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Registro do navio: Holanda

Acrescente emoção 
à sua bagagem

Somente a Holland America Line combina 
viagens enriquecedoras com cruzeiros 
clássicos. Escolha entre uma seleção 
incomparável de roteiros com visitas 
a mais de 400 portos e desfrute de 

encontros autênticos com povos, lugares 
e culturas fascinantes do mundo inteiro.

Entre em contato com seu consultor 
de viagens Virtuoso hoje mesmo
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Á ALGO NA ÁGUA QUE FAZ BEM PARA A ALMA.
Quer seja um oceano, um rio, um lago, quer seja  
mesmo uma piscina, a água pode energizar ou 
acalmar, inspirar ou extasiar. É um fenômeno 

conhecido como espaço azul – o impacto da água pura em 
nosso bem-estar –, e as pesquisas apontam para uma va-
riedade de benefícios fisiológicos e psicológicos, entre eles 
melhor saúde mental e alívio do estresse. Talvez seja por-
que a água é uma parte tão inata de nós, compondo mais da 
metade dos nossos corpos e cobrindo mais de dois terços 
do nosso planeta.

Ela certamente nos atrai em nossas viagens. Desde as 
primeiras explorações, os humanos percorreram as vias navegáveis do mundo; hoje so-
nhamos com férias em resorts à beira-mar e cruzeiros que visitam portos exóticos ao 
redor do mundo. Pare e ref lita sobre suas próprias lembranças de viagens favoritas – 
aposto que a água tem um papel central. (Meus destaques pessoais: uma estadia em um 
bangalô perfeito no Taiti com meu marido, ver a Europa através dos olhos de meus filhos 
em um cruzeiro no Mediterrâneo e fazer caminhadas na praia com meu pai nas visitas 
anuais da minha família à costa da Carolina do Sul.) 

É por isso que dedicamos uma edição inteira ao bem mais precioso da Terra. Nestas 
páginas, você encontrará reportagens sobre Fiji, Alasca e Itália. E, como parte de nosso 
compromisso contínuo em apresentar viagens sustentáveis, destacamos as experiên-
cias e os produtos que ajudam a preservar a água de nosso planeta. 

Se água é vida, então não vamos desperdiçar nenhuma das duas. O mundo está espe-
rando: vá em frente e mergulhe.

Um mundo 
de água

DIRETORA EDITORIAL E  
VICE-PRESIDENTE DE CONTEÚDO
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QUAL É SUA 
PRAIA FAVORITA? 

FLOWER POWER:  
Os brincos Helios, de Ranjana Khan, 

gritam “estilo tropical!” enquanto 
evocam a capa desta edição.  
US$ 465, net-a-porter.com.    

“Siesta Key, na Flórida, com 
lindas areias brancas que 

nunca ficam muito quentes.”

“A bela Kapaa Beach, 
em Kauai, Havaí, 

onde minha esposa 
e eu nos casamos há 

dez anos.” – C.A.

“Grace Bay, nas Ilhas Turks 
e Caicos, pela sua água 

turquesa e pelo snorkel na 
barreira de corais.”

“Hulopoe Beach, em 
Lanai, no Havaí – você 
pode sentir seu corpo 
ficando mais calmo e 

mais aterrado enquanto 
pisa na areia.”

“Hahei Beach, na penín-
sula de Coromandel, na 

Nova Zelândia, é um lugar 
muito especial.” – T.F.
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“Definitivamente, nunca havia 
feito algo tão marcante como este 

cruzeiro em toda minha vida.”

— Edward —
Delightful Danube & Prague

“Atenção completa a cada detalhe. 
Cruzeiro, gastronomia e locais visitados 

são simplesmente fantásticos.”

— Belinda —
Splendors of Egypt & the Nile

Imagine uma viagem perfeita pela Europa, Rússia, 
Ásia, Egito e Índia em um dos cruzeiros all-inclusive 
da Uniworld. Você terá um atendimento incomparável 
enquanto navega pelos rios mais emblemáticos 
do mundo a bordo de nossos navios exclusivos e 
premiados, com o máximo de sofisticação. Descubra 
o melhor da gastronomia com refeições preparadas 
com ingredientes frescos fornecidos por pequenos 
produtores locais, aproveite nosso serviço impecável 
e desfrute de experiências únicas cuidadosamente 

selecionadas para pessoas especiais como você.

DESCUBRA O QUE HÁ DE MELHOR EM 
CRUZEIROS FLUVIAIS DE LUXO

BENEFÍCIOS VIRTUOSO
Reserve hoje um cruzeiro Uniworld 
e receba US$ 200 de crédito a bordo 

por pessoa.

RESERVE UM DOS CRUZEIROS
SELECIONADOS VIRTUOSO

e receba uma excursão personalizada, 
usufruindo de serviços a bordo 

exclusivos para hóspedes Virtuoso.

All-inclusive

COM EXPERIÊNCIAS ÚNICAS
nos mais belos rios do mundo.

37
 RO

TEI
RO

S E
M 

TO
DA

 A 
EU

RO
PA

, R
ÚS

SIA
, Á

SIA
, E

GIT
O E

 ÍN
DIA

 • 
17 

NA
VIO

S Q
UE

 SÃ
O V

ER
DA

DE
IRA

S O
BR

AS
 DE

 AR
TE 

• C
RU

ZE
IRO

S F
LU

VIA
IS 

DE
 LU

XO
 AL

L-I
NC

LU
SIV

E

Entre em contato com seu consultor de viagens, reserve  
seu cruzeiro na companhia fluvial número 1 e receba os 
benefícios exclusivos oferecidos pelo Virtuoso.

O MUNDO É A SUA TELA EM BRANCO.
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The Virtuoso life

DICAS & TENDÊNCIAS

O mapa global de 2019
O Virtuoso Luxe Report revela os principais destinos e 
tendências do ano 
POR JULIANA A. SAAD

Resultado da pesquisa anual dos parceiros e consultores Virtuoso, o relatório prevê tendências de viagens com base nas reser-

vas atuais e antecipadas e revela insights preditivos sobre o comportamento dos viajantes mais ricos e influentes do mundo. A 

exploração de novos destinos é o principal motivador de viagens para os brasileiros em 2019. Nada melhor do que viajar para viver 

grandes aventuras e experiências genuínas e de reconexão. Saiba mais a seguir. 

TOP DESTINOS EMERGENTES
1. EGITO: A inauguração do Museu Egípcio 

neste ano e a descoberta de novas tum-

bas em Luxor, somadas ao tesouro cul-

tural e histórico do país, fazem do Egito o 

destino emergente do ano. E nada como 

explorar o país em um cruzeiro de 12 dias 

(ida e volta, partindo do Cairo) pelo Nilo 

nos navios Antares e Viking Ra, para 62 

e 52 passageiros, respectivamente, da 

Viking River Cruises, com paradas em 

Luxor, Qena, Esna, Assuã e Edfu. Saídas 

em diversas datas, de 9 de setembro de 

2019 a 21 de dezembro de 2020; a partir 

de US$ 5.399.

2. GRÉCIA
3. CUBA
4. JAPÃO 
5. LÍBANO

TOP DESTINOS DE AVENTURA
1. NOVA ZELÂNDIA: A beleza pura e a 

diversidade da paisagem, a simpatia e 

o multiculturalismo dos kiwis e o amplo 

leque de experiências e aventuras cheias 

de adrenalina tornam a Nova Zelândia o 

destino de aventura mais desejado do 

ano. Hospede-se em uma das quatro 

villas privativas do Annandale em Pigeon 

Bay, na Península de Banks. Villas de 

US$ 681, incluindo café da manhã e 

crédito de US$ 100 para jantar.

2. ISLÂNDIA
3. ÁFRICA DO SUL
4. GRAND CANYON
5. AUSTRÁLIA 

TOP DESTINOS DE CRUZEIROS
1. MEDITERRÂNEO: As terras lendárias, os 

vilarejos cheios de chame e a costa azul 

banhada pelo Mediterrâneo serviram 

de inspiração para artistas e viajantes 

ao longo dos tempos. Os itinerários 

da Silversea revelam as belas villas à 

beira-mar e os prazeres e descobertas da 

região em navios impecáveis, com serviço 

de mordomo. O Silver Whisper leva 382 

passageiros para 12 dias de cruzeiro 

pelo Mediterrâneo, passando por seis 

países e dez portos, de Barcelona a 

Atenas. Saída em 18 de julho; a partir de 

US$ 8.800.

2. RIOS EUROPEUS
3. CARIBE
4. ALASCA
5. ILHAS GREGAS

A partir da esquerda: a 
Madrassa-Mesquita do 
Sultão Hassan e a Mes-
quita Al-Rifai, situadas 
no quarteirão histórico 
do Cairo; uma vista 
do oceano através do  
Scrubby Bay lodge do 
Annandale; e dias de 
sonho em Santorini. 
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A piscina do Marea Club, 
no Fasano Angra dos Reis.
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Os marcos que moldaram e mudaram a paisagem do Rio

Arquitetura urbana Refúgio 
al mare

Encravado entre o mar e a Mata 

Atlântica, o Fasano Angra dos Reis 

fica dentro do condomínio Frad.e, na 

exclusiva Costa Verde do Rio de Ja-

neiro. Projetado pelo hypado Studio 

Bernardes Arquitetura, o hotel traz o 

mix de elegância contemporânea e 

minimalismo despojado que defi-

ne os empreendimentos da marca 

Fasano. Madeira e texturas naturais 

pautam todos os ambientes e os 60 

apartamentos do hotel. O estabele-

cimento oferece dois restaurantes 

de conceitos distintos – o pé-na-

-areia Praia e o elegante Crudo – e 

um amplo cardápio de experiências: 

passeios de barco, imersões no spa, 

campo de golfe e trilhas na Mata 

Atlântica com guias são algu-

mas das opções. Para dias de pura 

indulgência e hedonismo. Quartos 

duplos a partir de US$ 410, incluindo 

café da manhã e crédito de US$ 100 

para uso no spa.  – J.A.S.

Como se não bastasse a beleza natural que invade os olhos e a alma, o Rio de Janeiro 

foi eleito como a Capital Mundial da Arquitetura 2020 pela Unesco e sediará o con-

gresso trienal da União Internacional dos Arquitetos (UIA), que tratará de temas 

cruciais da arquitetura, da cultura, do patrimônio e do planejamento urbano susten-

tável. Entre perdas (como o lamentável incêndio que extinguiu o Museu Nacional no 

ano passado) e ganhos (veja a seguir), os marcos arquitetônicos da cidade revitali-

zam paisagens urbanas e fortalecem a vontade de explorar os ângulos revelados por 

traços contemporâneos, modernos e até neogóticos. A tônica mar/montanha, tão 

inerente ao Rio, pontua esses projetos – muitos deles premiados.

Museu de Arte Contemporânea (MAC): 
Erguido em 1996 no alto do Mirante 

da Boa Viagem, na orla de Niterói, 

e projetado pelo grande arquiteto 

modernista Oscar Niemeyer (que 

assinou tantos projetos no Rio, como 

a Casa das Canoas, o Sambódromo, 

o Palácio Capanema etc.), o museu 

de quatro andares em forma de disco 

tem ares futuristas e rampa curvilínea 

escarlate. O arquiteto se inspirou na 

paisagem do entorno, com vistas que 

se abrem para o Cristo Redentor, o 

Pão de Açúcar e a Serra dos Órgãos. 

culturaniteroi.com.br/macniteroi.

Museu do Amanhã: Aberto em 2015 

como parte da série de obras de revi-

talização do Pier Mauá, o emblemático 

museu projetado pelo arquiteto espanhol 

Santiago Calatrava explora a relação en-

tre a cidade e o meio ambiente natural, 

incluindo o edifício, uma grande praça 

circundante e um inusitado balanço que 

se estende sobre a praça e o mar. 

museudoamanha.org.br.  – J.A.S.

Museu de Arte do Rio (MAR): A ideia de 

unir em um arco arquitetônico um ter-

minal rodoviário modernista e o edifício 

vizinho, o Palacete Dom João VI, de estilo 

eclético, com o intuito de formar um pro-

jeto único, foi uma solução brilhante dos 

arquitetos Paulo Jacobsen e Thiago Ber-

nardes. No projeto, uma praça suspensa 

na cobertura reúne os acessos e abriga 

um bar e uma área de lazer. É a partir dali 

que o visitante começa a explorar o mu-

seu, que agitou o calendário de exposi-

ções e ajudou a transformar a paisagem 

do centro do Rio desde sua abertura, em 

2013. museudeartedorio.org.br.

 

Cidade das Artes: Aberta em 2013, na 

Barra da Tijuca, a vanguardista justa-

posição de volumes angulares e curvas 

suspensas sobre um espelho d’água foi 

projetada pelo arquiteto francês Chris-

tian de Portzamparc. As grandes paredes 

de concreto das salas são definidas co-

mo uma interação de volumes e vazios 

emoldurados pelas montanhas ao fundo. 

cidadedasartes.rio.rj.gov.br.

ESCAPADAS VIRTUOSO NEWS
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O ÚNICO RESORT DA RIVIERA MAYA 
FORMADO SÓ POR PISCINAS

Um refúgio incrível para relaxar, rejuvenescer, namorar e jantar em grande estilo. 
Um lugar onde antigas civilizações se encontram e onde a natureza apaixonante do México é 

harmonizada com o toque delicado do Extremo Oriente. 

Mayakoba, Riviera Maya, México

Entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso

Santuário dos Sentidos



REPORTAGENS DE COSTAS CHRIST, ELAINE GLUSAC E JULIANA A. SAAD

Surfista de longa data, estilista e mãe de três filhos, Jada McNeil põe a arte nas ondas com a Nusa Indah Surfboards. As pranchas de 
alto desempenho feitas à mão sob encomenda na costa australiana de Nova Gales do Sul por dois especialistas em shaping mostram per-
sonalidade tanto no oceano quanto nas estampas, com imagens inspiradas nas viagens de McNeil e em seu amor pelos tecidos indonésios. 
A coleção atual conta com colaborações de outras companheiras de água, como Carla Sersale, do hotel Le Sirenuse, na Costa Amalfitana, 
e a designer Lulu de Kwiatkowski, da Lulu DK. Esta última se juntou a McNeil para projetar um conjunto de 20 pranchas para decorar as 

cabanas da piscina do The Cove Atlantis, nas Bahamas. De US$ 1.070 a US$ 1.425; nusaindahsurfboards.com.

Fazedora 
de ondas

Em sentido horário, a partir do alto: as pranchas Cabanas 19 e 9 da série Lulu DK, uma estampa da coleção Palm Beach inspirada na Vogue, Cabana 4, 
Above the Clouds, Cabanas 1 e 13 e duas pranchas desenhadas por Carla Sersale inspiradas no jardim de seu hotel em Positano, na Itália.

ABRIL |  MAIO 2019 11
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 POR AÍ  ARTE & CULTURA 

Os maiores peixes do mundo também estão entre os mais misteriosos. Além 
dos hábitos alimentares dos tubarões-baleia e de seu grande tamanho (o de um 
ônibus escolar), pouco se sabe sobre eles – inclusive quando acasalam ou onde 
dão à luz. Um fato confirmado pelos cientistas marinhos é que de abril a junho, 
na época da lua cheia, essas criaturas majestosas tendem a se reunir em Belize, 
em Gladden Spit, uma parede de corais situada na grande barreira que se projeta 
como um cotovelo no azul profundo do Caribe. Os tubarões se reúnem ali para 
se banquetearem com o resultado da desova das caranhas e das ciobas, em uma 
grande festa no mar. Turtle Inn, um conjunto de 25 moradias à beira-mar na 
vizinha Placencia, organiza passeios de um dia no recife para mergulhadores 
dispostos a nadar com esses gentis gigantes. Quartos duplos a partir de US$ 329, 
incluindo café da manhã e crédito de US$ 100 para uso no resort. Passeio a Gladden 
Spit a partir de US$ 140 para snorkeling e US$ 225 para mergulho.

FESTA DA LUA CHEIA

As minissaias e hot pants da
designer Mary Quant simbolizaram 
o clima descolado da Londres dos 
anos 60. Agora, a grande dama do 
estilo mod está fazendo sua primeira 
retrospectiva – com 200 peças, além 
de acessórios, esboços e fotografias – 
no Victoria and Albert Museum, em 
Londres. A exposição Mary Quant vai 
de 6 de abril de 2019 até 16 de feve-
reiro de 2020. vam.ac.uk.

 LEVE NA MALA 

Inspiração 
para viajar
Bagagens de couro com ar retrô/glamoroso em tons pastel, lisos ou listrados, e looks 
que remetem ao mood 50-60’s das deliciosas fotos do americano Slim Aarons combina-
dos aos cenários de filmes da costa italiana. Gostou? Pois essa é a nova coleção Riviera 
da Globe-Trotter. A marca sintetizou a primavera-verão em sua new collection de malas, 
miniature cases e bolsas a tiracolo, todas de couro colorido, que remetem a dias de 
sol no Mediterrâneo. Fundada há 122 anos na Alemanha e estabelecida na Inglaterra 
desde o início do século 20, a brand é sinônimo de british understated luxury. A rainha 
Elizabeth viaja com suas Globe-Trotter desde a lua de mel, em 1947. As bagagens podem 
ser compradas online e são despachadas (de graça) para globetrotters de todo o mundo. 
Cases a partir de US$ 1.075; globe-trotter.com.

DE VOLTA 
AOS 60

Mary Quant (no centro, à frente) 
e (acima) seu Beauty Bus.

Os tubarões-baleia podem medir até 12 metros 
de comprimento e pesar 20 toneladas.

VIRTUOSO LIFE12
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Diane Bernard
Coletora de algas, 
pioneira em cosméticos 

A amante da natureza Diane Bernard 

vive na Ilha de Vancouver, no Canadá, há 

40 anos. Conhecida localmente como 

Lady Seaweed (“Senhora Alga”), ela 

fundou em 2003 a Seaflora, primeira 

linha de produtos orgânicos certificados 

do mundo produzidos com algas cruas. 

Os hóspedes do Fairmont Empress, em 

Victoria, podem ajudá-la a colher algas, 

aprender detalhes sobre os jardins ma-

rinhos do lugar e depois voltar ao hotel 

para fazer um tratamento no spa com as 

algas coletadas e produtos da Seaflora.

O PRIMEIRO LUGAR AO QUAL LEVO OS AMIGOS: 

Costumo levá-los para visitar nossas 

praias selvagens do sudoeste no Mar 

de Salish. 

MÊS FAVORITO NA ILHA: Abril. Nesse período 

as chuvas de inverno acabaram, pode 

estar surpreendentemente quente e as 

algas estão em pleno crescimento.

TURISTAS SÃO SURPREENDIDOS POR:  Cami-

nhadas difíceis, grandes montanhas e 

animais selvagens.

ALÉM DE FAZER BEM PARA A PELE, ALGAS SÃO BOAS 

PARA: Biocombustíveis, produtos farma-

cêuticos e cordas de pular para crianças. 

UMA FAVORITA DAS SETE ESPÉCIES COLHIDAS 

PELA SEAFLORA: Nossa “alga arco-íris” 

local brilha em tons de azul, vermelho, 

rosa e verde à luz do sol, além de ter 

uma linda textura de seda. 

HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA UM COLETOR 

DE ALGAS: Curiosidade, grande equilíbrio 

em rochas escorregadias e uma boa 

coluna – algas marinhas são pesadas. 

E também não pode ter medo de ursos.

AFORA AS ALGAS, O QUE MAIS TEM NAS ÁGUAS 

DA ILHA: Nossas icônicas orcas, salmão 

selvagem e lindas lontras-marinhas. 

Quartos duplos a partir de US$ 255, in-

cluindo café da manhã e crédito de US$ 100 

para uso no hotel. Coleta de algas e tra-

tamento no spa a partir de US$ 262 por 

pessoa, incluindo transporte.

Diane Bernard a trabalho 
na Ilha de Vancouver.

ABRIL |  MAIO 2019 13



Check-in

  TACOS E BRONZE: Os hóspedes do Las 
Ventanas al Paraíso, resort com 84 quar-
tos em Los Cabos, no México, não precisam 
deixar suas espreguiçadeiras à beira da 
piscina Oasis na hora do almoço: o casual 
Taquería agora leva tostadas e tacos de 
lagosta e tikin xic (peixe seco) até lá. E 
quando chegam ao hotel, todos recebem 
uma margarita e tacos de cortesia no 
deque – que pode muito bem ser a nossa 
nova recepção favorita. Quartos duplos a 
partir de US$ 775, incluindo café da manhã 
e crédito de US$ 100 para uso no spa. 

  BAR SOBRE RODAS: Um ônibus Volks-
wagen vintage estacionado à beira da 
piscina do Andaz Costa Rica Resort, na 
Península Papagayo – apenas esperando 

por seu momento no Instagram –, serve 
como lar do novo bar Victoria. Os barmen 
oferecem sangria espumante e Coco Locos 
(tequila, rum, creme de coco e limão fres-
co) aos hóspedes do exuberante resort 
de 153 quartos. Quartos duplos a partir de 
US$ 595, incluindo café da manhã e crédito 
de US$ 100 para uso no resort.

  BANHOS PÓS-ESQUI: Uma piscina aque-
cida ao ar livre é uma das novidades do 
Hotel Jerome, com 95 quartos, no centro 
de Aspen, que foi recentemente expandido 
e integrou o antigo prédio ao lado, Aspen 
Times. O hotel também inaugurou duas 
suítes residenciais (e um jardim com vista 
para a montanha entre elas) e abriu um 
novo bar do tipo speakeasy subterrâneo, 

o Bad Harriet. Quartos duplos a partir de 
US$ 800, incluindo café da manhã e crédito 
de US$ 100 para jantar.

  MERGULHO NO ESTILO DOS HAMPTONS: 
Neste ano, o Gurney’s Montauk Resort & 
Seawater Spa, de 146 quartos, situado 
no estado de Nova York, remodelará sua 
área de piscinas – cuja maior atração é 
uma de água aquecida com vista para o 
oceano através de janelas retráteis. A refor-
ma planejada inclui uma área de recreação 
infantil, piscinas de água quente, fria e de 
imersão com jatos de água e ainda cinco 
salas de tratamento com terraços para 
massagens à beira-mar. Quartos duplos a 
partir de US$ 290, incluindo café da manhã 
e crédito de US$ 100 para uso no resort. 

A nova cara das 
piscinas de hotéis

Mais do que apenas locais para um rápido mergulho ou preguiçosos banhos de sol, as piscinas dos hotéis de hoje são centros 
polivalentes onde você pode comer, beber e até vivenciar experiências de spa. Entregue-se a essas novas instalações à beira d’água

➊

➋

1-2. O bar Taquería e o apetitoso aperitivo de boas-vindas do resort Las 
Ventanas al Paraíso 3. A piscina de água salgada do Gurney’s Montauk. 

4. O novo e descolado bar do Andaz Costa Rica Resort.

➍

➌
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NEVIS NA TAÇA
Um dia ideal no recém-renovado Four Seasons Resort Nevis agora começa em um bar de 
sucos e termina em um bar de rum. Tome o café da manhã no novo restaurante EsQuilina 
e peça um suco de jaca, graviola ou manga espremidas na hora. Mais tarde, após o jantar 
no mesmo local – que se torna uma brasserie mediterrânea à noite –, vá ao Crowned Monkey 
Rum Bar para uma degustação do amado destilado caribenho. As outras novidades neste 
resort de 189 quartos comprado em 2016 por Bill e Melinda Gates incluem acomodações 
renovadas com detalhes em azul-claro, um saguão reformado e uma doca estendida para fa-
cilitar o acesso aos iates. Quartos duplos a partir de US$ 875, incluindo café da manhã e crédito 
de US$ 100 para uso no resort.

Além de aproveitar as delícias oferecidas como cortesia na 
sala de chocolate e contemplar as estrelas no observatório 
do local, os hóspedes do Soneva Kiri, resort de 34 villas 

em Koh Kood, no sul da Tailândia, agora podem passar a 
manhã na água. Uma nova excursão de lancha de meio dia 

leva os visitantes pelos isolados litorais leste e sul da ilha, com 
paradas tanto planejadas quanto espontâneas em praias secretas e ensea-
das intocadas ao longo do caminho. Os viajantes podem fazer snorkel na 
companhia de coloridos peixes-anjos e espiar os grous-brancos antes de parar 
para almoçar no Noochy Seafood, restaurante parcialmente ao ar livre na vila 
de pescadores de Ao Yai, construída sobre palafitas. No cardápio: carangue-
jo fresco com pimenta preta e arroz cozido, prato que combina bem com uma 
taça gelada de rosé. Quartos duplos a partir de US$ 1.198, incluindo café da 
manhã e crédito de US$ 100 para jantar. Passeio de lancha a partir de US$ 370.

No mar da Tailândia 

No ano passado, um incêndio 
destruiu o pátio do prédio de 1889 
que abriga o Mandarin Oriental 
Hyde Park, em Londres, logo 
após o hotel ter anunciado a 
reforma completa de seus 181 
quartos. Esse marco de Knights-
bridge está pronto para ser 
reaberto em abril deste ano. Seus 
restaurantes estrelados pelo 
guia Michelin (Dinner by Heston 
Blumenthal e Bar Boulud), os 
espaços comuns e o spa já come-
çaram a receber hóspedes em 
dezembro. O hotel aproveitou ao 
máximo seu tempo de inativi-
dade: todos os 450 funcionários 
permaneceram empregados e 
foram incentivados a trabalhar 
em projetos de serviço comu-
nitário local. A equipe somou 
impressionantes 40 mil horas 
de trabalho voluntário em 2018 
e promete contribuir com pelo 
menos mais 10 mil neste ano. 
Quartos duplos a partir de US$ 765, 
incluindo café da manhã e crédito 
de US$ 125 para jantar.

MARCO LONDRINO

Salão de chá Rosebery, do 
Mandarin Oriental Hyde Park, 
reaberto em dezembro.

Passeio nas águas de Koh Kood e (à esquerda) 
as trufas de pimenta vermelha do resort.

Four Seasons Resort Nevis.
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Navios intimistas Apenas suítesCulinária premiada Open bar e vinhos finos

Onde as paisagens de Bali se encontram com as 
mais diversas vistas do seu navio Seabourn. 

E X T R AOR DINA RY WOR LDS

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

SEABOURN VL Apr19 FullPG ad511904 BRAZIL_m.indd   1 21/02/2019   14:42

MA NOVIDADE NO 
skyline de Hong 

Kong: uma torre de 

65 andares abriga o 

Rosewood Hong Kong, aberto 

no mês passado como a ânco-

ra do distrito de artes Victoria 

Dockside, em Kowloon. Dos 

413 quartos e suítes do hotel, 

80% têm vista para o Victoria 

Harbour, assim como a maio-

ria dos oito restaurantes e o 

multinível Asaya – o primeiro 

desdobramento urbano do 

conceito de bem-estar holís-

tico Rosewood. “É uma virada 

de jogo”, diz Charlotte Harris, 

executiva de agência Virtuoso 

em Hong Kong, que recente-

mente visitou o hotel para a 

Virtuoso Life. “A atenção aos 

detalhes é incrível. Não há 

Altas emoções
 À PRIMEIRA VISTA 

Novo hotel de Hong Kong proporciona uma visão inédita da cidade

Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: a localização 
privilegiada do Rosewood Hong Kong, um Harbour View Room 

e o livro Hong Kong: Heritage, Art & Dreams.

nada na cidade como isso.” 

Aqui estão suas impressões.

ROSEWOOD HONG KONG EM 

TRÊS PALAVRAS: Sofisticado, 

elegante e charmoso. 

PRIMEIRA IMPRESSÃO: Eu amo 

a cuidadosa atenção à arte: 

peças de artistas locais e ar-

tefatos históricos podem ser 

encontrados nos quartos e 

nos espaços comuns. O hotel 

associou-se à Assouline para 

lançar um novo livro, Hong 

Kong: Heritage, 

Art & Dreams. 

Está disponível 

para venda na 

boutique Asaya e 

há um exemplar 

em cada quarto.

terraço do lounge, com 

vista para Victoria Harbour, 

é incrível – pode ser o novo 

melhor ponto da cidade para 

ver fogos de artifício.

CONTE-NOS DO BAIRRO. O dis-

trito de Victoria Dockside está 

trazendo a magia de volta a 

Kowloon; o mix de escritórios, 

residências, lojas, museus e es-

paços públicos foi criado sobre 

o antigo Holt’s Wharf. Caminhe 

pelo calçadão à beira-mar até 

o Star Ferry, que oferece um 

dos passeios de balsa mais em-

blemáticos do mundo, ou peça 

ao concierge que faça uma re-

serva para você no Spring Deer 

para provar o pato laqueado 

mais autêntico da cidade.

Quartos duplos a partir de 

US$ 612, incluindo café da 

manhã e crédito de US$ 100 

para jantar ou uso no spa.

Check-in

O QUARTO QUE VOCÊ RESERVARÁ: 

As Harbour Corner Suites 

têm salas de estar separa-

das, banheiros de mármore 

com enormes banheiras e 

vistas incríveis. Essas suítes 

realmente parecem uma 

casa longe de casa.

O QUE A DEIXOU MAIS ENTU-

SIASMADA? Os oito restauran-

tes, que incluem uma casa 

de chá chinesa, um bar tipo 

speakeasy e um gastropub 

indiano. Kowloon é conhecida 

por ter alguns dos melhores 

restaurantes indianos de 

Hong Kong; mal posso esperar 

para ver como o Rosewood irá 

contribuir com esse mix.

O ACHADO MAIS SURPREEN-

DENTE: O Manor Club, no 40º 

andar, um lounge executivo 

para aqueles que estiverem 

hospedados nas suítes. O

VIRTUOSO LIFE16
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LE CIRCULA PELO PLANETA COM A CURIOSIDADE GUIANDO SEU INSTINTO 

e o desejo de fazer mais do que apenas desembarcar e sair para observar o 

óbvio. O holandês Wilbert Das, diretor criativo, hoteleiro e designer, desenvolve 

projetos em diversos países. Para felicidade do Brasil – mais especificamente 

da Bahia –, escolheu Trancoso, “um lugar único, especial”, para moldar à sua maneira 

o Uxua Casa Hotel & Spa, no famoso Quadrado, administrado com o cofundador Bob 

Shevlin, em um “trabalho em progresso incessante”. Aberto em 2009, após Wilbert 

deixar o posto de head criativo global da fashion brand italiana Diesel, o hotel é o 

único que une a tradição do artesanato local (teares antigos e a arte dos índios Pataxó) 

com a alta criatividade conduzida no ateliê de Wilbert, onde ele e sua equipe projetam de 

roupas, acessórios e móveis (vendidos na boutique do Uxua) a casas inteiras. Wilbert 

já foi capa da revista Architectural Digest com a casa que projetou, decorou e mobiliou 

para Anderson Cooper, âncora do canal de notícias americano CNN, em Trancoso. 

Está profundamente envolvido em projetos de sustentabilidade, como o programa de 

ecoeducação MAMA Trancoso. Sua trajetória de viagens iniciou-se aos 16 anos, quando 

pegou uma mochila e foi para Grécia e a Turquia. Ele revela aqui sua melhor experiência 

de todos os tempos. Você vai se surpreender. 

Trancoso é um feliz acidente na minha 
história, com todos os ingredientes de 

um perfeito destino para férias tropicais, 

ainda mais feliz por ser tão remoto e ter 

atraído um grupo de sonhadores preo-

cupados com a preservação do Brasil e 

do mundo, todos com o compromisso 

de manter o local totalmente autêntico, 

em parceria com os moradores. O Uxua é 

uma celebração de Trancoso e um expe-

rimento que visa combinar artesanato e 

tradição com o conhecimento em design 

internacional e criatividade para oferecer 

hospitalidade de classe mundial agrega-

da ao calor natural e à simpatia da Bahia.

 

Descobri Trancoso em 2004. Apaixo-

nei-me pelo vilarejo e por seu astral 

especial e voltei anualmente. Eu viajava 

muito pelo mundo e percebia que 

alguns tipos de destinos tornavam-se 

raros, portanto preciosos. Foi quando 

decidi contribuir com investimento e 

energia para fazer parte da tentativa de 

manter Trancoso um lugar único, dife-

rente de todos. Pensando bem, minha 

vida decidiu por mim.

  

A agência de viagens Virtuoso que me 
auxilia é de São Paulo. Sou amigo de to-

dos lá. Os diretores e consultores planejam 

ótimas viagens para mim. Recentemente, 

Tamiris Larripa organizou uma que foi 

um espetáculo: naveguei pelo Rio Tapajós 

com amigos, uma experiência singular, 

uma aventura incrível pelo Brasil! Gostei 

tanto, que sugeri a todos que amo.

Entrevista

Por que eu viajo
Arte, arquitetura e sustentabilidade são as antenas que 
guiam o diretor criativo e hoteleiro Wilbert Das
ENTREVISTADO POR JULIANA A. SAAD

A partir da esquerda: 
sala de jantar da 
Casa Anderson, no 
Uxua, Bahia, e Das 
no Jardim Exótico 
de Mônaco.
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Viajo para alimentar a imaginação e a 
alma. Por isso, adoro me permitir esco-

lhas espontâneas. Sou guiado por meus 

interesses, claro, mas também por coisas 

totalmente inesperadas, como sugestões 

casuais de amigos, a conclusão de um 

prédio, a abertura de um museu ou o 

convite para participar de um evento.

 

O destino que mais me surpreendeu 
foi Tóquio, pelo absoluto sci-fi, pela for-

ma completamente diferente de viver, 

pela beleza e pela altíssima atenção 

local aos detalhes.

Amo todo o Brasil, mas a Bahia recebe 
meu troféu por sua natureza e história, 

seus elementos africanos combina-

dos com raízes europeias, pela dor e 

tragédia de seu passado e pela incrível 

paixão e a espontaneidade de hoje.

 

Entre os hotéis que mais me encan-
taram no mundo estão o Post Ranch 

Inn, em Big Sur, Califórnia, que tem 

um sense of place ímpar – até hoje me 

lembro dos aromas no ar durante as 

caminhadas matinais que fiz por lá.

O Belmond Governor’s Residence, em 

Yangon, Myanmar, também tem esse 

grande senso do lugar onde está inse-

rido. Adoro o cinema ao ar livre e o café 

da manhã no jardim. E o andBeyond Ba-

teleur Camp, no Masaai Mara, Quênia, 

foi minha melhor experiência de safári 

em Land Rovers abertos. Comida e ser-

viço incríveis e um safári inesquecível. 

“Viajo para alimentar a imaginação e 
a alma. Por isso, adoro me permitir 

escolhas espontâneas.”

Tive uma conexão humana real com os 

rangers e aprendi muito com eles.

  

Minha melhor experiência de viagem 
de todos os tempos foi em Cuba, na 

virada do milênio. Estava com um gran-

de amigo em Cienfuegos e não tínha-

mos nada planejado – o turismo não é 

forte na cidade. Então, fomos convida-

dos para uma festa em uma minúscula 

casa (devia ter 20 metros quadrados no 

máximo) de uma família muito pobre. 

Ficamos lá a noite toda, com mais de 30 

pessoas, bebendo rum caseiro em latas 

de cerveja cortadas, usadas como copo, 

enquanto dançávamos levando choques 

Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: Das em Salento, na Colômbia; 
Parque José Martí em Cienfuegos, em Cuba; e vista de Post Ranch Inn, na Califórnia.
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por conta da fiação defeituosa pendura-

da na parede... E digo que foi o melhor 

momento da minha vida, uma afirmação 

de quão maravilhoso é o contato humano 

genuíno e caloroso.

PARA ONDE VAI?
Meu destino frequente atualmente é o 

México, devido a um projeto que estou 

desenvolvendo ao sul de Puerto Vallarta, 

região que amo cada vez mais. E final-

mente farei uma turnê pela Índia, talvez 

por vários meses, como sempre sonhei. 

Madagascar e Galápagos também estão

no meu radar.   
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SILVERSEA: UM ESTILO DE VIDA ALL-INCLUSIVE

•  Bebidas disponíveis dentro das suítes e 
em todo o navio, entre elas champanhe, 
destilados e vinhos seletos

• Suítes amplas com vista ao mar

• Serviço de mordomo em todas as suítes

• Gorjetas a bordo incluídas

• Atendimento personalizado: há praticamente  
 um membro da tripulação por hóspede

•  Restaurantes de diversas especialidades  
ou com escolha livre de assentos

• Serviço de quarto com tudo incluído

• Wi-Fi em todas as suítes 

•  Palestrantes convidados

Noruega, por Steve McCurry

VENHA DESCOBRIR O ESPÍRITO 
ENCANTADOR DO NORTE DA EUROPA.

DESLUMBRE-SE
DIANTE DE UMA

BELEZA AUTÊNTICA

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.

DESCONTO DE US$ 1.000 POR PESSOA NAS RESERVAS FEITAS ATÉ 31 DE MAIO DE 2019.

Entre em contato com o seu consultor de viagens Virtuoso para reservar a sua suíte e receber benefícios exclusivos.
Esta oferta não pode ser combinada com nenhuma outra. A oferta só é aplicável a viagens específicas. Todos os descontos, tarifas, ofertas, itine-
rários e programações estão sujeitos a alterações sem aviso. Entre em contato com o seu consultor de viagens Virtuoso para consultar os Termos e 
Condições na íntegra.
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Em sentido horário, 
a partir do alto, à 

esquerda: um toque 
dos trópicos no Safari, 
a cozinha do Mur Mur, 

a vida na velocidade de 
Tulum e os camarões 

assados do Arca.

Mesa posta

A cena gastronômica de Tulum está em alta
POR CELESTE MOURE  FOTOGRAFIA DE LUIS GARCÍA

Brincando com fogo

OM TODO RESPEITO ÀS PRESTIGIADAS COZINHAS DA CIDADE DO MÉXICO, DE OAXACA E DE 
Puebla, nos dias de hoje alguns dos pratos mais empolgantes e deliciosos do país se encontram nas 
grelhas e fornos a lenha de Tulum, em meio à primitiva selva de Yucatán. A primeira vez que visitei 
a região foi cerca de 15 anos atrás, quando, como muitos turistas, fiz a viagem de duas horas ao sul 
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de Cancún para explorar as antigas ruínas 
maias de mesmo nome. Naquela época, ha-
via apenas um trecho solitário da estrada, a 
Carretera Tulum-Boca Paila, que separava 
a selva da praia de areia branca, onde um 
punhado de pousadas ecológicas oferecia 
aos citadinos estressados a chance de se 
desconectar e praticar ioga na praia.

Pouco tempo depois, celebridades co-
mo Cameron Diaz, Reese Witherspoon e 
Justin Bieber começaram a visitar o local, 
e a festa tomou corpo. Mas foi só em 2017, 
quando René Redzepi escolheu Tulum 
para a quarta edição pop-up de seu res-
taurante Noma – Londres, Tóquio e Sydney 
vieram antes –, que a cidade se tornou sinô-
nimo de boa alimentação. Você ainda vai 
encontrar pousadas descontraídas, taco 
sem frescuras e iogues aperfeiçoando sau-
dações ao sol na praia, mas agora ambos os 
lados da carretera estão repletos de hotéis-
-design, boutiques independentes e restau-
rantes onde os chefs preparam grandes 
sabores em pequenas cozinhas imersas na 
selva. Em sua próxima viagem à Riviera 
Maia, vá com fome.

O inovador

HARTWOOD
Quando foi inaugurado, em 2010, este res-
taurante ao ar livre, com zero emissão de 
carbono, tinha como conceito a ideia de 
misturar-se ao ambiente, como se tivesse 
existido desde sempre. Pouco mudou ao 
longo dos anos: os visitantes sentam-se à 
luz de velas e o cardápio – ceviche, salada 
de jicama e polvo grelhado servido em fo-
lhas de bananeira são itens recorrentes – 
destaca aquilo que o chef e proprietário 
Eric Werner obtém de pescadores locais e 
fazendas próximas. “Há muitas frutas e le-
gumes recém-explorados em Yucatán”, diz 
Werner. “Nossa meta na vida é compreen-
dê-los e apresentá-los aos nossos clientes.” 
Quilômetro 7,6; hartwoodtulum.com.

Jardim cultivado

CENZONTLE
Este popular restaurante de proprietários 
mexicanos recebe frequentemente os cré-
ditos, juntamente com o Hartwood, pelo 
lançamento da cena culinária de Tulum. 
Se você não souber onde procurar, pode 
perder a entrada – um caminho sinuoso 
cheio de vegetação que leva a um jardim es-
condido. A vibração é descontraída e a fila 
para uma mesa é muitas vezes longa, mas 
vale esperar pelas costelas de porco, que 
são assadas lentamente, temperadas com 

Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: as costelas do Cenzontle; o bar e a 
área de refeições do Arca; um rib eye com cebolas grelhadas do Gitano; e a popular 

Lagoa Kaan Luum, boa para um mergulho. 
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Mesa posta

piscantes que balançam entre as árvores 
dão ao lugar um aspecto de discoteca – 
leve para jantar seus sapatos de dançar. 
Quilômetro 7,5; grupogitano.com. 

No verde e além

WILD
Famosa por produzir festivais de músi-
ca ao redor do mundo, Karen Young mu-
dou-se para Tulum há quatro anos para 
tentar algo novo, e acabou abrindo um 
restaurante na selva. Ela recrutou ami-
gos para ajudarem a criar um lugar que 
combina design moderno e artesanato 
maia local na forma de estruturas de 
madeira e concreto esculturais que se er-
guem do chão como palmeiras. “Há muito 

de abobrinha servida em uma cama de 
verduras refogadas e polvilhada com 
suas flores e sementes tostadas. Quilô-
metro 7,6; arcatulum.com.

Clima de festa

GITANO
Feitos em forno a lenha ou na brasa, os 
pratos compartilháveis do Gitano fun-
dem as tradições culinárias das diversas 
regiões mexicanas de onde vêm os mem-
bros da equipe. O cochito horneado, por 
exemplo, é uma especialidade de Chiapas: 
leva carne de porco assada em molho feito 
com alface, cebola e especiarias como oré-
gano e pimenta poblano. Música ao vivo, 
DJs, globos espelhados, lustres e luzes 

baunilha de Veracruz e pasta de pimenta 
pasilla. Quilômetro 7,3; cenzontletulum.com.

Nômade do Noma

ARCA
O chef Jose Luis Hinostroza, ex-Alinea 
de Chicago e Noma de Copenhague, se 
mudou para Tulum para liderar o pop-up 
de René Redzepi em 2017. Cozinhar em 
forno a lenha com especiarias, ingredien-
tes e frutos do mar de Yucatán caiu-lhe 
tão bem que ele acabou ficando e tor-
nando-se o chef do Arca. Peça um rodí-
zio de pequenos pratos compartilháveis, 
que vão do fogo direto para a mesa, e não 
deixe de provar “The Whole Squash”, uma 
celebração assada da tatuma local, espécie 

Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: o pargo do Wild com mole verde; o chef do restaurante, Stephen Coggio, e a proprietária, 
Karen Young; ceviche de tilápia, esquites de milho, um taco de peixe e um coquetel Ruby Road no Safari; e a Praia de Tulum.

VIRTUOSO LIFE24



vezes com crianças a tiracolo, chegam 
cedo para pegar uma das poucas mesas ao 
ar livre. Vá em um sábado, quando a espe-
cialidade é o churrasco de cordeiro ma-
rinado em um molho rústico de adobo e 
servido de duas maneiras: como tacos ou 
com sopa. Quilômetro 8; safaritulum.com.mx.

Sussurros de Baja

MUR MUR
O nativo de Baja Diego Hernández Ba-
quedano ganhou fama pela primeira vez 
com o restaurante de Valle de Guadalupe, 
Corazón de Tierra, que figurou na lista 
dos 50 Melhores Restaurantes da Amé-
rica Latina. Em seu posto na selva de Tu-
lum, o chef explora suas raízes enquanto 
trabalha com ingredientes indígenas de 
Yucatán. Baquedano oferece um cardápio 
de pratos rústicos lindamente apresenta-
dos, como o pargo temperado com recado 
negro, uma pasta iucateca com pimenta 
malagueta, alho, cominho, orégano e vi-
nagre. Quilômetro 7,5; murmurtulum.com.

potencial nessa área e vários produtos 
excelentes para trabalharmos”, diz o 
chef Stephen Coggio, anteriormente do 
Saison de São Francisco. Ele ressalta que 
não está ali para fazer comida mexicana: 
“Vim para trabalhar com ingredientes 
locais explorando meu estilo de cozi-
nha – a culinária da Califórnia”, diz ele. 
Polvo assado e grelhado sobre um sofri-
to de tinta de lula e agnolotti feito à mão 
com molho de manteiga são apenas dois 
dos destaques resultantes. Quilômetro 10; 
wildtulum.com.

Junto à fogueira

SAFARI 
Um trailer Airstream de 1971, estacionado 
ao lado de uma pequena fogueira, serve 
como cozinha para a “comida de acam-
pamento” do proprietário Luis Aguilar. 
Peixe grelhado, ceviche, tacos al pastor, 
batatas fritas com trufas e cerveja Pes-
cadores gelada estão sempre no cardá-
pio. Locais e visitantes famintos, muitas 

Uma noite no Mur Mur.

DICA
“Deixe espaço na sua mala para 
levar para casa alguns achados 
de Tulum. Minha loja preferida é 
a Caravana, pelas peças de algo-
dão de designers italianos – eles 

também têm uma boutique 
em Mykonos.”

– Shawna Huffman Owen, 
presidente de agência Virtuoso

IR  Os consultores de viagens Virtuoso 

podem trabalhar com a Journey 
Mexico para personalizar aventuras 

em todo o país. Um exemplo de uma 

semana na Riviera Maia: seis noites 

em uma villa de quatro quartos, à 

beira-mar, na Reserva da Biosfera 

de Sian Ka’an. As atividades diárias 

variam de um passeio de barco 

pelos manguezais da reserva a um 

mergulho de snorkel em meio a 

tartarugas-marinhas, passando por 

excursões com guia particular às 

cavernas de Rio Secreto e às ruínas 

de Tulum e Cobá. Saídas todos os 

dias em 2019; a partir de US$ 3.325 

por pessoa para um grupo de quatro 

pessoas, incluindo traslados de ida e 

volta de Cancún. 

FICAR  Viajantes hospedados em um 

dos três quartos da Casa Chakte – 

uma das 14 propriedades da Luxury 
Retreats em Tulum – podem atraves-

sar a rua para jantar no Hartwood ou 

seguir a trilha no jardim da villa pa-

ra uma praia particular. Um serviço 

de concierge ajuda os hóspedes a fa-

zer reserva com chefs particulares, 

além de atender a outras necessidades. 

Casa Chakte a partir de US$ 2.125; 

estadia mínima de três noites.

As 12 casas do Villas of Distinction 

incluem a moderna Villa Verde, 

com quatro quartos, no novo bairro 

de Aldea Zama. Tem janelas do 

chão ao teto, banheiras ao ar livre, 

um terraço na cobertura com lou-

nge e redes e uma piscina com raia 

de 15 metros rodeada de palmeiras. 

Villa Verde a partir de US$ 700; 

estadia mínima de três noites.   

Refúgios com villas na Riviera Maia
UM TEMPO EM TULUM

OUTRAS OPÇÕES
Mais quatro estabelecimentos para jantar e beber 

 O Casa Banana 

prepara um rústi-

co asado argenti-

no com linguiça 

caseira e bife gre-

lhado com chimi-

churri. Quilômetro 

8,5; casabanana

tulum.com.

 No seu caminho 

para o Parque Nacio-

nal de Tulum, pare 

na Kitchen Table 

para quesadillas de 

huitlacoche (trufa 

mexicana). Quilôme-

tro 1,5; kitchentable

tulum.com.

 Para um café da 

manhã sem glúten 

e sem lactose na 

praia, dirija-se ao 

The Real Coco-

nut. Quilômetro 

8,2; therealcoco

nut.com.

 O Todos Santos 

apresenta alguns 

dos melhores (e 

potentes) coque-

téis de mezcal de 

Tulum. Quilômetro 

7,5; casajaguar   

tulum.com.
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Solidão no Delta do Mekong 
perto de Chau Doc, Vietnã.

A vida, 
pura e simples 
Em um cruzeiro pelo Rio Mekong no Vietnã 
e no Camboja, os passageiros se tornam 
mais do que meros espectadores  

POR KIMBERLEY LOVATO   

A PARTE DE TRÁS DE UMA CARRETA, CINCO DE NÓS 
seguram com força os chapéus cônicos de folhas de palmei-
ra na cabeça para evitar que o vento os atire como frisbees 
vietnamitas. “Olá! Olá!”, nos dizem as pessoas à beira da es-

trada enquanto assam milho na espiga e espetinhos de carne em suas 
grelhas. Nossos estômagos roncam. A densa mata ao longo da estra-
da ainda escorre depois da chuva e a missa está em pleno curso na 
igreja Cu Lao Gieng, construída nesta ilha de mesmo nome há quase 
150 anos. Apesar de usarmos o chapéu tradicional, chamado non la, 
somos obviamente visitantes, e isso nos rende sorrisos amigáveis. 

São 16 horas e já visitamos a casa de uma mulher de 70 anos que faz 
chapéus cônicos artesanais (o nome local é non la) em sua varanda, 
bebemos vinho de cobra (parece um whisky potente) em uma ilha no 
Delta do Mekong e vimos um homem moldar chapas de madeira de 
4 metros de comprimento em uma fogueira para fazer sampans, os 
rústicos e onipresentes botes que transportam as pessoas para lá e 
para cá ao longo do Rio Mekong – inclusive nós, nas duas saídas que 
fazíamos por dia com o barco Avalon Saigon.
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ÁGUA, MAR E SOL, SEJA 1 COM A NATUREZ A.
Ocupando uma quadra completa, o 1 Hotel South Beach está localizado em uma extensão infinita e intocada de oceano azul.

Os amantes da água e os que buscam o mar – de todas as idades – se sentirão em casa com um cenário contíguo de quatro piscinas, 
incluindo a mais ampla delas na cobertura à beira-mar de South Beach. Refúgio perfeito para famílias durante todo o ano, o  
1 Hotel South Beach disponibiliza um clube infantil com experiências ecológicas enriquecedoras para suas crianças.

Para a melhor temporada longe de casa, o programa Retreat Collection do 1 Hotel & Homes South Beach oferece a oportunidade de 
relaxar, recarregar as energias e reconectar-se em acomodações de luxo – de duas a cinco suítes, todas inspiradas em elementos da 
natureza. Conexões entre duas suítes King estão disponíveis para reservas através do GDS. Perfeito para famílias, totalizam mais de  
120 metros quadrados.

Se você quer repousar confortavelmente em uma Ultra Sky Cabana à beira da piscina ou descansar sobre um manto de areia e ondas do 
mar, seu lugar é no 1 Hotel South Beach.

Para tarifas e disponibilidade, entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso hoje mesmo – e solicite sua reserva.

Virtuoso_Ad.indd   1 3/13/19   11:40 AM

A
V

A
L

O
N

 W
A

T
E

R
W

A
Y

S

profunda de nossas experiências. Subi-
mos os 300 degraus até Wat Hanchey, 
um complexo de templos do século 8 nos 
arredores de Kampong Cham, no Cam-
boja, e depois nos sentamos de pernas 
cruzadas em esteiras de palha dentro 
de um pagode pintado com a cor do sol 
de verão. A fumaça do incenso se eleva 
em meio a uma brisa morna que sopra 
através das portas abertas, e dois mon-
ges vestidos com roupas cor de açafrão 

as saídas programadas de manhã e de 
tarde são o que nos transforma de es-
pectadores em participantes das cenas 
ao redor. Todos os passeios estão incluí-
dos na tarifa, e guias exclusivos (um no 
Vietnã e outro no Camboja) nos acompa-
nham durante a viagem.  

“Guia” pode não ser a melhor descri-
ção: nossos condutores são contadores 
de histórias, professores, tradutores e fa-
cilitadores para uma compreensão mais 

Lançado em setembro do ano passado, 
o Saigon leva 36 passageiros para aventu-
ras de 13 dias entre Ho Chi Minh City e 
Siem Reap, pela mais extensa hidrovia do 
Sudeste Asiático, força vital dos cerca de 
60 milhões de pessoas que vivem e traba-
lham ao longo de suas margens e afluen-
tes. Com apenas 18 suítes – todas com 20 
metros quadrados e janelas deslizantes 
do chão ao teto –, o barco permanece in-
timista em todo o seu percurso de qua-
se 700 quilômetros. E, graças ao calado 
raso, o Saigon é uma das poucas embar-
cações capazes de navegar (se o nível da 
água permitir) o Tonlé Sap, no Camboja, 
um lago de água doce conhecido pela al-
deia flutuante de Chong Khneas, nosso 
ponto de desembarque para o percurso 
de 16 quilômetros até Siem Reap. 

O barco parece um luxuoso hotel-bou-
tique flutuante, com academia, spa, arte 
e artesanato locais, culinária de alto nível 
e uma equipe simpática e onipresente que 
oferece sucos frescos e toalhas resfriadas 
para combater a umidade. É tentador per-
manecer a bordo durante todo o dia, mas 

Vista da suíte no 
Avalon Saigon.



Cruzeiros
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respondem a perguntas sobre sua vida 
reclusa. Em uma escola na vila de Angkor 
Ban, 50 crianças ansiosas ouvem nossos 
sotaques e praticam inglês. 

É difícil esquecer que, pouco mais de 
40 anos atrás, essa troca nunca poderia 
ter acontecido. Sob o Khmer Vermelho, o 
regime brutal que tirou a vida de mais de 2 
milhões de cidadãos cambojanos no final 
dos anos 70, professores e clérigos eram 
vistos como oposição hostil e eram regu-
larmente executados. Nosso guia cambo-
jano, Virak, relatou memórias de infância 
de balas perdidas zunindo por cima de 
sua cabeça. E o vietnamita Phiem, dire-
tor de cruzeiros do barco, compartilhou 
sua história pessoal como barqueiro após 
a queda de Saigon, em 1975, durante a 
Guerra do Vietnã. Apesar da dura história 
recente desses países, a boa vontade dos 
cidadãos é impressionante. De um sacole-
jante passeio em carro de boi pelo interior 
do Camboja para conhecer fazendeiros às 
visitas ao Museu de Memórias da Guerra 
e aos Túneis de Cu Chi, ambos no Vietnã, 
nossas diversas interações têm um objeti-
vo comum: a conexão humana. 

“Faça perguntas, prove nossa comida, 
nos ensine e aprenda conosco também”, 
diz Phiem.

Vivenciamos ainda experiências a bor-
do, sempre com o apoio da tripulação do 
Saigon, que é uma mistura de vietnamitas 
e cambojanos. O Panorama Lounge do 
barco é uma espécie de sala de recreação 
multifuncional: de dia, os passageiros re-
laxam, checam e-mails e tomam um forte 
café vietnamita; antes do jantar, o barman 
Resmey prepara coquetéis especiais. En-
quanto estávamos ancorados na capital 
do Camboja, Phnom Penh, jovens de um 
orfanato local embarcaram para demons-
trar danças tradicionais. Uma noite, o 
salão se transformou em palco para uma 
sessão improvisada de karaokê com ou-
tros viajantes, e em outra ocasião foi uma 
sala de aula para que Phiem nos apresen-
tasse nosso caminho sinuoso: o Mekong 
nasce a mais de 2,6 mil quilômetros de sua 
origem, no Tibete, flui pela China e depois 
ao longo das fronteiras de Laos, Mianmar 
e Tailândia, até passar pelo Camboja e en-
tão chegar ao Vietnã, onde se espraia no 

COMO CHEGAR Barcos per-

correm o Rio Mekong 

durante todo o ano, tan-

to no sentido sul quanto 

no norte, normalmente 

partindo de Ho Chi 

Minh City ou de Siem 

Reap, aonde se chega 

de avião ou de carro. O 

Avalon Saigon navega 

40 semanas do ano, 

com saídas regulares 

entre setembro e maio 

e menos frequentes 

durante o inverno.  

NAVEGAR O Avalon Saigon, 

para 36 passageiros, 

da Avalon Waterways, 

tem a mesma largura 

e comprimento que os 

outros barcos que per-

correm o Mekong, mas 

transporta metade das 

pessoas. A viagem de 

13 dias entre Ho Chi 

Minh City e Siem Reap

que figura nesta repor

tagem inclui três dias 

pré-cruzeiro em Ho 

Chi Minh City, demons-

trações de culinária, 

visitas a fazendas em 

Kampong Tralach e 

muito mais. Saídas em 

diversas datas até 6 de 

abril de 2020; a partir 

de US$ 3.539. 

Na viagem de oito dias 

entre Siem Reap e Ho 

Chi Minh City feita 

pelo AmaDara, barco 

para 124 passageiros 

da AmaWaterways, 

os destaques englo-

bam uma visita ao 

Palácio Real de Phnom 

Penh e uma cerimônia 

de bênção budista 

em Oudong. Saídas 

em diversas datas 

até 28 de dezembro 

de 2020; a partir de 

US$ 2.299.

FICAR Hospede-se an-

tes ou depois do cru-

zeiro no Belmond La 
Résidence d’Angkor, 

com 59 quartos, um 

retiro à beira do rio em 

Siem Reap. Angkor 

Wat e outros templos 

impressionantes do 

Camboja ficam perto, 

mas a exuberante 

área da piscina do 

hotel e o Kong Kea 

Spa são razões ten-

tadoras para um dia 

de descanso. Quartos 

duplos a partir de 

US$ 255, incluindo 

café da manhã e uma 

massagem cortesia 

de 60 minutos para 

duas pessoas. 

Cruze o Vietnã e o Camboja pela água
NAVEGANDO NO MEKONG

Em sentido horário, a partir do alto, 
à esquerda: frutos do mar no Avalon 

Saigon, o Panorama Lounge do 
barco e seu exterior e o templo de 
Wat Hanchey. Na página ao lado: a 

prefeitura de Ho Chi Minh City.
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Desfrute de um pedaço de paraíso em Dubai  
e relaxe num conforto luxuoso com vistas incríveis 
para o mar. Escolha entre o Burj Al Arab Jumeirah, 
o hotel mais icônico do mundo, uma experiência 
de luxo palaciano no Jumeirah Al Qasr ou  
uma experiência árabe contemporânea  
no Jumeirah Al Naseem.

MEMORÁVEL 
UMA JORNADA QUE FICARÁ  
COM VOCÊ PARA SEMPRE

Para reservas ou mais informações, entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso
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imagino, para a maioria das pessoas que 
conhecemos aqui, que passam os dias 
transportando produtos ou artesanato pa-
ra o mercado ou lutando contra os fluxos 
e refluxos do Mekong, que determinam 
as colheitas da estação. Esses encontros 
são tanto chances para reforçar uma nova 
perspectiva quanto lições de gratidão 
pela oportunidade de vivenciá-los.

O trinado de motores de popa quebra 
o silêncio no deque do barco; tudo está 
quieto, exceto pelo ruído arrítmico de 
uma rede de pescar pousando na água. O 
sol se eleva para preencher os contornos 
escuros da vegetação ribeirinha e das 
palafitas, enquanto o rio e o céu se ilu-
minam como num devaneio. Do nada, 
os sampans surgem no rio carregando de 
tudo: de pirâmides de jaca a crianças que 
acenam e gritam “olá!”. Saúdo de volta. 
É a lembrança mais valiosa que vou levar 
para casa, esses lembretes diários de que 
a felicidade não vem de adquirir mais, 
mas das maravilhas acumuladas quan-
do viajamos com o coração e os olhos 
bem abertos.  

de minutos. Os pescadores também se 
sentem maravilhados com esse show ma-
tutino da Mãe Natureza ou são apenas as 
circunstâncias de trabalho que os fazem 
levantar tão cedo? Quer casuais, quer 
programadas, essas interações evocam o 
privilégio da viagem, um prazer proibido, 

Delta do Mekong, um vasto e pantanoso 
labirinto de ilhas, vilarejos flutuantes e 
plantações de arroz. Em vietnamita, o 
Mekong é chamado de Rio dos Nove Dra-
gões, uma referência às nove bocas que 
expelem suas águas no Mar da China Me-
ridional. Mas Mãe dos Rios, como às vezes 
é chamado na Tailândia e no Laos, pare-
ce mais adequado, já que são muitos que 
usufruem de seus recursos. 

Antes de nossa última sessão matinal 
de tai chi, o céu vai do azul-marinho ao 
carmim e depois fica rosado em questão 

DICA
“Um cruzeiro no Rio Mekong é uma 
experiência reveladora. Recomendo 
planejar uma viagem entre agosto e 

novembro – temporada das cheias –, 
que é a melhor chance de navegar 
o Lago Tonlé Sap e conhecer suas 

incríveis casas sobre palafitas.” 

– Cathy Dorton, 
consultora de viagens Virtuoso
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BRISA DO MAR CARREGA O AROMA 
de limões aquecidos pelo sol e man-
jericão fresco ao longo da Riviera 
di Levante, na costa noroeste da 

Itália. Destino de férias popular, esse tre-
cho de 120 quilômetros da Riviera Italiana 
começa a leste de Gênova e termina logo de-
pois do Golfo de La Spezia, também conhe-
cido como “Golfo dos Poetas” em virtude 
do número de escritores que se inspiraram 

O melhor
de Cinque 
Terre
Quando o navio atraca, um 
plano para escapar das mul-
tidões é fundamental nessas 
vilas dignas de cartão-postal 
na costa da Itália
 
POR INGRID K. WILLIAMS

Vistas vibrantes 
de Vernazza.

em sua beleza. Esse paraíso de clima quente, 
que chamei de lar por mais de uma década, 
agora é um destino de cruzeiros devido à sua 
proximidade com as Cinque Terre, cinco an-
tigas vilas de pescadores empoleiradas em 
penhascos em uma faixa acidentada do lito-
ral. Patrimônio Mundial da Unesco e frágil 
tesouro natural, Cinque Terre é praticamen-
te livre de carros, mas é facilmente acessível 
por meio de trem ou barco, e também a pé. 
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Para evitar as multidões de turistas e 
mergulhar mais fundo nessa região fas-
cinante, chegue com um plano e um par 
de tênis. Uma extensa rede de trilhas 
para caminhada liga as aldeias entre si, 
enquanto balsas percorrem as cintilan-
tes águas costeiras, proporcionando um 
dia de explorações ao ar livre com par-
tidas de Portovenere ou La Spezia, onde 
atracam os navios maiores. 

9h Se você chegar de barco ou de trem, 
faça de Vernazza sua primeira parada 
em Cinque Terre. Indiscutivelmente a 
mais bela das cinco aldeias, enche-se 
cedo com visitantes que passam o dia 
na região. Aproveite, então, o sossego da 
manhã em um passeio pelas ruas estrei-
tas e de pórticos arqueados, passando 
pela igreja em tons de limão e ao longo 
do pequeno porto, onde botes de cores 
branca e turquesa balançam atracados 
ao cais de pedra. Beba um cappuccino na 
praça à beira-mar ou junte-se aos apo-
sentados do lugar, que fazem o primeiro 
mergulho do dia na água cristalina. Em 

O Sentiero Azzurro 
(Trilha Azul), de Mon-
terosso a Vernazza.

TIRE FÉRIAS DO SEU CELULAR
Algumas vezes você escolhe um destino por uma razão específica: para celebrar

uma data especial, para visitar amigos ou para conhecer uma cidade nova.
Outras vezes, você simplesmente precisa se desligar, relaxar. É para isso que

estamos aqui. Loews Hotels, sua melhor opção nos Estados Unidos e no Canadá.

Orlando, San Francisco, Seattle, Toronto
GDS Code: LZ



Porto de chegada

(procure placas para o Consorzio Ma-
rittimo Turistico) e navegar pela costa 
admirando o panorama incomparável de 
aldeias do tamanho de um selo postal entre 
falésias íngremes. Ao longo do caminho, 
espie enseadas escondidas, capelas solitá-
rias no alto de morros, olivais e vinhedos 
subindo pelas encostas. Admire Vernazza 
de novos ângulos e aviste a cidade de Cor-
niglia (a única de Cinque Terre sem porto) 
antes de chegar a Manarola.

16h Desça em Manarola para um aperi-
tivo à tarde no Nessun Dorma, um café 

e guarda-sóis coloridos revestem a exten-
sa praia de areia e seixos. Refresque-se 
com um gelato ou um mergulho no Me-
diterrâneo e depois junte-se aos mora-
dores em uma passeggiata descontraída 
ao longo do calçadão à beira-mar. 

14h A maneira mais prazerosa de ver 
Cinque Terre é da água. Seja a bordo de 
um iate particular, seja de uma balsa 
pública, as vistas são as mesmas: estu-
pendas. O jeito mais fácil é pegar o ferry 
que parte de hora em hora do cais ao 
lado do Centro Histórico de Monterosso 

seguida, suba a escada estreita até Castel-
lo Doria, uma antiga fortificação à beira-
-mar com vistas espetaculares da costa.

10h Encha uma garrafa de água antes de 
deixar a massa turística para a cami-
nhada de três quilômetros de Vernazza 
a Monterosso al Mare, a vila mais ao 
norte de Cinque Terre, ao longo da po-
pular Sentiero Azzurro (Trilha Azul). 
A subida é moderadamente árdua, por 
uma trilha empoeirada, mas seu esfor-
ço será recompensado com impressio-
nantes vistas panorâmicas de Vernazza. 
Continue pela paisagem exuberante, 
passando por pomares de frutas cítricas 
e vinhedos em terraços equipados com 
carretas monotrilho que transportam 
as uvas colhidas à mão por encostas 
vertiginosamente íngremes. Depois de 
uma caminhada de cerca de uma hora e 
meia, Monterosso aparecerá. 

MEIO-DIA Um promontório divide Monte-
rosso, a maior cidade de Cinque Terre, em 
duas partes, a antiga e a nova. Comece a 
explorar a Cidade Velha, aninhada entre 
colinas verdejantes, com suas casas mul-
ticoloridas, a praia de seixos e carruggi 
medievais (vielas ultraestreitas). Pare na 
Focacceria Il Frantoio para um lanche de 
pan fritto (massa de pizza frita recheada 
com queijo) e, em seguida, suba ao monas-
tério no topo da falésia para admirar uma 
coleção de obras de arte que incluem uma 
pintura de Van Dyck. Um túnel leva à par-
te mais nova da cidade, conhecida como 
Fegina, onde fileiras de espreguiçadeiras 

Junte-se a Claudine 

Pépin, filha do chef 

Jacques Pépin, para uma 

navegação epicurista 

de dez dias, de Roma a 

Barcelona, no Sirena, da 

Oceania Cruises, navio 

para 684 passageiros 

que emerge de uma 

reforma de US$ 100 

milhões feita em maio 

e lança âncora em La 

Spezia, a oito minutos 

de trem de Cinque Terre. 

Saída: 15 de julho; a 

partir de US$ 2.499.

Cruzando o Mediterrâ-

neo de Monte-Carlo a 

Roma, a viagem de nove 

dias da Crystal Cruises 

no Crystal Serenity, para 

980 passageiros, inclui 

uma parada na vila de 

Portovenere, ao sul de 

Cinque Terre, com várias 

opções de passeios em 

terra para as cinco aldei-

as, de excursões a pé a 

degustação de vinhos 

em um vinhedo local. 

Saída: 23 de agosto; a 

partir de US$ 4.030.

Navegue pelas rivieras 

italiana e francesa de 

Roma a Nice em um 

cruzeiro de oito dias a 

bordo do SeaDream I, 

para 112 passageiros, 

navio da SeaDream 
Yacht Club que tam-

bém ancora em Porto-

venere. De lá, partem 

balsas públicas e ex-

cursões particulares 

de barco para Cinque 

Terre. Saída: 28 de 

setembro; a partir de 

US$ 4.699. 

Como ver esta fatia da costa italiana
NAVEGUE ATÉ AS CINQUE 
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A boa vida e (à direita) um 
limoncino spritz no Nessun 

Dorma, em Manarola.
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Situado no litoral de Miami, o SLS South Beach é um 
hotel-boutique à beira-mar com toques de design 
de Philippe Starck e Lenny Kravitz. Divirta-se em 
Hyde Beach, que oferece mais de 745 metros qua-
drados de piscina, praia, espaços cobertos e áreas 
ao ar livre, de preferência provando um dos criati-
vos coquetéis do bar. No The Bazaar, restaurante 
de renome mundial do chef José Andrés, premiado 
pelo James Beard Award, delicie-se com uma vibrante mistura de cozinha sofisticada e ambiente 
festivo. Caso você queira provar alguns dos melhores pratos da comida japonesa de Miami, não 
perca o Katsuya, do chef Katsuya Uechi, e seu ultramoderno bar no andar de cima, o Dragon 
Lounge, especialista em saquê artesanal e drinques autorais. Qualquer que seja seu destino no 
SLS South Beach, você sempre poderá contar com serviço acolhedor, estilo impecável e uma 
nova definição de luxo. 

Entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso para reservar sua estadia. 
Estamos ansiosos para recebê-lo!

1701 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33139 U.S. 
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para provar a farinata, uma especialida-
de local parecida com pão, mas feita de 
grão-de-bico. No La Pia Centenaria, es-
pecialista em farinata desde 1887, pane-
las de cobre gigantes retiradas do forno a 
lenha produzem discos que são fatiados 
para que se possa levar; experimente 
a versão salgada coberta com pesto ou 
queijo cremoso stracchino.  

no topo de uma falésia que serve spritzes 
em um jardim ao ar livre com vista para 
o porto da cidade e seu conjunto de ca-
sas em tons pastel empoleiradas sobre 
o mar azul-turquesa. Se você quiser co-
nhecer mais uma vila, pegue o trem até 
Riomaggiore, a uma estação de distân-
cia, e suba os degraus íngremes até A Pié 
de Ma, um wine bar construído sobre 
rochas que se projetam acima da água, 
onde você pode beber vinhos naturais 
do produtor local Walter De Battè no 
terraço enquanto observa as ondas ba-
tendo no penhasco logo abaixo. 

18h Por mais charmoso que seja qualquer 
um de seus vizinhos do norte, Porto-
venere merece um desvio por suas im-
pressionantes atrações históricas, como 
o morro Castello Doria, a Chiesa di San 
Pietro, uma igreja de fachada listrada 
do século 12, e uma gruta castigada por 
ondas hoje dedicada ao poeta inglês 
(e lendário nadador) Lord Byron. Os que 
retornam aos navios em La Spezia de-
vem dirigir-se antes ao centro da cidade 

DICA
“O Nessun Dorma, em Manarola, 
promove uma aula para ensinar 
a fazer pesto. Os participantes 

colhem manjericão fresco e 
aprendem a fazer o pesto autên-

tico usando almofariz e pilão. 
Depois, desfrutam do almoço 

com vinho – e do mar da Ligúria 
rugindo abaixo.”  

– Leslie Parker, consultora de 
viagens Virtuoso

Pausa doce 
em Monterosso.

PUBLICIDADE



Na minha mala

Heidi Merrick sempre leva um traje de banho – e um vestido
RETRATO DE SAM FROST

DESIGNER DE MODA HEIDI 

Merrick cresceu em Carpin-

teria, na Califórnia, com 

o mar em seu quintal (e 

o lendário criador de pranchas de 

surfe Al Merrick como pai). “Um 

dia passado à beira-mar é o dia 

perfeito para mim”, diz essa mãe de 

dois filhos que agora vive no bairro 

de Silver Lake, em Los Angeles. Ela 

hoje passa o tempo supervisionan-

do sua marca homônima de trajes 

de banho e vestidos descontraídos 

e comandando sua boutique no 

centro de L.A. Viajar, diz ela, é “o ca-

minho mais rápido e mais honesto 

para ter uma perspectiva na vida.” 

Merrick e sua família passam os fins 

de semana fora, muitas vezes em 

suas terras ao norte da cidade, mas 

sua melhor amiga desde os 14 anos 

é sua companheira de viagem mais 

frequente, com quem vai a lugares 

como Nova York (onde se hospeda 

no St. Regis), México e outros des-

tinos. No horizonte: uma viagem ao 

Japão para explorar spas. Sobre seu 

estilo de viagem, ela diz: “Eu sempre 

me visto adequadamente para viajar 

de avião. E sempre levo um traje de 

banho e um vestido. Sim, às vezes 

levo mais do que preciso”.

NÃO SAIO DE CASA SEM: 

Mala de Kendall 
Conrad. É uma designer 

icônica de Santa Bárba-

ra, na Califórnia. 

2. Meu maiô Heidi 
Merrick Vicent é o que 

mais recebe elogios. E 

posso facilmente pôr um 

vestido de verão por cima 

para jantares na praia.

3. O hidratante facial 
da Labbe Après Surf é 

um óleo à base de plan-

tas que uso depois de 

surfar para evitar danos 

causados pelo sal. (Po-

nho um pouco no meu 

cabelo também, para 

que fique mais vivo.) 

4. O conjunto de 
minióleos corporais da 
Esker é perfeito se você 

estiver levando apenas 

bagagem de mão. 

5. Eu visto um mole-
tom preto Heidi Merrick 
SRF LA no avião. Uso 

também para dormir e 

sobre o maiô quando o 

sol se põe.

6. Um livro cativante. 

Atualmente estou lendo 

Dias Bárbaros: Uma Vida 

no Surfe, de William 

Finnegan, uma leitura 

obrigatória para qualquer 

surfista que adora viajar.

7. O perfume Oud 
Velvet Mood, da Maison 
Francis Kurkdjian Paris. 
Esse aroma sempre me 

faz sentir-me em casa. 

8. Lápis Derwent 
Graphic 6B-4H para 

fazer esboços quando 

me sinto inspirada – o 

que espero que ocorra 

diariamente!    

Meus itens essenciais

7.

4.

5.

8.

1.
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JACKSON HOLE, WYOMING

Caldera House

Cada suíte inclui uma cozinha gourmet 
e espaço ao ar livre com vistas espe-
taculares das montanhas. Nade na 
piscina aquecida de borda infinita. 
Relaxe na sauna seca de cedro ou 
em um tratamento de spa. Saboreie 
uma refeição rápida no Southcable 
Cafe ou a excepcional cozinha italia-
na do Old Yellowstone Garage.

AMENITY VIRTUOSO: Um jantar 
para duas pessoas, a cada estadia.

Um hotel-boutique só  
com suítes localizado na  

base do Jackson Hole 
Mountain Resort

Desfrute de treinamento personali-
zado e aulas especializadas, seguidas 
por tratamentos de spa relaxantes. 
As acomodações tranquilas e areja-
das são como templos para dormir 
e rejuvenescer. Experimente elixires 
estimulantes, coquetéis clássicos 
e refeições saborosas feitas com 
ingredientes frescos e sazonais.

AMENITY VIRTUOSO: Crédito de 
US$ 100 para uso no hotel.

Luxo em alto estilo na área  
de Hudson Yards, no  

West Side de Manhattan

NOVA YORK

Equinox Hotel,  
Hudson Yards, New York City  

Refúgios luxuosos em Cabana 
Row, onde já se hospedaram 

celebridades como Frank 
Sinatra e Elizabeth Taylor

Com vista para o mar ou para a 
cidade, os quartos possuem janelas 
panorâmica e são banhados por luz 
natural. Desfrute de pratos medi-
terrâneos com peixes e frutos do 
mar frescos no terraço do Mare ou 
relaxe em uma cabana à beira-mar, 
a poucos passos das piscinas e das 
praias reluzentes.

AMENITY VIRTUOSO: Crédito de 
US$ 100 para alimentos e bebidas 
por estadia.

SURFSIDE, FLÓRIDA

Four Seasons Hotel 
at The Surf Club

Descubra mais de 1.300 hotéis e resorts em todo o mundo, onde os                  
viajantes Virtuoso desfrutam destes benefícios exclusivos: 

UPGRADE DE QUARTO, SE DISPONÍVEL • CAFÉ DA MANHÃ PARA DUAS PESSOAS •  

EARLY CHECK-IN E LATE CHECK-OUT, SE DISPONÍVEL • WI-FI GRATUITO •  

AMENITY VIRTUOSO

PUBLICIDADE

NOVAS E NOTÁVEIS 
 EXPERIÊNCIAS DE ESTADIA



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

a pesca do dia, crianças 
na ilha de Dravuni, raiz 

de kava, Fiji vista de cima, 
lembranças do mar, a praia 

particular de Kokomo e 
seu hidroavião.
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AZUL

TUDO 
OS pLAnos de um REsort 
PARa MANTEr um peQUeno 
PEDAçO DE FIJi iNTocado

POR AMIEE WHITE BEAZLEY 
fotogRAFIA de koREna bolding sinnett
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Rumando para o sudeste, 
nosso helicóptero sobrevoou 
montanhas exuberantes, fai-
xas de mar índigo e labirintos 
de coral caleidoscópicos. A 
cada minuto que passava, a 
imensidão do Pacífico Sul 
tomava conta: os azuis do 
oceano pareciam mais pro-
fundos e as ilhas remotas, com 
suas praias de areia branca, 
ficavam cada vez mais dis-
tantes umas das outras. 

Embora Fiji seja conhecida 
há anos por suas belas praias 
e pelos resorts, ainda há 
lugares para além das princi-
pais ilhas, onde as pessoas e a 
paisagem parecem distantes 
do mundo moderno. Yauku-
ve Levu – a ilha que abriga 
Kokomo – é uma delas. O 
bilionário australiano Lang 
Walker a visitou em uma via-
gem de iate e ficou encantado 
com o seu porto profundo 
e protegido, a vida marinha 
abundante e as pessoas que 
a chamam de lar. Ele abriu 
Kokomo, seu retiro de 26 
villas, pouco depois, em 2017. 
É o primeiro resort de luxo 
no grupo de ilhas Kadavu de 
Fiji, conhecido pela proximi-
dade com o Grande Astrolá-
bio, quarto maior sistema de 
recifes de coral do mundo. 
Os recifes, sonho de todo 
mergulhador, são o lar de uma 
variedade de espécies, de 
golfinhos-rotadores e baleias-
-jubarte a arraias-manta e 
tubarões-cinzentos.  

Minha chegada a Kokomo 
começou com uma viagem de 
carrinho de golfe até o lounge 
Beach Shack, onde dezenas de 
membros da equipe gritaram 
“Bula!” (uma saudação fijiana 
comum que significa “olá” 
ou “votos de boa saúde”) e 
abandonaram o que estavam 
fazendo para me receber, junto 
com os outros novos hóspe-
des, com música tradicional, 
guirlandas de flores e água de 
coco. Eu os ouvi, mas minha 
atenção foi desviada para a 
água – a mais reluzente, mais 
azul e mais clara que já vi. Não 
havia um barco ou outro 
visitante à vista.

Minha villa era meu próprio 
santuário fijiano: dentro das 
acomodações de um a seis 
quartos do resort (que são 
construídas com materiais 
locais e de origem sustentá-
vel), móveis contemporâneos 
e pinturas abstratas do artista 
residente Chris Kenyon estão 
dispostos sob vigas de madei-
ra amarradas com uma corda 
tradicional feita de fibra de 
coco chamada magimagi. Do 
lado de fora, além da piscina 
privativa de borda infinita, 
uma rede pendurada entre 
dois coqueiros acenava para 
mim. Um caminho levava à 
praia e ao chamado House 
Reef – o recife junto à costa 
pertinho do hotel –, onde os 
hóspedes podem nadar ou 
fazer snorkel.

A VISÃO DE WALKER PARA 
transformar Kokomo em um 
veículo de conservação am-
biental e cultural começou 
com o Grande Astrolábio. 
Ele contratou a bióloga 
marinha, conservacionista 
e instrutora de mergulho 
Cliona O’Flaherty para aju-
dar a proteger o House Reef 
do resort, uma área de 200 
metros de largura em torno 
de Kokomo onde a pesca é 
proibida. Ela e sua equipe 
desenvolveram um viveiro 
nas águas rasas no qual são 

São 45 minu-

tos de voo 

para CHegar a 

KoKOmo Private 

IsLAnd partindo 

de Viti Levu, a prin-

cipal iLHa de FIJi. 

A visão de WaLKer para 
tRAnsformar KoKOmo em um

 veícuLO de ConseRVAção 
ambienTAL e cultuRAl começou

 com o GRAnde AstroLÁbio.

cultivadas amostras de corais 
vivos do recife. Com auxílio 
dos hóspedes, que ajudam a 
implantar espécimes juvenis 
no viveiro, foram cultivados 
mais de 2 mil invertebrados 
marinhos, posteriormente 
replantados no House Reef.

“Com o aumento da tem-
peratura da água devido ao 
aquecimento global, os co-
rais de todo o mundo estão 
descolorindo e morrendo”, 
diz O’Flaherty. “O programa 
de restauração dos recifes 
mantém a saúde do House 
Reef de Kokomo, que é onde 
realizamos a maior parte 
de nossos treinamentos de 
mergulho e snorkeling.”

As águas ao redor de Yau-
kuve Levu são fonte de sus-
tento para os moradores da 
ilha há anos. Para Kokomo, 
representam uma oportu-
nidade para agir de forma 
sustentável. O chef-executivo 

Anthony Healy recentemen-
te ajudou o resort a se tornar 
o primeiro membro fijiano 
do Dock to Dish, um progra-
ma da Fundação das Nações 
Unidas que conecta a pesca 
em pequena escala e cadeias 
locais de fornecimento de 
frutos do mar a resorts e res-
taurantes em todo o mundo. 

Os hóspedes podem ver 
esse programa em ação em 
uma visita às ilhas vizinhas 
de Buliya e Dravuni, onde en-
contram pescadoras que, há 
várias gerações, capturam 
uma espécie local chamada 
bussa usando linhas e an-
zóis com iscas de pão. Elas 
trabalham com água até os
joelhos na lagoa. Essa técnica 
está desaparecendo entre os 
habitantes locais, explicou 
Healy, enquanto os fijianos 
mais jovens se tornam depen-
dentes de alimentos processa-
dos e congelados importados 
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da Ásia. Ao dar-lhes uma saída 
para vender bussa, Kokomo 
criou um incentivo financeiro 
para essas mulheres continua-
rem sua prática e transmiti-las 
a seus filhos. 

Healy e sua equipe servem 
bussa fresco nos três restau-
rantes de Kokomo – o Beach 
Shack, o Pool Cabana e o 
charmoso Walker D’Plank, 
um espaço especializado em 
servir a pesca do dia inspirado 
nos bares de praia favoritos 
de Walker em todo o mundo. 
Para se abastecer de peixes 
maiores, Kokomo emprega 
seus próprios pescadores, 
além de comprar de aldeias 
locais e organizar pescas 
entre os hóspedes. Um dia, eu 
peguei uma cavala de 13 quilos 
(com uma ajuda significativa 
da tripulação), e no Walker 
D’Plank o chef a preparou 
para mim acompanhada de 
verduras, brócolis e ervilhas 
cultivadas na horta orgânica 
do lugar, com 20 mil metros 
quadrados de área. 

OS DIAS EM KOKOMO GIRAM
em torno da água – até mesmo 
aulas de ioga são realizadas à 
beira-mar, e os tratamentos 
no Yaukuve Spa Sanctuary 
incorporam algas, minerais 
marinhos e conchas. Tudo é 
personalizado, e a equipe faz 
com que os hóspedes se sin-
tam imediatamente em casa.

“Sua simpatia é parte do 
seu DNA”, diz o gerente-geral 
de Kokomo, Martin Persson, a 
respeito do staff, todo compos-
to de fijianos. “Há uma felicida
de natural e um senso de hospi-
talidade sempre presentes.”

É aí que reside o princípio 
central da sustentabilidade 
praticada em Kokomo: apo-
iar a cultura das pessoas que 
viveram e trabalharam na 
ilha por gerações. Certa 
manhã, embarcamos para a 

Em sentido horário, a partir do alto, à 
esquerda: o chef-executivo Anthony 
Healy, um chalé de praia nada usual, 
frutos do mar frescos do Walker D’Plank 
e a banheira de uma das villas. Na pá-
gina ao lado: restauração de corais em 
ação no House Reef.
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entrelaçada nessa trama 
também. Quando chegamos 
à cachoeira de 50 metros de 
altura, Viliame me ajudou a 
escalar as rochas para que 
eu pudesse mergulhar nas 
águas quentes que nascem 
em sua base.

Na hora de deixar o resort, 
o staff de Kokomo novamente 
se alinhou para se despedir 
de nós com música. O hidro-
avião do resort aguardava 
no final do cais, enquanto 
todas as pessoas com quem 
caminhamos, nadamos, pes-
camos e rimos se juntaram 
para nos dizer adeus. A mú-
sica deles contava uma his-
tória tradicional de ami-
zade e falava do quanto eles 
tinham orgulho de compar-
tilhar sua casa. Subi a bordo 
e, à medida que o resort se 
desvanecia no horizonte, eu 
torcia para que seu povo e 
seus recifes perdurassem.

vizinha Kavala Bay, onde
nosso guia, Viliame Ikatamata 
(que atende pelo apelido auto-
proclamado de “Bill Gates”), 
nos levou – descalço – por uma 
caminhada de duas horas até 
uma cachoeira no alto de uma 
colina. Ao longo do caminho, 
ele nos mostrou um papagaio 
vermelho que voou por cima 
de nós, desenterrou a famosa 
raiz de kava, que é usada em 
todas as ilhas para fazer chá 
cerimonial, nos apresentou 
famílias que conhecia há anos 
e nos contou como os fijianos 
dependem uns dos outros 
para sobreviver.

“Se não tivermos dinhei-
ro, tudo bem. Podemos pes-
car para comer”, disse ele. 
“Mas se não tivermos nossas 
famílias, vamos morrer.”  

Apenas passar alguns dias 
com esses f ijianos revela 
sua conexão com a água, a 
terra e o outro. E eu me senti 

IR Com temperaturas médias na casa dos 25 graus, Fiji é uma 

boa ideia durante todo o ano. A alta temporada – quando é mais 

quente e seco – ocorre entre julho e setembro. Viajantes brasilei-

ros podem embarcar em conexões pela Fiji Airways para o aero-

porto de Nadi a partir de Los Angeles, Auckland e outras cidades; 

muitos resorts de ilhas particulares (inclusive Kokomo) oferecem 

traslados de avião, barco ou helicóptero partindo de lá.

FICAR Os hóspedes do Kokomo Private Island Fiji, com 26 villas, 

podem ocupar seus dias com passeios para pescar e mergulhar, 

caminhadas, visitas a aldeias, fretamento de barcos privados 

e muito mais. No kids club do resort, os jovens viajantes apren-

dem detalhes sobre a conservação dos recifes de corais e 

participam das atividades de plantação dessas criaturas mari-

nhas. Villas a partir de US$ 2.500, incluindo todas as refeições 

e bebidas não alcoólicas, algumas atividades, um tratamento 

cortesia de 45 minutos no spa e crédito de US$ 100 para uso 

no resort. 

Em Laucala Island, a 50 minutos de avião particular de Nadi, 25 

villas construídas com materiais locais são cercadas de flores-

tas tropicais, coqueirais e praias isoladas. A bure kalou (casa do 

espírito) do resort oferece apresentações culturais fijianas, aulas 

de artesanato e cerimônias de kava. Villas a partir de US$ 4.800, 

incluindo todas as refeições e bebidas, a maioria das atividades 

e massagem cortesia de 60 minutos por pessoa.  

Vale a pena a escalada: o guia 
de Kokomo, Viliame Ikatamata, 
na cachoeira de Kavala Bay.

Faça da ilha dos sonhos uma realidade

PARAíso, POR FAVOR 

“O povo fijiano é tão caloroso e acolhedor sua 
felicidade contagiante e sua música enchem o 
coração. Peça ao resort para marcar uma visita 

a uma aldeia local na ilha vizinha de Dravuni, 
onde você poderá conhecer alguns dos adoráveis 

alunos da escola primária. É uma experiência 
verdadeiramente especial.” 

– Shaun Schisler, consultora de viagens Virtuoso 

DICa
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As cores vivas do México.
A arte do puro prazer. 

Só aqui
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TESOURO 
LÍQUIDO
EXPERIÊNCIAS DE VIAGEM 
FOCADAS NA ÁGUA QUE 
PRESERVAM NOSSO 
RECURSO MAIS PRECIOSO 
POR JESSICA MUELLER

FONTE DA VIDA: CRUZEIROS SUSTENTÁVEIS, HOTÉIS QUE FAZEM A SUA PARTE, MODA AMIGA DA ÁGUA

NESTE PLANETA AZUL, UMA COISA É CERTA: ÁGUA 

é vida. Das fontes de água potável aos ecossistemas 

marinhos saudáveis, ela é o elemento vital que nos 

sustenta. E também é divertida: a água incrementa 

nossas viagens, da praia no Havaí ao cruzeiro no 

Mediterrâneo, passando pelo mergulho na Grande 

Barreira de Corais e pelo rafting no Rio Colorado. 

Mas com a fauna marinha em perigo, os oceanos 

entupidos de plástico e as comunidades que sofrem 

com a falta de acesso à água potável, não é novidade 

para ninguém que esse precioso patrimônio líquido 

precise ser protegido. 

Por sorte, tem havido uma onda de apoio popular a 

causas relacionadas à água: a instituição de caridade 

Water.org, de Matt Damon, a marca de roupas sus-

tentáveis de Kelly Slater e as colaborações da Parley 

for the Oceans com nomes de alto calibre como a re-

vista Porter, da marca Net-a-Porter, e a Adidas (para 

fabricar sapatos com plástico oceânico). É claro que 

o mercado de viagens – talvez particularmente moti-

vado a proteger um dos elementos centrais de muitas 

experiências memoráveis – não é exceção. 

Companhias marítimas, bem como hotéis, opera-

doras de turismo e companhias aéreas, estão crian-

do as próprias fundações, adotando práticas mais 

sustentáveis e dando aos viajantes a chance de par-

ticipar de várias iniciativas. A seguir, veja algumas 

das novas atitudes que o turismo – incluindo desti-

nos e empresas – tem tomado em relação à água.
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NAVEGAÇÃO LIMPA  As companhias marítimas que não estão deixando rastros em seu caminho

Navegando exclusivamente para o Árti-
co e a Antártica, a Quark Expeditions 
conhece o gelo – e os animais que o 
chamam de lar. Neste ano, a compa-
nhia de navios de pequeno porte está 
apoiando a Polar Bears International, 
que trabalha na proteção dos ursos-
-polares – classificados como uma 
espécie ameaçada desde 2008 – e de 
seu frágil habitat. No outro extremo 
do mundo, a South Georgia Heritage 
Trust se concentra em erradicar as 
populações invasoras de roedores, que 
dizimam as aves nativas da ilha Geórgia 
do Sul. Durante a temporada de na-
vegação do ano passado, a Quark an-
gariou mais de US$ 264 mil para essas 
organizações parceiras, captados por 
meio de leilões entre os passageiros. 

COMO SALVAR OS 
URSOS (POLARES)

Especialista no Pacífico Sul, a 
Paul Gauguin Cruises fez uma 
parceria com a Te Mana O Te 
Moana, uma organização de 
educação ambiental sem fins 
lucrativos, para oferecer às 
crianças o programa gratuito 
Moana Explorer. Os pequenos 
(e os pais, se quiserem) parti-
cipam de atividades e passeios 
diários, que vão de experiên-
cias na água ao aprendizado 
sobre a vida subaquática por 
meio de jogos de tabuleiro. 

EDUCANDO 
VIAJANTES 
ECOCONSCIENTES

Com a Crystal Cruises, os viajantes podem ajudar as pessoas, a natureza e a vida selvagem em 
todo o mundo. Por meio da iniciativa “Você se Importa. Nós nos Importamos”, os passageiros po-
dem plantar árvores em uma reserva na Islândia, ajudar a aliviar o impacto da ação humana sobre 
os golfinhos de Barcelona ou participar de qualquer outro projeto entre os mais de 20 oferecidos. 

FÉRIAS E VOLUNTARIADO

Um predador que vale a pena proteger.

Aventura imersiva no Pacífico Sul.
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BOAS NOVAS: A organização Ocean Cleanup lançou um sistema para coletar resíduos da Grande Porção de Lixo do Pacífico, 
o maior acúmulo de plástico oceânico do mundo.

RIOS DA MUDANÇA 

O Zambezi Queen, da AmaWaterways, 
que navega o Rio Chobe, no sul da Áfri-
ca, usa a água do rio, purificada em um 
processo de oito etapas, para alimentar 
a piscina, os chuveiros e as torneiras do 
navio. A bordo, utilizam-se também pro-
dutos de limpeza biodegradáveis, água 

quente proporcionada por aquecimento 
solar e um sistema de hélice a jato de 
água que não perturba o leito do rio. 

A Uniworld River Cruises fez uma par-
ceria com a ME to WE, o braço turístico 

da WE Charity, que apoia iniciativas 
com foco em água limpa ao redor o 

mundo. Juntas, criaram uma jornada 
de 12 dias de Nova Délhi a Calcutá que 

começa com quatro dias de imersão 
cultural e projetos sociais na área rural 
do Rajastão, seguidos de oito dias na-

vegando no Ganges, com ida e volta de 
Calcutá. Saídas em diversas datas, de 
8 de outubro de 2019 a 13 de março de 

2020; a partir de US$ 6.999.

Como contrapartida social às comuni-
dades ao longo do Rio Mekong, a Aqua 
Expeditions trabalha com a Room to 

Read para financiar projetos de educa-
ção e alfabetização. Em 2016, a compa-
nhia levantou mais de US$ 10 mil para 

construir uma biblioteca em uma escola 
primária do Vietnã.

Além de progra-
mar para 2021 o 
lançamento do 
primeiro quebra-
-gelo movido a 
energia hidráulica, 
a Ponant está 
testando o siste-
ma de propulsão 
Solid Sail em seu 
principal navio, o 
Le Ponant. As ve-
las, feitas de fibra 
de vidro, carbono 
e painéis de epóxi, 
deverão reduzir 
significativamen-
te o consumo 
de combustível.

VELA 
SÓLIDA
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TUDO AZUL NO PARAÍSO  Resorts tropicais onde a conservação é o centro das atenções

O One&Only Reethi Rah, 
nas Maldivas, pretende ser 
totalmente livre de plástico – 
de embalagens de alimentos 
a misturadores no bar – den-
tro de dois anos. O resort 
também firmou uma parceria 
de reciclagem com a organi-
zação ambiental Parley for 
the Oceans, que transforma 
resíduos de plástico em pro-
dutos têxteis (empresas co-
mo a Adidas os usam para 
fazer sapatos e roupas es-
portivas). O objetivo desses 
esforços: garantir a saúde do 
Oceano Índico e um habitat 
limpo para as 200 tartaru-
gas-de-pente que vivem nas 
águas dos arredores do resort. 
Quartos duplos a partir de 
US$ 2.020, incluindo café da 
manhã, uma vela orgânica e 
um caftan do Reethi Rah.

Os biólogos do Jean-Michel 
Cousteau Resort Fiji 
levaram os visitantes a plantar 
7,6 mil árvores de mangue em 
2018 e plantarão outras 5 mil 
neste ano. As mudas precisam 
de cerca de três anos de cui-
dados antes que possam viver 
por conta própria. A equipe 
também participa dos esforços 
para incubar e cultivar amêi-
joas gigantes e implantar novos 
corais. A partir de US$ 1.073, 
incluindo café da manhã e um 
tratamento de pele Lagilagi de 
45 minutos para duas pessoas. 

Após décadas de esgotamento 
gradual da população de pei-
xes, em 2016 os pescadores 
locais de Ocho Rios, na Jamaica, 
enfrentaram uma redução 
estimada em 600%, bem 
como uma diminuição geral no 
tamanho dos peixes (pelo fato 
de serem pescados antes de 
amadurecer). Eles procuraram 
o Jamaica Inn e outras or-
ganizações locais em busca de 
ajuda e, como resultado, foi 
criado no ano passado o White 
River Fish Sanctuary, apoiado 
em parte pela Jamaica Inn 
Foundation. Os guardas do 
santuário monitoram a área 
para evitar a pesca excessiva 
e, assim, aumentar a popula-
ção de peixes em 500% num 
período de cinco anos. Quartos 
duplos a partir de US$ 349, 
incluindo café da manhã e um 
passeio de barco para duas 
pessoas para Dunn’s River Falls.

OCEANO ÍNDICO PACÍFICO SUL CARIBE

Uma tartaruga-de-pente nada próximo 
ao One&Only Reethi Rah. O exuberante universo submarino de Fiji. Progresso à vista no Jamaica Inn.
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PLÁSTICO NADA FANTÁSTICO

De acordo com o Fórum Econômico Mundial, 
até 2050 o plástico superará o volume de 
peixes nos oceanos. Plásticos de uso único, 
como garrafas e sacolas, são responsáveis 
por cerca de metade de todo o plástico pro-
duzido planeta. A seguir, conheça algumas das 
muitas empresas de viagens que estão dizendo 
não ao plástico. A Banyan Tree Hotels & Re-
sorts e a Edition Hotels removerão os plásticos 
de uso único neste ano; a Oetker Collection já o 
fez. A Anantara retirou canudos de plástico de 
todas as suas 39 propriedades, abasteceu os 
quartos com escovas de dentes de bambu 
e substituiu produtos de banho em miniatura 
por frascos de cerâmica com válvula recarre-
gáveis. Os canudos em breve serão aposen-
tados nas 6,5 mil propriedades da Marriott, bem 
como nos 700 estabelecimentos da Hyatt; nos 
111 hotéis da Four Seasons eles já não existem. 
Nos mares, a Lindblad Expeditions se livrou 

dos plásticos descartáveis e a Uniworld fará o 
mesmo até 2022. A Norwegian Cruise Line, 
a Oceania e a Regent Seven Seas Cruises 
removeram canudos de plástico de suas frotas. 

Alguns dos principais destinos de viagem 
também fizeram mudanças: Seattle proibiu 
a utilização de sacolas plásticas em 2012 
e de canudos em restaurantes em 2018. 
Washington implantará um regulamento para 
uso de canudos ainda neste ano, e a Califórnia 
já aprovou uma proibição parcial. Em todo o 
mundo, dezenas de países, inclusive China, 
Chile, Quênia e Nova Zelândia, promulgaram 
proibições plenas ou parciais de sacolas plás-
ticas; Ruanda, citada como o país mais limpo 
da África, proibiu estritamente as sacolas e 
outros plásticos de uso único desde 2008. E, 
quando você estiver voando para seu destino, 
não espere canudos de plástico na American, 
na United ou na Delta. 

Dê adeus às sacolas plásticas. 
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VISTA-SE BEM, FAÇA O BEM  A indústria da moda dita tendências sustentáveis

Para cada compra 
feita, a United by 
Blue remove um 
quilo de lixo das 
vias navegáveis do 
mundo – em 2018, 
isso somou mais de 
250 toneladas. Saco-
la de algodão orgâni-
co Drew, US$ 228, 
unitedbyblue.com. 

TURMA DA 
LIMPEZA

A Patagonia, uma das primeiras empresas do mun-
do focadas no meio ambiente, projeta equipamentos 
para surfe e natação, inclusive roupas de neoprene 
que utilizam materiais de borracha natural Yulex e 
roupas com fator de proteção solar 50 feitas com 
83% de poliéster reciclado. Blusa Micro Swell rash 
guard para mulheres, US$ 99, patagonia.com.

A Outerknown, fundada pelo cam-
peão mundial de surfe e ativista 
ambiental Kelly Slater, fez da saúde 
dos mares seu modelo de negócios. 
A marca incorpora materiais recicla-
dos e baixo uso de água em seus pro-
cessos. Para fabricar as camisetas 
S.E.A., por exemplo, são usados 90% 
a menos de água do que na produção 
de camisetas. Camiseta S.E.A., US$ 38, 
outerknown.com.

Redes de pesca des-
cartadas compõem 
cerca de 10% do lixo 
do oceano. Parte 
dessa ameaça marí-
tima encontra vida 
nova nos trajes de 
banho chiques da 
Galamaar, que têm 
78% de náilon de re-
des reciclado em sua 
composição. Traje de 
banho Simone, US$ 284, 
galamaar.com.

Tecidos reciclados, como casimira, náilon e algodão, e fibras 
sustentáveis, como Tencel, são a matéria-prima das elegantes 
peças da Reformation. Os programas de compensação ambiental 
da empresa também têm grandes impactos: em um trimestre, eles 
protegeram 400 hectares de floresta amazônica e contribuíram 
com 100 milhões de litros de água para regiões áridas da Califórnia. 
Vestido August, US$ 118, thereformation.com.

MUDANÇA 
NO MAR

A PIONEIRA NÃO PARA

VIDA 
NOVA

MODA DO FUTURO
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ENGARRAFANDO BOAS AÇÕES  Recipientes reutilizáveis que reduzem o volume de lixo 

O PRODUTO: Os recipien-
tes de vidro da Love 
Bottle fabricados
nos Estados Unidos 
não possuem elemen-
tos de plástico. A partir de 
US$ 25, lovebottle.com.  

A CAUSA: Neste ano, 5% 
dos lucros serão doa-
dos para a organização 
Charity: Water, dedica-
da a levar água limpa 
para comunidades em 
desenvolvimento em 
todo o mundo.

O PRODUTO: Garrafas 
de vidro resistentes à 
quebra da Soma com 
revestimento colorido 
de silicone e tampa 
de bambu. US$ 30, 
drinksoma.com. 

A CAUSA: Doa uma par-
te dos lucros para 
a Charity: Water. 

O PRODUTO: Garrafas de 
silicone dobráveis e 
inquebráveis da Que. 
A partir de US$ 20, 
quebottle.com.

A CAUSA: São doados à 
Rainforest Trust 10% 
dos lucros; rendimentos 
de certas garrafas vão 
para organizações como 
Coral Reef Alliance e The 
Ocean Foundation.
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terRA uRsos

Encontro com os locais do 
Parque Nacional de Katmai.

De

VIRTUOSO LIFE50 VIRTUOSO LIFE50



Uma expedição pelo 
Parque Nacional de 

Katmai se revela uma 
das jornadas mais 

selvagens do Alasca 
POR AARON GULLEY

FOTOGRAFIA DE
JEN JUDGE
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M URSO-PARDO DO TAMANHO DE UM
carro popular passa por mim a quase 15 
metros dos meus joelhos trêmulos, e pren-
do minha respiração como se estivesse 
me escondendo de um ladrão. O urso 
me vê – estou sentado em um balde de 
plástico em um amplo banhado no in-
terior do Alasca, onde há tantos lugares 
para se esconder quanto em um campo 
de trigo –, mas me ignora. Quando che-
ga a uma distância de cerca de duas vagas 
de estacionamento, ele se levanta sobre 
suas pernas traseiras. E eu quase perco o 
controle da minha bexiga. Um dos preda-
dores mais ferozes do planeta tem quase 
o dobro da minha altura.

“Não se preocupe”, sussurra em meu 
ouvido Brad Josephs, líder da expedição 
e pesquisador de ursos-pardos. “Levan-
tar-se é apenas um sinal de curiosidade.” 
Imagino que o urso provavelmente esteja 
curioso a respeito do sabor da minha carne.

O encontro é uma introdução arreba-
tadora à expedição de uma semana da 
Natural Habitat Adventures ao longo 
das margens do Parque Nacional de 
Katmai, uma reserva de vida selvagem 
um pouco menor que o estado de Sergipe 

situada no início da península do Alas-
ca. Com praias de areias negras, baías 
glaciais, grandes áreas de tundra es-
ponjosa, f lorestas antigas e um monte 
de vulcões, Katmai mereceria uma 
visita simplesmente pela sua paisagem 
indômita. Mas o que traz a maioria das 
pessoas até aqui (e o que me trouxe) é a 
chance de ver de perto um dos grandes 
predadores do mundo: o urso-pardo 
norte-americano – ou grizzly, como é 
chamado. (Embora os nomes sejam usa-
dos virtualmente como sinônimos, os 
animais conhecidos como ursos-pardos 
são, na verdade, maiores e costeiros, en-
quanto o grizzly, uma subespécie menor, 
vive mais no interior.)

Viajando a bordo do Ursus, uma em-
barcação de pesca de caranguejos do 
Mar de Bering convertida em um hotel 
flutuante, com 20 metros de comprimen-
to, nosso grupo de oito pessoas vai passar 
os dias rastreando e observando essas 
temíveis criaturas, assim como outros 
exemplares da megafauna da região, 
como lobos-cinzentos, leões-marinhos, 
focas e uma grande variedade de espé-
cies de aves, de águias-americanas a 
papagaios-do-mar. “Esta viagem não é 
para todos”, diz Tammy Jones-Deem, 
consultora de viagens Virtuoso. “Mas 
para os aventureiros que procuram uma 
experiência mais selvagem e inacessível 
no Alasca, esta é a viagem de uma vida, 
diferente de tudo que já vivenciei em 
meus 34 anos nesse mercado.” Considere 
como a versão norte-americana do safári, 
mas ainda mais exclusiva do que a varie-
dade africana em virtude do cenário re-
moto, muitas vezes primitivo. 

Para Brad, que estuda os ursos-pardos 
do Alasca há duas décadas, a viagem 
é mais do que apenas observação da 

u 

O urso me ve – estou 
sentado em um balde 

de plastico em um 
amplo banhado no 
interior do Alasca, 

onde ha tantos 
lugares para se 

esconder quanto em 
um campo de trigo –, 

mas me ignora. 
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Embora as nuvens se assemelhem a 
uma viga de ferro sobre o oceano, em um 
primeiro dia escuro e com chuva fria, logo 
depois do almoço já estamos no interior 
do parque. Caminhar – e sobreviver – na 
vastidão do Alasca tem tudo a ver com 
regras. Nosso grupo deve sempre andar 
em fila, em passo firme e sem fazer baru-
lho. Brad vai na frente, atrás dele o grupo 
e, por fim, nossa guia assistente, Teresa 
Whipple, que é nova nessa viagem, mas 
tem uma década de experiência estudan-
do ursos-pardos na Colúmbia Britânica. 

Brad fala continuamente enquanto nos 
movemos – “Ei, urso! Estamos passando, 
urso!” – para afastar os possíveis animais 
que estejam escondidos no meio do alto 
capinzal que estamos atravessando. Nem 
ele nem Teresa usam armas de fogo. 

EMBOR A A IDEIA DE 
descansar em um campo 
de ursos-pardos possa pa-
recer tão tentadora quanto 
organizar um jantar para 
Charles Manson e sua famí-
lia, a partir do momento em 
que o hidroavião mono-
motor laranja-brilhante 
decola de Chiniak Bay e 
voa por duas horas so-
bre a Ilha de Kodiak até 
Kukak Bay, ponto central 
dos 800 quilômetros de 
costa do Parque Nacional 
de Katmai, já me sinto 
completamente conquis-
tado pela viagem. Além 
da Sibéria, nunca vi tanta 
paisagem sem estradas: 
cumes desafiadores envol-
tos por geleiras que caem 
sobre tapetes de abetos e 
salgueiros – e nem sequer 
uma estrutura feita pelo 
homem no horizonte. Isso parece o paraí-
so, o oeste americano como era dois sé-
culos atrás. Sua magnitude é humilhante, e 
é incrível pensar que o continente inteiro 
uma vez tenha sido assim. E então o Ursus 
aparece, uma partícula de civilização na 
vasta solidão abaixo de nós. 

“As pessoas olham em volta e pensam: 
‘Este é o Alasca que eu sempre sonhei. 
Por que somos o único barco aqui?’”, diz 
Brad no caminho de bote entre o avião e 
o Ursus. “Este lugar é um tanto hostil aos 
visitantes. Chegamos aqui porque temos 
o barco certo, estamos fazendo isso há 
muito tempo e somos bons nisso.”

O Ursus é uma espécie de fortaleza flu-
tuante construída para resistir ao Arma-
gedom, mas suas quatro cabines, cada uma 
com um beliche, são quentes e aconche-
gantes, ainda que simples. São necessários 
apenas quatro tripulantes para fazer o 
navio funcionar: o capitão, o naturalista 
da Natural Habitat, um barqueiro para 
conduzir o bote e um cozinheiro. Além dos 
ursos, a comida é o destaque da expedição, 
cheia de iguarias improváveis, como sal-
mão curado artesanalmente, frango frito 
e uma frondosa salada coberta com vieiras 
grelhadas. Quando não estamos sentados 
no campo observando a vida selvagem, que 
é como passamos a maior parte do tempo, 
nos deleitamos na mesa de jantar coletiva 
da cozinha, o que dá à viagem uma sensa-
ção de aconchego e intimidade. 

vida selvagem. Das oito espécies de 
ursos existentes em todo o mundo, seis 
estão listadas como vulneráveis ou 
ameaçadas de extinção, entre elas os 
ursos-pardos. “Minha missão na vida é 
mostrar ao mundo como os ursos são 
incrivelmente legais”, diz ele. “Ursos-
-pardos não são os assassinos terríveis, 
comedores de humanos, que todos 
pensam que são.”

Agachando-me a poucos metros de 
um urso de meia tonelada que poderia 
eviscerar-me como quem mastiga uma 
azeitona, rezo em silêncio para que Brad 
esteja certo. De fato, o urso ficou de pé 
para poder ver melhor o outro urso que 
acaba de entrar na área. Ele fica nova-
mente de quatro, atravessa o riacho atrás 
de nós e, depois de alguma intimidação 
mútua, os dois machos, agora a várias 
centenas de metros de distância de mim, 
se enfrentam em uma explosão de patas 
e garras, estralos de caninos e rugidos 
assustadores. Nosso urso, porém, recua 
antes que a luta se estabeleça, e a quietu-
de volta ao banhado. Brad interpretou a 
situação corretamente: não estávamos 
em perigo. Mas, vendo essa luta de boxe 
da primeira fileira, ainda acho que os 
ursos-pardos são mais aterrorizantes 
do que “surpreendentemente legais”.  

Dica
“Não deixe seu smartphone no Ursus – 
apesar de não haver sinal de telefone 

ou internet no parque, você pode fazer 
ótimos vídeos! Eu deixei o meu no barco 
no primeiro dia e rapidamente percebi 

meu erro. Embora eu tivesse a minha fiel 
Canon para fotos estáticas, não há nada 
mais bonito do que assistir a filhotes de 

ursos brincando juntos!” 

– Lynann Mullis, consultora de 
viagens Virtuoso

Em sentido horário, a 
partir da esquerda: a mãe 

cuida dos filhotes enquanto 
brincam, um calmo passeio 
de volta ao Ursus e o voo de 

uma águia-americana. 
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Estando aqui, perto dos ursos, no 
entanto, é impossível não lembrar da 
história de Timothy Treadwell, o chama-
do Grizzly Man, que em 2003 foi devo-
rado por um urso-pardo na costa do 
Parque Nacional de Katmai, depois de 
passar 13 anos estudando os animais. “Eu 
realmente o admirava, mas ele foi longe 
demais”, diz Brad sobre Treadwell. “Ele 
começou a acreditar que era amigo dos 
ursos. É importante ter respeito mútuo. 
Mas, no fim das contas, são ursos. Nunca 
é possível confiar completamente neles.”

Em vez disso, dependem de rojões, que, 
de acordo com Brad, fizeram recuar os 
poucos animais que já tentaram atacá-lo. 
Carregamos baldes de 20 litros que ser-
virão como cadeiras assim que encon-
trarmos um lugar. Sentar-se é uma das 
regras fundamentais para observação 
dos ursos, porque os animais percebem 
a posição sentada como um sinal de 
deferência. Uma vez sentados, Brad se 
agacha atrás de nós e sussurra sua visão de 
como interagir com os ursos. Ele conta 
histórias sobre encontros com os animais 
que confirmam sua impressionante fami-
liaridade e facilidade com os ursos – como 
quando estava sozinho em uma cachoeira 
durante a corrida de salmão e teve que 
manter a calma diante de uma fêmea 
enfurecida para preservar sua vida. 

Se conviver com predadores seis 
vezes maiores do que você por diversão 
soa um pouco vida de caubói, vale a pena 
notar que Brad vem de um sólido histó-
rico de pesquisa e conhecimento sobre os 
ursos-pardos. Depois de obter o diploma 
de Biologia na Universidade do Alasca, 
ele trabalhou com Larry Aumiller, que, 
na década de 1980, foi pioneiro na inicia-
tiva de promover encontros com ursos no 
Santuário de McNeil River, ao norte de 
Katmai. Aumiller foi um defensor da ideia 
de que os ursos são criaturas mais sábias 
do que acreditamos, e que eles vão tratá-lo 
com respeito se você conquistar o respeito 
deles. Ele trouxe turistas para ver de perto 
esses animais durante três décadas e 
nunca teve um encontro ruim. Brad se-
guiu o exemplo. “O que eu quero mostrar 
a vocês”, diz ele, “é que é assim que os 
ursos agem quando você os respeita”.   

Em sentido horário, a 
partir da esquerda: o 
guia e pesquisador de 

ursos Brad Josephs, um 
dia no campo, o Ursus, 
uma refeição saudável 

no convés, o início de um 
mergulho e a localização 

da expedição.

Considere Como 
a versao norte-
-americana do 

safari, mas ainda 
mais exclusiva do 
que a variedade 

africana em 
virtude do cenario 

remoto, muitas 
vezes primitivo.
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DIA APÓS DIA, A TENSÃO DE PASSAR 
horas entre os ursos-pardos vai desva-
necendo lentamente. Na nossa última 
expedição em terra, aterrissamos em 
Hallo Bay, cercada de um lado por uma 
fileira de vulcões negros. Chegamos a 
uma crista coberta de grama alta e um 
enorme vale, exuberante e cheio de ria-
chos, se descortina logo abaixo. Avisto 
pelo menos 15 ursos-pardos.

Seria fácil pensar nessa viagem como 
uma aventura de alta adrenalina, e há 
definitivamente momentos que deixam 
seu pulso acelerado: um urso medonho 
e cheio de cicatrizes persegue uma mãe 
e seus filhotes; dois filhotes curiosos 
chegam muito perto do nosso grupo e 
forçam Brad a falar com voz severa para 
desarmar a agressividade da mãe. Mas 
a maior parte da expedição é passada 
pacificamente entre os ursos-pardos, 
quase como se estivéssemos em uma 
fazenda de gado. Embora esses animais 
tenham a capacidade de rasgar uma car-
ne como um bom amante de churrasco, 
na maior parte do tempo pastam pelos 
campos em busca de ervas e de insetos 
escondidos sob as rochas. Enquanto 
isso, nós assistimos a eles até que desa-
pareçam na paisagem.

A Natural Habitat 

Adventures personali-

za aventuras de oito 

dias para fotógrafos e 

naturalistas com cruzei-

ros no Ursus para oito 

passageiros. Além de 

apresentar informações 

sobre o comportamento 

dos animais, os guias 

dão dicas para tirar ex-

celentes fotos da fauna e 

da paisagem. Saídas em 

datas diversas, de 17 de 

junho a 7 de setembro; a 

partir de US$ 8.895.

Os viajantes podem 

explorar o Estreito de 

Bering com a Lindblad 

Expeditions a bordo do 

National Geographic 

Orion, para 102 passa-

geiros, em uma aventura 

de 13 dias no Ártico, de 

Nome a Seward. Além do 

dia em Katmai, um des-

taque da viagem é uma 

visita às remotas ilhas 

de Pribilof, que abrigam 

a maior colônia de lobos-

-marinhos-do-norte do 

mundo, bem como 3 mi-

lhões de aves marinhas, 

incluindo papagaios-do-

-mar, gaivotas e cormo-

rões. Saídas em 9 de 

julho de 2019 e 5 de 

julho de 2020; a partir 

de US$ 16.330.

Conheça quatro dos 

mais selvagens e famo-

sos parques nacionais 

do Alasca na travessia 

de 15 dias da  Zegrahm 

Expeditions de Ancho-

rage a Fairbanks. O tour 

para pequenos grupos 

inclui avistagem de 

focas e leões-marinhos 

nos fiordes de Kenai, 

um dia de observação 

de pássaros em Katmai, 

um passeio em geleira 

em Wrangell-Saint Elias 

e um voo de monomotor 

sobre Denali. Saídas em 

14 e 28 de julho de 2020; 

a partir de US$ 17.980.

A All Alaska Tours é 

parceira dos consulto-

res de viagens Virtuoso 

em numerosas expedi-

ções para observação 

de ursos, como os seis 

dias no Kodiak Brown 

Bear Center, em que os 

viajantes se aproximam 

dos ursos-de-kodiak, a 

maior e mais feroz das 

subespécies grizzly. Aloja-

dos em cabines privadas 

no Refúgio Nacional de 

Vida Selvagem Kodiak, os 

viajantes podem escolher 

duas atividades diárias, 

como avistagem de ur-

sos, pesca de salmão ou 

caiaque no mar. Saídas 

todos os dias, de 14 de 

julho a 2 de outubro; a 

partir de US$ 5.689.  

Os consultores de viagens 

Virtuoso trabalham com 

a Entrée Alaska para 

planejar aventuras em 

todo o estado. Uma 

delas é a expedição de 

seis dias que engloba 

um voo em monomo-

tor até o Winterlake 

Lodge.As trêsnoites de 

estadia incluem pesca 

de grayling ártico, um 

passeio de helicóptero 

e outro de trenó puxado 

por cães nas geleiras 

próximas. Duas noites 

são passadas em um 

lodge em Redoubt Bay, 

com vista privilegiada 

dos ursos-pardos que 

vêm se alimentar de sal-

mão. Saídas todos os 

dias, de 10 de junho a 

1 de setembro; a partir 

de US$ 10.060.  

oESTE SELVAGEM 
Cinco expedições na zona mais remota dos Estados Unidos 

Pronto para decolar 
na Ilha de Kodiak. 

“Há uma certa emoção em estar na ter-
ra dos ursos”, diz Brad. “É uma natureza 
verdadeiramente selvagem, excitante.” 
Ursos-pardos simbolizam um mundo 
desconhecido, ainda mágico e vivo.

Quando aterrissamos em Hallo Bay 
naquela manhã, o céu estava da cor de 
um cinza ardósia e um sol branco como 
gelo tentava brilhar; no mar, o espelho 
de água permanecia imóvel. Agora, o 
capitão avisa por rádio que a maré está 
subindo. Quando voltamos do morro onde 
estávamos, a baía está transformada em 
uma convulsão de espumas, e o bote 

balança ao vento como um saco plástico. 
Para chegar até ele, precisamos atravessar 
um trecho de mar com água até a cintura, 
e ainda com borrifos de chuva e água sal-
gada nos agulhando. Quando todos estão 
a bordo, o bote dá meia-volta na direção do 
Ursus e permite que lancemos um último 
olhar para a terra, obscurecida pelas 
nuvens e pela chuva. Em meio a galhos 
de madeira embranquecidos espalhados 
pela areia cor de carvão como se fossem 
ossos, um urso-pardo solitário, escuro e 
inquieto, atravessa a praia onde estáva-
mos poucos minutos atrás. 
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Souvenir

MERGULHE NO GLAMOUR DO LITORAL DOURADO DO SUL DA ESPANHA

Com mais de 320 dias de céu azul por ano, a Costa del Sol faz jus à fama de ser o local mais ensolarado da Espanha. Mes-
mo nos meses mais frios, o céu azul e a temperatura cálida prevalecem. Durante nossa estadia em Puente Romano, um 
resort de 183 quartos com caminhos que serpenteiam entre jardins exuberantes, meu marido e eu começávamos cada 
dia com um passeio na famosa praia e voltávamos ao resort para jogar tênis nas quadras de saibro. Depois de um almoço 
deliciosamente longo no bufê à beira-mar do Marbella Club, explorávamos o labirinto de lojas na Ciudad Vieja, com sua 
histórica Plaza de los Naranjos, ou tirávamos um cochilo à tarde na beira da piscina com o objetivo de nos prepararmos 
para o jantar tarde da noite e para a vida noturna de Marbella. O Puente Romano oferece 13 restaurantes e bares, entre 
eles uma filial do Nobu e o Dani García, que tem três estrelas Michelin.  – Elaine Srnka, vice-presidente e diretora editorial

DICA: Marbella é uma excelente base para explorar a região da Andaluzia, que inclui Ronda, Sevilha, Granada e Córdoba.
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PARA LEVAR PARA CASA:  
Uma canga e uma 
sacola do resort Puente 
Romano, o livro de arte 
de Nicholas Foulkes 
sobre o lendário hotel 
que ajudou a consagrar o 
destino e o azeite Castillo 
de Canena, produzido de 
forma sustentável pelo 
restaurante Lobito de Mar.

VIRTUOSO LIFE56






