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Na capa
CAMINHO ILUMINADO: Cap de Formentor, em Maiorca, chamado de “Ponto de Encontro dos Ventos”. 

FOTOGRAFIA DE ALLARD SCHAGER/GETTY IMAGES.
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SEVEN SEAS  

 SPLENDOR™

o luxo aperfeiçoado

NO MEDITERRÂNEO DE MAIO A NOVEMBRO DE 2020 COM ROTEIROS DE 7 A 20 NOITES DE CRUZEIRO 

SAINDO DE BARCELONA E PASSANDO POR ROMA, VENEZA, LONDRES, ATENAS, MONTE CARLO E ISTAMBUL

PARA MAIS INFORMAÇÕES E RESERVAS 
CONTATE SEU CONSULTOR DE VIAGENS VIRTUOSO.
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Carta da editora
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EM-VINDO A 2020! REFLETINDO 
sobre o tempo que passou desde a 
virada do milênio, fico maravilha-
da com o quanto o mundo e minha 

própria vida mudaram. Em 2000, eu estava 
grávida da minha primeira filha, que agora é 
caloura na faculdade – e uma viajante ávida, 
com um passaporte cheio de carimbos. Ela 
nunca conheceu um aeroporto em que as 
famílias podiam cumprimentar seus entes 
queridos no portão de embarque, bagagem 
sem rodinhas, câmeras com filme analógico 
ou planejamento de viagens sem a internet. 
Como cidadã global, no entanto, ela conhe-
ce o poder que as viagens têm de unir. E, 
como nativa digital, sabe que o volume de 
informações disponíveis é, ao mesmo tem-
po, poderoso e avassalador.

Essa é a beleza de trabalhar com um con-
sultor de viagens Virtuoso, que possui co-
nhecimento e rede de conexões para ajudar 
a criar roteiros personalizados, que podem 
surpreender até aqueles que gostam de or-
ganizar as próprias viagens. Curiosamen-
te, a era digital, prevista por alguns como o 
momento do fim do agente de viagens tradi-
cional, na verdade criou uma demanda por 
um consultor de viagens mais sofisticado, 

uma espécie de curador no 
meio de tantas opções.

Em homenagem a 2020, esta 
edição destaca aquilo que está 
por vir. Você descobrirá os des-
tinos que são tendência e que os 
consultores de viagens Virtuoso 
estão recomendando agora (pá-
gina 36), lerá uma matéria sobre 
as últimas notícias de viagens 
sustentáveis (página 27) e verá o 
maravilhoso relato fotográfico 
da nossa diretora de arte asso-
ciada, Korena Bolding Sinnett, 
sobre o artesanato da Irlanda 
(página 48). 

Espero que você encontre muita ins-
piração para preencher seu calendário de 
viagens neste ano que começa – e além. Em-
bora não tenhamos total certeza do que nos 
espera no futuro, uma coisa é fato: nunca 
houve melhor momento para ver o mundo.  

B

DIRETORA EDITORIAL E  
VICE-PRESIDENTE DE CONTEÚDO

nova década
Amanhecer de uma 

LEMBRANÇAS DE MINHAS VIAGENS: Visitei recentemente Bangkok para partici-

par do Virtuoso Chairman’s Event. Ao lado, em sentido horário a partir do alto 

à esquerda, alguns souvenirs que eu trouxe: um alfinete de flor de seda Korat 

da Autoridade de Turismo da Tailândia; um convite e o marcador de lugar 

para um jantar no Mandarin Oriental, Bangkok; a etiqueta em estilo vintage 

do Peninsula Bangkok; um leque artesanal; e um ingresso para Wat Pho, um 

dos maiores complexos de templos da cidade.
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“Começar a enviar 
cartões-postais 

novamente.”

“Viver com mais propósito 
e permanecer no mo-

mento enquanto viajo.”

“Envolver nossos 
filhos, agora com 11 
e 13 anos, quando 

planejarmos viagens 
em família.”

“Atualizar meu equipa-
mento de viagem, afastar-

-me da bagagem preta 
básica e doar minhas 

peças antigas.” – C. D.

“Manter minha rotina 
de exercícios, comer 
menos e fazer malas 

mais leves.”

MÁSCARA FACIAL DE VOO:  
A máscara facial em gel 
Airplane Mode, da Onå 

New York, acalma a pele 
cansada pela viagem. 

US$ 38 (caixa com cinco), 
onanewyork.com.
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De montanhas verdes realçadas por castelos imponentes a uma complexidade de estilos arquitetônicos escandinavos, o norte da Europa reúne 
algumas das paisagens mais pitorescas do mundo. O Hermitage de São Petersburgo é o sonho de todo apreciador das artes, enquanto os campos 
de lava da Islândia impressionam até os mais entusiasmados amantes da natureza. Embarque numa viagem pela elegância dos tempos áureos da 
Prússia, saboreie ostras frescas em Saint-Malo e descubra em primeira mão por que Copenhague é a cidade mais feliz do mundo.

Entre em contato com o seu consultor de viagens Virtuoso para reservar a sua suíte e  
receber benefícios exclusivos.

Flåm, Noruega, por Steve McCurry

VENHA DESCOBRIR O ESPÍRITO  
ENCANTADOR DO NORTE DA EUROPA.

NORTE DA EUROPA. E UMA VISÃO 
MAIS PROFUNDA DE SUAS LENDAS.
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A Itália oferece mais motivos para voltar do que o número de vovós que fazem massas por lá: vilarejos e vinhedos na Toscana, frutos do mar na Costa 
Amalfitana, calçados e aperitivos em Milão. Pegue tudo isso que amamos na Itália, remova as hordas de turistas e você terá Le Marche. Limitada 
pelo Adriático a leste e pela Toscana e Úmbria a oeste, separadas pelos Montes Apeninos, essa região de olivais, campos de trigo e girassóis e praias 
ensolaradas fornece o antídoto al dente aos clássicos cozidos demais pelo turismo. “Esta é a Itália intocada ‘real’”, diz Janet McLaughlin, consultora de 
viagens Virtuoso que já morou no país e frequentemente viaja para lá. “Essa pequena região ostenta aldeias medievais no topo de colinas, paisagens 
costeiras acidentadas, patrimônios da Unesco e muito mais.” Janet gosta particularmente da cidade murada de Urbino, local de nascimento do pintor 
Rafael e lar do Palazzo Ducale, do século 15, embora seja fácil vê-la elogiando tudo relacionado a Le Marche – da cozinha regional e dos vinhos locais 
aos calçados (a maioria dos sapatos artesanais da Itália é criada ali). Neste ano, os viajantes podem saborear a região na nova viagem de bicicleta de 
seis dias da Backroads. Depois de três dias na Úmbria, os ciclistas atravessam os Apeninos e seguem uma antiga estrada romana através do Desfi-
ladeiro de Furlo até a cidade litorânea de Pesaro. As opções de roteiro variam de 15 a 80 quilômetros de pedaladas por dia, com tempo de sobra para 
passeios a pé, refeições em fazendas de agroturismo e mergulhos no mar. Saídas em várias datas, de 10 de maio a 18 de outubro; a partir de US$ 3.699.

Adorável Le Marche

REPORTAGENS DE ELAINE GLUSAC, EVA SEELYE E JULIANA A. SAAD

Relaxando na 
Itália: vá das 

montanhas ao 
Adriático em 

Le Marche.
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Luxo ferroviário
O Venice Simplon-Orient-Express,
da Belmond, revive o auge das viagens 
ferroviárias da alta sociedade com o 
The Party, programa com temática dos 
anos 1920 cujo trajeto vai de Veneza a 
Londres. Inspirado nos antigos trens 
da linha, o fim de semana começa com 
uma noite no Belmond Hotel Cipriani, 
de 96 quartos, em Veneza, com uma 
festa no melhor estilo da época. No dia 
seguinte, os hóspedes embarcam no 
trem para 179 passageiros, com cabines 
de madeira laqueada e três novas suítes 
com banheiros privativos. O trecho no-
turno inclui uma noite de gala, movida 
a champanhe, nos quatro exuberantes 
vagões de jantar e de lounge, enquanto 
o trem atravessa os Alpes nevados e o 
coração da Europa a caminho de Londres. 
Saída em 27 de março; a partir de US$ 4.845 
por pessoa.

 BOA VIDA 

 VIAGEM AO ESPAÇO 

LOOKS
ESTELARES
Com a contagem regressiva da Virgin Galactic para seu primeiro 
voo comercial ao espaço, a companhia revelou o que os passagei-
ros vestirão enquanto observarem a Terra a partir da nave espa-
cial Unity. Desenvolvida com a colaboração da Under Armour, a 
coleção de trajes espaciais de cinco peças – vestuário de bordo 
e um traje de treino usado durante a prática de pré-lançamento – 
apresenta roupas feitas de tecidos leves com regulagem de tem-
peratura, cotovelos e joelhos almofadados e calçados com solas 
projetadas para acrobacias seguras em gravidade zero. Não que 
o estilo tenha sido deixado de lado: toques pessoais incluem dis-
tintivos com o nome de cada passageiro, a bandeira de seu país 
e um bolso transparente na altura do coração para transportar 
fotografias de entes queridos até a fronteira final.

A partir do alto: o novo traje espacial da Virgin Galactic e a festa a bordo do Venice Simplon-Orient-Express.
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Passaporte

 ARTE & CULTURA 

 ESCAPADAS 

Museu a céu aberto

O centro da cidade está cada vez mais interessante para pau-
listanos e turistas, com uma nova onda de bares, restaurantes 
e espaços culturais. E acaba de ganhar mais uma atração: um 
Aquário Urbano feito de grafites. Os donos da ideia – o artista 
Felipe Yung e o produtor cultural Kleber Pagú – querem, com 
isso, transformar o local no novo cartão-postal de São Paulo. 
Com a pretensão de ser o maior mural de grafite urbano do mun-
do no Guinness World Records, 15 empenas (paredes laterais) de 
edifícios localizados no cruzamento das ruas Major Sertório com 
Bento Freitas, na região da República, começam a exibir os gra-
fites que, até meados deste ano, somarão mais de 10 mil metros 
quadrados de pinturas com motivos marinhos. A proposta é fa-
zer com que, ao olhar 360 graus, o visitante se sinta dentro de um 
aquário. O projeto terá também um aplicativo para celular por 
meio do qual, com a ajuda de óculos de realidade virtual, será 
possível interagir com os grafites.  – J.A.S.

Grafites marinhos criam Aquário Urbano 
no centro de São Paulo

Parte dos grafites do 
Aquário Urbano na região 
da República, em Sampa.
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As Cataratas do Iguaçu figuram entre as 

maiores do mundo. Não à toa, os tupis 

e os guaranis, índios nativos, deram-lhe 

o nome de Iguaçu, que significa “água 

grande”. Com 275 quedas de água ao lon-

go do rio homônimo, algumas com altura 

de 80 metros, como a famosa Garganta 

do Diabo, as cataratas ficam dentro do 

Parque Nacional do Iguaçu, que faz fron-

teira com o Parque Nacional Iguazú, na 

Argentina – país com o qual os brasileiros 

As águas que atravessam fronteiras e encantam viajantes
Colossais Cataratas do Iguaçu

compartilham o colosso natural e Patrimô-

nio da Humanidade pela Unesco. A seguir, 

alguns dos destaques.

FIQUE LIGADO: Os meses de outubro a 

março são os melhores para ver as cata-

ratas com toda a sua vazão, já que o vo-

lume de água é maior nesse período. Vale 

muito fazer a Trilha das Bananeiras: 1,5 

quilômetros de caminhada em meio à ma-

ta atlântica até as cataratas, observando 

Vista aérea do Belmond Hotel 
e das Cataratas do Iguaçu.

quatis e os macacos bugio e prego. Quem 

curte adrenalina vai querer subir o rio con-

tra a correnteza em uma lancha até os pa-

redões formados pelas quedas d’água.

 

O QUE MAIS FAZER: O Parque das Aves, 

atração mais visitada depois das catara-

tas, é um santuário onde se podem ver de 

perto centenas de espécies, como tucanos 

e flamingos. A Barragem de Itaipu, a se-

gunda maior hidrelétrica do mundo, fica 

no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil 

e o Paraguai, e é um dos programas mais 

procurados devido à sua magnitude. Por 

lá, vale fazer a visita panorâmica, além de 

conhecer o Ecomuseu. 

ONDE FICAR: Aninhado a apenas 50 me-

tros das quedas de água, dentro do Parque 

Nacional do Iguaçu, no lado brasileiro, o 

Belmond Hotel das Cataratas tem 193 

quartos e franqueia aos hóspedes a exclu-

sividade de acesso ilimitado ao parque. O 

menu de experiências – como rafting, sa-

fáris de jipe e voos de helicóptero – e os 

drinks with a view no Bar Tarobá somam-

-se à deliciosa atmosfera. Suítes a partir 

de US$ 220, incluindo café da manhã para 

duas pessoas e crédito de US$ 100 para 

uso no spa.  – J.A.S.



FEVEREIRO |  MARÇO 2020 11

LONDRES O primeiro 
restaurante de queijos 
servidos em esteira do 
mundo abriu uma filial 
no Seven Dials Market, 
no West End. O Pick & 
Cheese serve mais de 
25 opções de queijos 
britânicos, tanto à la 
carte quanto em versões 
sazonais, cada uma 
harmonizada com condi-
mentos e vinhos naturais 
de pequenos produto-
res. 35 Earlham Street; 
thecheesebar.com.

PARIS Vá ao Medi Terra 
Nea para ver tapas 
caseiras mediterrâ-
neas desfilando dian-
te de você. De burrata 
di bufala a tartare 
de salmão e espetos 
de filé-mignon, esse 
local no 9º arrondis-
sement é uma forma 
de provar um brunch 
sem culpa. 13 Rue du 
Faubourg Montmartre.

LAS VEGAS Amantes de 
hot-pot, um tipo de 
fondue chinês, esco-
lhem os ingredientes 
frescos e saudáveis 
que passam pela es-
teira refrigerada do 
Chubby Cattle para 
mergulhar em uma das 
sete opções de base de 
sopa que borbulham 
na mesa. 3.400 S. Jones 
Boulevard, Suite 15; 
chubbycattle.com.

NEMURO, JAPÃO O clássico 
impera no Hanamaru, 
que habilmente oferece 
kaiten-sushi com pei-
xes recém-capturados 
no mar dessa cidade 
portuária de Hokkaido. 
Experimente-os com 
o saquê Nemuro local 
ou peça uma harmo-
nização com o amplo 
menu de saquês. 9-35 
Hanazono-cho, Nemuro-
-shi; sushihanamaru.com.

TÓQUIO Descrevendo-se 
como um “carrossel 
de doces”, o Cafe Ron 
Ron serve sobremesas 
inspiradas no bairro de 
Harajuku, variando de 
macarons recheados 
com algodão-doce e 
bolinhos dango em 
miniatura a opções sal-
gadas, como um cone 
recheado com salada 
de batata. Chome 6-7-15 
Jingumae, Shibuya-ku; 
cafe-ronron.com.

 COMIDA & BEBIDA 

Frescor no jardim
A nova torre One Fen Court, de Londres, possui um jardim na 
cobertura, no 15º andar, e outro abaixo dele, no restaurante 
14 Hills, aberto recentemente. A luz do sol que atravessa as 
janelas nutre as árvores do salão e o dossel de plantas e tre-
padeiras que pendem das pérgolas e formam uma moldu-
ra verdejante para o horizonte que se estende da Torre de 
Londres ao The Shard. O chef Thomas Piat, ex-Bar Boulud, 
complementa o ambiente do jardim inglês com pratos bri-
tânicos refinados, como vieiras da Ilha de Skye cozidas na 
casca e lagosta envolta em repolho com mousseline de viei-
ras. Um balcão de delicatessen oferece pratos mais simples, 
que podem ser levados para piqueniques na cobertura. 120 
Fenchurch Street; 14hills.co.uk.

A moda japonesa do kaiten-sushi (sushi na esteira), comum nos anos 1970, 
ganha renascimento global com toques gourmet 

CARROSSEL DE COMIDA

Vieiras assadas com raiz de  
cerefólio e vermute do 14 Hills.

A nova filial do Pick & Cheese e 
(à esquerda) saborosos petiscos. 
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Check-in

O chef Daniel Humm (acima) criou o menu do Davies and Brook, 
o qual inclui rabanetes sobre queijo triplo-creme (à direita).

Em sua estreia na Europa, o chef suí-
ço Daniel Humm, do nova-iorquino 
Eleven Madison Park (três estrelas 
Michelin), inaugurou o Davies and 
Brook em dezembro no famoso ho-

tel Claridge’s, em Londres. Batizado 
em homenagem às ruas em cujo en-

troncamento fica esse hotel art déco de 190 
quartos, o restaurante – bem menos formal que seu 

equivalente transatlântico – serve o célebre frango assado com cobertura 
de mel e lavanda, jantares de quatro pratos e almoços de três, além de lan-
ches casuais e coquetéis do famoso barman Leo Robitschek no bar ao lado. 
Davies and Brook marca o retorno profissional de Humm ao Claridge’s, onde 
cozinhou quando era adolescente. Quartos duplos a partir de US$ 642, incluindo 
café da manhã e crédito de US$ 95 para uso no hotel.

No leste do Tennessee, os resorts irmãos Blackberry Farm e Blackberry Mountain 
anunciaram sua série de melhorias para 2020. O primeiro ano de eventos do novo 

Blackberry Mountain, que possui 36 cabanas e chalés e fica em uma área de 2 mil hecta-
res nas Montanhas Great Smoky, próximo à fazenda, oferece retiros de criatividade – 

um deles tem a participação da autora best-seller do New York Times, Shauna 
Niequist (de 5 a 8 de março). Eventos intensivos de fitness incluem o ultracorredor Pete 

Ripmaster (de 3 a 6 de maio), enquanto um fim de semana conduzido pela produtora 
de vinhos Ramona, Jordan Salcito, combina degustações com caminhadas (de 22 a 

25 de março). O Blackberry Farm, com 68 quartos, abriga um restaurante abastecido 
por fábrica de laticínios, cervejaria e produção agropecuária próprias, ressaltando seu 
apelo gastronômico com chefs convidados como o vencedor do James Beard Award, 

Mashama Bailey, do restaurante The Grey, na cidade americana de Savannah (de 16 a 19 
de fevereiro). Os eventos ao ar livre englobam um fim de semana de caça às trufas com 
cães lagotto romagnolo (de 6 a 8 de março). Blackberry Farm: quartos duplos a partir de 
US$ 895, incluindo amenity de boas-vindas, todas as refeições e crédito de US$ 100 para 
uso no spa. Blackberry Mountain: quartos duplos a partir de US$ 1.045, incluindo café da 
manhã e jantar todos os dias, lanches, bebidas não alcoólicas e crédito de US$ 100 para 

uso no spa. Eventos a partir de US$ 700.

Chef global

Depois de um hiato de quatro anos, o Lodge at 
Koele, no planalto tropical de Lanai, retornou 
como Four Seasons Hotel Lanai at Koele, 
A Sensei Retreat. Os guias sensei especialistas 
em nutrição, fitness e terapias de spa criam 
roteiros personalizados para os hóspedes do 
primeiro empreendimento de bem-estar all-
-inclusive Four Seasons. Estadias mínimas 
de três noites enfatizam movimento, nutrição 
e descanso – pilares fundamentais apoiados 
por até 16 aulas de exercícios por dia, 30 trata-
mentos de spa, um menu criado pelo aclamado
chef japonês Nobu Matsuhisa e 96 quartos que 
são puro sossego. Dois estúdios de movimento, 
banheiras de imersão do tipo onsen e dez hale 
(chalés-spa) complementam a estrutura do 
estabelecimento, que também oferece cami-
nhadas guiadas, passeios à praia e palestras 
culturais. Quartos duplos a partir de US$ 13.800 
por três noites, incluindo voos de ida e volta de 
Honolulu; todas as atividades, passeios, serviços 
de spa, refeições e bebidas; e crédito de US$ 100
para uso no resort.

Aprendendo nos Apalaches

CURA HAVAIANA

Um banho de 
cura em uma 

banheira onsen.

A piscina do 
Blackberry 
Mountain no topo 
da montanha.
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O One&Only Resorts tem um talento especial para encontrar 

o próximo destino do momento (como o Parque Nacional da 

Floresta Nyungwe, em Ruanda, e o Reethi Rah, nas Maldivas). 

A rede segue agora com o One&Only Mandarina, na Riviera 

Nayarit, no México, cerca de uma hora ao norte de Puerto Vallarta. 

O resort será inaugurado em junho, em um trecho pouco de-

senvolvido do Pacífico, ladeado por encostas verdejantes que 

preservam antigos sítios arqueológicos do povo cora. 

Cercadas por uma floresta tropical, as 104 villas do resort pos-

suem piscinas particulares e áreas de estar externas, e contam 

ainda com mordomos. Paredes internas de madeira de cumaru 

se misturam com o exterior, e móveis esculpidos em parota e 

outras madeiras tropicais combinam com as espécies encontra-

das na região. As tranquilas vistas das janelas panorâmicas são 

Retiro em Nayarit
 NOVO HOTEL 

Banhos de sol e de floresta em um novo refúgio mexicano

apenas o início da imersão natural proporcionada pelo local. Os 

hóspedes podem fazer tirolesa ou caminhar pela floresta, andar 

de caiaque pelo estuário rico em pássaros ou praticar stand up 

paddle no mar. A partir de novembro de 2020, um clube eques-

tre fornecerá cavalos para passeios e sediará partidas de polo e 

demonstrações de charros (vaqueiros mexicanos). Uma casa na 

árvore, um santuário de borboletas, um cinema e uma sala de jo-

gos dão o tom do clube infantil de quase 8 mil metros quadrados. 

Já os adultos dispõem de uma piscina de borda infinita e de um 

restaurante no topo da falésia. No One&Only Spa, paredes de vi-

dro e pavilhões ao ar livre propiciam “banhos de floresta” durante 

aulas de ioga, sessões de meditação e massagens inspiradas nos 

rituais indígenas mexicanos. Quartos duplos a partir de US$ 900, 

incluindo café da manhã e crédito de US$ 100 para uso no resort.

Durma na copa das árvores 
na Riviera Nayarit.
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Bon voyage
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Em janeiro, a Oceania Cruises 
lançou o novo Aquamar Spa + 

Vitality Center em seus navios. 
Os passageiros podem sair do 
cruzeiro revigorados graças a 
um acupunturista a bordo e a 
tratamentos faciais Dysport 
(semelhantes ao Botox). Uma 
vez em terra, os viajantes po-

dem procurar tratamentos com 
especialistas locais em bem-
-estar: entre as opções estão 
uma visita a um reflexologista 

que atende em uma barcaça de 
arroz em Bangkok e uma lição 
prática de apiterapia (terapia 
com produtos derivados de 

abelhas) com um apicultor em 
Sevilha. Refeições energizan-
tes, como poke bowls e salada 
de mamão verde e noodles de 

algas marinhas, nutrem os pas-
sageiros, assim como lanches 

das suquerias a bordo. 

Encontro do 
Oriente com o 

Ocidente 

Microcorrentes no mar
Mergulhar em banhos de água mineral outrora frequentados por 
papas próximos a Roma ou fazer uma sessão de ioga seguida de 
um almoço vegetariano em Corfu são alguns dos novos passeios 
de bem-estar da Regent Seven Seas Cruises. No novo Serene 
Spa & Wellness da companhia, os portos de parada servem de 
inspiração para alguns tratamentos (massagens com bambu no 
Brasil, por exemplo). Em outros, é a tecnologia que domina, como 
tratamentos faciais com microcorrentes. O foco na saúde se 
estende até a sala de jantar, com “power bowls” à base de plantas 
regados com molhos saborosos, legumes e vegetais refogados 
com curry verde e sorbet de conhaque de pera e alecrim. 

As novas salas de spa cheias 
de luz da Oceania Cruises e 

(à esquerda) os sucos naturais 
servidos nos navios. 

Água salgada cura tudo
Jornadas saudáveis em alto-mar

Om à beira-mar: 
uma pausa para ioga 
em Corfu.
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O caminho para um ano novo saudável está pavimentado com tapetes 

de ioga e extensores elásticos. Adoce o suco verde da resolução com 

um retiro de bem-estar: no Mii Amo, resort com 16 casitas em Sedona, 

no Arizona (Estados Unidos), os hóspedes traçam o próprio roteiro 

com um menu de tratamentos que vai do standard (massagem sueca, 

esfoliação corporal com pinhões) ao Sedona (que inclui regressão a 

vidas passadas e bênção na gruta de cristal). Consultas de nutrição 

e fitness, ciclismo, caminhadas e meditação guiada completam os 

programas de três a sete noites. Estadia de três noites a partir de 

US$ 3.762 por pessoa, incluindo todas as refeições e as aulas, crédito 

de US$ 1.290 para uso no spa e crédito de US$ 100 para uso no resort.

Resoluções de bem-estar
Prepare-se para uma década com boa saúde5.

APL 
Tênis de corrida TechLoom Bliss, 

US$ 200, athleticpropulsionlabs.com

2.
B YOGA 

Tapete de ioga para 
viagem B Mat, US$ 66, 

byoganow.com

3.
BALA BANGLES 

Pesos de meio quilo, 
US$ 49, shopbala.com

4.
MILÈO NEW YORK 

Kit de viagem com óleos faciais Elixir Oud, 
US$ 125, mileonewyork.com

1.
DAGNE DOVER 

Sacola Landon média, 
US$ 155, dagnedover.com

Cura entre as rochas 
vermelhas de Mii Amo.

Inspirado por
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Cidade imperdível
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Em sentido horário, a partir do alto à esquerda: botas da 
Little’s; uma vista da cidade; drinque do Esquire Tavern; 

o museu Ruby City; e pratos do Pharm Table.

Sereia do sul 
do Texas

POR QUE IR  Embora seis ban-

deiras diferentes tenham 

tremulado sobre o Texas ao 

longo de sua história, em San 

Antonio é a influência hispâ-

nica que reina. Ao longo do Rio 

Walk, com 24 quilômetros de 

extensão, a brisa subtropical 

agita os ciprestes e a música 

mexicana emana de bares e 

restaurantes; durante a Fiesta, 

que acontece anualmente no 

mês de abril para celebrar a 

herança colonial da cidade, 

confetes e papel picado voam 

ao vento. San Antonio também 

é um dos dois destinos nos 

Estados Unidos designados 

pela Unesco como Cidades 

Criativas da Gastronomia. 

Ali, o The Culinary Institute 
of America se concentra nos 

sabores latinos e organiza 

aulas para o público no 

decorrer do ano. O novo mu-

seu Ruby City, projetado por 

David Adjaye, com pinturas, 

esculturas e instalações con-

temporâneas da colossal co-

leção da falecida Linda Pace 

e de sua fundação, reforça o 

cenário artístico florescente 

da cidade.

COMER  O cardápio do Mixtli 
(5.251 McCullough Avenue), 

semifinalista do James Beard 

Award, explora uma nova 

região do México a cada 45 

dias. A mesa do chef acomoda 

apenas 12 pessoas por noite – 

as reservas, exclusivamente 

online, devem ser feitas com 

semanas de antecedência. 

Desde 2015, a chef-proprie-

tária Elizabeth Johnson atrai 

a atenção nacional no Pharm 
Table (106 Auditorium Circle), 

seu restaurante focado ape-

nas em brunch e almoço, com 

uma inclinação para a cura 

ayurvédica. O menu de ingre-

dientes locais, baseado em 

plantas, apresenta tacos em 

estilo campestre, tamales de 

quinoa e gaspacho de beter-

raba gelado, para citar alguns 

pratos. Johnson também ofe-

rece aulas de culinária para 

pequenos grupos no local.

BEBER  O Esquire Tavern (155 E. 

Commerce Street), indicado 

ao James Beard Award, lar do 

mais longo balcão de madeira 

do Texas, é uma opção clássica 

para uma bebida no Centro. 

No andar de baixo, o salão 

intimista de frente para o rio 

é decorado com peixes empa-

lhados e banquetas de couro.

Vá a San Antonio para encontrar cultura, 
gastronomia e arte contemporânea 
POR SALLIE LEWIS LONGORIA
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estilo do Texas. A proprietá-

ria, Laurie Saunders, reuniu 

a melhor coleção de livros de 

receitas e de arte da cidade. 

 

FICAR  Antes uma cervejaria 

do século 19, hoje o Hotel 
Emma, com 146 quartos, é 

um símbolo da história de 

San Antonio cuidadosamente 

restaurado. Prove a cozinha 

americana criativa do Supper 

ou tome um coquetel na 

taverna Sternewirth, onde é 

possível sentar-se dentro de 

um antigo tanque de ferro 

fundido usado para fermen-

tar cerveja. Quartos duplos a 

partir de US$ 350, incluindo 

café da manhã e um almoço 

ou jantar para duas pessoas. 

Com vista para os 200 hec-

tares da região selvagem de 

Texas Hill Country, o La 
Cantera Resort & Spa tem 

496 quartos, inclusive aco-

modações em villas e quartos 

só para adultos no sétimo 

andar. O Loma de Vida Spa & 

Wellness, com 2,3 mil metros 

quadrados, oferece aulas 

que variam de treinamento 

intervalado de alta intensi-

dade a moderação do humor 

com óleos essenciais, além 

de tratamentos de um dia 

inteiro em uma gruta particu-

lar com piscina aquecida ou 

massagem com esfoliação 

à base de mel local, lavanda 

e cera de abelha. Quartos 

duplos a partir de US$ 299, 

incluindo café da manhã e 

crédito de US$ 100 para uso 

no resort.  

Para coquetéis sofisticados 

e música típica ao vivo, vá ao 

Jazz, TX (312 Pearl Parkway, 

Edifício 6, Suíte 6001). Con-

cebido pelo músico local Doc 

Watkins, esse aconchegante 

bar subterrâneo fica na 

adega do recém-reformado 

restaurante Bottling House, 

dentro do edifício histórico 

da Pearl Brewery.

COMPRAR  Não mudou muita 

coisa na familiar Little’s Boot
Company (110 Division Avenue) 

desde sua fundação, em 1915. 

Ainda hoje os artesãos cor-

tam, martelam, entalham e 

costuram o couro na oficina 

local. As botas de caubói da 

família, que custam a partir 

de US$ 1.250, são uma insti-

tuição entre os moradores de 

San Antonio, além de atrair 

barões do gado, astros de 

cinema e políticos.

 

A cultura latina permeia a vida 

no sul do Texas, e as camisas 

guayaberas são um item bá-

sico na região. Dos Carolinas
(303 Pearl Parkway, Suíte 102) 

faz versões sob medida de 

fibra natural que lembram os 

estilos usados em Cuba e em 

Iucatã, no México. A loja tam-

bém vende roupas e vestidos 

desenhados para climas 

quentes e úmidos como o de 

San Antonio.

Na Rooms & Gardens (5.405 

Broadway Street), compre 

antiguidades francesas, 

travesseiros Fortuny e itens 

essenciais divertidos ao 

DICA
“San Antonio tem ótimas boutiques 

locais. A Richter Goods fabrica 
roupas próprias na cidade usando 

tecidos especiais. Visite Felíz 
Modern para encontrar arte regional 

e presentes exclusivos.” 

– Deya Palmero, consultora de via-
gens Virtuoso, San Antonio

Em sentido horário, a 
partir do alto: o lobby do 
Hotel Emma; os chefs 
do Mixtli, Diego Galicia 
e Rico Torres; e camisas 
Dos Carolinas.
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Papo de bar

Rum em alta
A tradicional bebida ganha vida nova em Barbados 

POR JEN ROSE SMITH
FOTOGRAFIA DE SCOTT SUCHMAN

EMPESTADES TROPICAIS REVOLVEM OS 
canaviais da destilaria Mount Gay, espa-
lhando seu aroma vegetal na direção de uma 
adega repleta de rum envelhecido. O tempo 

anda devagar naqueles tonéis de carvalho estampa-
dos com o nome do mais antigo fabricante de rum do 
mundo, na zona rural da região de Saint Lucy. Mas 
dentro do laboratório de paredes brancas ao lado, a 
master blender Trudiann Branker está destilando o 
futuro da bebida mais emblemática de sua ilha. 

“O rum é o clichê do Caribe há muitos e muitos 
anos”, diz Branker, a primeira mestre-destiladora 
mulher da Mount Gay, fábrica fundada em 1703. “Nós 
agora apenas estamos mais exigentes.” Se um visi-
tante de Barbados no século 17 definiu o rum da ilha 
como “quente, infernal e terrível”, hoje o destilado é 
admirado por suas muitas nuances de sabor. 

É uma reviravolta notável para uma bebida criada 
inicialmente como uma forma de consumir mela-
ço, subproduto do processo de fabricação de açúcar. 
Os conhecedores têm buscado runs de qualidade há 
décadas, mas foi só nos últimos anos que garrafas 
premium encontraram espaço em prateleiras antes 
dominadas por versões adoçadas ou apimentadas do 
destilado. Em um mercado internacional cada vez 
mais seletivo, o grande rum finalmente deu as caras.

Junto com um grupo de outros destiladores ambi-
ciosos, Branker explora o potencial do terroir tropical 
de Barbados. As mesmas paisagens de cartão-postal 
que atraem os viajantes a essa ilha luxuriante – cheia 
de praias, falésias e recifes e farta em luz solar – 
conspiram para criar condições ideais de destilação: 

T
Cena em Speightstown (à esquerda) e o 
destilado da vez com limão no rum shop 

John Moore Bar.
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Paisagem à beira-mar 
e (abaixo) tonéis na 
Foursquare Distillery.

degustação no Copper Still Bar. Four-
square, Saint Philip. 

Rum shops

JOHN MOORE E NIGEL BENN AUNTY
Ruídos de peças de dominó e de gelo nos 
copos recebem os visitantes nas rum 
shops que se espalham por Barbados. 
Centenas desses pequenos estabeleci-
mentos, geralmente pintados com cores 
cintilantes, pontilham a ilha – apesar do 
nome, são, na verdade, bares que apre-
sentam uma ótima oportunidade para 
conhecer os moradores e desfrutar da 
hospitalidade local. O John Moore Bar, 
em Saint James, serve Mount Gay ge-
lado em uma barraca com vista para o 
pôr do sol. Experimente também al-
guns goles de rum Old Brigand no Nigel 
Benn Aunty Bar, em Saint Andrew, de 
propriedade da tia do campeão de boxe 
Nigel Benn, cujas fotos decoram a pa-
rede e cujas vitórias permitiram que 
a dona comprasse o lugar. John Moore 
Bar, Highway 1B, Saint James. Nigel Benn 
Aunty Bar, Highway 2, Saint Andrew. 

O original

MOUNT GAY RUM DISTILLERY
Conheça o rum mais antigo do mundo 
direto na fonte: numa visita a Mount 
Gay, a primeira parada é em um poço 
com séculos de história, cavado bem 
fundo na rocha de coral. A equipe de 
Branker retira o rum de tonéis com dé-
cadas de idade, de onde os visitantes 
podem também extrair amostras para 
criar misturas personalizadas no labo-
ratório de rum do lugar. Visitas a partir 
de US$ 125 por pessoa. Church Hill Road, 
Saint Lucy; mountgayrum.com. 

Edições limitadas

FOURSQUARE RUM DISTILLERY
O destilador Richard Seale engarrafa 
runs para uma longa lista de rótulos, 
inclusive o XO da Doorly e o Old Bri-
gand da R.L. Seale, mas são seus lotes 
de edição limitada que estimulam a 
disputa por lances no mercado para-
lelo. Uma visita autoguiada à desti-
laria, que se assemelha a um antigo 
armazém, termina com uma generosa 

camadas antigas de coral sob o solo de 
Barbados filtram as águas subterrâneas 
que a Mount Gay usa para obter uma pu-
reza notável, enquanto o clima do Caribe 
acelera o envelhecimento e desenvolve 
ricos aromas. 

Embora alguns destiladores do Caribe 
suavizem seu rum com uma dose de açú-
car antes de engarrafá-lo, a tradição de 
Barbados determina que os destilados 
sejam preservados em seu estado origi-
nal. “É o que fazemos aqui há décadas”, 
diz Branker, cujo primeiro lote autoral, 
em edição limitada, foi lançado em ou-
tubro do ano passado. “E temos as condi-
ções perfeitas para isso.”

Situada no limite leste das Pequenas 
Antilhas, a ilha de Barbados mede apenas 
34 quilômetros de ponta a ponta, por isso 
é fácil explorá-la em um dia ou dois de 
carro. Vias sinuosas conectam as 11 pa-
róquias – como são chamadas as divisões 
regionais do país –, serpenteando entre 
os morros que separam as praias da costa 
oeste dos penhascos da costa leste. Aqui 
estão algumas sugestões de onde provar 
o rum em uma viagem a Barbados. 
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Puristas do açúcar

ST. NICHOLAS ABBEY
Uma casa de fazenda jacobina do século 
17 domina os canaviais dessa destilaria 
familiar. Do moinho de cana a vapor à 
coluna de destilação de cobre polido, sua 
produção em pequena escala se manifes-
ta em goles de elegante sabor. Única des-
tilaria da ilha que usa xarope de cana em 
vez de melaço, a St. Nicholas Abbey pro-
duz runs como o de 15 anos envelhecido 
em barril único, que já recebeu prêmios 
por seu equilíbrio acetinado de frutas e 
especiarias. Cherry Tree Hill, Saint Peter; 
stnicholasabbey.com. 

Ponto de ponche

HUNTE’S GARDENS
Até os puristas gostam de um bom ponche 
de rum, feito conforme a receita tradicio-
nal: uma dose de azedo, duas de doce, três 
de forte e quatro de fraco. (Isso se traduz 
em uma mistura de limão, açúcar, rum e 
água salpicada com algumas doses de bí-
ter apimentado.) A Hunte’s Gardens ser-
ve uma versão de ponche especialmente 
sofisticada em uma varanda arejada com 
vista para os jardins bem cuidados, onde 
o proprietário Anthony Hunte recebe os 
visitantes enquanto pássaros voam entre 
as flores. Highway 3A, Castle Grant, Saint  
Joseph; huntesgardens-barbados.com.  

 Móveis de vime e tecidos 

listrados dão o tom vintage 

do Cobblers Cove, em 

Speightstown, onde os 

hóspedes se reúnem na 

recém-reformada Great 

House para festas tropicais 

de chá e ponche de rum 

ao pôr do sol. Os quartos 

do jardim dessa proprie-

dade com 40 suítes têm 

vista para uma vegetação 

exuberante; já as acomo-

dações em frente ao mar 

são emolduradas pela 

água turquesa do Caribe. 

Quartos duplos a partir de 

US$ 888, incluindo café 

da manhã e um passeio 

de barco para nadar com 

tartarugas marinhas.

 No Port Ferdinand 
Yacht and Beach Club 
Residences, todas as 46 

villas oferecem acesso a 

ancoradouros de 50 a 90 

pés para embarcações 

particulares. Tartarugas 

marinhas nadam bem pró-

ximas da praia, de modo 

que os hóspedes podem 

observar a vida selvagem 

enquanto apreciam frutos 

do mar preparados por um 

dos chefs da propriedade. 

Residência de um quarto 

a partir de US$ 1.047, 

incluindo um ancoradouro 

com serviço completo, 

café da manhã, crédito 

de US$ 100 para uso no 

resort, transporte de táxi 

aquático e espreguiçadei-

ras no Nikki Beach Club.  

 Árvores de mogno e 300 

metros de praia prateada 

emolduram o Sandy Lane, 

com 113 quartos, cujos qua-

tro restaurantes variam do 

café casual ao luxo intimis-

ta. Há espaço de sobra para 

se divertir ali, do Treehouse 

Club para as crianças à 

brisa costeira que sopra 

nos três campos de golfe, 

dois deles projetados por 

Tom Fazio, com 18 buracos. 

Quartos duplos a partir 

de US$ 1.845, incluindo 

transporte de ida e volta 

para o aeroporto, café da 

manhã, uma massagem de 

60 minutos e uma partida 

de golfe cortesia.  

 A paleta de cores litorâ-

neas do Fairmont Royal 
Pavilion se harmoniza com 

as vistas da areia e do mar 

em cada um dos 75 quartos 

de frente para o oceano. O 

chá da tarde é servido no 

Taboras Restaurant, junto 

à praia, e as atividades 

variam de vela e catamarã 

a nado com tartarugas 

marinhas selvagens. 

Quartos duplos a partir de 

US$ 1.275, incluindo ame-

nity de boas-vindas, café da 

manhã e crédito de US$ 100 

para uso no resort.   

Onde ficar na ilha
O ESSENCIAL DE BARBADOS

A partir da esquerda: a destilaria St. Nicholas Abbey; Anthony Hunte, proprietário de Hunte’s Gardens, bebe um ponche de rum; e Cobblers Cove.

Papo de bar
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Bem-estar
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No meio do nada: rafting 
no Rio Colorado, no Grand 

Canyon, Estados Unidos.

Á ALGUNS ANOS, FIZ UMA VIAGEM DE DUAS SE-
manas de rafting pelo Grand Canyon. As corredeiras 
garantiam a diversão e a paisagem era mais deslum-
brante do que eu havia imaginado. Mas o que mais 

me marcou – e acabou mudando minha maneira de viajar – foi 
algo que eu não havia levado em conta: no mais famoso desfila-
deiro da América do Norte, não há sinal de celular nem de wi-fi.

A conectividade é quase onipresente na maioria dos lugares. 
De acordo com dados da ONU, em 2019 dois terços das pessoas em
todo o mundo tinham dispositivos móveis. E, considerando que 
muitas pessoas possuem vários dispositivos, há cerca de 1 bilhão 

HO mundo off-line
Eis a melhor maneira de se 
conectar a um lugar e seu 
povo: guarde o telefone e 
deixe o tablet em casa

POR AARON GULLEY
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Piscina do Nayara Springs, 
na Costa Rica.

Elefantes no Delta 
do Okavango, 
em Botsuana.

a mais de conexões móveis em relação ao 
número de seres humanos. Mais de 50% 
da população global tem acesso à in-
ternet, e esse índice está aumentando. 
Enquanto isso, 41% dos viajantes dizem 
que se sentem obrigados a trabalhar 
durante as férias, mesmo enquanto os 
órgãos oficiais de saúde vinculam a de-
pendência de telefones celulares e da 
internet a distúrbios do sono, ansieda-
de e depressão – e é difícil achar lugares 
onde você não possa ser encontrado 
nos dias de hoje. “A tecnologia trouxe 
muitos grandes avanços”, diz Jeremy 
McCarthy, diretor de spa e bem-estar 
do Mandarin Oriental Hotel Group. 
“Mas as expectativas pela comunica-
ção instantânea e o crescente ritmo de 
mudança no mundo podem ter impac-
tos negativos no nosso bem-estar.”

É por isso que o Grand Canyon era tão 
impressionante. Por 14 dias, eu me des-
conectei completamente, algo que não 
fazia há pelo menos cinco anos. Mesmo 
que eu dormisse no chão e desistisse de 
tomar banho, a falta de compromissos 
externos parecia mais gratificante do 
que uma estadia em qualquer resort 
cinco-estrelas. E não sou só eu: pesqui-
sas associam a desintoxicação digital a 
maior foco e atenção, menos estresse e 
sensação de realização nos relaciona-
mentos. Em nome do turismo desco-
nectado, aqui estão algumas aventuras 
e refúgios para se desintoxicar. 
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Bem-estar

FORA DA REDE
Os viajantes não encontrarão wi-fi nos na-
vios de expedição ao Alasca da UnCruise 
Adventures, uma ausência projetada para 
incentivar mais envolvimento com a vida 
selvagem e as paisagens. As atividades diá-
rias nos 15 dias de navegação de Ketchikan 
a Sitka a bordo do Wilderness Discoverer, 
para 76 passageiros, variam de saídas em 
bote inflável para avistar baleias e pas-
seios de caiaque entre leões-marinhos a 
caminhadas sobre a Geleira Mendenhall – 

onde ninguém sente falta de ver vídeos 
de natureza no YouTube. Saídas em vá-
rias datas, de 18 de abril a 22 de agosto; a 
partir de US$ 6.645.

Muitos operadores africanos de safáris se 
“modernizaram” com a conexão à inter-
net, mas os camps desconectados da Ker & 
Downey em Botsuana são excelentes para 
fugir de tudo. Os destaques de um roteiro 
de 12 dias, por exemplo, englobam safáris 
a pé no Delta do Okavango, um pântano 
repleto de hipopótamos e elefantes no 
norte do país e explorações terrestres e 
de canoa no Selinda Spillway, uma área 
exclusiva conhecida por levar os viajantes 
bem perto dos animais. Depois de deixar a 
savana, mesmo a visão final das Cataratas 
de Vitória deve refrear qualquer vontade 
de conexão digital. Saídas todos os dias, 
de 1º de março a 20 de novembro; a partir de 
US$ 10.000. 

Poucos lugares são tão remotos e inabi-
tados quanto Kamchatka, península sel-
vagem no extremo nordeste da Rússia. A 
aventura privada de dez dias da Remote 
Lands mergulha nas profundezas dessa re-
gião com atividades como tour em veículo 
com tração nas quatro rodas, caminhadas 
a vários vulcões, voo de helicóptero para 
o campo geotérmico da Caldeira de Uzon 
e busca de trutas-arco-íris em rios intoca-
dos. Saídas todos os dias, de junho a setem-
bro; a partir de US$ 9.200. 
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Contate seu consultor de viagens  
Virtuoso para reservar ainda hoje.

ENCONTRE
EXPLORE E SE

Registro do navio: Holanda

Pesquisas associam a desintoxicação digital 
a maior foco e atenção, menos estresse e 

sensação de realização nos relacionamentos.

RESORTS PARA REVITALIZAR
Aninhado em um denso dossel de f lores-
ta tropical nos arredores do Parque Na-
cional do Vulcão Arenal, na Costa Rica, 
o resort Nayara Springs, com 35 villas 
apenas para adultos, sempre focou na 
tranquilidade e no isolamento, mas 
agora os programas de desintoxicação 
oficializam a proposta. No check-in, os 
hóspedes entregam telefones celulares 
e laptops para serem colocados em co-
fres do resort e se conectam à natureza 
com passeios para observação de pás-
saros, aulas de ioga ao ar livre e banhos 
na piscina particular de cada villa, com 
água de fonte mineral. Tratamentos fa-
ciais com água termal e massagens com 
pedras quentes contribuem para o rela-
xamento. Programas de desintoxicação 
a partir de US$ 2.089 para duas pessoas, 
incluindo três noites de hospedagem com 
café da manhã. 

Antídoto para os excessos de #southbeach:
o detox digital do Mandarin Oriental, 

Miami, com 326 quartos, onde os hós-
pedes guardam os celulares em sacolas 
e se hospedam em uma suíte abastecida 
com um cesto de quebra-cabeças e jogos 
no lugar da TV. Uma consulta no spa for-
nece dicas da Mayo Clinic sobre como 
gerenciar a tecnologia na vida, enquan-
to aulas de ioga, sessões de atividades 
com tigelas tibetanas cantantes, uma 
massagem criada para remover a tensão 
causada pelo uso excessivo de celulares 
e um almoço saudável na piscina garan-
tem o relax. Desintoxicação digital a partir 
de US$ 2.738 para duas pessoas, incluindo 
duas noites de hospedagem, café da manhã e 
crédito de US$ 100 para uso no spa.

Hóspedes do Grand Velas R iv iera 
Nayarit, resort com 267 suítes próximo 
a Puerto Vallarta (México), podem soli-
citar Concierges Detox para retirar de 
seus quartos televisões e todos os apa-
relhos eletrônicos pessoais. Como em 
seu resort irmão no Caribe mexicano, o 
Grand Velas Riviera Maya, com 539 suítes, 
entregar dispositivos móveis rendem aos 
visitantes atividades cortesia como pas-
seios de bicicleta, caminhadas ecológicas, 
snorkeling e muito mais. Quartos duplos 
a partir de US$ 381 por pessoa no Grand 
Velas Riviera Nayarit e a partir de US$ 478 
por pessoa no Grand Velas Riviera Maya, in-
cluindo todas as refeições e bebidas.  
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Por que eu viajo
Especialista em arte tribal, Christian Heymès garimpa 

os lugares mais remotos do globo

ENTREVISTADO POR JULIANA A. SAAD

Nasci e fui criado em Paris. Meu pai 

era empresário e minha mãe tinha uma 

galeria de arte. Ambos adoravam viajar 

e, desde pequeno, imbuíram-me da es-

sência que me guia rumo a descobertas 

artísticas pelo mundo. 

Aos 20 anos, fui para Bruxelas cursar 

Arquitetura e depois me dei um ano 

sabático viajando por Brasil, Bolívia, 

Peru, Equador e Colômbia. No meu 

retorno à França tive de me alistar para C
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M DOS MAIORES CONHECEDORES DE ARTE TRIBAL DO MUNDO CHAMA SÃO 

Paulo de casa há mais de três décadas. Mas sua curiosidade artsy e os garim-

pos feitos para sua renomada loja de arte tribal, a Patrimônio Antiguidades, 

levam Christian Heymès a percorrer quatro continentes extensivamente. No 

final de 2019, o arquiteto francês lançou uma exposição no Museu Afro Brasil, em São 

Paulo (fez tanto sucesso que foi estendida até 3 de março) e um livro Fetiches – Diário 

de uma Coleção de Arte Tribal, nome que batiza o livro sobre sua coleção particular 

de obras nativas da África, América Latina, Ásia e Oceania. A seguir, ele nos guia por 

algumas de suas intrépidas aventuras.

servir no Exército e escolhi o Taiti, na 

Polinésia Francesa. Após passar um ano 

lá, percebi que não gostaria mais de 

morar na Europa. O país que reunia as 

qualidades que eu desejava – e que eu 

tinha adorado – era o Brasil.

 

Quando cheguei ao Brasil, comecei 

a trabalhar em lojas de decoração e 

logo pude abrir minha primeira loja de 

antiguidades. Por gostar de arte tribal, 

inaugurei minha segunda loja com base 

nas viagens que fiz pela Ásia, África e 

Oceania, quando visitei países como 

Tailândia, Myanmar, Indonésia, Índia, 

Nepal, Tibete, Laos, Camboja e China.

Os templos de Borobudur, em Java, e 
Angkor Wat, no Camboja, além da Indo-

nésia, são alguns dos lugares que mais 

me impressionaram no mundo. Esses 

dois templos ficaram esquecidos duran-

te centenas de anos e ressurgiram em 

escavações arqueológicas no século 19. 

A partir do alto: Palácio 
Imperial Ali Qapu, em 

Isfahan, Irã; e obras 
de arte escolhidas a 

dedo enfeitam uma das 
paredes da residência de 

Heymès, em São Paulo.
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“Viajar me fez dialogar e conviver 
com povos e culturas riquíssimas, 

o que me deu horizontes”

o Museu do Palácio Nacional de Taipei, na 

ilha de Taiwan, que tem talvez a maior e 

mais completa coleção de arte chinesa do 

mundo. Indico também o Musée du Quai 

Branly Jacques Chirac, em Paris, alojado 

em um edifício projetado por Jean Nouvel, 

que reúne um panorama da arte tribal 

global e resume bem meu universo: arte 

tribal, cultura e arquitetura.

  

PARA ONDE VAI?
Planejo viajar para o Líbano e visitar o sítio 

arqueológico de Baalbek, constituído de 

impressionantes edificações – como os 

templos de Baco, de Júpiter e de Vênus – 

que datam da época do Império Romano.  

Também não posso deixar de incluir 

a Fortaleza de Sigiriya, no Sri Lanka, 

uma antiquíssima construção que paira 

sobre um enorme rochedo em meio à 

planície central do país, tão impressio-

nante que é seu símbolo nacional. Os 

três foram declarados Patrimônio da 

Humanidade pela Unesco.

Em minhas numerosas viagens pela 
Índia durante os anos 1980 pude me 

hospedar em palácios de marajás que, 

na época, continuavam do mesmo jeito 

que foram construídos. A grande maio-

ria deles foi transformada em hotéis de 

luxo, como os fabulosos Umaid Bhawan 

Palace, em Jodhpur, o Rambagh Palace, 

em Jaipur, e o Taj Lake Palace, no Lago 

Pichola, em Udaipur.

Viajar me fez dialogar e conviver com 
povos e culturas riquíssimas, o que me 

deu horizontes. Mas confesso que não 

me canso de percorrer a Europa, e vou 

ao meu país natal ao menos duas vezes 

por ano. Lá visito joias parisienses – como 

a galeria Perrotin, o Institut Giacometti, 

o museu Guimet, o Palais de Tokyo, a

Fondation Cartier, entre muitos – e cida-

des que respiram arte, como Arles, Le 

Havre e Saint-Paul de Vence.

 

Em 2019, passei quase duas semanas 
viajando pelo Irã com uma amiga. O 

país é deslumbrante. Adorei Persépolis 

e Isfahan, em especial.

Estou ansioso para explorar o novo 
Grande Museu Egípcio do Cairo, que 

deverá finalmente ser inaugurado no fi-

nal deste ano, perto das pirâmides. Com 

certeza, irei logo após a abertura. Por 

enquanto, me contento com a lembran-

ça do túmulo de Hatshepsut, no Vale 

dos Reis, em frente à cidade de Luxor. 

Falando em museus, aconselho a ida a um 
dos mais interessantes em que já estive: 

A partir da esquerda: livro Fetiches – 
Diário de uma Coleção de Arte Tribal, de 
Christian Heymès; e (abaixo) Heymès 
com a amiga designer Carol Stornfelt 
em Santana do Parnaíba, em 1978.





Notícias, a guinada do turismo de luxo e roteiros que fazem a diferença na Índia e no Nepal
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Recuperação das Bahamas
p. 28

O signif icado de sustentabil idade hoje
p. 29

Empreendedorismo social na Índia e no Nepal
p. 30

Maravilha indiana: 
o Taj Mahal.K
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O QUE HÁ DE BOM
Novidades em viagens sustentáveis  R E P O R TA G E M  D E  A R I E L  S H E A R E R

ALTO DESEMPENHO
 Notícias 

Enquanto tenta se tornar a primeira capital neutra em carbono do mundo até 2025, Copenhague faz com que a gestão sustentá-
vel de resíduos pareça coisa de criança. Na recém-inaugurada CopenHill, uma usina de transformação de lixo em energia, os vi-
sitantes podem esquiar e praticar snowboard o ano todo na pista de esqui artificial da cobertura, onde também há uma parede 
de escalada e uma trilha para caminhadas. O primeiro destino de esqui da capital dinamarquesa é, acima de tudo, o impressio-
nante exemplo de um futuro sustentável: os visitantes deslizam pela montanha prateada olhando para um parque eólico offshore, 
enquanto a usina abaixo deles queima resíduos para alimentar uma cidade a caminho do zero desperdício.

Diversão sem desperdício: a nova 
usina de energia futurista de 

Copenhague é também uma pista 
de esqui para todas as estações.

 Hotéis 

O turismo tem sido vital para a recuperação nas Bahamas após a 
passagem do furacão Dorian, e os amantes das praias podem aju-
dar se hospedando em resorts que apoiam os reparos. O megaem-
preendimento Atlantis, Paradise Island, lar dos resorts Reef at 
Atlantis, de 497 quartos, e Cove at Atlantis, de 600 quartos, esca-
pou sem danos e prometeu doar 3 milhões de dólares para os esfor-
ços de recuperação. Por meio de uma parceria com a World Central 
Kitchen, organização sem fins lucrativos fundada pelo chef José 
Andrés para alimentar pessoas que passaram por desastres, os 
funcionários do Atlantis ajudaram a levar refeições para as comu-
nidades mais atingidas do país. Quartos duplos no Reef at Atlantis a 
partir de US$ 399 e no Cove at Atlantis a partir de US$ 519, incluin-
do café da manhã e crédito de US$ 100 para jantar.

Também localizado em Paradise Island e poupado dos estragos, 
o Ocean Club, a Four Seasons Resort, de 107 quartos, coman-
dou grandes iniciativas de reparo dos danos, como um jantar 

A VOLTA POR CIMA 
Resorts das Bahamas lideram 
os esforços de recuperação 
dos estragos provocados pelo 
furacão Dorian.

S U S T E N T A B I L I DA DE

beneficente com Jean-Georges Vongerichten em seu restaurante 
Dune, focado em angariar fundos para a World Central Kitchen. O 
resort também fez uma doação de 50 mil dólares imediatamente 
após a passagem do furacão. Quartos duplos no Ocean Club a partir de 
US$ 1.100, incluindo café da manhã e crédito de US$ 100 para jantar.
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Slow Food, que apoia pequenos
agricultores e a pesca sustentá-
vel, os resorts buscam cada vez 
mais suprimentos localmente – 
não apenas para reduzir sua pe-
gada de carbono, mas também 
para gerar um impacto econô-
mico mais positivo no destino 
e oferecer aos hóspedes um 
maior senso de lugar.

Atualmente, o que impulsio-
na as empresas do mercado 
de turismo é a eliminação dos 
plásticos de uso único. Penso
que o próximo foco será a con-
servação da biodiversidade, 
para deter a cascata de extin-
ção de espécies de plantas e 
animais em andamento nos 
dias de hoje. Do que falaremos 
daqui a cinco ou dez anos? De 
um mundo pós-combustível 
fóssil, onde a energia renovável 
é a regra, não a exceção.

Costas Christ é presidente 
da Fundação TreadRight e 
atua como consultor sênior de 
sustentabilidade do Virtuoso. 
Foi também diretor sênior da 
Conservation International.

renováveis, passando a não 
apenas empregar moradores 
das comunidades locais como 
também oferecer suporte 
na forma de financiamento e 
capacitação para estimular o 
empreendedorismo entre eles. 

Duas décadas atrás, grandes 
companhias marítimas esta-
vam entre os piores infratores 
ambientais, sendo repetida-
mente multadas por despejar 
ilegalmente resíduos no mar. 
Os resorts all-inclusive tam-
bém eram uma preocupação: 
seus modelos de negócio se ba-
seavam em separar os hóspe-
des da comunidade local e em 
manter os dólares dos turistas 
circulando dentro do resort, 
em vez de direcioná-los para 
empreendedores independen-
tes. Agora, muitas companhias 
marítimas estão abrindo 
caminho para a minimização 
de impactos ambientais. E 
mais resorts all-inclusive têm 
se adaptado ao desejo dos 
viajantes de se conectar com 
as comunidades do entorno. 
Inspirados pelo movimento

de Turismo Sustentável. Hoje, 
esses critérios se baseiam em 
três pilares: práticas sustentá-
veis, proteção dos patrimônios 
natural e cultural e benefícios 
sociais e econômicos para a 
população local.

Foi incrivelmente inspi-
rador quando o mercado de 
viagens de luxo e grandes or-
ganizações como o Virtuoso 
e o Conselho Mundial de 
Viagens e Turismo também 
adotaram esses princípios. O 
Virtuoso lançou o Prêmio de 
Liderança em Turismo Sus-
tentável em 2011 e agora realiza 
anualmente uma Cúpula de 
Sustentabilidade com execu-
tivos do setor e consultores de 
viagens para ajudar a traçar os 
caminhos futuros. A Virtuoso 
Life foi uma das primeiras 
revistas de viagem a cobrir de 
forma frequente o turismo 
sustentável – uma maneira de 
mostrar aos viajantes que eles 
podem passar as férias de seus 
sonhos e, ao mesmo tempo, 
ajudar a proteger o planeta 
para as gerações futuras.

Inicialmente, o sucesso 
era uma empresa de viagens 
comprometida em proteger 
o meio ambiente, reciclar ou 
construir usando materiais 
locais. Hoje, o sucesso é me-
dido não por compromissos, 
mas por ações e impactos no 
local – desde a eliminação de 
plásticos de uso único até a uti-
lização de fontes de energia 

    SUSTENTABILI- 
dade é, inegavel-
mente, uma das 
transformações 

mais importantes, se não a 
mais importante, que acon-
tecem hoje no mundo das 
viagens. Décadas atrás, as 
conversas sobre “turismo 
sustentável” giravam quase 
todas em torno do ecoturis-
mo – essencialmente lodges 
e camps de safari na África, 
além de alguns pequenos 
operadores turísticos. A partir 
daí, esse conceito espalhou-se 
pelas Américas, em particular 
pela Costa Rica e por Belize.

O momento que realmente 
marcou a grande guinada 
ocorreu em 2002, quando as 
Nações Unidas organizaram 
a primeira Cúpula Mundial 
do Ecoturismo na cidade de 
Québec, no Canadá. Ficou cla-
ro ali que precisávamos pegar 
as ideias que deram origem ao 
ecoturismo – proteger o meio 
ambiente e garantir benefícios 
econômicos às comunidades 
locais – e espalhá-las por todo 
o setor de viagens, de compa-
nhias aéreas e marítimas a ho-
téis urbanos, resorts de praia 
e assim por diante. Em 2005, a 
Fundação das Nações Unidas 
me pediu para ajudar a definir 
um conjunto global de crité-
rios de turismo sustentável. 
Junto com cerca de uma dúzia 
de outros especialistas, criei os 
Critérios do Conselho Global 

PILARES DA 
COMUNIDADE
Costas Christ fala sobre como as viagens 
sustentáveis passaram do ecoturismo para 
uma forma de promover o bem comum
R E L ATA D O  A  J U S T I N  P A U L

O ecoturismo em Belize foi um 
dos pioneiros no movimento 
de viagens sustentáveis.

“Hoje, o sucesso é medido não 
por compromissos, mas por 
ações e impactos no local.”

A
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Habitantes recebem viajantes no 
templo Indreshwar, em Panauti.

S U S T E N T A B I L I DA DE
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PAÍS DE VERDADE
Explorar além do Everest, no Nepal, e conectar-se com os 
moradores na Índia são formas de fazer turismo do bem 

POR LISA WOGAN
FOTOGRAFIA DE KEVIN J. MIYAZAKI

HIMALAYA É, PARA MUITOS VIAJANTES, A RAZÃO PRINCIPAL 
para visitar o Nepal. Imponente e lendária, não é por acaso 
que a cordilheira está no topo das listas de viagens dos sonhos. 
Portanto, uma visita ao Teto do Mundo que não incluísse 

o “teto” propriamente dito me parecia uma ideia um tanto descabida – até 
agora. Caminhando no sopé das montanhas ao sudeste de Katmandu, sem 
planos de ir mais acima, me sinto tão feliz quanto qualquer trekker no país. 

Colinas verdejantes se estendem em todas as direções, e a névoa da ma-
nhã reveste a paisagem com um clima onírico. A altitude é de respeitáveis 
1,5 mil metros, mas essas não são consideradas montanhas por aqui – nosso 
guia explica que, no Nepal, é preciso uma capa de neve sobre o pico para 
merecer tal nomenclatura. Cabras e galinhas circulam do lado de fora das 
casas simples de pedras e tijolos; roupas no varal e bandeiras de oração 
ondulam sob a brisa quente de maio. Meus companheiros e eu caminhamos 
por algumas horas ao longo de estradas de terra e trilhas, e não vimos ne-
nhum outro turista. Compartilhamos a rota com mulheres em kurtas colori-
das carregando cestos, homens com topis na cabeça bebendo chai e crianças 
trepando em pilhas de pedras atrás de cachorros.

Panauti parece ser um lugar à margem da rota turística do Nepal, porque 
de fato é. As expedições ao acampamento-base do Everest e ao circuito de 
Annapurna deixam grande parte do país inexplorada – um benefício para os 
viajantes que buscam experiências culturais autênticas, mas também uma 
oportunidade perdida para um país que tem no turismo uma das atividades 
mais rentáveis de sua economia. 

A caminhada de 10 quilômetros desde a pequena cidade de Sanga (onde 
fica a estátua de Shiva mais alta do mundo) até a cidade histórica de Panauti 
foi desenvolvida para atrair visitantes com a ajuda da Fundação Planeterra. 
Criada pelo empresário social Bruce Poon Tip, radicado em Toronto, 
no Canadá, a Planeterra é partidária da ideia de que o turismo pode ser um 
catalisador para melhorar a vida das pessoas e um estímulo para a proteção 

O
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porcentagem do dinheiro que gastamos 
no destino realmente é direcionada a 
empresas da região e à gestão de talentos 
locais. Ficamos surpresos, e isso mudou 
nosso comportamento.” 

Meu dia em Panauti faz parte de um 
roteiro que mostra algumas das expe-
riências G for Good da G Adventures 
na Índia e no Nepal. Como a maioria dos 
roteiros da companhia, esse combina 
passeios e visitas guiadas com atividades 
práticas, como aprender a dobrar um 
sári (traje tradicional feminino) e visitas 
a projetos de empresas sociais.

NOSSA TRILHA, A CERTA ALTURA, 
desce através de arrozais até finalmente 
entrarmos nas ruas estreitas da Cidade 
Velha de Panauti, que parecem pouco 
mudadas desde o século 15, quando 
esse era um reino importante para os 
Newari – povo que vive há muito tempo 
na região. Nosso destino é o templo 
de Indreshwar Mahadev. Ao contrário 
dos complexos de templos hindus mais 

do meio ambiente e da cultura local. A 
fundação é um braço sem fins lucrativos 
da empresa de viagens de aventura de 
Poon Tip, a G Adventures.

Desde que foi inaugurada, em 1990, a 
G Adventures investiu no ecoturismo, no 
turismo responsável e no turismo susten-
tável – nenhum dos quais, segundo Poon 
Tip, abrange toda a extensão daquilo a 
que a empresa se propõe. Hoje presente 
em cem países, a G Adventures oferece 
experiências imersivas que seguem as 
principais diretrizes do setor sobre a in-
teração responsável com a vida selvagem, 
os povos nativos e as crianças. Os roteiros 
incluem visitas a projetos de empresas 
sociais que enchem de significado e pro-
pósito a experiência do viajante. 

No ano passado, a G Adventures 
começou a fornecer, em parceria com a 
Sustainable Travel International, algo 
chamado Ripple Score em seus roteiros 
como uma medida de impacto positivo. 
Poon Tip diz: “Examinamos toda a ca-
deia de fornecimento para descobrir que 

DICA
“Os nepaleses são calorosos e 
acolhedores, e entendem que 
os estrangeiros nem sempre 
conhecem seus costumes. 

Mas existem algumas peque-
nas coisas que você pode 

fazer para mostrar respeito. 
A saudação nepalesa é a mes-

ma da ioga: ‘Namastê’, com 
as palmas das mãos juntas no 
peito e um leve contato visual. 
Acredita-se que isso conecte 

nossos espíritos interiores. Em 
vez de usar apenas o primeiro 
nome, os nepaleses se referem 
um ao outro como ‘mãe’, ‘pai’, 
‘irmã’ ou ‘irmão’, adicionando 
ji ao final de um nome. Então, 

por exemplo, você cumpri-
mentaria Tshering dizendo: 

‘Namastê, Tshering-ji’. ”

– Jean Pickard, 
consultora de viagens Virtuoso

Em sentido horário, a par-
tir do alto: cena de uma 

caminhada entre Sanga e 
Panauti, estilo nepalês em 

Katmandu, uma lavoura 
na encosta, o potente 

licor de aila e o mercado 
de Asan, em Katmandu.

S U S T E N T A B I L I DA DE
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conhecidos do Nepal, como Bhaktapur 
e Patan, Indreshwar não foi danificado 
pelo devastador terremoto de 2015. 
Esse templo em estilo de pagode, dife-
rentemente dos outros, permanece de 
pé. Diante dele, mulheres com vestidos 
de seda bordada nos cumprimentam 
com guirlandas f loridas. Os jovens 
tocam tambores e pratos, conhecidos 
respectivamente como dhime e chali. 
Disseram-me que esses instrumentos 
Newari tradicionais, antes esquecidos, 
estão sendo resgatados por uma gera-
ção mais jovem em eventos como este 
que vemos agora. 

Em xícaras rasas de terracota, as 
mulheres da comunidade vertem aila, 
uma bebida fermentada local que desce 
queimando. Dançarinos logo enchem 
o pátio; seus gestos clássicos reme-
tem a tempos antigos. Quando somos 
convidados a participar, a bebida já está 
agindo. Tentamos seguir os movimentos 
elegantes dos dançarinos até que todo 
mundo esteja dançando e rindo.

Para o jantar, nosso pessoal se divide 
em grupos menores. Como parte da 
Panauti Community Homestay, outra 
iniciativa da Planeterra, da G Adventu-
res, famílias locais hospedam convi-
dados em suas casas para refeições e 
pernoites, com uma porcentagem dos 
rendimentos compartilhados pela 
comunidade em geral.

Srijana Strestha, uma jovem extrover-
tida que parece perfeitamente à vontade 

apimentado, nos reunimos em torno de 
uma mesa na varanda da cobertura para 
uma aula de yomari liderada por Laxmi. 
Yomari são bolinhos em forma de cone 
recheados com coco, castanha-de-caju, 
amêndoas, passas, tâmaras e xarope 
de cana-de-açúcar. Anajani nos mostra 
fotos de seu casamento. Seu marido 
trabalha na Arábia Saudita – devido à 
falta de oportunidades na região, muitos 
homens nepaleses vão buscar emprego 
no exterior. Essa é uma das razões pelas 
quais o projeto de hospedagem em casas 
de família foi iniciado por mulheres e é 
destinado a elas. 

com estranhos, leva quatro de nós até 
sua casa, em um prédio de concreto 
que se assemelha a um pequeno com-
plexo de apartamentos. Na cozinha do 
terceiro andar, seu pai, Laxmi Narayan 
Strestha, sova uma massa de pão em 
uma tigela de metal. Sua mãe, Ram Devi, 
corta quiabos. Anajani, sua irmã mais 
velha, faz chai. Um garoto se aproxima 
na porta ao lado para pedir emprestado 
um ralador. Há muitos gritos bem-hu-
morados através das janelas. Anajani 
explica que 35 membros de uma família 
extensa moram nesse edifício.

Depois de uma cerveja gelada e pão 

IR A viagem de 17 dias da G Adventures pela Índia e pelo Nepal, feita em parceria com a 

National Geographic, apresenta aos viajantes os destaques de ambos os países, além de 

abranger visitas a projetos como a SASANE, em Katmandu, o City Walk, em Délhi, e o café 

Sheroes Hangout, em Agra. Os viajantes que desejam se hospedar em uma casa de família 

como a da reportagem, focados em viver como os locais, podem optar por um roteiro de 

sete dias mais modesto no Nepal, incluindo estadia com uma família em Panauti. Roteiro 

pela Índia e pelo Nepal a partir de US$ 3.599. Roteiro pelo Nepal a partir de US$ 649.

Os consultores de viagens podem trabalhar em parceria com as conexões locais do Virtuoso 

na Índia para criar roteiros de interesses especiais em todo o país, desde rastreamentos de 

leopardos acompanhados de nômades e retiros de bem-estar no Himalaia até compras de 

pedras preciosas em Jaipur e visitas a palácios e monumentos reais e muito mais.

S U S T E N T A B I L I DA DE
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transeuntes. Oriente-se por esses 
bairros com a ajuda daqueles que os 
conhecem intimamente. Os guias 
adolescentes altamente articulados 
que conduzem o City Walk (tour a pé) 
já viveram nas ruas de megacidades 
indianas, sobrevivendo da maneira 
que podiam. Como parte do Salaam 
Baalak Trust, eles recebem um lar, 
educação secundária e preparação 
para carreiras no turismo (os passeios 
guiados são uma excelente prática).

FAZENDO PÃO EM KATMANDU 
Momos, bolinhos nepaleses apimen-
tados, são o mais próximo possível 
de uma comida nacional. Aprenda o 
truque de confeccionar essas peque-
nas trouxinhas com as mulheres da 
Sisterhood of Survivors, organizada 
pela ONG SASANE. O projeto Plane-
terra, em Katmandu, apoia a SASANE 
no treinamento de mulheres que 
sobreviveram ao tráfico de pessoas, 
oferecendo-lhes oportunidades de 
emprego no setor de hospitalidade e 
na área jurídica e, assim, reduzindo o 
risco de que sejam abusadas ou trafi-
cadas novamente. A SASANE ganhou 
o Prêmio da Organização Mundial de 
Turismo das Nações Unidas em 2016 
por Excelência e Inovação. A tarde de 
visita inclui histórias inspiradoras, 
uma aula de culinária e um almoço 
compartilhado com a irmandade no 
escritório de Katmandu.  

COMPARTILHE O CHAI EM AGRA 
Se o Taj Mahal é um monumento de már-
more para um amor nobre, o Sheroes 
Hangout, em Agra, dá um novo sen-
tido a essa história. Esse alegre café é 
administrado inteiramente por sobrevi-
ventes de ataques com ácido. Estima-se 
que centenas de mulheres na Índia 
sejam atacadas dessa maneira todos 
os anos por pessoas que supostamente 
deveriam amá-las – maridos, amantes, 
pais. O café oferece propósito e senso 
de comunidade às vítimas em uma 
cultura que as evita. Para os visitantes, 
essa é uma chance de testemunhar a 
verdadeira bravura e estimular essas 
mulheres a mudar suas vidas, o que elas 
fazem com graça e uma surpreendente 
abundância de risadas. 

ABRA OS OLHOS EM DÉLHI 
As ruas estreitas de Nova Délhi são 
um labirinto de maravilhas: figueiras 
crescem em prédios antigos, emara-
nhados de fios se estendem como ni-
nhos espalhafatosos, motos e riquixás 
apressados testam a compostura dos 

Jantamos juntos na cozinha, em 
uma mesa comprada com os rendi-
mentos obtidos com a hospedagem 
de viajantes. Vale para a geladeira 
também. Deixamos os talheres de 
lado e seguimos o exemplo das irmãs, 
usando as mãos para comer folhas de 
mostarda, quiabo, feijão, berinjela e 
queijo paneer. Se há outras concessões 
a forasteiros além dos talheres, não 
consigo identificá-las.

Com a noite vêm chuva, trovoadas 
e uma rápida queda de temperatura. 
Imagino que esse ar frio tenha come-
çado a se formar nas geleiras mais altas 
do mundo. Mas isso é para os outros 
enfrentarem. Volto minha atenção a 
esses novos amigos, essa cozinha acon-
chegante e meu primeiro yomari, que 
tem um sabor estranho e doce.

COM VISITAS A OUTROS PROJETOS 
de empreendedorismo social na Índia 
e no Nepal, a G Adventures conecta 
os viajantes a pessoas reais, histórias 
reais e mudanças reais. Aqui estão 
alguns exemplos:

Tentamos seguir os movimentos 
elegantes dos dançarinos até que 

todo mundo esteja dançando e rindo.

A partir da página ao 
lado, à esquerda: hora 
do chá no Sheroes 
Hangout, fazendo 
yomari na casa de uma 
família em Panauti, 
confecção de bolinhos 
momo no SASANE e um 
City Walk liderado por 
jovens em Nova Délhi.
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Para cada destino já 
visitado há sempre 
um lugar menos 
conhecido (e igual-
mente interessante) 
 
POR KIMBERLEY LOVATO
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PARA VOLTAR

AVENTURA NO ALASCA   
A rede de hidrovias naturais 
esculpidas por geleiras há milhões 
de anos está no topo da lista dos 
sonhos de qualquer amante de 
expedições em navio. Com 1,3 
milhão de hectares de extensão, 
o Parque Nacional de Glacier Bay 
é o lugar perfeito para encontrar 
fiordes e florestas, além de baleias, 
botos, leões-marinhos e águias-
-americanas. “Faça um cruzeiro 
da Lindblad Expeditions para ver 
de perto esses animais, ou uma 
viagem da Natural Habitat Ad-
ventures para avistar os incríveis 
ursos na Península de Kenai”, diz 
Angela Wallace, proprietária de 
uma agência de viagens Virtuoso.

VEM AÍ

FIORDES DA NORUEGA
“Dos fiordes do continente ao Ar-
quipélago de Svalbard, os cruzeiros 
na Noruega revelam paisagens 
majestosas e encantadoras cidades 
portuárias”, diz Jenny Westermann, 
proprietária de uma agência Vir-
tuoso. Perfeita para fotos: a costa 
no sudoeste do país, onde braços 
de mar cortam montanhas para 
formar os famosos fiordes. É obri-
gatório fazer um cruzeiro ou pas-
sear de caiaque no Geirangerfjord, 
um gigante de 100 quilômetros de 
extensão e paredões de 1,5 mil me-
tros de altura por onde despencam 
cachoeiras, assim como navegar 
pelo Sognefjord, com 200 quilôme-
tros de extensão, que atravessa três 
áreas de preservação. As pequenas 
cidades da Noruega são boas bases 
para aventuras ao ar livre e visitas 
a igrejas medievais de madeira em 
Bergen e Haugesund, terra natal 
dos vikings que reinaram no país 
entre os anos de 800 e 1066.

HÁ UMA RAZÃO PELA QUAL OS CLÁSSICOS SÃO CLÁSSICOS. Adoramos o 
romance e a luz de Veneza, os templos e os jardins de Quioto e a vista de Machu 
Picchu. Mas com a popularidade vem o estresse da superlotação: alto impac-
to em ambientes frágeis, em atrações turísticas e na infraestrutura local – e 
uma irritante falta de espaço. Viajantes experientes sabem a melhor maneira de 
visitar seus lugares favoritos: indo na baixa temporada, andando de bicicleta 
e caminhando por trilhas escondidas. Aqui, compartilhamos uma nova visão de 
dez sucessos de público contrastados com seus correspondentes menos explo-
rados, mas igualmente fascinantes e divertidos – prova de que, quando se trata 
de planejar a próxima viagem, sempre há uma nova descoberta à sua espera. 

IR O cruzeiro de 21 dias a bordo do 
Nieuw Statendam – navio da Holland 
America Line para 2.666 passageiros –, 
que começa e termina em Amsterdã, 
atravessa o Geirangerfjord e atraca 
em villas com casas coloridas de ma-
deira, como Trondheim. Saída em 7 
de junho; a partir de US$ 2.949.

Pronta para remar na água 
cristalina do Muir Inlet, no Alasca, 
e (à esquerda) o Sognefjord, na 
Noruega, com 200 quilômetros 
de extensão. 
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RELAXE EM MAIORCA  
Para uma praia idílica mais vazia, Jenny Westermann recomenda 

Maiorca. Na maior das Ilhas Baleares, a cerca de 200 quilômetros da costa leste da 
Espanha, você pode visitar locais como o Palácio Real de La Almudaina, fazer lanches 
e tomar bebidas nos bares e barracas do Mercado Gastronômico de San Juan. A capi-
tal, Palma de Maiorca, está repleta de boates, enquanto cerca de 200 praias oferecem 
a chance de relaxar nos mais de 300 dias de sol por ano que brilham na ilha. Para um 
ar mais fresco e vistas panorâmicas dos penhascos, faça uma caminhada na região 
montanhosa de Tramuntana, na costa norte. 

IR O novo cruzeiro de oito dias de Barcelona a Palma de Maiorca da Ritz-Carlton Yacht 
Collection leva os viajantes pelas Ilhas Baleares a bordo do Evrima, para 298 passageiros. 
Os passeios em terra nos três dias em Maiorca incluem caminhadas em Tramuntana e degus-
tação de azeite local. Saída em 14 de junho; a partir de US$ 6.800.

PARA VOLTAR

PRAIAS DE MYKONOS  
Baladeiros desembarcam em 
Mykonos toda alta tempora-
da – assim como dezenas de 
navios de cruzeiro. Este é o 
ideal platônico do glamour 
mediterrâneo: moinhos 
de vento, portas pintadas, 
ruas de paralelepípedos e 
buganvílias penduradas nas 
paredes brancas das casas 
reforçam o padrão de beleza 
grego que fez dessa ilha do 
Egeu uma eterna favorita. 
O mar de azul profundo 
banha suas mais de 40 
praias. Em algumas, como 
Paradise Beach, a festa 
nunca termina; já os que 
procuram o lado mais 
calmo de Mykonos podem 
estender suas cangas na 
serena Panormos, perfeita 
para ler e tirar uma soneca. 
Mesmo em um local tão po-
pular, é possível encontrar 
muitas joias escondidas, diz 
Rachelle Kontos, consul-
tora de viagens Virtuoso. 
“Sugiro visitar a Kiki’s, uma 
taverna em Agios Sostis que 
não usa eletricidade e serve 
deliciosos pratos caseiros. 
Você pode beber uma taça 
de rosé cortesia e apreciar 
a vista da praia enquanto 
aguarda sua refeição.”Área de descanso na 

praia de Cala d’Or, 
em Maiorca.

Um lado tranquilo 
de Mykonos. 

NA CAPA
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50 santuários existentes no 
país, o Parque Nacional de 
Bandhavgarh possui uma 
das mais altas densidades 
de tigres em seus 10 mil hec-
tares abertos a passeios. E o 
Parque Nacional de Sundar-
bans, patrimônio mundial da 
Unesco, conta com cerca de 
cem tigres em sua área de 130 
mil hectares de extensão. Se 
você suporta bem o calor, vá 
entre março e junho, quando 
os felinos procuram poços de 
água para se refrescar, o que 
facilita a avistagem.

IR Conheça três dos principais locais de vida selvagem da Índia na 
viagem de 12 dias da Remote Lands de Délhi a Mumbai. Safáris nos 
parques nacionais de Panna, Bandhavgarh e Kanha possibilitam aos 
viajantes encontrar tigres-de-bengala, ursos, cervos, bisões-indianos 
e muito mais. Saídas todos os dias em 2020; a partir de US$ 15.800.PARA VOLTAR

BIG FIVE NO QUÊNIA  
Com sua vasta savana e sua 
fauna majestosa, o Quênia 
sem dúvida é um destino de 
safári africano por excelên-
cia. A variedade de paisagens 
dá o tom: das planícies e co-
linas da Reserva Nacional 
Maasai Mara, por onde passa 
a grande migração de gnus e 
zebras entre junho e outubro, 
à beleza do Parque Nacional 
de Amboseli, com o Monte 
Kilimanjaro como pano de 
fundo. Em ambos, safáris 
diários partem em busca 
dos big five (leão, leopardo, 
rinoceronte, elefante e búfalo), 
além de gazelas, hipopótamos, 
girafas e javalis-africanos. 
Joshua Bush, proprietário de 
agência Virtuoso, recomenda 
estadias fora de temporada 
(de março a maio e de outu-
bro a dezembro), para safáris 
mais intimistas, e visitas a 
reservas de gestão privada, 
que permitem passeios mais 
flexíveis do que os parques 
públicos. “O Mara North 
Conservancy é o meu favori-
to”, diz ele.

VEM AÍ

ÍNDIA SELVAGEM  
Já faz muito tempo que 
viajantes vão à Índia para 
visitar o Taj Mahal, o Forte 
de Amber e o Túmulo de 
Humayun. Mas o país é tam-
bém um florescente destino 
de vida selvagem, diz Kemi 
Wells, consultora de viagens 
Virtuoso. Há elefantes, ri-
nocerontes, répteis e 1,3 mil 
espécies de aves, além da 
atração principal, o tigre-de-
-bengala. “A Índia tem um 
dos maiores e mais seguros 
habitats de tigres do mun-
do”, revela Wells. Dentre os 

Amor felino: um tigre-
-de-bengala e seu filhote 
no Parque Nacional de 
Bandhavgarh, na Índia.

Encontro com o 
rei na Reserva 

Nacional Maasai 
Mara, no Quênia.
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PARA VOLTAR

TRADIÇÕES DE QUIOTO  
Coração cultural e histórico do Japão, Quioto tem como 
principal – e disputado – atrativo o número impressionan-
te de jardins, templos e santuários. O reluzente Kinkaku-ji 
(Templo Dourado) é imperdível, assim como o Fushimi 
Inari-Taisha, um santuário com fotogênicos portões torii 
de cor laranja. No jantar, prove um kaiseki, talvez no fa-
moso Gion, o distrito das gueixas. A refeição consiste em 
uma sequência de pratos sazonais impecavelmente pre-
parados. Para uma nova maneira de chegar às atrações, 
tente as duas rodas, sugere Charlotte Harris, executiva 
de agência Virtuoso: “A cidade é, na maior parte, plana; as 
estradas são bem preservadas e há muitos lugares para 
alugar uma bicicleta”.

VEM AÍ

AR DA MONTANHA EM TAKAYAMA  
Às vezes chamada de “Pequena Quioto”, a aldeia montanhosa de Takayama, na província de Gifu, 
destila a essência do antigo Japão. As ruas estreitas do bairro histórico de Sanmachi Suji são 
ladeadas por casas de madeira que datam do período Edo (1603 a 1867). Elas abrigam cafés, lojas 
e restaurantes, onde Claudia Rossi Hudson, proprietária de uma agência Virtuoso, recomenda 
provar a sopa de missô e a carne Hida local. Takayama é uma importante produtora de saquê, com
muitas fábricas locais. Durante os festivais da cidade, em abril e em outubro, carros alegóricos 
dourados desfilam pelas ruas. Nos meses mais frios, uma camada de neve transforma a aldeia 
numa daquelas imagens de globo de neve. 

IR Os oito dias de caminhadas e 
pedaladas da Backroads no Japão 
incluem Quioto e Takayama. No 
trecho de dois dias em Takayama, 
os viajantes percorrem templos 
e santuários do século 7, provam 
saquê em uma degustação pri-
vada e mergulham em fontes ter-
mais em uma ryokan (hospedaria 
tradicional). Saídas em várias 
datas, de 29 de abril a 9 de no-
vembro; a partir de US$ 9.000.

Procissões seguem carros 
alegóricos dourados no 

Festival da Primavera  
de Takayama.

Uma foto no santuário 
Fushimi Inari-Taisha, 
em Quioto. 
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diariamente.” Com vista para 
o Vale de Utcubamba, cerca 
de 400 ruínas se espalham 
por mais de 450 hectares. Até 
recentemente, chegar ao com-
plexo murado exigia uma ca-
minhada de quatro horas ou 
uma viagem de 90 minutos 
em um ônibus sacolejante a 
partir da vila de Nuevo Tingo, 
mas um teleférico inaugurado 
em 2017 reduziu a subida para 
apenas 20 minutos.

VEM AÍ

EXPLORE KUÉLAP  
A fortaleza de Kuélap, que 
fica a 3 mil metros de altitude, 
no norte do Peru, antecede 
Machu Picchu em quase um 
milênio. “É difícil acreditar 
que as ruínas de Kuélap e 
toda a região de Chachapoyas 
continuem tão intocadas”, 
diz o consultor de viagens 
Geordie McDonald. “Há 
mais f lores de bromélias 
crescendo nas árvores do 
que pessoas visitando o lugar 

IR Suba até Kuélap com um guia especializado e siga os passos da ci-
vilização pré-incaica de Chachapoya em uma viagem privada de cinco 
dias pelo norte do Peru com a Big Five Tours & Expeditions. Saídas 
todos os dias em 2020; a partir de US$ 2.500.

PARA VOLTAR

PEREGRINAÇÃO A MACHU PICCHU  
Envolta em mistério – e frequentemente em 
neblina – e a 2,4 mil metros de altitude, a extensa 
cidadela inca do século 15 inspira reverência 
com seus templos, terraços e enormes blocos 
de pedra. Muitos viajantes chegam de trem 
partindo de Cusco, a cerca de 110 quilômetros de 
distância, ou passam a noite na cidade próxima 
de Aguas Calientes. Os mais resistentes podem
caminhar até lá, atravessando os Andes perua-
nos por vários dias ao longo da Trilha Inca. Me-
lhor ainda: percorra as trilhas menos conhecidas 
de Salkantay e Lares, diz Cristina Buaas, pro-
prietária de agência Virtuoso. Esse Patrimônio 
Mundial da Unesco impõe regras rígidas para 
visitação, como compra antecipada de ingresso, 
horário de entrada determinado e acompanha-
mento obrigatório de guia. Julho e agosto são 
os meses mais concorridos, assim como os 
domingos, quando os moradores da província 
de Cusco podem visitar o sítio gratuitamente.

Machu Picchu atrai 
mais de 1 milhão de 
visitantes a cada ano.

Os vales remotos de 
Kuélap escondem 

ruínas do século 6.
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VEM AÍ

VINHEDOS DO VALE DE OKANAGAN  
“Imagine o Vale de Napa com um lago de 140 
quilômetros de extensão no meio”, diz Jill 
Anglehart-Hamilton, consultora de viagens 
Virtuoso, acrescentando que, de certa forma, 
o Vale de Okanagan se parece com o de Napa 
de 40 anos atrás. O vale se estende por cerca 
de 200 quilômetros entre o estado norte-
-americano de Washington e a Colúmbia 
Britânica, no Canadá, pontuado por cidades 
descontraídas e lagos cristalinos com vinhe-
dos despontando nas margens. Os destaques 
ali são os Pinot Noirs e os Rieslings, mas 
vinícolas inovadoras, como a CedarCreek, 
oferecem tintos fortes, rosés frescos e até 
ice wine. “Não perca a Mission Hill Winery, 
visitada pelo príncipe William e sua mulher, 
Kate, em uma recente viagem ao Canadá”, 
aconselha Hamilton. Os meses mais quentes 
pedem refeições ao ar livre e praias à beira do 
lago. Já o inverno pode ser interessante para 
os mais ativos: esquiadores e snowboarders 
podem deslizar pela neve em resorts alpinos 
em um dia e aquecer o corpo em degustações 
de vinho no outro. 

IR Conheça o terroir de Okanagan com a Luxury 
Gold. A aventura canadense de 16 dias da empre-
sa inclui jantares regados a vinho na Colúmbia 
Britânica e em Alberta e dois dias no Vale de 
Okanagan com visitas às vinícolas. Saídas em 26 
de junho e 2 de julho; a partir de US$ 7.358.

PARA VOLTAR

VALE DE NAPA VINTAGE  
Mais de 400 vinícolas preenchem os quase 50 quilômetros de extensão 
do Vale de Napa. Há rótulos de prestígio, como o Stag’s Leap, responsável 
por alguns dos mais premiados Cabernet Sauvignons e Chardonnays da 
região. Restaurantes como o The French Laundry e outros dotados de es-
trelas Michelin também atraem numerosos viajantes, sobretudo os devotos 
da cozinha autoral. O outono ali é literalmente dourado, quando as folhas 
mudam de cor e começa a temporada de esmagamento das uvas. Anthony 
Goldman, diretor de uma agência Virtuoso, recomenda deixar a estrada 
principal e fazer um passeio de bicicleta pelo Vale de Napa e pelo vizinho 
Condado de Sonoma. “Durante o dia, pedale pelos vinhedos, saboreie vinhos 
de alto nível e desfrute da fabulosa culinária californiana; à noite, hospede-se 
em alguns dos melhores hotéis da região – um dos meus favoritos é o Solage, 
an Auberge Resort, em Calistoga”, diz ele.

Degustação na 
vinícola Tench no 

Vale de Napa. 

O Lago Okanagan 
proporciona brisa para 
os vinhedos e vistas 
para os visitantes.
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VEM AÍ

AZUL ELÉTRICO EM NINGALOO  
No meio do litoral oeste da Austrália, o Recife 
de Ningaloo, com 300 quilômetros de com-
primento, fica bem perto da costa – apenas 
a algumas centenas de metros de distância 
em determinados pontos –, mas é maravilho-
samente isolado, segundo a consultora Kemi 
Wells. Isso resulta em encontros solitários 
com tartarugas, raias, baleias-jubarte e 500 
espécies de peixes. O que realmente diferen-
cia os recifes, no entanto, são os indescritíveis 
tubarões-baleia que se reúnem ali em grande 
número – mais do que em qualquer outro 
lugar do mundo – de março a agosto. Parta das 
cidades de Exmouth ou Coral Bay para pas-
sear de caiaque, nadar com tubarões-baleia ou 
fazer um voo panorâmico sobre esse remoto 
recife do Oceano Índico.

IR A aventura de oito dias da Monograms pela Austrália começa com três dias em 
Sydney e depois atravessa o continente até Exmouth para três dias de passeios de 
barco e de caiaque no mar e mergulho no Recife de Ningaloo. Vá de abril a junho para 
ter mais chances de nadar com tubarões-baleia, ou de julho a setembro para avistar 
jubartes. Saídas todos dias, de 27 de março a 24 de setembro; a partir de US$ 2.189.

PARA VOLTAR

MERGULHO NA GRANDE BARREIRA  
Para mergulhadores e praticantes de snorkel, 
o maior e mais longo sistema de recifes de 
corais do mundo é o paraíso subaquático. Ao 
largo da costa de Queensland, na Austrália, 
esse frágil ambiente se estende por mais de 
2 mil quilômetros repletos de vida marinha, 
incluindo tartarugas, moluscos gigantes, raias 
e peixes-palhaço. Para melhor acesso, o diretor 
de agência Anthony Goldman recomenda ficar 
no resort Qualia, Great Barrier Reef. “O Qualia 
leva os hóspedes aos pontos de mergulho em 
helicóptero ou hidroavião, proporcionando vis-
tas aéreas sensacionais de Heart Reef, White-
haven Beach e Whitsunday Passage”, conta.

O extenso sistema de 
recifes da Grande Barreira 

de Corais, na Austrália.

Um mergulho sem 
multidões no Recife 
de Ningaloo.
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VEM AÍ

BIARRITZ NO RADAR  
Napoleão III e sua esposa, Eugénie, deram fama a esse balneário na costa basca francesa quando lá estiveram, 
em meados do século 19. Viajantes ainda visitam o local em busca da paisagem costeira, dos vinhos e de pintxos 
(tapas ao estilo basco), diz Angela Wallace. Hoje, surfistas também aparecem por ali para testar suas habili-
dades nas ondas do Atlântico. Prove especialidades bascas e frutos do mar no Crampotte 30, uma das várias 
dúzias de pequenas barracas de pescadores no antigo porto, e compre espadrilles coloridas, alpargatas de 
verão com raízes bascas. Na boutique Les Sandales d’Eugénie, personalize as suas com fitas e laços. 

IR  Os seis dias de roteiro privado pelo País Basco da Artisans of Leisure incluem uma estadia à beira-mar em Biarritz no 
Hôtel du Palais (que será reaberto em junho, após reforma), bem como escalas na Espanha – em Bilbao, em San Sebastián 
e nos vinhedos de La Rioja. Saídas todos os dias em 2020; a partir de US$ 10.580.

PARA VOLTAR

GLAMOUR NA 
RIVIERA FRANCESA  
A costa mediterrânea do sul da 
França é pura sofisticação, e 
atrai artistas e membros da 
alta sociedade há séculos. Os 
viajantes chegam em massa 
durante julho e agosto para 
se bronzear em beach clubs 
ostentosos em Saint-Tropez, 
explorar Monte Carlo à la 007 
e jantar nos restaurantes com 
estrelas Michelin em Menton 
e Nice. “Alugue um carro para 
explorar o local no seu ritmo e 
peça ao concierge do hotel para 
reservar as melhores mesas nos 
fabulosos restaurantes regio-
nais”, diz Kemi Wells. Setembro 
é especialmente mágico, quan-
do o frenesi da alta temporada 
diminui mas o sol ainda brilha 
nessa lendária costa.

Paredões de pedra 
e o impressionante 
litoral em Biarritz.

Encontre seu lugar sob 
os guarda-sóis de Nice. 
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desvendar as ruas da cidade. 
“O centro da vila de Kitzbühel, 
datado do século 13, é incri-
velmente pitoresco, com sua 
arquitetura preservada”, des-
taca. Percorra as boutiques 
e aqueça-se em cabanas e 
bares nas montanhas, como 
o popular Londoner, que 
serve bebidas para multidões 
sedentas desde 1976. Tam-
bém no inverno acontece a 
Copa do Mundo de Polo na 
Neve, que perde em tamanho 
e prestígio apenas para o tor-
neio de Saint Moritz, porém 
é igualmente sensacional.

IR Sinta a adrenalina subir nas encostas do Monte Hahnenkamm com a 
Alpine Adventures, cujos roteiros personalizados de esqui em Kitzbühel, 
com oito dias de duração, incluem acomodações cinco-estrelas na 
vila, aluguel de esqui ou snowboard e bilhetes de teleférico por seis 
dias. Saídas todos os dias até 31 de março; a partir de US$ 3.150, 
incluindo transporte privativo de ida e volta de Munique.

PARA VOLTAR

BRILHO EM 
SAINT MORITZ  
No que diz respeito a resorts 
sofisticados nos Alpes, Saint 
Moritz, no vale suíço de Enga-
din, cumpre todos os requi-
sitos. Já recebeu a Olimpíada 
de Inverno duas vezes, e seus 
restaurantes modernos e tra-
dicionais, além do champa-
nhe que borbulha sem parar, 
atraem a fina nata do mundo 
todo. Para atividades fora das 
pistas, as boutiques da Via 
Serlas podem ocupar uma 
tarde inteira – ou o suficiente 
até bater no limite de crédito. 
No último fim de semana de 
janeiro tem início o polo na 
neve – um esporte nascido 
ali – no lago congelado. Evite 
o tráfego nas nauseantes 
estradas alpinas, aconselha 
Charlotte Harris, e chegue a 
bordo do Glacier Express ou 
do Bernina Express, trens que 
viajam ao longo de uma ferro-
via que é Patrimônio Mundial 
da Unesco. 

Sessenta e cinco quilômetros 
a sudoeste de Salzburgo, a 
vila austríaca de Kitzbühel 
é conhecida por sua frené-
tica corrida de esqui alpino, a 
streif, no Monte Hahnenkamm. 
“Quando a neve está boa, o 
esqui é fantástico, e prati-
cantes ávidos podem fazer 
um curso de streif ”, diz Jen 
Connelly, da operadora de 
viagens Alpine Adventures. 
Ela também observa que, em 
alguns momentos, a cobertu-
ra de neve em Kitzbühel pode 
estar irregular e escorrega-
dia. Nesses casos, o jeito é 

Diversão em casa: 
polo na neve em 

Saint Moritz.

Uma camada de neve 
reveste as construções 
medievais de Kitzbühel.

VEM AÍ

ENCOSTAS ÍNGREMES EM 
KITZBÜHEL  
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CORRA PARA BRUGES  
Para navegação em canais, programas culturais e serenidade de cartão-postal – sem 
as multidões de Veneza – Kemi Wells sugere a cidade belga de Bruges. Casas de dois 
andares dos séculos 16 e 17 se elevam diante de belas vias aquáticas, e as atrações cul-
turais variam do inovador (como o Frietmuseum, dedicado às batatas fritas, amado 
lanche nacional) ao clássico (o Groeningemuseum mostra seis séculos de obras de ar-
tistas belgas e flamengos). Até a imponente Igreja de Nossa Senhora abriga tesouros, 
inclusive uma escultura de Michelangelo. Embarque em um passeio de barco pelos 
canais da cidade, cheios de cisnes e atravessados por pontes de pedra. E não deixe 
de parar em uma das muitas lojas de chocolates para provar o doce oficial, Brugsch 
swaentje, um praliné coberto de chocolate com a imagem de um cisne entalhada.

IR Os cruzeiros de oito dias da AmaWaterways pela Holanda e pela Bélgica, oferecidos em março, 
abril e maio a bordo de um dos três navios da companhia, incluem uma visita a Bruges durante 
escala em Ghent. É a chance de explorar as praças, os canais e os jardins tranquilos da cidade em 
plena floração. Saídas em várias datas, de 20 de março a 1 de maio; a partir de US$ 2.669.  

PARA VOLTAR

OUTRA VENEZA  
Construída sobre 118 ilhas, essa 
cidade flutuante no norte da Itália 
recebe cerca de 20 milhões de 
visitantes por ano – o que significa 
que os meses mais quentes podem 
ser tremendamente desconfortá-
veis. Inundações recentes apenas 
aumentaram o estresse ambiental 
da cidade. Atividades concorridas, 
mas icônicas, englobam um passeio 
de gôndola pelos canais e uma 
foto na Piazza San Marco. Mas o 
labirinto de ruas estreitas e becos 
sem saída pode levar por sobre 
pontes arqueadas a pequenas pra-
ças e bairros mais tranquilos, onde 
a Veneza “real” aguarda. Outra 
maneira de conhecer a cidade? 
“Encontre sua turma”, diz Eva 
Braiman, consultora de viagens 
Virtuoso. “Minha filha e eu visi-
tamos o gueto judeu, fundado em 
1516, e conhecemos alguns dos 450 
judeus que vivem em Veneza hoje.”

Arquitetura em degraus 
e refeições ao ar livre 
em Bruges.

É possível escapar 
da multidão na 

cidade flutuante 
favorita do mundo. 



Onde as belas curvas dos campos de arroz do Vietnã se encontram 
com as requintadas espirais do Master Designer Adam Tihany. 

Entre em contato com seu consultor de v iagens V ir tuoso para começar sua jornada no resor t mar í t imo mais 
sof isticado do mundo (World’s Finest Ultra-Luxury Resort at Sea). Reserve hoje e aproveite as amenities do 
Vir tuoso Voyages, incluindo um anfitr ião a bordo, recepção de boas-vindas e passeios personalizados em terra.

Navios intimistas Culinária premiada Open bar e vinhos finos Apenas suítes

SEABOURN VL Brazil FebMar20 FullPG ad512002_02.indd   1 08/01/20   17:26



VIRTUOSO LIFE48

EM ESTaDO DE GRaÇA

Um momento de 
sossego em Burren e 
(na página ao lado) 
cerâmica Louis Mulcahy.
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Uma introdução 
à Irlanda 

por meio de suas 
tradições artesanais

TEXTO E FOTOGRAFIA DE
KORENA BOLDING SINNETT
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Sou diretora de arte e fotógrafa de profissão, 
além de me dedicar à pintura, ao tricô, à cali-
grafia, à panificação e a outras atividades cria-
tivas. Certa vez, viajei sozinha ao sul da França 
para uma oficina de pastelaria em que, para 
mim, as fotos de éclairs e profiteroles se tor-
naram tão importantes quanto os doces em si. 
Uma viagem a Amsterdã e seus museus levou à 
minha série de fotos de natureza-morta inspi-
radas por mestres holandeses.

Quando surgiu a oportunidade de visitar a 
Irlanda, pensei: que melhor maneira de conhe-
cer o país do que por meio de suas tradições ar-
tesanais, inclusive das pessoas que as mantêm 
vivas? Minha agência de viagens muito bem 
relacionada desenhou um roteiro focado nos 
artesãos da Irlanda. Com meu guia, eu visitaria 
a costa oeste e os condados do sul, além da capi-
tal, Dublin, conhecendo alguns dos profissionais 
mais talentosos do país ao longo do caminho e 
me hospedando em hotéis inesquecíveis.

A jornada começou no Ashford Castle, de 800 anos, antiga casa de 
verão da família Guinness no Condado de Mayo – e atual refúgio de 
dois cães, os lébreis irlandeses Cronan e Garvan. O chá da tarde era tão 
impressionante quanto a própria propriedade, com uma prateleira de 
guloseimas da minha altura, que degustei com uma xícara de chá de 
morango e creme.

Minha imersão no artesanato irlandês começou na manhã seguin-
te, no Condado de Clare, região onde fica Burren, uma paisagem lunar 
rica em recursos botânicos e geológicos. Meu guia me apresentou a 

SEMPRE ME SENTI 
ATRAÍDA POR 
COISAS BONITAS.

Uma seleção de lã tingida sob 
encomenda no estúdio de 
Lisbeth Mulcahy. Na página 
ao lado, em sentido horário, 
a partir do alto à esquerda: 
John Sheehy, modelador 
de cerâmica do estúdio 
Louis Mulcahy; a península 
de Dingle; Sonia Reynolds, 
cofundadora da Stable of 
Ireland; e uma doce surpresa 
ao longo do Conor Pass.
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íngremes e estreitas da Conor Pass, uma 
seção da Wild Atlantic Way, a rodovia 
de 2,5 mil quilômetros de extensão que 
acompanha a costa oeste irlandesa. Na ci-
dade de Dingle, o estúdio da tecelã Lisbeth 
Mulcahy abriga dois teares de tamanho 
considerável e, no andar de cima, pra-
teleiras repletas de carretéis de linhas 
tingidas sob encomenda. A loja do térreo 
exibe seus ricos lenços, mantas e tape-
çarias. Não muito longe dali, na mesma 
costa acidentada, o oleiro Louis Mulcahy, 
marido de Lisbeth, e sua equipe de cera-
mistas produzem graciosas peças de grés 
e porcelana, que deram a Louis um diplo-
ma honorário na Universidade Nacional 
da Irlanda. O Conselho de Design e Ar-
tesanato da Irlanda o descreveu como 
“o padrinho do artesanato irlandês”. Em 
sua oficina, a vista do oceano claramente 
influencia sua paleta de cores.

Nesse primeiro dia, a manteiga irlan-
desa mandou às favas minha dieta sem 
derivados de leite – este é um país em 
que os laticínios são feitos do jeito certo. 
Mais tentações lácteas surgiriam ainda 
no Condado de Cork, onde conhecemos 
o fazendeiro Johnny Lynch, proprietário 
da Macroom Buffalo Mozzarella – e de 
um búfalo bebê de dois dias, o mais novo 
acréscimo ao primeiro rebanho de búfa-
los italianos da Irlanda.

De volta a Dublin, ao lado do hotel 
The Westbury encontrei um reduto de 
graça artesanal no The Westbury Mall, 
um conjunto de boutiques focadas nas 
tradições locais. Lá ficam a Stable, com 
peças artesanais de lã e linho vindas de 
toda a ilha; a Madigan, que tem peças 
contemporâneas de casimira de Elaine 
Madigan; e – ai, meu coração – as relu-
zentes luvas de couro de Paula Rowan, 
feitas sob medida. Voltei para casa com 
a mala mais pesada, repleta de lembran-
ças da mais pura e viva tradição irlande-
sa, e meu cartão de memória ainda mais 
cheio, graças às muitas fotos que tirei. 

The Burren Perfumery, onde a proprie-
tária Sadie Chowen e sua equipe pro-
duzem perfumes naturais e orgânicos, 
sabonetes e produtos para a pele inspi-
rados na flora local. As famílias de aro-
mas são agrupadas por zona geográfica e 
engarrafadas à mão. Além de uma sacola 
cheia de produtos, saí de lá com uma re-
ceita da sopa de tomate servida no salão 
de chá da perfumaria.

Na Adare Manor, mansão neogótica 
no Condado de Limerick, conheci outro 
artesão, este da mixologia: Ariel Sanecki, 
que serve seus inovadores coquetéis em 
taças extravagantes, desenhadas por 
ele. Meu favorito: o cisne soprado à mão 
que serve de recipiente para o Cocktail 
King, drinque à base de vodca, ruibarbo 
e pimenta-rosa. 

Em seguida, exploramos a Península 
de Dingle, viajando de carro pelas curvas 

Uma cachoeira no Conor Pass. 
Na página ao lado, em sentido 

horário, a partir do alto à 
esquerda: espécie da flora local; 

a coruja Tiny, na Adare Manor; 
uma porta em estilo georgiano 
em Dublin; martíni clássico no 
hotel Westbury, em Dublin; os 

jardins do Ashford Castle; a Gold 
Drawing Room, em Ballyfin; e o 

gerente-geral do Ashford Castle, 
Niall Rochford, com os cães 

residentes, Garvan e Cronan.
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DICA
“Se você estiver em Ballyfin, 

não deixe de fazer uma 
excursão ao Irish National 
Stud & Gardens, em Tully, 

no Condado de Kildare, local 
de nascimento de muitos 

cavalos de corrida campeões. 
Os impressionantes jardins 
japoneses foram criados no 
início de 1900 pelo mestre 

horticultor Tassa Eida e 
seu filho Minoru.”

– Ginny Caragol, 
consultora de viagens Virtuoso
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IR  Seu consultor de viagens Virtuoso pode contratar uma empresa 

local de design de viagens para organizar roteiros personalizados na 

Irlanda, na Inglaterra, na Escócia e no País de Gales, adaptados a prati-

camente qualquer interesse. Uma viagem de duas semanas incluin-

do Irlanda e Escócia, por exemplo, pode ter paradas para degustação 

de whisky single-malt, golfe em St Andrews, falcoaria com os falcões de 

Harris, uma visão local de Dublin e muito mais. 

FICAR  No Adare Manor, no Condado de Limerick, as vistas dos cam-

pos de golfe bem aparados contrastam com os interiores luxuosos, 

com banheiras negras e tapeçarias extravagantes. Os falcoeiros resi-

dentes desse hotel de 104 quartos apresentam aos visitantes as aves 

de rapina da propriedade, tais como a Tiny, uma pequena coruja, e a 

Saoirse, uma águia-americana. Quartos duplos a partir de US$ 400, 

incluindo café da manhã, estacionamento com manobrista e chá da 

tarde para duas pessoas durante a estadia.

Os 83 quartos e suítes do Ashford Castle estão encharcados de cor – 

esmeralda, rubi, cobalto – e envoltos em seda, cetim, veludo e brocado. 

A propriedade, reaberta em 2015 após uma restauração de US$ 100 

milhões pela rede de hotéis Red Carnation, que renovou da adega 

aos candelabros, possui um spa instalado em uma antiga estufa e um 

depósito de carvão do século 16 que agora cede espaço a uma adega. 

Quartos duplos a partir de US$ 360, incluindo café da manhã e crédito 

de US$ 100 para jantar.

O Ballyfin possui apenas 21 quartos, distribuídos em uma mansão 

estilo regência, situada em uma propriedade de 250 hectares ao pé 

das Montanhas Slieve Bloom. George Clooney e sua esposa, Amal, 

passaram férias ali, em um ambiente adequadamente ornamentado – 

camas francesas entalhadas e com dossel, pinturas georgianas anti-

gas e floreios rococó governam esse refúgio campestre por excelência. 

Quartos duplos a partir de US$ 990, incluindo todas as refeições e 

crédito de US$ 100 para uso no spa.

Em Dublin, o The Westbury é um hotel sofisticado de 205 quartos, 

adjacente às lojas da Grafton Street. As opções de compras no local são 

imperdíveis: o Westbury Mall abriga boutiques que oferecem produtos 

fabricados em toda a Irlanda, de joias a luvas de couro personalizadas 

e, é claro, artigos de lã e linho. Quartos duplos a partir de US$ 420, 

incluindo café da manhã e um almoço ou jantar para duas pessoas.  

IRLANDA 
ADENTRO
Onde ficar e como ir

Em sentido horário, a partir 
da esquerda: The Burren 
Perfumery; Elaine Madigan, 
proprietária e designer das 
peças de casimira que levam 
seu nome, no The Westbury 
Mall; produtos da The Burren 
Perfumery; e queijos da 
Macroom Buffalo Mozzarella. DUBLIN

●

PENÍNSULA 
DE DINGLE 

●

CONDADO DE 
CLARE●

CONDADO DE 
LIMERICK

●

CONDADO DE 
CORK ●

CONDADO
DE MAYO

●
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Souvenir

DICA: “Nosso ponto de encontro favorito, The Truck Stop, estava cheio todas as noites da semana. Havia 
música ao vivo e diversos food trucks, de modo que todos podiam comer o que quisessem, de pizzas a ham-
búrgueres e tacos, e, claro, beber Belikin, a cerveja local. O Crocs Sunset Sports Bar, como o nome indica, 
oferece uma vista incrível do pôr do sol.” (F

O
T

O
G

R
A

F
IA

) 
C

H
R

IS
 P

L
A

V
ID

A
L

, (
P

R
O

D
U

Ç
Ã

O
) 

H
E

ID
I A

D
A

M
S

Uma semana em Belize foi 
o refúgio perfeito para as 
férias escolares de duas 
famílias com filhos de 18 
anos. Reservamos uma villa 
de três quartos à beira-mar 
no Las Terrazas Resort & 
Residences, em Ambergris 
Caye, onde o café da manhã 
incluía todos os dias um 
prato de fry jacks, delicioso 
doce local. Todo mundo 
se desloca em carrinhos de 
golfe nessa ilha pratica-
mente sem carros – o que 
é parte da diversão. O agito 
acontece na cidade de San 
Pedro, a dez minutos de car-
rinho de Las Terrazas, com 
lojas, bares e restaurantes. 
Leve para casa uma garrafa 
(ou duas) dos molhos feitos 
no local pela Marie Sharp’s, 
de diversos sabores e níveis 
de picância – são perfeitos 
tanto para marinar quanto 
para acompanhar aperitivos. 
Você também pode comprar 
artesanato sem sair de sua 
espreguiçadeira na praia. 
Eu escolhi um enfeite em 
forma de palmeira feito de 
conchas e meia dúzia de 
lindas bolsas de tecido, 
ótimas para dar de presente. 
– Terrie Hansen, vice-presidente

sênior de marketing

SOL, AREIA E COMPRAS 
À BEIRA-MAR

Lembranças de Belize: uma 
bolsa de tecido e um enfeite 
em forma de palmeira feito de 
conchas, ambos comprados de 
vendedores na praia, e os mo-
lhos picantes da Marie Sharp.

BELIZE



Veneza, Itália

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

A vida é curta.

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

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

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




