
moda e música se encontram em uma inovadora cultura hoteleira. Hóspedes 
Virtuoso recebem US$ 100 de crédito para jantar no moderno restaurante do 
chef Emmanuel Bassoleil. 

Solicite tarifas a seu consultor de viagens Virtuoso. Disponível até 31 de janeiro de 2018. Amenities exclusivas 
Virtuoso incluem upgrade de quarto, se disponível; café da manhã; traslados ao aeroporto e muito mais.

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

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



PROMOÇÃO

OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE

• FÉRIAS EM MIAMI BEACH
No The Miami Beach EDITION, o viajante de luxo irá usufruir de um refúgio à 
beira-mar com um ambiente intimista e sofisticado. Reserve uma suíte Bungalow 
para receber 20% de desconto em sua estadia de quatro ou mais noites. Reju-
venesça no spa, saboreie as receitas do estrelado chef Jean-Georges Vongerichten 
e encontre animação no centro de entretenimentos BASEMENT.

Solicite tarifas a seu consultor de viagens Virtuoso. Disponível até 29 de novembro de 2017. Amenities exclusivas Virtuoso 
incluem upgrade de quarto, se disponível; café da manhã; US$ 100 de crédito para uso no resort e muito mais.

• MAIS TEMPO EM MANHATTAN
Instale-se e desfrute de uma longa e relaxante estadia – a terceira noite é 
cortesia – no Trump International Hotel and Tower New York, onde seu 
espaçoso quarto inclui uma cozinha equipada sob medida e janelas que vão do 
chão ao teto, com vista para Midtown e o Central Park. Não precisa sair para 
comer – peça um prato de Jean-Georges.

Solicite tarifas a seu consultor de viagens Virtuoso. Disponível até 18 de março de 2018. Amenities exclusivas Virtuoso 
incluem upgrade de quarto, se disponível; café da manhã; crédito de US$ 100 para uso no hotel e muito mais.

• SEDUÇÃO NOS ANDES
Projetado para amantes da natureza e do vinho, o Viña Vik é um refúgio de 
vanguarda no alto da montanha, com um lago de cair o queixo, vinhedos e 
vista para os Andes. Passe os dias visitando a inovadora vinícola, explorando o 
campo de bicicleta ou a cavalo e saboreando receitas com ingredientes locais. 

Solicite tarifas a seu consultor de viagens Virtuoso. Inclui todas as refeições e atividades. Disponível ao longo de 
2017. Amenities exclusivas Virtuoso incluem upgrade de quarto, se disponível; café da manhã; crédito de US$ 100 
para uso no spa e muito mais. 

• VULCÕES E VILLAS NA COSTA RICA 
Ter consciência ambiental não significa abrir mão do luxo. No Villa Manzu – 
no empreendimento exclusivo Papagayo –, os hóspedes são apresentados a 
praias incríveis, duas piscinas aquecidas, um spa ao ar livre e um simpático 
time de mordomos, chefs, choferes e especialistas em aventuras para guiá- 
-los em stand-up paddle e mountain biking. 

Solicite tarifas a seu consultor de viagens Virtuoso. Disponível ao longo de 2017. Amenities exclusivas Virtuoso 
incluem upgrade de quarto, se disponível; café da manhã; crédito de US$ 500 para uso no spa e muito mais. 

• ESTADIA EM SUÍTE EM AMSTERDÃ 
Viva o melhor da vida no Pulitzer Amsterdam, seja na intimista Classic Suite, 
seja na Collector’s Suite. Um bairro por si só – com café ao ar livre, restaurante, 
bar e jardins internos –, o hotel é o lugar perfeito para descobrir o charme, as 
peculiaridades e a magia que Amsterdã tem a oferecer. 

Tarifas a partir de € 625 para a Classic Suite, por noite. Disponível de 1º de novembro de 2017 a 31 de março de 2018; 
reservas até 17 de novembro de 2017. Amenities exclusivas Virtuoso incluem upgrade de quarto, se disponível; café 
da manhã; crédito de US$ 100 para jantar e muito mais. 

• GALÁPAGOS PARA FAMÍLIAS
Descubra as ilhas Galápagos para todas as idades em sua base no Pikaia Lodge. 
O Exploration Package inclui hospedagem cortesia para uma criança (economia 
de US$ 1.000 por dia), traslado ao aeroporto, programas de exploração em 
terra e no mar, a bordo de botes privados do lodge, além de todas as refeições 
e muito mais. 

Solicite tarifas a seu consultor de viagens Virtuoso. Disponível até 28 de fevereiro de 2018 (exceto datas específicas, 
que não podem ser combinadas com outra oferta). Amenities exclusivas Virtuoso incluem massagem para duas 
pessoas e muito mais.
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Souvenir

Achados de Madri em Bimba
y Lola (bolsa), El Corte Inglés 
(sal e pimenta defumada), 
Mango (brincos), Hotel Ritz 
(leque) e Zara Home (fragrância). 

Madri
Na capital espanhola, visita 
a museus e compras 

Será uma visita-relâmpago, 
mas é possível passear, be-
bericar e comprar em Madri 
em apenas dois dias. Faça 
o check-in no Hotel Ritz, 
Madrid, com 162 quartos, 
para ter uma base central, 
e então atravesse a rua e se 
perca por um par de horas 
no extenso Museo Nacional 
del Prado. Madri é repleta 
de cafés na calçada e bares 
de tapas, mas você pode 
provar um pouco de tudo no 
Mercado de San Miguel. Na 
hora das compras, mar-
cas espanholas queridas 
garantem uma boa farra. 
Comece caçando roupas de 
luxo masculinas e femininas 
no El Corte Inglés do Paseo 
de la Castellana, a maior loja 
de departamentos do país, 
antes de seguir para a Zara 
Home em busca de utensí-
lios domésticos estilosos e 
acessíveis, e, depois, para a 
Bimba y Lola, onde se ven-
dem lustrosos acessórios. 
Pule a siesta: a arquitetura 
inspiradora e os boulevards
sempre animados da cidade 
manterão você cheio de 
energia.  – Melanie Fowler, 
diretora de arte  

DICA: Para observar as pessoas enquanto toma uma bela taça de champanhe, ache um lugar no The Hall, no Hotel Ritz, Madrid. 
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As melhores agências e consultores de viagens do mundo são Virtuoso.




