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FAÇA DE 2018 O SEU MELHOR ANO PARA VIAJAR

De novo aquela época do ano – novos inícios, novos 
planos e novos lugares para explorar. Nesta edição você 
encontrará muita inspiração – das promessas de futuro 
para os cruzeiros do Mediterrâneo às últimas tendências 
de destinos. Os consultores Virtuoso estão aqui para 
personalizar todos os seus itinerários, seja perto da sua 
casa, seja nos lugares mais distantes do globo. 

Se você não tem atualmente um consultor de viagens, é fácil 
encontrar aquele que é perfeito para você usando o catálogo 
de membros Virtuoso, disponível em virtuoso.com.

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



CAPTURE A BELEZA
AUTÊNTICA DO MUNDO

#IstoÉSilversea

NAVEGUE CONOSCO PARA MAIS 
DE 900 DESTINOS



TARIFAS A PARTIR DE: US$11.300,00
OFERTA PARA AMÉRICA LATINA: US$7.910,00

TARIFAS A PARTIR DE: US$11.300,00
OFERTA PARA AMÉRICA LATINA: US$7.910,00

Na Silversea, acreditamos que nada pode competir com as 
maravilhas do nosso mundo. Nossa curiosidade insaciável nos 
impulsiona a não só explorar nosso magnífico planeta, mas 
vivenciá-lo ao máximo também.
Nossa missão é desbravar novos territórios, permitindo que 
você se aprofunde e descubra a beleza autêntica do mundo 
onde vivemos.

PERMITA-NOS LEVÁ-LO MAIS PERTO 
DA VIDA SELVAGEM DO ALASCA E DO 
EXTREMO ORIENTE RUSSO

Proliv Senyavina Hot Springs

Petropavlovsk

Tintikyn Lagoon

Zupanova River

Bogoslaf Island

Komandor Bay

Anastasiya Bay
Uznaya Bay

Provideniya
Peter Bay

Nome

Severozapadniy Cape

Yttygran Island

Nikolskoe

PETROPAVLOVSK  
(KAMCHATSKY) A NOME 
SILVER EXPLORER – 12 DIAS
14 JUL 2018
VIAGEM 7815 
DIA

1-2
Petropavlovsk (Kamchatsky),  
Rússia

3 Zupanova River, Rússia

4 Komandor Bay, Rússia

5 Severozapadniy Cape, Rússia

5 Nikolskoe, Rússia

6 Dia de navegação

7 Uznaya Bay, Rússia

7 Tintikyn Lagoon, Rússia

8 Peter Bay, Rússia

8 Bogoslaf Island, Rússia

9 Anastasiya Bay, Rússia

10 Dia de navegação

11 Yttygran Island, Rússia

11 Proliv Senyavina Hot Springs, Rússia

12 Provideniya, Rússia

13 Nome, Alasca

Proliv Senyavina Hot Springs

Geographic
Harbor

St.Matthew
Island

Dutch Harbour
St. Paul Island

Unga Island

Hall Island

Seward

Nome

Cape Kuyveveem
Yttygran Island

Provideniya

Chiswell Islands

Holgate
Glacier

Castle Bay

Kukak Bay

NOME A SEWARD 
(ANCHORAGE) 
SILVER EXPLORER – 12 DIAS
13 AGO 2018
VIAGEM 7817
DIA

1 Nome, Alasca

2 Provideniya, Rússia

3 Proliv Senyavina Hot Springs, F.R.

3 Yttygran Island, F.R.

4 Cape Kuyveveem, F.R.

4 Provideniya, F.R.

5 Linha Internacional da Data  
(ganha-se um dia)

6 Hall Island, Alasca

6 St Matthew Island, Alasca

7 St Paul Island, Alasca

8 Dutch Harbor, Alasca

9 Unga Island, Alasca

10 Castle Bay, Alasca

11 Geographic Harbor, Alasca

11 Kukak Bay, Alasca

12 Chiswell Islands, Alasca

12 Holgate Glacier, Alasca

13 Seward, Alasca

Severozapadniy Cape

Makanrushi Island

Lovyshki Islands

Petropavlovsk

Yankicha Island

Zupanova River

Atlasova Island

Tyuleniy Island Utashud Island

Ruskaya Bay

Nikolskoe

Korsakov

Otaru

Matua Island

Komandor Bay
ASIA

OTARU A PETROPAVLOVSK 
(KAMCHATSKY) 
SILVER EXPLORER – 12 DIAS
02 JUL 2018
VIAGEM 7814  
DIA

1 Otaru, Japão

2 Korsakov, Rússia

3 Tyuleniy Island, Rússia

4 Dia de navegação

5 Yankicha Island, Rússia

5 Matua Island, Rússia

6 Lovyshki Islands, Rússia

6 Makanrushi Island, Rússia

7 Atlasova Island, Rússia

7 Utashud Island, Rússia

8 Ruskaya Bay, Rússia

9 Zupanova River, Rússia

10 Komandor Bay, Rússia

11 Severozapadniy Cape, Rússia

11 Nikolskoe, Rússia

12-13
Petropavlovsk (Kamchatsky), 
Rússia 

Puffins, Lunga

TARIFAS A PARTIR DE: US$9.700,00
OFERTA PARA AMÉRICA LATINA: US$6.790,00



TERMOS E CONDIÇÕES: Todas as tarifas apresentadas são apenas para o cruzeiro, em dólares americanos, 
por passageiro com base em ocupação dupla. Aplica para novas reservas de tarifas individuais feitas de 01 de 
fevereiro até 31 de março de 2018 em viagens elegíveis. As tarifas variam de acordo com a capacidade e estão 
sujeitas a alterações a qualquer momento sem aviso prévio. O desconto para clientes da América Latina é válido 
apenas para o primeiro e o segundo passageiros por suíte. Esta oferta não pode ser combinada com nenhuma 
outra oferta promocional.  Há outras restrições. Entre em contato com o seu consultor de viagem Virtuoso para 
solicitar os Termos e Condições na íntegra.

TARIFAS A PARTIR DE: US$12.900,00

TARIFAS A PARTIR DE: US$7.500,00

CONHEÇA UMA TERRA VIRGEM
Nossa luxuosa frota de expedição leva você para 
bem longe das rotas turísticas e oferece inúmeras 
opções para amantes da natureza, fotógrafos, 
apreciadores de história e exploradores. Com uma 
variedade de cruzeiros para escolher, você também 
pode optar por seguir os passos de comerciantes 
e exploradores pelas regiões remotas da Rússia, 
Alasca e Ártico. Explore paisagens geotérmicas de 
vulcões e fontes termais. E, talvez o mais espetacular 
de todos, no Mar Siberiano Oriental, testemunhe a 
emocionante passagem de um grupo de baleias ou 
ursos polares caçando em seu habitat natural. Ou 
explore mais além do Canadá da sua imaginação - 
desde esculturas monolíticas de pedra calcária até 
223 espécies diferentes de pássaros, essas águas 
férteis são também o lar do parque nacional do 
Canadá, acessível somente com permissão especial.

Seymour Narrows, Canada

Cruise Wrangell
Narrows

Cruise Hubbard Glacier

Cruise Johnstone Strait

Cruise Esther
Passage

Cruise Point Adolphus
Sergius Narrows

Prince Rupert

Rudyerd Bay

Vancouver
Alert Bay

Seward

College Fjord

Metlakatla

Sitka

Cape St.Elias, Kayak Island

Walker Cove

Inian Islands

Sail Island

Elfin Cove

Ketchikan

Yakutat

Ice Bay

SEWARD (ANCHORAGE) A VAN-
COUVER 
SILVER EXPLORER – 12 DIAS
25 AGO 2018
VIAGEM 7818
DIA

1 Seward, Alasca
2 College Fjord, Alasca
2 Navegação pela passagem Esther
3 Cape St.Elias, Kayak Island
3 Icy Bay, Alasca
4 Navegação pelo Hubbard Glacier
4 Yakutat, Alasca
5 Elfin Cove & George Island, Alasca
5 Inian Islands, Alasca

5 Navegação por Point Adolphus, 
Alasca

6 Sergius Narrows
6 Sitka, Alasca
7 Sail Island, Alasca
7 Navegação por Wrangell 
8 Metlakatla, Alasca
8 Ketchikan, Alasca
9 Walker Cove, Alasca
9 Rudyerd Bay, Misty Fjords, Alasca

10 Prince Rupert, Canadá
11 Dia de navegação
12 Alert Bay, Canadá
12 Seymour Narrows, Canadá
12 Navegação pelo estreito Johnstone
13 Vancouver, Canadá

Kamchatsky, Rússia

Kangiqsualujjuaq

Kangerlussuaq

Akpatok Island

Qeqertarsuaq

Cape Dorset

Twillengate

St John's

Sissimiut Illulisat

Nuuk

Lady Franklin
IslandTorngat Mountains National par

Monumental Island

Kimmirut Iqaluit

NORTH AMERICA
ATLANTIC OCEAN

L'Anse aux Meadows

Îles-de-la-Madeleine

Bonaventure Island

Havre St. Pierre

Sable Island

St John's

Louisburg St Pierre

Woody Point

KANGERLUSSUAQ A  
ST JOHN’S 
SILVER CLOUD – 15 DIAS
03 SET 2018
VIAGEM 1820  
DIA

1 Kangerlussuaq, Groenlândia
2 Qeqertarsuaq, Groenlândia
3 Illulisat, Groenlândia
4 Sissimiut, Groenlândia
5 Nuuk (Godthab), Groenlândia
6 Dia de navegação
7 Iqaluit, Nunavut, Canadá
8 Lady Franklin Island, Nunavut
8 Monumental Island, Nunavut
9 Kimmirut (Lake Harbour), Canadá

10 Cape Dorset, Baffin Island, Canadá
11 Kangiqsualujjuaq, Quebec
12 Akpatok Island, Nunavut
13 Torngat Mountains National park
14 Dia de navegação
15 Twillingate, Newfoundland
16 St. John’s, Newfoundland

ST. JOHN’S IDA E VOLTA 
SILVER CLOUD – 9 DIAS
18 SET 2018
VIAGEM 1821  
DIA

1 St. John’s, Newfoundland

2
L'Anse aux Meadows, 
Newfoundland

3 Woody Point, Newfoundland
4 Havre St. Pierre, Canadá
5 Bonaventure Island, Canadá
6 Iles-de-la-Madeleine, Quebec
7 Louisbourg, Nova Scotia
8 Sable Island, Canadá
9 St Pierre, St Pierre and Miquelon

10 St. John’s, Newfoundland

TARIFAS A PARTIR DE: US$9.700,00
OFERTA PARA AMÉRICA LATINA: US$6.790,00

ESTILO DE VIDA 
ALL-INCLUSIVE SILVERSEA

Navios ultraluxuosos para  
no máximo 200 passageiros 

WiFi grátis para todos os hóspedes* 

Suítes espaçosas com serviço de mordomo 

Gorjetas a bordo 

Restaurantes especializados  
sem lugar marcado 

Champanhe, vinhos e  
bebidas alcoólicas em todo o navio 

Bar na suíte com suas bebidas favoritas 

Parceria exclusiva com a 
Relais & Châteaux® 

Palestras e programas de enriquecimento cultural 

Exploração em barcos Zodiac®

* Uma hora de WiFi por dia para todos os hóspedes 
e WiFi ilimitado para hóspedes em categorias de 

suíte selecionada



PACOTES ALL-INCLUSIVE EM VIAGENS DE EXPEDIÇÃO 

Quando o conforto máximo se encontra com a aventura, você está a bordo dos barcos de expedição 
Silversea. Com a experiência all-inclusive a bordo do Silver Galapagos, todas as facetas da sua viagem e cada 
detalhe é providenciado pela nossa equipe – voos entre o Equador e as ilhas, hotéis antes e depois, traslados 

e muito mais. O estilo de vida Silversea será mantido em cada viagem, e cada detalhe é pensado para que 
você possa apreciar o exótico enquanto explora as remotas Ilhas Galápagos. Sempre acompanhado de um 
especialista da equipe de expedição, depare-se cara a cara com uma tartaruga, mergulhe com pinguins e 

leões-marinhos, caminhe perto da iguanas-marinhas que descansam ao sol ou por campos de lava que mais 
parecem vindos de um planeta distante.

EPICENTRO DA 

EVOLUÇÃO

TERMOS E CONDIÇÕES: As tarifas de pacote são mostradas em dólares americanos, por passageiro, com base na ocupação dupla em suíte Explorer. As tarifas variam de acordo com a 
capacidade e estão sujeitas a alterações a qualquer momento sem aviso prévio. Não há garantia de disponibilidade para todas as categorias de suítes. As tarifas para clientes navegando 
desacompanhados estão disponíveis sob solicitação. Podem haver restrições adicionais. Todos os descontos, tarifas, promoções, itinerários e programações estão sujeitos a alterações 
sem aviso. Os destaques da viagem, as excursões e os programas de enriquecimento mostrados estão sujeitos a alterações e/ou cancelamentos sem aviso prévio. A Silversea se reserva 
o direito de corrigir quaisquer erros ou omissões. Hóspedes da América Central e do Sul que optam pelo pacote all-inclusive, recebem um desconto de US$ 500 do valor da tarifa se a 
reserva for feita pelo menos 60 dias antes da partida do cruzeiro. *Esta oferta é válida apenas para o primeiro e o segundo passageiros por suíte. Não pode ser combinada a nenhuma 
outra oferta promocional. Consulte seu agente de viagens para saber mais sobre os termos e condições. Registro do navio: Equador

9 NAVIOS ÍNTIMOS - 7 CONTINENTES - MAIS DE 900 DESTINOS - POSSIBILIDADES INFINITAS

DATA DIAS VIAGEM DE/PARA TARIFAS A PARTIR DE: OFERTA PARA AMÉRICA LATINA:

12 Mai 2018 7 8819 Baltra a San Cristobal US$11.300,00 US$7.910,00

VIAGEM EM DESTAQUE ÀS ILHAS GALÁPAGOS



Na capa

RELUZENTE: o Museo Soumaya, na Cidade do México, projetado pelo arquiteto Fernando Romero, 
está coberto por 16 mil placas de alumínio. FOTOGRAFIA DE KORENA BOLDING SINNETT.    

26
PRÓXIMO DESTINO
18 lugares para conhecer 
em 2018
POR AMY CASSELL 

38 

CARTÃO-POSTAL MEDITERRÂNICO 
Um cruzeiro clássico 
em imagens
POR KEVIN J. MIYAZAKI 

47 

RÁPIDO, MAIOR, INTELIGENTE, OUSADO
O futuro do turismo é 
uma tremenda viagem. 
Não – Podemos – Esperar 
POR MICHAEL BEHAR, 

MARIKA CAIN E JUSTIN PAUL

Nº 6
fevereiro/março 2018SUMÁRIO

Alasca  30
Auckland  56
Big Sur  28
Cidade do México  33 
Colômbia  28
Eslovênia  37
Etiópia  34
Ibiza  27
Islândia  28
Kimberley, Austrália  31
Limerick, Irlanda  15 
Los Cabos  27
Luang Prabang  37
Madagascar  34
Maui  37
Mediterrâneo  38
Munique  21
Naxos  27
Oslo  33
Ruanda  34
San Blas  31
Seul  33
Zermatt  20

ÍNDICE
DE DESTINOS 

Piran, na costa eslovena 
do Adriático.
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7
CARTA DA EDITORA

12
THE VIRTUOSO LIFE

15
PASSAPORTE

18
BON VOYAGE
Seis novos cruzeiros para 

se animar neste ano 

19
CHECK-IN
Prazer à beira-mar em 

Maurício e muito mais

20
INSPIRADO POR
Paisagens nevadas 

em Zermatt, Suíça

21
CIDADE IMPERDÍVEL
No inverno, Munique está cheia 

de opções de lazer – do lado de 

dentro e de fora  

24
ENTREVISTA
Juntos há 40 anos, Pedro Piovezane 

e Rodolfo Veríssimo de Mello explo-

ram os cinco continentes e fazem 

do mundo seu lugar 

56
SOUVENIR 
Achados na maior cidade 

da Nova Zelândia    

21

15

Nº 6
fevereiro/março 2018SUMÁRIO

19

20

VIRTUOSO LIFE6



Carta da editora

 
STA É UMA REVISTA 
de viagens para via-
jantes de verdade. 
Enquanto algumas 

publicações do mercado têm 
um grupo de leitores que pou-
co saem de casa, a Virtuoso 
Life é publicada exclusiva-
mente para os maiores 
clientes dos consultores de 
viagens Virtuoso – o que sig-
nifica que provavelmente 
você não tem medo de usar 
seu passaporte.

Como é de se imaginar, 
nossos editores e designers 
(na foto à direita) também 
são ávidos viajantes. Nós 
acumulamos milhares de 
milhas aéreas todos os anos 
e nossa rede Virtuoso de 
consultores e agências de 
viagens ao redor do mundo 
nos mantém informados 
das próximas tendências. 
As reuniões de planejamen-
to editorial envolvem várias 
rodadas no globo, e até as 
conversas casuais abrangem 
viagem – onde estivemos, 
aonde iremos, aonde que-
remos ir, quais lugares
nos envergonhamos de 
não ter conhecido (ainda). 
Estamos sempre discutindo 
o que é essencial levar numa 

viagem, a melhor bagagem 
e as estratégias na hora de 
pôr tudo na mala. Não há 
provavelmente um só lugar 
do planeta onde pelo menos 
um de nós não tenha estado – 
e estamos sempre prontos 
para embarcar em um avião 
assim que for necessário.  

Pesquisamos cada destino, 
viagem e tendência nesta 
revista e complementamos 
tudo isso com insights dos 
consultores especializados. 
Mas é um mundo muito 
grande: lugares demais, 
tempo de menos e tantas 
formas de percorrê-lo da 

melhor maneira. Agora que 
entramos em 2018, este é 
um bom momento para fa-
zer seus planos de viagem 
para os próximos meses e 
anos. Meu objetivo é ma-
pear as viagens da minha 
família para os próximos 
dois anos. Minha filha terá 
apenas as pausas escolares 
antes de ir para a faculdade, 
e eu quero aproveitá-las ao 
máximo. E você?

DIRETORA EDITORIAL E 
VICE-PRESIDENTE DE CONTEÚDO

Vamos lá!

METAS DO TIME
A lista de desejos da equipe 

criativa da Virtuoso Life

• Finalmente, comprar uma ba-

gagem de mão de qualidade.

• Aprender italiano o suficien-

te para ter uma conversa 

(bem-sucedida) com a famí-

lia do meu marido quando 

formos visitá-la na Sardenha.  

 – Amy Cassell, editora-associada

• Organizar e arquivar meus

milhares de fotos e criar

álbuns para cada viagem

em vez de rolar as imagens

pela tela do meu celular.  

– Annie Fitzsimmons, editora 
de conteúdo digital

• Aprender espanhol é uma 

das minhas metas anuais. 

Eu fazia aulas toda semana, 

mas, desde que minha filha 

nasceu, ela ganhou priori-

dade em relação à minha 

vontade de aperfeiçoar 

meu espanhol. – Justin Paul, 
editor-sênior

• Criar um guarda-roupa de 

viagem em forma de cápsu-

la para não ter que gastar 

horas decidindo o que levar. 

 – Korena Bolding Sinnett, 
diretora de arte associada 

• Visitar o Japão pela primei-

ra vez.

• Fazer uma viagem despreten-

siosa de fim de semana para 

algum lugar novo.  – Marika 
Cain, editora-executiva 

• Planejar mais férias em famí-

lia com atividades – meus fi-

lhos estão numa idade perfei-

ta para fazer uma viagem de 

bicicleta pela Itália.  – Melanie 
Fowler, diretora de design

• Riscar uma viagem de carro 

pela Califórnia da minha 

lista de viagens dos sonhos.

• Descobrir como dormir de 

maneira confortável num 

avião.  – Rebecca Ratterman, 
editora-assistente 

7FEVEREIRO |  MARÇO 2018
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“ ”
QUE TENDÊNCIA DE VIAGEM

MAIS O ENTUSIASMA? 

DECORE-SE: Os lenços de bolso da X 
of Pentacles são inspirados em cenas 

icônicas do mundo todo, inclusive 
este, que remete à Grécia Antiga. 

US$ 70, xofpentacles.com. 

“Férias estendidas 
para aqueles que 
não puderam (ou 
querem voltar a) 

estudar fora.”

“Malas inteligentes: 
minha bagagem de mão 

G-RO tem carregador 
portátil, GPS e muito 

espaço.” – T.L.

“Uma demanda maior 
por viagens de bem-estar. 

Talvez todo mundo 
se acalme.” 

“A proliferação de serviços 
de saúde online, como 

PlushCare, que permite 
que você fale com um 

médico em qualquer lugar 
do mundo.”
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A PR ESEN TA MOS 
SE A BOU R N  OVATION

CHEGA NDO NO OU TONO DE 2018

T h e  C o l o n n a d e

S u i t e  W i n t e r g a r d e n 

Em 2018 ,  a  Seabourn ap re senta rá o Seabourn Ova t ion ,  um nav io gême o do p re s t ig i ado Seabourn 
Enco re .  Ass im como o Seabourn Enco re ,  o  Seabourn Ova t ion t r a rá vá r ios conce i tos novos ,  uma 
v i são renovada e uma sé r i e  de ide ias b r i l han te s pa ra ag rada r  os ma is  d i s t i n tos v i a j an te s .

A  B O R D O  D O  S E A B O U R N  O VAT I O N :  T R A Z E N D O  U M  N O V O  S I G N I F I C A D O  PA R A  A  PA L AV R A  L U X O

•   3 0 0  s u í t e s  i n t i m i s t a s ,  u l t r a l u x u o s a s ,  c a d a  u m a 

c o m  u m a  v a r a n d a  p r i v a d a  e  a t e n d e n t e  p e s s o a l

•   O  P r o g r a m a  d e  S p a  e  B e m - e s t a r  c o m  D r. 

A n d r e w  W e i l  é  o  p r i m e i r o  d e  s e u  t i p o  n o  m a r : 

u m  p r o g r a m a  d e  “ m i n d f u l  l i v i n g ”  q u e  o f e r e c e 

a o s  h ó s p e d e s  u m a  e x p e r i ê n c i a  h o l í s t i c a  d e 

s p a  e  b e m - e s t a r  q u e  i n t e g r a  b e m - e s t a r  f í s i c o , 

s o c i a l ,  a m b i e n t a l  e  e s p i r i t u a l

•   T h e  R e t r e a t ,  c o m  15  c a b a n a s  p r i v a d a s  s o b 

u m a  l i n d a  c o p a  d e  l o n a s  p o s s u i  d e t a l h e s 

c u s t o m i z a d o s  e  e l e m e n t o s  m o d e r n o s  p a r a 

p r o m o v e r  u m  e s p a ç o  s e r e n o  e  r e e n e r g i z a n t e

•   C i n c o  r e s t a u r a n t e s  d e  c l a s s e  m u n d i a l 

o f e r e c e m  u m a  v a r i e d a d e  d e  o p ç õ e s 

p a r a  c a d a  m o m e n t o  e  o c a s i ã o ,  i n c l u i n d o 

T h e  G r i l l  p o r  T h o m a s  K e l l e r

•   S u s h i  é  u m a  a l t e r n a t i v a  d i v e r t i d a  e 

s a b o r o s a  p a r a  o  a l m o ç o  o u  j a n t a r, 

a p r e s e n t a n d o  m e n u s  i n o v a d o r e s 

p r e p a r a d o s  p o r  n o s s o s  m á s t e r  c h e f s 

d o  s u s h i  e n q u a n t o  v o c ê  o s  a s s i s t e

Ded icação cont ínua a uma incompar áve l  hosp i t a l idade ,  genu ína e s ince r a ,  e  compr omisso 
inaba láve l  pa r a fa ze r  você se sen t i r  em ca sa enquanto v ia ja  pe lo mundo. 

SEABOURN OVATION JUNTA-SE À LINHA DE CRUZEIROS ULTRALUXUOSOS MAIS SOFISTICADA DO MUNDO



* Todas as tarifas são em dólares norte-americanos, e válidas apenas para novas reservas, para cruzeiros, por hóspede, ocupação dupla e estão sujeitas à disponibilidade. 
Impostos, taxas e despesas portuárias podem variar de US$ 190 a US$ 645 adicionais por pessoa. As tarifas não são cumulativas com qualquer outra oferta, podendo 
variar de acordo com a data de navegação e sendo controladas por capacidade, estando sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todos os valores promocionais estão 
incluídos nas tarifas mostradas. Certas restrições podem ser aplicadas. A Seabourn reserva-se no direito de corrigir erros. Registro de navios: Bahamas. © 2018 Seabourn.
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JÓIAS DA EUROPA OCIDENTAL A partir de Dover (Londres) a Lisboa
12 dias, 1 de Out, 2018 US$5.999*
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US$4.999*Veneza a Piraeus (Atenas)
12 dias, 2 de Nov, 2018ILHAS GREGAS & ADRIÁTICO

Barcelona a Veneza
10 dias, 23 de Out, 2018

 
US$4.499*ITÁLIA & TESOUROS ADRIÁTICOS A partir de 

A partir de 

Entre em contato com o seu Agente de viagens Virtuoso para começar sua jornada na 
linha de Cruzeiros Ultraluxuosos mais sofisticada do mundo (World’s Finest Ultra-Luxury 
Cruise Line.™). Reserve hoje para aproveitar as comodidades do Virtuoso Voyages, 
incluindo: anfitrião dedicado a bordo, recepção de boas vindas, e experiência na costa



The Virtuoso life

Marbella em todas as estações
Agentes Virtuoso em um dos mais belos destinos da costa espanhola 
para dias solares regados a vinho, frutos do mar, esportes e história 

O SUL DA ESPANHA, MAIS PRECI-

samente na costa mediterrânea 
da província de Málaga, na Anda-
luzia, a glamorosa Marbella foi o 

destino escolhido para uma viagem ines-
quecível em novembro de 2017: o Virtuoso 
Chairman’s Event, que anualmente convi-
da as principais agências Virtuoso a desco-
brir um destino em primeira mão e ver de 
perto o que podem oferecer aos viajantes. 

Antiga aldeia de pescadores que se tor-
nou um retiro elegante para celebridades 
de Hollywood e para a realeza europeia na 
década de 1950, Marbella tem sua história 
entrelaçada com a grandiosidade da Anda-
luzia e é base perfeita para viagens a pontos 
marcantes da região – como Ronda e seus 
desfiladeiros, o Castelo de Alhambra, em 
Granada, a Catedral La Giralda e as tou-
radas em Sevilha ou a famosa Mesquita-
-Catedral de Córdoba.

Após ser recepcionado pelo CEO Matthew 

“O verão europeu é o má-

ximo! Nossas sugestões: 

um iate na Córsega ou 

nas Ilhas Eólias da Sicília; 

Capri nunca sai de moda, 

e sugerimos o hotel J.K. 

Place; apostamos tam-

bém na volta de Bodrum 

como ‘o’ destino para o 

verão, e ‘o’ hotel para ficar 

é o Mandarin Oriental.”
– Maurice Padovani, São Paulo

“Os cruzeiros fluviais 

pelos canais da Europa 

estão cada vez mais em 

alta. Recomendamos a 

premiada Uniworld, que 

dispõe de navios menores 

que visitam charmosos 

vilarejos e permitem um 

contato mais próximo 

com culturas regionais, 

muito mais autênticas e 

contagiantes. Há progra-

mações diárias cuidado-

samente planejadas para 

que os participantes se 

sintam descontraídos e 

entre amigos.”
– Deborah Trunkl, São Paulo

“Nosso foco para o próxi-

mo verão europeu é a inte-

ração familiar. Imagine ter 

a própria villa em Mykonos 

(Myconian Villas), com to-

das as atividades incluídas. 

Ótimos restaurantes, praia 

privativa, piscinas e barcos 

possibilitam vivenciar a 

Ilha de Delphos, destino 

imperdível para conhecer 

parte da história grega. 

Já na Croácia, descubra 

ilhotas a bordo de um caia-

que. E tem ainda o ritmo 

festeiro de Hvar. Enfim, há 

diversão para todos!”
– Frederico Levy, São Paulo

Destinos emergentes para viajantes brasileiros são revelados 
no Virtuoso Luxe Report 2018. Saiba quais são eles!

TOP 5 

Virtuoso Luxe Report 2018, o relatório que aponta as tendências mais quentes do mercado de 

viagens de alto padrão e desvenda o desejo dos viajantes por meio de pesquisa abrangente

com consultores e players do segmento de viagens de luxo de todo o mundo, revela os desti-

nos que despontam em 2018 para os brasileiros. Conheça o top 5:

Upchurch e ganhar as boas-vindas da pre-
feita de Marbella, Ángeles Muñoz, na exclu-
siva festa de abertura, o grupo de executivos 
das agências Virtuoso explorou as atrações 
e conheceu a animação chique de Marbella 
em dias solares regados a culinária e vinhos 
locais, com paellas, golfe, tênis, muita cultu-
ra e diversão imprimindo o tom local. Um 
dos pontos altos foi a chance de desfrutar 
hotéis anfitriões, como o Marbella Club e o 
Puente Romano, duas propriedades irmãs 
com estilos diferentes. “O Marbella Club 
exala charme e elegância atemporais”, in-
dicou Tim Krenzien, de Chicago, enquanto 
Yvonne Verstandig, de Melbourne, decla-
rou que o Puente Romano “é maior, lembra 
um vilarejo andaluz, uma experiência de 
luxo mais casual e trendy”.

Em ambos os estabelecimentos, os “clien-
tes Virtuoso são sempre especiais”, segun-
do Jorge Manzur, gerente-geral do Puente 
Romano. E alguém duvida?

3. Cuba/Ruanda 
(empatadas)

4. Japão 5. Portugal

1. Área da piscina de Marbella Club com vista para o mar. 2. A executiva de agência brasileira Marina 
Gouvêa de Souza e seu marido, Marcos, na recepção do jantar de boas-vindas do Chairman’s. 

Estrada em São 
Lourenço do Barrocal.

1. Líbano 2. Irã
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Quais são os melhores 
destinos europeus para a 
primavera/verão 2018?

PERGUNTE AOS 
CONSULTORES

➊ ➋
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Para os que viajam em busca de uma verdadeira experiência de luxo, apresentamos The Brando.
Um refúgio polinésio autêntico, exemplo mundial de biodiversidade e hospitalidade sustentável

na ilha de Tetiaroa, no Pacífico Sul.
 

Descubra nossa oferta especial para 2018 que deixará a ilha privada de Tetiaroa ainda mais interessante:

Entre 11 de janeiro e 30 de junho de 2018, hospede-se por um número maior de noites e receba 15% de desconto.
E ainda, voos de ida e volta com Air Tetiaroa incluídos para dois adultos (economize 900 euros).

refugie-se e encontre-se
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REPORTAGENS DE Michael Frank, Elaine Glusac e Sarah Khan

Este é o ano para fazer planos para o condado Limerick, na Irlanda, onde uma propriedade idílica de 340 hectares emergiu depois do maior 

projeto de reforma no país na última década. Faz sentido que a Adare Manor tenha passado por uma atualização de, digamos, propor-

ções históricas: o castelo neogótico data de 1830, quando, para distrair a mente de sua saúde deteriorada, o segundo conde de Dunraven 

embarcou em uma missão de mais de 30 anos para construir um novo lar para a família, que mais tarde se tornaria um dos hotéis mais 

reverenciados da Irlanda.  

Depois de permanecer fechada por cerca de dois anos, a propriedade foi reaberta em novembro com uma nova ala de 42 quartos (che-

gando ao total de 104), o elegante spa La Mer, um campo de golfe projetado por Tom Fazio, um novo salão de baile, um cinema e cinco res-

taurantes atualizados. Entre eles está o Minstrel’s Gallery, um salão para chá e café da manhã sob o teto abobadado do salão Gallery, com 

40 metros de extensão, inspirado na Galeria dos Espelhos, de Versalhes. O toque mais perfeito de todos? Talvez a coleção de whiskies irlan-

deses raros, com mais de cem garrafas. Quartos duplos a partir de US$ 350, incluindo café da manhã e um chá da tarde para duas pessoas.

Revival irlandês

O salão Gallery da Adare Manor, 
inspirado em Versalhes.
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Passaporte

 COMIDA & BEBIDA 

Pequenos gigantes

BUENOS AIRES 
O chef argentino Isidoro 
Dillon e sua parceira 
Vanessa Bell mantêm 
em segredo o endere-
ço mensal do supper 
club Bread & Butter – 
aparições anteriores 
incluíram um depósito 
em Palermo e lojas de 
antiguidades – até que 
os hóspedes entrem 
em contato com eles 
por meio do Instagram. 
Dillon, conhecido por 
comandar as panelas do 
Söder, serve cozinha au-
toral de acento escandi-
navo neste restaurante 
itinerante de 15 lugares, 
onde o menu pode in-
cluir truta com cenou-
ras no missô ou pato 
com beterraba, cogu-
melos e leite de trufas. 
@breadandbutterba.

CHICAGO 
O Oriole não é apenas 
pequeno; é bem escon-
dido. O acesso a este 
refúgio de 28 lugares 
é feito por meio de um 
elevador de carga em 
um beco próximo à ave-
nida West Loop. Vale a 
jornada: a refeição do 
chef Noah Sandoval 
inclui 16 pratos que re-
metem aos sabores 
da Itália, da América 
Latina e além, com pra-
tos como o carangue-
jo-real do Alasca com 
torresmo e aguachile e 
o sorbet de pepino com 
manjericão, champagne 
e cumaru. 661 West 
Walnut Street; 
oriolechicago.com.

VIENA 
No Distrito 19, rodeado 
por vinhedos, o chef ale-
mão Juan Amador pron-
tamente recebeu duas 
estrelas Michelin apenas 
um ano depois de abrir 
o Amador’s Wirtshaus 
& Greisslerei, com 40 
lugares. Menus de sete 
e oito pratos ostentam 
ingredientes globais de 
lugares distantes (rum 
cubano,  curry púrpura) 
e próximos (caramujos 
locais). Grinzingerstrasse 
86; restaurant-amador.com.

TORONTO 
Os amigos Jon Nicolaou 
e Chris White mantêm 
tudo nos trinques em 
seu Brothers Food 
& Wine (30 lugares): 
do espaço sobre uma 
estação de metrô em 
Yorkville ao menu. Os 
pratos com ingredien-
tes locais são descritos 
de maneira minimalis-
ta (por exemplo, cavala, 
tomate, aioli) e as har-
monizações com vinhos 
de uma carta internacio-
nal acertam em cheio – 
tudo contribuindo para 
um grau de satisfação 
maior do que apenas a 
soma de suas partes. 
1240 Bay Street. 

AUCKLAND 
Pasture, um novato em 
Auckland que define o es-
pírito faça-você-mesmo, 
alimenta não mais do 
que 20 pessoas por vez. 
O chef Ed Verner, junto 
com a esposa e copro-
prietária Laura Verner, 
comanda uma cozinha 
onde quase tudo é feito 
do zero: das marinadas 
em feno-grego e semen-
tes de capuchinha à fer-
mentação do mel local, 
passando pelo vinagre 
de verbena. Os itens no 
menu-degustação vão
de pato assado na lenha
a manteiga envelhecida
ao estilo Camembert com 
pão caseiro de fermen-
tação natural. Entre as 
opções de bebida estão 
vinho natural ou harmoni-
zações com sucos e chás 
artesanais. 235 Parnell 
Road; pastureakl.com.

Seja para uma noite animada, seja para um jantar intimista, 
restaurantes diminutos são a grande pedida

➊

➋ ➌ ➍

1. Alcachofra confitada com molho holandês de azedinha defumada do Bread & Butter. 2. Caranguejo com ervas frescas do Oriole.  
3. O aconchegante Amador’s Wirtshaus & Greisslerei. 4. Prato de batatas, algas kombu e trufas negras Périgord do Pasture. 
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Você não precisa ser um MacGyver para saber que muitas vezes são as pequenas 
coisas que salvam o dia, como ter à mão uma lixa, uma chave de fenda, uma tesoura e, 
claro, um abridor de garrafas. Estas multiferramentas testadas em viagens estão de 

acordo com as normas de segurança e cumprem desafios inesperados com facilidade. 
Eles podem inclusive ajudar você a posar de herói.  

PROTETORES DE BOLSO
 EQUIPAMENTO 

1. O  Pryma da CRKT  
prende-se a um porta-
-chaves e facilita o tra-
balho de abrir caixas, 
latas, malas emperra-
das ou qualquer outra 
coisa que exija força 
extra. O desenho leve 
incorpora também um 
abridor de garrafas e 
um quebrador de vidro. 
US$ 10; crkt.com.

2. O compacto Victori-
nox Jetsetter cabe fa-
cilmente em qualquer 
bolso. Da chave de fen-
da magnética Phillips 
às pinças e ao palito de 
dentes, o canivete com 
sete funções é um clás-
sico favorito de todos 
os dias – à mão quando 
você precisa dele e fá-
cil de carregar. US$ 24; 
swissarmy.com. 

3. Está tudo no seu pul-
so: os viajantes podem 
usar o Leatherman 
Tread como um brace-
lete, do qual cada elo 
contém uma pequena 
ferramenta. As 29 opções 
individuais incorporam 
vários tipos de chave, um 
ejetor de cartão de me-
mória, um quebrador 
de vidro e um abridor 
de garrafas. US$ 175; 
leatherman.com.

4. O Griffin Pocket 
Tool XL, feito de titânio, 
é do tamanho de uma 
mão, tem peso leve e, no 
entanto, é robusto o 
suficiente para desatar-
raxar roscas teimosas, 
forçar aberturas e abrir 
fendas. A abertura maior 
serve como uma presi-
lha, de modo que você 
tem 15 ferramentas 
sempre à mão. US$ 70; 
griffinpockettool.com. 

➋

➌

➍

➊
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Bon voyage

Navegando entre o Alasca e Seattle em 
junho, o Norwegian Bliss, navio de 4.004 
passageiros da Norwegian Cruise Line, 
aumentará o clima de aventura a bordo 

com um jogo de tiro a laser com temática 
espacial e uma pista de kart elétrico no 
deque – a maior dos oceanos. Cruzeiros 

de sete dias a partir de US$ 1.049.

Depois de empreender sua primeira 
expedição à Passagem do Noroeste 

em 2016, a Crystal Cruises (não ilustrada)
planeja voltar logo ao Ártico – com um 

novo barco. O Crystal Endeavor, para 200 
passageiros, é o primeiro megaiate de classe 

polar da indústria naval. Aguarde tarifas. 

A nova frota de expedição da Ponant 
estreia em junho circum-navegando a 

Islândia com o Le Lapérouse, navio para 
184 passageiros. Todos falam do lounge de 

observação submarina do barco, mas o
sofisticado deque da piscina, acima do nível
do mar, também é de cair o queixo. O navio 

irmão Le Champlain chega em setembro. 
Cruzeiros de oito dias a partir de US$ 3.480.

Os millennials pediram mais opções de
cruzeiros; a U by Uniworld atendeu:

os navios A e B, com capacidade para 120
passageiros (somente com idades entre 21 e 
45 anos), levam a bordo aulas de mixologia

e baladas até altas horas da noite nas 
viagens pela Europa, que começam em abril. 
Cruzeiros de oito dias a partir de US$ 1.520. 

VIVAS
AO MAR 

Com quase duas dúzias de navios estreando 
em 2018, nunca houve melhor ano para 

navegar do que este. Aqui, algumas opções 
inovadoras para você se entusiasmar. 

ILUSTRAÇÕES DE EMMA KELLY
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Check-in

ESTILO INSULAR: O falecido ícone da moda Oscar de la Renta passou grande parte dos últimos 20 anos de sua vida na 
República Dominicana, onde projetou o próprio hotel, Tortuga Bay, em 2006. A propriedade, que tem 13 villas, recen-
temente revelou um restaurante expandido, uma nova adega e villas renovadas com persianas brancas e tecidos da 
linha do designer. Quartos duplos a partir de US$ 832, incluindo amenity de boas-vindas, café da manhã e uma massa-
gem de 30 minutos por adulto.

A suntuosa entrada do Tivoli Palácio 
de Seteais, construído por seu antigo 
morador, o Marquês de Marialva.

No século 19, a realeza portuguesa se 
refugiou nas colinas de Sintra, na costa 
oeste de Portugal, para relaxar; hoje, 
o Tivoli Palácio de Seteais quer que 
os hóspedes façam o mesmo. No novo 
Anantara Spa, com três espaços para 
tratamento, alojado no antigo pombal 
da propriedade, os terapeutas oferecem 
tratamentos que usam ervas cultivadas 
no jardim anexo. Os vinhedos da região 
de Colares, onde fica este hotel de 30 
quartos, fornecem os extratos para os 
tratamentos vinoterápicos faciais, es-
foliantes e de wraps. A pedido, os tra-
tamentos podem até acabar com uma 
taça de tinto local. Quartos duplos a par-
tir de US$ 413, incluindo amenity de 
boas-vindas, café da manhã e crédito de 
US$ 100 para uso no hotel ou experiência de 
degustação de vinhos para duas pessoas. 

MIMOS 
PALACIANOS

Amantes da tequila, alegrem-se! O Grand Velas Riviera Nayarit, com 267 
quartos, leva os hóspedes às raízes da arte etílica com estilo: uma nova expe-

riência transporta os viajantes em jato particular – ou seis horas de carro – 
até Jalisco, onde podem degustar o clássico destilado mexicano na Casa San 
Matías, uma das mais antigas destilarias de tequila do México. Antes de um 

almoço com quatro pratos harmonizados com tequila, no meio das plantações 
de agave, os hóspedes podem explorar os meandros da produção moderna e 

tradicional da bebida, do corte das folhas de agave à torra, moagem e destilação 
da polpa da planta até transformá-la em líquido. O dia termina com uma sessão 

de degustação conduzida por um especialista – e com os hóspedes voltando à 
costa com a própria garrafa personalizada (foto à direita), perfeita para uns 

drinques de frente para o Caribe. Experiência de tequila a partir de US$ 8.244 
em jato particular ou US$ 3.544 em carro, incluindo três noites de hospedagem, 

todas as refeições e bebidas e traslado de ida ou volta ao aeroporto.

Tequila tour 
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1.
THE COMPLETE SWITZERLAND

Livro, a partir de US$ 23, 
amazon.com

A vila de Zermatt, livre de carros e situada aos pés do imponente 

Matterhorn, próximo à fronteira da Itália, é tão cheia de charme 

como de alturas – a começar pelo teleférico, que leva a uma plata-

forma a 3.800 metros de altitude, e sem falar nos 360 quilômetros 

de pistas de esqui pontilhadas por bares e restaurantes aconche-

gantes. Entre eles estão o Chez Vrony, que tem mais de um século 

de história e proporciona vistas face a face do Matterhorn, e o Igloo 

Bar, escavado na neve, que oferece o indispensável serviço de fondue. 

Mergulhe na vida de cartão-postal da Suíça no Mont Cervin Palace, 

de 150 quartos, ou no Grand Hotel Zermatterhof, de 77 quartos.

Zermatt no inverno 
Uma cidade suíça salpicada pela neve com um 
coração caloroso

O Matterhorn 
sobre Zermatt.

2.
MONCLER

Casaco acolchoado, US$ 1.590, 
nordstrom.com

4.
BESTMADE 

Sacola 45 kg, US$ 98, 
bestmadeco.com

3.
EVERLANE

Touca de lã de casimira, US$ 38, 
everlane.com
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Em sentido horário, 
a partir do alto, à 
esquerda: a Cidade 
Velha de Munique 
vista do Mandarin 
Oriental, um almoço 
sem pressa, chocolate 
no GötterSpeise e filé 
de robalo no Seehaus 
im Englischen Garten.

POR QUE IR  No coração da Bavá-

ria, aos pés dos Alpes, Munique 

seduz os viajantes com arqui-

tetura barroca, grandes mu-

seus de arte e, claro, cerveja 

e salsichas. “Munique é uma 

das cidades mais prósperas 

e bonitas da Alemanha. Você 

imediatamente percebe a mis-

tura do espírito alpino ainda 

preservado com um ar cosmo-

polita”, diz Virginia Giordano, 

da Culture Trip Germany, uma 

conexão local Virtuoso que tra-

balha com consultores de via-

gens para planejar roteiros 

pela Alemanha.

Com sua célebre cervejaria 

Hofbräuhaus e o mercado Vik-

tualienmarkt, ao ar livre, a cida-

de parece ter sido construída 

sob a promessa da diversão. 

Depois que o burburinho dos

mercados natalinos diminui, a 

Munique invernal pode ser um 

lugar excepcionalmente acon-

chegante e hospitaleiro. Come-

ce na animada praça principal, 

Marienplatz, para explorar cafés 

e padarias, atrações culturais e 

compras surpreendentemente 

interessantes. E não perca esta 

curiosa atração, que acontece 

o ano todo: surfistas mostram 

suas habilidades no pequeno 

Eisbach, riacho que atravessa 

o Jardim Inglês, o lindo parque 

central de Munique. 

COMER  No Seehaus im Englischen 
Garten, entusiastas do ar livre 

se cobrem de agasalhos com 

suas cervejas na mão enquanto 

contemplam o lago. Dentro, o 

ambiente é cálido e animado – 

o lugar perfeito para provar a 

Feita para
a diversão
No inverno, Munique está cheia de opções 
de lazer – do lado de dentro e de fora  
POR ANNIE FITZSIMMONS FOTOGRAFIA DE CLARA TUMA

Cidade imperdível
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mas parece uma joia secre-

ta. Visite a Pâtisserie Dukatz 

(Sankt-Anna-Strasse 11) para 

provar os brioches e os crois-

sants folhados, além de outras 

especialidades da panifica-

ção germânica. 

Aqueça-se com uma xícara do 

intenso chocolate quente da 

GötterSpeise (Jahnstrasse 30) 

ou escolha uma opção entre a 

vasta seleção de chocolates e 

pós de cacau. 

 

No Café Frischhut (Prälat-Zistl-

Strasse 8), próximo ao Viktua-

lienmarkt, delicie-se com o 

famoso Schmalznudel de Mu-

nique, um doce frito que é pa-

rente do donut e fica ainda mais 

saboroso se acompanhado de 

um café. 

COMPRAR  Manufactum (Diener-

strasse 12) “remonta a um tempo 

Maximilianstrasse, o grande po-

lo de consumo,  entregue-se a 

uma longa refeição italiana no 

Brenner Grill (Maximilianstrasse 

15), um lugar para ver e ser vis-

to, que ocupa os antigos está-

bulos reais da cidade. Prove a 

robusta sopa de vegetais como 

um antídoto para as salsichas 

e os pretzels. 

 

Por trás da solene fachada cin-

za do Tantris (Johann-Fichte-

Strasse 7), um restaurante com 

duas estrelas Michelin aberto 

em 1971, esconde-se uma irre-

sistível explosão de cores e cria-

tividade, tanto no design quanto 

na comida de inspiração suíça 

e francesa. Reserve uma mesa 

para o almoço nessa instituição 

de Munique, que oferece uma 

boa relação custo-benefício. 

O bairro de Lehel fica a apenas 15 

minutos a pé do centro turístico,

vitela com purê de castanhas, 

repolho e “jus” de frutas ver-

melhas, um favorito dos dias 

frios na Alemanha. Caminhe 

de volta ao centro da cidade 

através do parque e visite a 

casa de chá japonesa e a Torre 

Chinesa ao longo do trajeto. 

Depois de fazer as compras na

Em sentido horário, a partir da esquerda: o 
empório gourmet Dallmayr; trabalhos da escola 
Der Blaue Reiter, no Lenbachhaus; e Rahmée 
Wetterich, sócia-proprietária do Noh Nee.

Cidade imperdível

VIRTUOSO LIFE22



um suntuoso lobby em ouro 

e creme (garanta um assento 

perto da lareira para o chá da 

tarde) e o estilo minimalista do 

Nobu’s Matsuhisa Munich. Re-

serve um quarto em um andar 

alto para apreciar lindas vistas 

dos telhados vermelhos do cen-

tro antigo da cidade. Quartos 

duplos a partir de US$ 680, in-

cluindo café da manhã e US$ 100 

de crédito para jantar.   

Desde 1858, o Hotel Vier Jahres-
zeiten Kempinski Munich, de 

297 quartos, tem sido um cen-

tro de glamour e grandeza na 

Maximilianstrasse. Contemple, 

do spa, belas  vistas da cidade, 

ou desfrute da sofisticada co-

zinha bávara no Schwarzreiter 

Tagesbar & Restaurant, um dos 

preferidos pelos locais. Quartos 

duplos a partir de US$ 360, in-

cluindo café da manhã e US$ 100 

de crédito para uso no hotel.  

Kandinsky. Depois, Giordano re-

comenda almoçar no restau-

rante do museu, o Ella (era como 

Kandinsky chamava Münter). 

CHEGAR  O aeroporto de Muni-
que está sempre na lista dos 

melhores do mundo. Chegue 

cedo para uma última cerve-

ja acompanhada de salsicha 

na única cervejaria do plane-

ta situada dentro de um ae-

roporto: chama-se Airbräu, e 

90% de sua comida vem da 

Bavária. Ou peça a seu consul-

tor que agende a experiência 

VipWing do aeroporto, que in-

clui check-in e embarque rápi-

dos, um biergarten com serviço 

de bufê, vestiários com chuvei-

ros e traslado VIP até seu voo. 

FICAR  Discreto e refinado, o Man-
darin Oriental, Munich, de 73 

quartos, tem uma excelente lo-

calização na Cidade Velha, com 

O bairro de Brienner Quarter, 
que cerca a Brienner Strasse, já 

serviu como conexão entre o 

palácio real de Munique e o pa-

lácio de Nymphenburg, a resi-

dência de verão dos monarcas 

da Bavária. Hoje, é possível 

comprar roupas, joias e obje-

tos de decoração em lojas fa-

miliares, e também se juntar a 

um dos novos passeios guia-

dos pelo bairro. 

VER  A coleção do Lenbachhaus 

(Luisenstrasse 33), museu de 

arte instalado em uma antiga 

villa particular reformada por 

Norman Foster, foca o movi-

mento expressionista Der Blaue 

Reiter, do início do século 20, 

e inclui trabalhos de Kandins-

ky e Klee. Até 8 de abril está 

aberta a mostra de Gabriele 

Münter, uma das fundadoras 

dessa escola, que manteve 

um longo relacionamento com 

em que qualidade e técnica 

eram a chave”, diz Giordano. 

Explore utensílios de cozinha 

e roupas ou prove o queijo e o 

pão fresco.

Na porta ao lado, a Dallmayr 

(Dienerstrasse 14/15), uma 

mercearia gourmet existente

apenas em Munique, oferece 

especialidades regionais, por-

celanas finas, chás inusitados

e a própria marca de café. 

“Leve o café Prodomo ou to-

me-o no andar de cima”, diz a 

consultora de viagens Virtuoso 

Susan Boehnstedt, que tem 

raízes familiares em Munique. 

“É obrigatório!” 

Explore as variações coloridas 

do tradicional vestido dirndl no 

Noh Nee (Hans-Sachs-Strasse 

2), que incorpora resplande-

centes tecidos africanos a esse 

clássico do design bávaro. 

Em sentido horário, a partir da esquerda: todos agasalhados em Marienplatz, 
o Brenner Grill e surfe gelado no Eisbach.
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Entrevista

Por que eu viajo
Juntos há 40 anos, Pedro Piovezane e Rodolfo Veríssimo de Mello 
exploram os cinco continentes e fazem do mundo seu lugar
ENTREVISTADOS POR JULIANA A. SAAD

O OUVIR O ADVOGADO 
Pedro Piovezane e o ar-

quiteto – atualmente 

escultor – Rodolfo 

Veríssimo de Mello descreven-

do suas aventuras pelo mun-

do, percebe-se por que as 

fotos dos dois profissionais, 

agora dedicados à arte do 

bem viver depois de cons-

truir carreiras de sucesso

em suas profissões, pare-

cem tão mais jovens do que 

seus passaportes atestam.  

A entrevista a seguir vai re-

velar dois globetrotters cons-

tantes e chiques, que levam 

em seus olhares e mentes o 

espírito de aventura, o dese-

jo de conhecer lugares novos 

e de revisitar os já conhe-

cidos com outro olhar. Dos 

pequenos vilarejos perdidos 

na Europa às savanas africa-

nas, de mergulhos a voos de 

balão, o mundo é, para Pedro 

e Rodolfo, o palco de grandes 

e incríveis descobertas.

A viagem é um universo de 
sensações. Buscamos o des-

conhecido e queremos explo-

rar mais profundamente os 

lugares que já conhecemos.

Você volta a Paris 30 vezes 

e em todas elas a cidade lhe 

revela novos cheiros, lugares e 

perspectivas. O acaso sempre 

nos ofereceu boas surpresas. 

Por exemplo, nós adoramos 

visitar igrejas e catedrais. 

Anos atrás, estávamos na Pra-

ça de São Pedro e vimos uma 

fila enorme; quando chega-

mos perto, o guarda nos 

fez sinal para seguir e entrar. 

Era um tour exclusivo, e aca-

bamos no meio dele: beijamos 

a mão do Papa João Paulo II, 

entramos em locais que 

estariam vetados ao público. 

Pura sorte.

Viajamos muito e, com o 
tempo, passamos a fazer 
viagens alternativas. Decidi-

mos conhecer destinos novos 

ou repetir viagens a lugares 

já visitados, mas de outra 

maneira, como ir a Galápagos 

Rodolfo (à esquerda)
e Pedro explorando 
o Antelope Canyon, 
no Arizona.
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“O Rodolfo curte mergulhar, e eu não. Quando vamos para 
um destino de mergulho, eu fico na praia lendo enquanto 
ele vai para a água, vai fotografar – outra de suas paixões. 
Respeitamos as diferenças e combinamos as afinidades. 

Esse é o segredo para viajarmos juntos há 40 anos.”
– Pedro Piovezane

ou explorar a África — con-

tinente em que estivemos 

diversas vezes: adoramos 

Botsuana, Quênia e os 

safáris, sem abrir mão do 

conforto nas hospedagens, 

como nos camps e lodges da 

&Beyond, um luxo genuíno.

Descobertas felizes. Em uma 

viagem a Puglia, acabamos 

entrando na Úmbria e, de re-

pente, vimos campos de flores 

coloridas — da flor da lentilha, 

lavandas... Um colorido lindo 

na primavera italiana, perto 

de Castelluccio de Nórcia. 

Em Nápoles, ficamos no hotel 

Romeo. Quando saímos para 

comer algo, encontramos por 

acaso uma pequenina osteria 

ali perto, onde fizemos uma 
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das melhores refeições de nossa vida! 

Buscamos coisas muito simples e desco-

brimos preciosidades, como o perfume 

de um croissant em uma caminhada ma-

tinal, que nos revela o melhor de Paris, ou 

uma galeria incrível pelas ruas de Nova 

York. Cultura, arte, gastronomia, nature-

za, tudo junto... Para nós, uma viagem é 

uma mistura de sensações e descober-

tas muito interessantes.

Um caso engraçado. Imagine: você faz do 

Brasil uma reserva superantecipada em 

um hotel/restaurante Michelin no interior 

da França e, ao chegar lá, descobre que 

o lugar fechou e o chef não está mais na 

cidade. Pois isso aconteceu conosco em 

Vézelay, em 2015. Ligamos para nosso 

consultor Virtuoso no Brasil e ele imedia-

tamente nos propôs ótimas alternativas, 

e a viagem prosseguiu muito bem. 

Experiências excepcionais pelo mundo. 
Quando fomos ao Grand Canyon, 

– Rodolfo Veríssimo de Mello

“Gastronomia é algo que adoramos, e 
conhecemos quase todos os grandes restaurantes 

da Europa. Um belo jantar acompanhado de 
um bom vinho é algo transformador, mas 
ultimamente temosgostado muito de ir a 

pequenos lugares, sem muita pompa e onde 
podemos provar o sabor local. São eles 

que mais nos surpreendem.”

descartamos o voo turístico e optamos 

por um voo de balão. Foi incrível. Ficamos 

hospedados no excepcional Amangiri; 

por sermos clientes Virtuoso, o hotel nos 

ofereceu uma BMW conversível para ex-

plorar a região. No Butão, um lugar que 

adoramos, fizemos a escalada ao Ninho 

do Tigre e ficamos muito emocionados. 

Nós nos hospedamos nos lodges Aman 

pelo país, uma experiência bárbara. 

Dormir e jantar no Deserto do Saara 
também foi espetacular. E ainda nos 

aventuramos no Chile, onde estivemos 

recentemente para comemorar nossos 

40 anos juntos. Lá, no Vale de Colchagua, 

nos hospedamos no Viña Vik. Adoramos 

os vinhos, a decoração das suítes e a ar-

quitetura contemporânea do hotel. Em 

Paris, experimentamos uma das mais 

fantásticas hospedagens da nossa vida, 

no Le Meurice. Adoramos Bilbao e o 

Hotel Marqués de Riscal, de Frank Gehry. 

Já o Aman de Veneza (sim, somos Aman 

junkies), alojado em um palazzo do sécu-

lo 16, combina lindamente o barroco com 

peças de arte contemporânea. E a Ilha 

de Mnemba, perto da costa de Zanzibar, 

é a definição de um paraíso: apenas dez 

bangalôs, perfeita para mergulhos e para 

curtir uma experiência de imersão com-

pleta na natureza. Fantástico.

Por que ter um consultor Virtuoso?
 O Rogê David, de São Paulo, conhece 

tudo. Além de nos auxiliar com toda a 

programação da viagem e orientar de-

talhes, ele nos salva de roubadas, indica 

lugares feitos sob medida para nós e 

oferece surpresas inesperadas e sem-

pre bem-vindas.

PARA ONDE VAMOS? 
Cuba, um dos lugares para onde sem-

pre tivemos vontade de ir. Fizemos 

uma reserva para o período do Carna-

val. Depois, iremos a uma praia perfeita 

para mergulho, que fica a cinco horas 

da capital, para que Rodolfo possa 

mergulhar. Estamos sempre planejan-

do nossa próxima aventura.  
Visitantes do lado de fora do Museu Guggenheim Bilbao, no norte da Espanha, 

e (abaixo) banhistas na cidade italiana de Vieste.
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próximo

destino

Se pudéssemos guardar em garrafas a 
emoção de pôr os pés em um novo destino, 

certamente o faríamos. Estamos sempre 
buscando grandes lugares para acrescentar 
à nossa lista, e neste ano incluímos uma ilha 

grega sem excesso de gente, novos acessos a 
maravilhas naturais da Colômbia e o lugar da 
moda mais bacana da Escandinávia. Portanto, 
hora de fazer as malas: não importa se o seu 
ritmo de viagem é “pé na areia” ou “me leve 

ao topo” – é hora de partir. 

18 lugares para conhecer 
em 2018

POR AMY CASSELL
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Imagine tudo o que você adora nas Ilhas Gregas – casas de fachada branca, enseadas rochosas 
perfeitas para nadar, tavernas no alto das colinas – e subtraia as multidões. “Naxos está mais fora 
do radar do que a vizinha Mykonos, mas tem as mesmas atrações”, diz Daisy Patrick, consultora 
de viagens Virtuoso. A ilha de 430 quilômetros quadrados (a maior no arquipélago das Cíclades) 
aposta menos no turismo e mais na agricultura, ao contrário de suas irmãs famosas, uma rarida-
de nas Ilhas Gregas. Você pode começar o dia garantindo seu quinhão de areia na Praia de Plaka, 
na costa oeste, e depois almoçar amêijoas frescas e croquetes de polvo no restaurante Tortuga, 
com vista para o mar. No interior da ilha, trilhas no meio das montanhas permitem caminhar 
entre vilarejos medievais, ruínas da Era Bizantina, olivais e uma exuberante zona rural. A Grécia 
parece estar na lista obrigatória de todo viajante – cerca de 30 milhões de pessoas visitaram o 
país em 2017. Mas viajantes espertos irão para Naxos, antes que o segredo seja descoberto. 

IR:  Navegue com a Seabourn até Naxos na viagem de 14 dias, com partida de Atenas e retorno 
à capital grega, a bordo do Seabourn Odyssey, cuja capacidade é de 458 passageiros. Para um dia 
personalizado de exploração, peça a seu consultor de viagens que contrate a Travel2Greece – 
uma conexão local Virtuoso – para organizar excursões em terra. Saídas em datas diversas, de 16 de 
junho a 8 de setembro; a partir de US$ 6.999. Excursões em terra da Travel2Greece a partir de US$ 150.

 
Vá pela festa, fique pela sur-

preendente serenidade. A 

capital da farra no Mediter-

râneo é conhecida pelos bares 

na praia, clubes noturnos 

cavernosos e DJs que tocam 

às 4 da madrugada, mas o 

clima boêmio também tem 

um lado diurno. “Nos últimos 

dez anos, Ibiza amadureceu: 

transformou-se de um paraí-

so hedonista em um ímã para 

quem busca divertimentos 

de luxo”, diz Jack Ezon, dono 

de uma agência Virtuoso. 

Depois de uma noitada (ou, 

sejamos honestos, depois do 

nascer do sol) na vila de San 

Antonio, refugie-se no ME 
Ibiza, de 205 quartos, para 

tratamentos no spa da cober-

tura e descanso nas cabanas 

à beira da piscina. “Para rela-

xar, frete um iate até a vizi-

nha Formentera ou vá à praia 

antes das 2 da tarde”, sugere 

Ezon. “Ninguém acorda antes 

do meio-dia.” Quartos duplos 

a partir de US$ 279, incluin-

do café da manhã, crédito de

US$ 100 para jantar e uma 

massagem cortesia de 50 

minutos para duas pessoas.

 
O enclave no Pacífico 

mexicano que inclui Cabo 

San Lucas e San José del 

Cabo terá um suntuoso 

reforço neste ano. Além 

do lançamento, em breve, 

do Montage Los Cabos, 

com 122 quartos, diversos 

outros projetos de hotéis 

cinco-estrelas devem sair 

do papel. “Pode ser por 

causa de sua proximidade

com Hollywood, mas Los 

Cabos sempre atraiu uma 

clientela de alto padrão”, 

destaca o consultor André 

Xavier. “Está mais popular 

do que nunca, e os hotéis 

veem isso como uma gran-

de oportunidade de expan-

são.” Por ora, faça uma 

pausa no Las Ventanas 
al Paraíso, de 84 quartos, 

onde um bar de champagne 

na praia pulsa todos os 

dias. Quartos duplos no 

Las Ventanas a partir de 

US$ 1.025, incluindo café 

da manhã e crédito de 

US$ 100 para uso no spa.  

naxos
A ilha grega desconhecida

Além de ter um litoral pitoresco, 
Naxos é a ilha do Monte Zeus, o 

ponto mais alto das Cíclades.

Tire uma soneca na piscina 
da cobertura do ME Ibiza.

próximo destino: praias 
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próximo destino: tempo de aventura

A Colômbia é um paraíso da biodiversidade: uma em cada dez espécies encontradas no mundo vive ali. Depois 
de meio século de guerra civil, um acordo em 2016 entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Co-
lômbia (FARC) introduziu uma nova era de paz no país – uma grande notícia para colombianos e viajantes preo-
cupados com a conservação do meio ambiente. Mais de 50 parques e reservas antes considerados zona de guerra 
estão sendo reabertos, revelando rios em tons de arco-íris e lindos lagos alpinos. Comece sua ecoexploração no 
Parque Nacional Natural de Tayrona, onde uma floresta tropical envolta na névoa desemboca no Caribe, e depois 
siga para o interior para explorar as ruínas do século 9 da Ciudad Perdida. Em seguida, voe para o Parque Nacio-
nal de Utría, na costa oeste do país, e faça caminhadas conduzidas por guias indígenas por exuberantes florestas 
cor de esmeralda.   – Costas Christ, estrategista global de sustentabilidade do Virtuoso

IR:  A Big Five Tours & Expeditions, líder na promoção da paz por meio do turismo na Colômbia, pode criar 
uma ecoaventura personalizada de costa a costa que inclui os parques acima mencionados, além de planta-
ções de café, cidades coloniais e muito mais. Saídas todos os dias em 2018; diária a partir de US$ 400 por pessoa.

Deslizamentos de terra 

danificaram as estra-

das no ano passado e 

tornaram inacessíveis 

grande parte das flo-

restas de sequoia e 

o litoral cinemato-

gráfico do Big Sur (o 

Post Ranch Inn levava 

seus hóspedes de 

helicóptero). Porém, 

trechos da Highway 

1 da Califórnia foram 

reabertos em outu-

bro, acompanhando 

o novo acréscimo à 

paisagem da região: o 

antigo Ventana Inn & 

Spa ressurgiu como 

Ventana Big Sur, com 

59 quartos, acomoda-

ções atualizadas, uma 

galeria de arte, 15 ten-

das de luxo e um cen-

tro de atividades que 

oferece aulas de api-

cultura e excursões fo-

tográficas guiadas. “Eu 

adoro passar horas ca-

minhando no Parque 

Estadual Julia Pfeiffer 

Burns”, diz a consul-

tora Michelle Murré. 

“O mirante das McWay 

Falls, a menos de dois 

quilômetros da estra-

da, é um dos mais lin-

dos cenários.” Quartos 

duplos no Ventana a 

partir de US$ 675, in-

cluindo café da manhã 

e US$ 100 de crédito 

para uso no hotel. 

As grandes atrações da 

Islândia nos dias atuais 

estão longe da famosa 

Lagoa Azul: ilha adentro, 

até a remota Reserva 

Natural de Fjallabak, e 

ao norte, onde ficam 

vilarejos costeiros tran-

quilos como Husavik. 

Viagens à Terra do Ge-

lo e do Fogo aumenta-

ram cinco vezes desde 

2010 – tanto que a Is-

lândia foi escolhida 

como o segundo des-

tino mais procurado 

neste ano para o tu-

rismo de aventura na 

Luxe Report de 2018 
do Virtuoso, uma 

pesquisa anual de ten-

dências entre os con-

sultores de viagem. A 

chave para ter geleiras 

intocadas e visões espe-

taculares só para você 

é ir além da Ring Road, 

rumo a áreas ainda 

relativamente não des-

cobertas pelos turistas. 

“Algumas das regiões 

selvagens remotas do 

país não têm placas ou 

medidas de segurança 

para visitantes, de modo 

que é recomendável ex-

plorá-las com um guia”, 

diz a consultora de via-

gens Olya Kiriukhina. 

Uma ideia para sair do 

lugar-comum: a via-

gem de seis dias da 

Backroads pelo norte 

da Islândia, que inclui 

caminhadas ao longo 

do Eyjafjordur, observa-

ção de baleias na costa 

de Husavik e passeios 

de bicicletas a algumas 

das mais charmosas 

vilas pesqueiras da 

região. Saídas em 1 de 

julho, 26 de agosto e 2 

de setembro; a partir de 

US$ 4.798.

colômbia
O novo polo do ecoturismo na América Latina

Uma recompensa pós-
-caminhada no Big Sur: 

as McWay Falls.
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A selva encontra a praia no 
Parque Nacional Natural de 

Tayrona, na Colômbia. 
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where next: adventure time

O boom de cruzeiros no Alasca continua: o Norwegian Bliss, navio da Norwegian Cruise Line 
para 4.004 passageiros, estreia em junho com destino a Ketchikan, ao passo que outras com-
panhias marítimas têm aumentado sua capacidade de cruzeiros ou criado novos planos para 
navegar até o Alasca nos próximos anos. Toda essa competição mostra que as empresas estão 
empenhadas em impressionar e buscam seduzir os passageiros com novidades. A bordo do Bliss,
por exemplo, o viajante saboreia cerveja artesanal e assiste a shows da Broadway. Outra aposta 
são as excursões de imersão em terra firme, como a aventura pré ou pós-cruzeiro da Seabourn no 
Parque Nacional de Denali. “São boas notícias para os viajantes, que dispõem de mais alternativas 
na hora de encontrar um itinerário e uma companhia que sejam ideais para eles”, diz a consultora 
de viagens Susan Kelly. “Fazer um cruzeiro no Alasca significa uma coisa para mim: conectar-se
com a Mãe Natureza. Aproveite agora a beleza selvagem – antes que cheguem mais navios.”

IR:  A linha de pequenos navios UnCruise Adventures lança sete novos itinerários Last Frontier 
neste ano. Em um deles, o Safari Quest, para 22 passageiros, parte de Petersburg, no Alasca, para 
uma viagem de ida e volta de nove dias.  O destino: as áreas pouco exploradas de South Baranof 
e Kootznoowoo. Saídas em diversas datas, de 24 de maio a 29 de agosto; a partir de US$ 7.945.

alasca de navio
Maneiras ainda mais novas de explorar a última fronteira da América

Frederick Sound, no Alasca, ao 
sul da região de Kootznoowoo, 
na ilha Admiralty. (A
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Ocupando 42 mil quilôme-

tros quadrados no noroes-

te da Austrália, Kimberley 

é uma das áreas mais re-

motas do mundo – uma 

vastidão digna de filme 

preenchida por formações 

de arenito de vermelho 

intenso e savanas isola-

das. Aventuras em terra 

partindo de Broome são 

populares, mas abordar 

o litoral selvagem pelo 

mar é uma alternativa 

bem agradável. Neste 

ano, a Silversea lançou 

mais cruzeiros à região a 

bordo do Silver Discoverer, 

para 116 passageiros. Em 

uma viagem de dez dias 

entre Darwin e Broome é 

possível explorar a área 

em botes infláveis que 

atravessam cachoeiras 

horizontais e em cami-

nhadas guiadas por abo-

rígines até formações 

rochosas centenárias e 

pinturas rupestres. Saídas 

em diversas datas, de 9 

de julho de 2018 a 14 de 

junho de 2019; a partir 

de US$ 6.570.

junho de 2019; a partir 

O paraíso está próximo à 

costa norte do Panamá: 

365 porções de areia de-

coradas com coqueiros,

espalhadas pelo Mar do

Caribe. As ilhas de San 

Blas, ou Guna Yala, são 

controladas pelos kunas, 

um grupo indígena co-

nhecido por suas molas, 

blusas coloridas feitas 

à mão. “A melhor forma 

de visitá-las é em um 

pequeno iate, conduzi-

do por um capitão com 

experiência na região”, 

diz Michelle de Guizado, 

executiva de uma agên-

cia Virtuoso na Cidade 

do Panamá. A operadora 

de turismo Blue Parallel 
pode personalizar uma 

viagem de catamarã até 

San Blas, com três dias 

de estadia na Cidade do 

Panamá e quatro dias 

navegando pelas ilhas. 

O roteiro promete praias 

desertas, jantares com 

lagosta e interação com 

o povo kuna. Saídas todos 

os dias em 2018; a partir 

de US$ 9.500.

A cordilheira Bungle Bungle, 
de 350 milhões de anos, em 
Kimberley, na Austrália.
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O Monumento a la Independencia – 
ou El Ángel –, no Paseo de la Reforma, 
na Cidade do México. 
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próximo destino: cenas urbanas

As atenções se voltaram para a Cidade do México em setembro do ano passado, quando um ter-
remoto de magnitude 7.1 sacudiu a terra perto de Puebla. Embora o fato seja certamente trágico, 
não significa que você deva cancelar seus planos de viagem. “Apenas algumas áreas sofreram danos
maiores”, diz a consultora Virtuoso baseada na cidade, Ana P. Rosete. “Todas as principais atrações 
às quais geralmente encaminho os visitantes estão ok.” A capital mexicana encontra-se também 
sob os holofotes por uma razão mais positiva: foi nomeada a Capital Mundial do Design em 2018 
(a primeira das Américas a receber o título), um reconhecimento à metrópole pela arquitetura ino-
vadora e por seu planejamento urbano comandado pelo design. A criatividade pode ser encontrada 
em todo lugar – nos pratos, na moda e nas telas. De fato, a Cidade do México tem uma das maiores 
concentrações de museus do mundo (o cintilante Museo Soumaya, que está na capa desta edição, 
é imperdível). E a feira de arte Zona Maco, que acontece todo ano em fevereiro, é o equivalente 
mexicano à Art Basel. Novas lojas e mercados em estilo bazar refletem uma emergente cena da 
moda. O lugar preferido de Rosete é Barrio Alameda, uma coleção de galerias e boutiques em um 
edifício art déco renovado no Centro Histórico. 

IR:  O St. Regis Mexico City, de 189 quartos, conecta os hóspedes com o estilista Marco Corral 
para um tour de imersão pelas melhores lojas dos bairros de Condesa e Roma. Quartos duplos a 
partir de US$ 289, incluindo café da manhã e US$ 100 de crédito para uso no hotel.

Atletas de elite se encontrarão 

em fevereiro em Pyeongchang, 

na Coreia do Sul, para os Jo-

gos Olímpicos de Inverno. 

Enquanto eles perseguirão o

ouro nessa cidade a três horas 

de Seul, os fãs da beleza ao 

estilo coreano estarão em 

busca de máscaras faciais – 

e séruns, elixires para a pele 

e espumas de limpeza. Os 

produtos de beleza do país 

têm se tornado mais acessí-

veis, mas viajantes que forem 

direto à fonte serão recom-

pensados com tratamentos 

de spa a bons preços, marcas 

independentes difíceis de 

encontrar fora da Coreia e, 

no bairro de Myeongdong, 

ruas inteiras só com lojas de 

cosméticos. “Seul tem tudo 

que uma cidade cosmopolita 

deve ter: excelente comida, 

uma promissora cena de 

design e vida noturna”, diz a 

consultora de viagens Tisha 

Neufville. “Em Myeongdong, 

vá primeiro à Olive Young, onde 

há grande variedade de mar-

cas populares.” Você pode ter 

seu sono de beleza no Park 
Hyatt Seoul, de 185 quartos, 

no elegante bairro de Gangnam. 

Quartos duplos a partir de 

US$ 310, incluindo uma gar-

rafa de vinho de boas-vindas, 

café da manhã e US$ 50 de 

crédito para jantar.

A Noruega encabeçou a últi-

ma lista do Relatório Mundial 

da Felicidade das Nações Uni-

das – e uma visita à capital 

do país confirma por que seus 

cidadãos estão tão contentes. 

“Oslo é uma cidade limpa e 

segura, com lindos museus, 

galerias e parques, tudo isso 

acessível a pé”, destaca a 

consultora Petra Holberg-

-Calvaruso. Para além da 

orla revitalizada de Bjorvika, 

onde um sofisticado museu 

dedicado a Edvard Munch 

será inaugurado em 2020, 

restaurantes descolados e 

food halls introduzem os visi-

tantes na arte da cozinha ao 

estilo New Nordic, focada em 

ingredientes sazonais (prove-

-os no Maaemo, que tem três 

estrelas Michelin), e os mora-

dores se reúnem em torno de 

seu amor pelo café no Fuglen. 

Passe algum tempo em Oslo 

com o novo roteiro de dez dias 

da 50 Degrees North, que faz 

escala em outras cidades da 

Escandinávia, como Estocol-

mo, Copenhague e Bergen, na 

Noruega. Saídas todos os dias, 

de 15 de maio a 30 de setem-

bro. A partir de US$ 10.578.

cidade do méxico
Depois do terremoto, a capital descolada está sendo tomada pelo design 

Luzes cintilantes e produ-
tos de beleza no bairro de 
Myeongdong, em Seul.(C
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próximo destino: áfrica adentro

A oportunidade de ver em seu habitat os gorilas-das-montanhas, animais ameaçados de extinção, leva os 
amantes da natureza ao Parque Nacional dos Vulcões, em Ruanda, onde vive um grande grupo dos últimos 
remanescentes desses primatas. Ruanda passou mais de uma década à sombra do genocídio de 1994, mas 
um governo estável e um aumento de 30% no turismo nos últimos dois anos pôs essa pequena nação 
centro-africana na lista dos viajantes. Uma onda de novas hospedagens de alto padrão (e com consciência 
ambiental) também ajudou. Recentemente foi inaugurado próximo ao parque o Bisate Lodge, da Wilderness 
Safaris, com seis villas. “Ruanda é segura, vibrante e receptiva aos turistas”, atesta o consultor de viagens 
Virtuoso Ralph Iantosca. Os viajantes precisam de uma permissão emitida pelo governo para fazer uma 
caminhada na região dos vulcões (cerca de US$ 1.500 por dia; seu consultor pode auxiliá-lo com a logística). 
Diz Iantosca: “O investimento realmente tem grande impacto no esforço de ajudar a população de gorilas.”

IR:  Passe oito dias caminhando, observando gorilas e conhecendo a história de Ruanda em um tour privado da 
Abercrombie & Kent que inclui uma estadia no Bisate Lodge. Saídas todos os dias em 2018; a partir de US$ 10.595.

ruanda
Encontro do bem com os gorilas do Parque Nacional dos Vulcões 

Intrépidos andarilhos não vão 

à Etiópia pelos “big five”. O país 

tem mais a ver com a história da 

humanidade e as gargantas das 

montanhas Simien do que com 

vastas savanas e safáris clássicos. 

“Milhares de anos de história e 

de tradições, da Arca da Aliança à 

Rainha de Sabá, fazem da Etiópia 

um destino fascinante”, ressalta 

a consultora Crisney Lane, que 

recomenda o país a viajantes 

aventureiros. A expedição priva-

da de dez dias da Lakani World 
Tours proporciona uma boa in-

trodução à Etiópia, com visitas a 

museus e mercados a céu aberto 

em Adis Abeba, às igrejas esca-

vadas na rocha de Lalibela e ao 

Parque Nacional das Montanhas 

Simien, em busca dos babuínos. 

Saídas todos os dias em 2018; 

a partir de US$ 4.995.

 
A nação insular em frente à costa 

de Moçambique promete magia 

em diversos níveis: “Eu amo a 

diversidade de ecossistemas de 

Madagascar, as praias selvagens, 

os vibrantes mercados e o povo 

malgaxe, que ainda é curioso a 

respeito dos visitantes e ávido por 

contar-lhes sobre sua vida”, diz 

Kylan Falk, consultor de viagens 

Virtuoso. Ele sugere passar ao me-

nos oito dias no país e contatar seu 

consultor com bastante antecedên-

cia para assegurar a hospedagem 

nesse destino ainda novo para o 

turismo. Na viagem de dez dias  da 

African Travel, você percorre o sul 

e o leste da ilha para conhecer 

os membros da tribo antandroy e 

espiar os lêmures-de-cauda-anelada 

nas matas de galeria. Saídas todos 

os dias de 21 de março a 31 de 

dezembro; a partir de US$ 5.495.

Parque Nacional das Mon-
tanhas Simien, na Etiópia.
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Esforços de conservação têm ajudado 
a salvar da extinção a população de 
gorilas-das-montanhas de Ruanda. 
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Piran, na costa eslovena do Adriático, é 
conhecida pelo azeite de oliva, pela flor de sal
e pela arquitetura de inspiração veneziana.
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Castelos no alto do morro que parecem saídos de um conto de fadas. Águas termais, vastas f lo-
restas e lagos alpinos. Vilas medievais com ruas de pedra e arquitetura de inspiração veneziana.
Tudo isso está nesse país compacto, que faz fronteira com a Croácia, a Áustria, a Itália e a Hungria.
“A Eslovênia é a essência da Europa – tem um pouco de tudo”, diz Barbara Taylor, consultora de 
viagens Virtuoso que cresceu no país. “Os eslovenos são abertos, amigáveis e f luentes em inglês; 
além disso, adoram recomendar seus lugares prediletos aos visitantes.” Não vá embora sem 
provar um pouco da tradição vinícola da Eslovênia, que acumula 400 anos: em seus vinhedos 
crescem 52 variedades de uva, incluindo a rebula, da região de Goriska Brda, usada para fazer 
vinho laranja, um novo favorito entre os enófilos. 

IR:  Consultores de viagens podem trabalhar com a Luxury Slovenia, uma conexão local Virtuoso, 
para criar um itinerário variado que cobre o país todo – do ponto mais fotografado da Eslovênia, 
o Lago Bled, às difíceis reservas no Hisa Franko, o restaurante rural de Ana Roš, estrela do Chef’s 
Table e eleita em 2017 a melhor chef mulher do mundo.

eslovênia
Tudo o que amamos na Europa em apenas um lugar

próximo destino: viagens culturais

Impecáveis templos budistas 

e arquitetura colonial francesa 

são os destaques de Luang 

Prabang, a antiga capital real 

do Laos às margens do Rio 

Mekong, um destino relativa-

mente novo e menos concor-

rido do que outros no Sudeste 

Asiático – por enquanto. Atraí-

dos pelo clima sossegado, ho-

téis de luxo já se instalam nessa 

cidade, declarada Patrimônio 

da Humanidade pela Unesco. 

Acomode-se no Amantaka, de 

24 quartos, onde os hóspedes 

acompanham a cerimônia 

diária budista de doação de 

alimento aos monges como 

parte dos programas de medi-

tação do resort. “Recomendo 

acrescentar três dias em 

Luang Prabang durante uma 

viagem ao Sudeste Asiático”, 

diz o consultor de viagens Tom 

Chongruk. “Uma estadia mais 

longa, no entanto, possibilita 

excursões à zona rural e mais 

tempo nos tratamentos de spa 

laosianos.”  Quartos duplos a 

partir de US$ 760, incluindo 

traslados ao aeroporto, café 

da manhã e massagem corte-

sia de 60 minutos. 

O que mais atrai os visitantes 

em Maui, no Havaí, são os dias 

de preguiça na praia e o pôr do 

sol no alto dos vulcões, mas 

nas encostas oeste do Halea-

kala surge uma promissora 

cena culinária à base de ingre-

dientes locais.  “O chamado 

Upcountry de Maui é uma ex-

periência havaiana inespera-

da”, destaca o consultor Robin 

Jenkins. “Você é recebido por 

pastos verdes, rebanhos de 

gado e uma paz em estilo zen 

que está a anos-luz de distân-

cia das multidões ao longo 

das praias.” Os fazendeiros 

convidam os visitantes a pro-

var queijo de cabra, café e bis-

coitos de lavanda, enquanto 

restaurantes temporários 

atraem chefs vindos de longe. 

Pense grande: cogite uma ex-

periência no Four Seasons 
Resort Maui at Wailea que in-

clui traslado de helicóptero ao 

Piiholo Ranch para um dia no 

interior com seu proprietário,

Peter Baldwin, quinta geração 

de paniolos (caubóis). Quartos 

duplos a partir de US$ 599, in-

cluindo café da manhã e cré-

dito de US$ 100 para jantar. 

Experiência no Upcountry a 

partir de US$ 16.500 para 

seis pessoas.  

Campos de lavanda 
no interior de Maui. 
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Cartão-postal mediterrânico

Lar por uma semana e, ao lado, membros 
da tripulação do Seabourn Encore.



Um cruzeiro clássico em imagens  
Relato e fotografia de Kevin J. Miyazaki
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Chego, portanto, a Roma para dar início a um cruzeiro de uma semana pelo Mediterrâneo, depois 
de passar a semana anterior no estado americano de Indiana fotografando a cozinha regional, jogos
de beisebol e sorridentes moradores. A viagem me deu vontade de seguir em movimento (agora no mar) 
e continuar ligando os pontos entre culturas e lugares, trocando escalas como as de Jeffersonville e 
New Albany por portos como os de Cassis e Palamós.

Minha casa durante a jornada, o Seabourn Encore, me levará de Roma a Barcelona, com paradas na 
Córsega, em Maiorca, na Provença, na Ligúria e muito mais. Graças ao design elegante e inteligente 
do navio, seus espaços públicos nunca parecem estar cheios de gente; é difícil imaginar que há outros 
600 passageiros a bordo. Depois dos drinques no fim de tarde, alguns gostam de subir ao deque para 
ter o pôr do sol – e parece que o Mediterrâneo inteiro também – só para si. 

A comida é um dos pontos altos. Há deleites como o The Grill by Thomas Keller (onde é feito, talvez, 
o melhor bolo de caranguejo que já comi) e o sushi preparado por um chef treinado segundo a tradição,
em um restaurante japonês incrível e intimista. Em uma excursão em terra aos mercados de Livorno, 
o chef executivo do Encore, Kurt Timmermans, conduz uma aventura pelos bastidores: ele se divide 
entre as compras (mais tarde desfrutaremos do presunto ibérico e dos embutidos espanhóis que 
adquiriu) e as informações (os pescadores locais não trabalham aos domingos, ele nos conta, portanto 
não teremos peixe nesta segunda-feira). Enquanto provamos queijos, carnes e outros produtos dos 
vendedores, um policial local se oferece como intérprete de improviso do nosso grupo.

Pequenos momentos dessa semana permanecem comigo: encontrar um cartão-postal para minha 
coleção em um mercado de pulgas da Córsega, tomar um café com leite às sombras de uma igreja 
do século 13 em Maiorca, o navio girando sobre seu eixo perto de Bandol para nos dar uma visão em 
câmera lenta da costa francesa. Ainda compartilhamos um prato de spaghetti alla marinara em um 
almoço em Cinque Terre, compramos barras de sabonete local para presente no mercado de Cassis 
durante uma excursão em terra partindo de Bandol e provamos vinho ao ar livre na vinícola Mas Oller, 
em Torrent, na Espanha.

Assim que desembarco do Encore em Barcelona, lembro de uma conversa que tive com Ted, um 
devoto da Seabourn que me presenteou com histórias de um cruzeiro de 80 dias pelo Pacífico. Uma 
viagem dessa envergadura tem pontos demais para que os conecte tão cedo, mas eu guardo a ideia para 
o futuro. Com um itinerário tão extenso, talvez eu até reserve algum tempo para praias e livros.

Eu nunca fui o tipo de viajante que se senta numa praia 
para ler um livro. Prefiro estar em movimento para ver 
o que me aguarda virando a próxima esquina.
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Em sentido horário, a partir 
do alto, à esquerda: captu-
rando a vista a bordo; pesca 
do dia em um mercado de 
Cassis, na França; uma suí-
te do Encore; e a cidade de 
Manarola, em Cinque Terre.
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Em sentido horário, a partir da esquerda: um banquete no 
restaurante do navio; passeio em Cassis; La Seu, a cate-
dral de Palma de Maiorca; e o navio atracado. Na página 
ao lado: a chef de sushi do Encore, Kumiko Suganuma. 
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“Sua primeira parada a bordo deve ser 
na Seabourn Square, onde você pode 
reservar passeios, agendar tratamen-

tos no spa e solicitar comodidades. 
Garanta com antecedência os tours 
especiais da Seabourn; o cruzeiro, 

por exemplo, tem uma parceria com
 a Unesco para promover o turismo 

em alguns dos 170 sítios do Patrimô-
nio Mundial ao redor do mundo.”

– Marcella Rappoport, executiva 
de agência Virtuoso

dica
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Em sentido horário, a partir
do alto, à esquerda: achados
no mercado de pulgas de
Bastia, na Córsega; serviço
de quarto a bordo com vista;
barcos de pesca em Cassis;
e viela em Bastia.

Depois dos drinques no fim de tarde, 
alguns gostam de subir ao deque para 
ter o pôr do sol – e parece que o Medi-
terrâneo inteiro também – só para si. 
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Perspectivas do Mediterrâneo: 
o navio ancorado em Bandol, na 
França, e (à esquerda) ousadias 

líquidas a bordo.  

LUXO
A Seabourn é considerada a 

mais suntuosa experiência de 

cruzeiro disponível. O roteiro 

de sete dias entre Roma e Bar-

celona a bordo do Seabourn 

Encore, que tem suítes para 600 

passageiros, espelha a viagem 

mostrada nesta reportagem. 

(O novo navio-irmão do Encore, 

o Seabourn Ovation, estreará 

em maio.) Saídas em 21 de ju-

lho, 25 de agosto e 29 de se-

tembro; a partir de US$ 4.000.

Também na escala mais alta, 

os navios da Regent Seven 

Seas Cruises têm closets, 

banheiros de mármore e pro-

dutos de banho da L’Occitane. 

O Seven Seas Explorer, para 

750 passageiros, vai de Roma 

a Monte Carlo em oito dias, 

com paradas em Palamós, 

Saint-Tropez e outros desti-

nos clássicos do Mediterrâ-

neo. Saída em 1 de maio; a 

partir de US$ 7.600, incluin-

do um tour Virtuoso Voyages 

e almoço em Livorno.

PEQUENOS NAVIOS
Os navios intimistas para 112 

passageiros do SeaDream 

Yacht Club acessam com faci-

lidade pequenos portos. Uma 

viagem de seis dias de ida e 

volta a bordo do SeaDream I, 

que parte de Monte Carlo, por 

exemplo, atraca em San Remo,

na Itália, e Calvi, na Córsega. 

Saída em 28 de maio; a partir 

de US$ 4.300.

BOM PARA FAMÍLIAS
O Club Hal, da Holland 
America, oferece diversão 

a crianças e adolescentes, 

incluindo artesanato, festas 

do pijama e muito mais. Os 

adolescentes podem curtir 

o The Loft, onde há aulas 

de coquetéis sem álcool, 

videogames e clubes no-

turnos. Leve a família toda 

em uma viagem de 13 dias 

entre Veneza e Barcelona a 

bordo do Oosterdam, navio 

para 1.916 passageiros que 

faz escalas na Croácia, 

na Albânia, na Grécia, na 

Itália e na França. Saídas 

em datas diversas, de 24 

de maio a 15 de outubro; 

a partir de US$ 2.100 para 

os primeiros dois passa-

geiros e US$ 399 para o 

terceiro e o quarto.  

Um Mediterrâneo para chamar de seu
Muitos navios singram esse mar. Escolha aquele que é perfeito para você



Registro do navio: Holanda 
Holland America Line é uma concessionária autorizada do Glacier Bay National Park.

Da grandiosidade do Parque Nacional de Denali às geleiras 

intocadas e às históricas cidades pioneiras, não há maneira 

melhor de conhecer o Alasca do que em um cruzeiro da 

Holland America Line ou em uma viagem Terra+Mar. 

A bordo dos nossos navios, você desfrutará de um estilo 

clássico, serviço atencioso e excelente comida. Qual seja 

o motivo de sua visita à Grande Terra – as paisagens 

impressionantes ou a riqueza histórica –, a melhor 

forma de ver o Alasca é com a Holland America Line.

Entre em contato com o seu consultor 
de viagens Virtuoso hoje mesmo.

DEPOIS DE SETE DÉCADAS, 
NINGUÉM CONHECE 
O ALASCA MELHOR 

DO QUE NÓS
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Moradias de luxo, férias com propósito, transporte radicalmente novo
e, sim, a ascensão das máquinas. O futuro do turismo é uma tremenda 
viagem. Não – Podemos – Esperar  POR MICHAEL BEHAR, MARIKA CAIN E JUSTIN PAUL

R Á P I D O ,

MAIOR,
OUSADOINTELIGENTE,



MAIS RÁPIDO QUE UM TIRO
É supersônico! Enquanto Richard Branson foca sua companhia 
aérea espacial, a Virgin Galactic – que neste ano deverá en-
viar os primeiros passageiros a voos suborbitais –, e Elon Musk
aspira à colonização de Marte em 2022, os dois empreendedo-
res também buscam algo mais deste planeta. Branson já enco-
mendou à Boom um jato supersônico de 55 lugares, que deverá 
voar acima das nuvens a uma velocidade de até 2.300 km/h. 
A fábrica já tem mais de 75 encomendas de cinco companhias 
aéreas e diz que podemos esperar para 2023 voos entre Nova 
York e Londres em um pulo de 3h20 pelo preço atual de um voo 
em classe executiva (cerca de US$ 5.000 ida e volta) – mais rápi-
do e mais barato que o hoje extinto Concorde. 

Tanto Branson quanto Musk estão também testando siste-
mas de hyperloop para revolucionar o transporte sobre trilhos. 
A grande ideia: transportar passageiros e módulos de carga 
flutuantes por meio de enormes tubos pneumáticos a cerca de 
1.100 km/h, fazendo a viagem de Los Angeles a São Francisco 
em meros 35 minutos. Os primeiros veículos de teste de Musk 
já alcançaram 350 km/h; sua companhia de túneis começou as 
sondagens em Los Angeles e já lançou as bases para uma rota 
entre Nova York e Washington. A Virgin Hyperloop One está 
avaliando projetos no Oriente Médio, na Europa, no Canadá e 
nos Estados Unidos.  

 
Cabine da Boom e (acima) 
protótipos de jato supersônico.  

DE VOLTA PARA O FUTURO
Supersônicos 2.0, carros sem motorista e uma previsão dos anos 1960 que se tornou realidade 

redefinirão a forma pela qual nos movemos ao redor do mundo
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PASSAGEIROS DA NOITE
“Supermáquina, me pegue na Mill Avenue” não é mais um cha-
mado inverossímil dos frequentadores dos bares de Phoenix, no 
Arizona. Em breve, eles poderão voltar para casa nos carros auto-
dirigidos da Waymo. Companhia parente do Google, a Alphabet 
encheu as ondas de rádio e os outdoors da região para apresen-
tar seu novo serviço de compartilhamento de carros sem moto-
rista. Depois de acumular quase 5 milhões de quilômetros em 
testes, a empresa lançou seu programa-piloto, um período de 
testes em que os moradores da cidade experimentaram o servi-
ço sem custo – com um funcionário a bordo para assumir o con-
trole em caso de necessidade – para ir à escola, fazer compras, 
sair à noite e realizar traslados em geral. Em novembro, a em-
presa anunciou o sucesso do programa e removeu os motoristas 
reserva. Espera-se em breve a implantação para uso público. 

Um Volocopter sem piloto alça 
voo em Dubai e (abaixo) o carro 
autodirigido da Waymo. 

GEORGE JETSON VEM AÍ
Mandem os drones: os carros 
voadores que os futuristas pro-
meteram estão esquentando os 
motores nos Emirados Árabes 
Unidos. Em setembro, Dubai 
começou os testes de seu Au-
tonomous Air Taxi com um 
voo de estreia – sem piloto – 
da aeronave de 18 propulso-
res da Volocopter, o último 
passo no objetivo do país de 
lançar um aplicativo de cha-
mada de táxis aéreos nos pró-
ximos cinco anos. Transportes 
aéreos compartilhados não são 
apenas um delírio do destino 
que nos apresentou aos resorts 
em ilhas artificiais e às pistas 
de esqui indoor: a Uber tam-
bém está desenvolvendo com 
a Nasa um software de contro-
le aéreo e quer lançar aerotá-
xis pilotados de emissão zero 
voando a 320 km/h nos céus 
de Dallas, Dubai e Los Ange-
les até 2020. Airbus, Boeing e 
outras fábricas projetam aero-
naves pilotadas e autônomas 
para serviços similares.

R Á P I D O

INTELIGENTE

OUSADO

MAIOR
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O futuro tem a ver com personalização. Enquanto a inteligência 
artificial já permeia indústrias como as de finanças e saúde, no 
segmento turístico ela atualmente dá conta apenas de tarefas 
rudimentares. Por exemplo: companhias aéreas e hotéis usam 
a tecnologia em “chatbots de conversação”, que compreendem a 
linguagem escrita para ajudar os clientes a resolver questões 
básicas de viagem. Isso está começando a mudar: o Google 
Maps hoje nos ajuda a encontrar vagas de estacionamento. 
A Siri prediz (com exatidão variável) para onde estamos indo 
em certas horas do dia, avalia o trânsito em tempo real e planeja 
o caminho mais rápido. E numerosas empresas voltadas à área 
de turismo, a fim de criar viagens mais agradáveis e perfeitas, 
estão aplicando inteligência artificial em algoritmos de apren-
dizado de máquinas (equações dinâmicas que fazem coisas 
como recomendar filmes na Netflix com base em seus hábitos). 

O turismo é o próximo salto da IA, acredita Craig Webster, 
professor de gestão de hospitalidade na Ball State University 
em Muncie, Indiana. Webster estuda como a tecnologia final-
mente avançará para além de meros aplicativos e websites e 
habitará robôs sofisticados que povoarão hotéis, aeroportos, 

ESTE É SEU CÉREBRO ONLINE
A inteligência artificial transformará a forma pela qual viajamos

restaurantes, museus e casas de eventos – onde quer que haja 
turistas. “Em breve veremos robôs que são como um concierge 
ou um valet pessoal”, diz Webster. “Você perguntará algo e ele 
entenderá você.” 

Alguns protótipos já estão em serviço. Em um estabeleci-
mento de McLean, na Virgínia, a Hilton Worldwide tem tes-
tado um concierge robótico de um metro de altura, chamado 
Connie – parece um androide do Star Wars e é capaz de respon-
der a questões simples, usualmente perguntadas ao staff na 
recepção. Pepper, um robô humanoide, recentemente se jun-
tou à equipe do Mandarin Oriental, Las Vegas para ajudar a 
atender a pedidos dos hóspedes e dar orientações de caminhos 
(e posar para selfies).

Todas as nossas escolhas de viagem – janela ou corredor, 
andares altos nos hotéis, comida vegetariana – são registra-
das virtualmente, e cada vez mais esses dados nos seguirão 
no mundo real. “Algoritmos de IA saberão quem são as pes-
soas com quem você costuma viajar, quanto dinheiro gasta em 
coisas diferentes e até quais fotos do Instagram você recente-
mente curtiu – a refeição incrível em Paris ou o descanso nas  (I
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Aeroportos e alfândegas estão usando IA e tecnologia de reconhecimento facial para 
agilizar procedimentos que fazem uso de imagens. França, Japão e Estados Unidos estão 
entre os países que rapidamente implantam o processo, mas o sistema de Dubai prova-
velmente é o que mais chamará a atenção dos viajantes: até o fim deste ano, os passa-
geiros que saírem do Terminal 3 da Emirates atravessarão um “aquário virtual” de alta 
definição em forma de túnel – onde haverá 80 câmeras escondidas e scanners verificando 
o perfil dos passageiros. Ao fim do túnel, lhes será desejada uma boa viagem ou lhes será 
requisitada uma verificação adicional.

VIRTUALMENTE DESCOMPLICADO

O Mandarin Oriental, Las Vegas apostou no 
Pepper para entreter e ajudar os hóspedes. 
Abaixo: o Terminal 3 do aeroporto de Dubai.

Maldivas”, diz Gilad Berenstein, 
cuja empresa, a Utrip, usa IA 
para planejar itinerários alta-
mente personalizados. “Então, 
quando você chegar a um ho-
tel, eles o encontrarão no lobby 
com seu drinque favorito ou 
programarão a seleção musi-
cal do quarto com seu artista 
preferido – as possibilidades 
são infinitas.”

Nada disso significa que a 
IA substituirá consultores de
viagens humanos. Um assisten-
te IA preparado pode localizar a 
cerveja artesanal perfeita em São 
Francisco. Hotelbots sagazes po-
dem um dia acessar seus re-
gistros médicos para saber se 
você tem alguma alergia ali-
mentar antes de entregar o ser-
viço de quarto. Mas nenhuma 
engenhoca de última geração ou 
software esperto poderá resolver 
questões do mundo real. Viajar 
pode ser caótico e imprevisível: 
furacões atacam, vulcões ex-
plodem. É exatamente nesses 
momentos que você precisa da 
influência e das conexões de um 
consultor profissional de carne 
e osso para resolver as coisas. 
Ou, às vezes, para lhe apresen-
tar algo completamente novo e 
surpreendente. “As pessoas sem-
pre precisarão de um toque per-
sonalizado”, diz Berenstein. 

R Á P I D O
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PROPÓSITO É O NOVO LUXO
Em busca de viagens com experiências memoráveis

A gerente de viagens Virtuoso Judi Chaitman vê uma tendência crescente entre os 
viajantes: a busca por algo mais em suas férias, como imersão linguística, participa-
ção em projetos ambientais e até aulas de como fazer sushi. “As pessoas que vão ao 
Havaí não querem apenas sentar e não fazer nada. Elas querem aprender um bocado”, 
diz. “Atendi uma família com um garoto de 11 anos, e ele tinha uma lista de coisas 
que queria fazer.” Chaitman recentemente trabalhou com a Artisans of Leisure no 
planejamento de uma viagem ao Japão para uma família de três pessoas com um filho 
de 16 anos. No itinerário: aula particular de caratê, visita a um fabricante de espadas 
artesanais e, sim, oficina de sushi. 

Como disse o CEO da Wilderness Safaris, Keith Vincent, no Sustainability Summit 
do Virtuoso no ano passado, “propósito é o novo luxo”. Aqui, duas formas de retribuir 
e aprender novas habilidades em suas viagens. 

A Wilderness Safaris opera um conjunto de roteiros em torno da ideia “propósito é 
o novo luxo”. O primeiro, na Zâmbia, incluiu interações com uma unidade de comba-
te à caça ilegal, rastreamento de rinocerontes e discussões sobre a conservação 
desse animal, além da visita a uma escola envolvida no programa Children in the 
Wilderness da empresa, focada na preservação ambiental e na qualificação profis-
sional. Em breve serão anunciados novos safáris em Botsuana, Namíbia, Ruanda, 
Zâmbia e Zimbábue.

A Artisans of Leisure oferece uma lista de atividades educativas ao redor do globo. 
No Japão, por exemplo, os viajantes podem receber lições sobre tingimento tradicio-
nal em índigo e cerâmica, entre outras coisas. Pintura, meditação, paleontologia e 
muito mais são opções em diversos lugares do mundo.

Indo além dos “big five” em um 
safári e (abaixo) SHA Wellness 

Clinic, na Espanha.

BELEZA 
INTERIOR

Você ainda pode ter 
sua massagem – mas 
de maneira consciente  

O futuro das viagens de bem-
-estar está todo na sua cabeça. 
Enya e aromaterapia ainda são 
operantes, mas cada vez mais os 
viajantes querem que seus dias 
num spa tenham mais foco na 
relação corpo-mente. Isso inclui 
de tudo um pouco, de medita-
ção e desintoxicações mentais 
a terapias do sono e práticas de 
gratidão (no cardápio do Chablé 
Resort & Spa). “O que eu vejo 
é que a palavra ‘spa’ não atrai 
mais as pessoas”, diz a consul-
tora Virtuoso Jeri Donovan, que 
estima que 75% do negócio ve-
nha das viagens de bem-estar. 
“Acredito que as pessoas estão 
realmente buscando dar ênfase 
ao mindfulness, à meditação, ao 
modo de vida saudável e a algu-
ma forma de atividade física.” 

Com serviços dermatológi-
cos, de detox e de perda de peso, 
a SHA Wellness Clinic, situa-
da à beira do Mediterrâneo, não 
muito longe de Valência, se des-
taca entre os melhores spas da 
Europa, mas complementa seu 
menu com tratamentos de busca 
interior. O programa antiestres-
se de 7 a 14 dias, por exemplo, 
abrange psicoterapia e sessões 
de mindfulness. Programa de sete 
dias a partir de US$ 4.060.
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QUATRO MANEIRAS DE APROVEITAR OS HOMESTAYS

 As cerca de 30 propriedades da Cuvée no Havaí, em Aspen, na 
Itália e além vão de villas de US$ 5 milhões à Royal Island, nas 
Bahamas, que custa mais de US$ 100 milhões. Como a empresa 
é dona da maior parte das casas, seus designers podem persona-
lizar tudo, dos utensílios de cozinha aos quadros e à iluminação.

 A Onefinestay, inaugurada com seis apartamentos de alto 
padrão em Londres em 2010, agora tem mais de 10 mil casas 
e apartamentos em seis continentes (gostamos particular-
mente de suas opções em Nova York, Paris e Los Angeles). 

 Consultores de viagens Virtuoso podem contratar a Iceland 
Encounter para ter acesso às cerca de 20 villas privadas ao re-
dor do país – inclusive duas em Reykjavík –, que possuem de três 
a nove quartos. As ofertas de hospedagem de alto padrão na 
Islândia estão defasadas em relação a sua popularidade, o que 
faz com que moradias particulares de luxo sejam ainda mais 
atraentes. E, como aponta o coproprietário da empresa, Erling 
Aspelund, “você pode reservar as villas durante o ano todo sem 
grande antecedência – não é algo que se possa dizer da maioria 
dos hotéis na Islândia hoje!”

 Por mais de 25 anos, a Villas of Distinction tem sido líder em 
locação de casas de luxo, esteja você em busca de uma cabana de 
um quarto em Maui, uma propriedade de 16 quartos em Myko-
nos ou um refúgio em qualquer outro de seus mais de 50 desti-
nos ao redor do mundo.

Embora casas de fazenda na Toscana e villas no Caribe tenham 
atraído os viajantes durante anos, a ascensão da economia com-
partilhada assegurou à locação de casas e apartamentos um papel 
maior nas nossas férias daqui para a frente. Empresas como VRBO 
e Airbnb sobrecarregaram a tendência, mas também estimularam 
a demanda por moradias cuidadosamente decoradas e seleciona-
das, além de serviços personalizados como os oferecidos por em-
presas de locação como a Cuvée e a Onefinestay. Afinal de contas, 
nada é mais frustrante em uma viagem a Nova York do que desco-
brir que seu loft no SoHo fica no quinto andar – sem elevador. 

“Há definitivamente um aumento no interesse por casas e 
apartamentos”, diz a consultora de viagens Virtuoso Peggy 
Purtell, “mas os clientes ainda querem ter todas as suas ativida-
des e excursões bem planejadas”. Ela recentemente sugeriu uma 
casa com staff como base para uma aventura em família na Islân-
dia com uma semana de duração – uma experiência transforma-
dora para eles. “Foi sua primeira casa alugada”, ela explica. “Hoje, 
eles preferem esse tipo de hospedagem a hotéis.” 

A consultora Mishelle Ying concorda, e acrescenta que atendi-
mento de concierge, chefs particulares e serviço de quarto diá-
rio são só algumas das opções que as locações de luxo oferecem. 
Ela, por exemplo, há pouco tempo ajudou um cliente a planejar 
seu 40o aniversário com dez amigos em uma das casas da Cuvée 
em Cabo San Lucas. “A maioria das propriedades da Cuvée dis-
põe de privilégios em resorts como Four Seasons, Ritz-Carlton 
e One&Only”, ela destaca. “Ter acesso a amenities do One&Only 
Palmilla na porta ao lado foi uma grande atração para eles.” 

 

LARES, DOCES LARES
Locação de villas e de apartamentos com design de luxo podem fazer com que você troque de casa permanentemente

Um apartamento em 
Paris, na Rue Scheffer, 
da Onefinestay.
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Momento lounge: o bar no deque 
do navio A, da U by Uniworld.

Mongólia por uma semana. Austrália por não muito mais do 
que isso. Alguns viajantes pressionados pelo tempo não podem – 
ou simplesmente não querem – reservar duas ou três semanas 
para uma viagem, mas ainda desejam uma aventura épica. As 
empresas de turismo percebem a demanda e organizam itine-
rários mais curtos que entregam grandes experiências. 

A U by Uniworld, novo braço da respeitada companhia de cruzei-
ros, estreia em abril com roteiros desenhados para atrair viajan-
tes millennials dentro de uma moldura de tempo e conteúdo. Os 
roteiros de oito dias pela Europa (seus cruzeiros clássicos levam, 
em média, de 10 a 12 dias) nos navios A e B, para 120 passageiros, 
proporcionam a viajantes mais jovens, com pouco tempo de férias, 
uma forma de conhecer os grandes destinos fluviais do continente. 
Saídas em diversas datas, a partir de 14 de abril; a partir de US$ 1.520.

GRANDES VIAGENS CURTAS
Viagens dos sonhos para tempos da vida real 

A Zegrahm Expeditions, empresa cujo nome é praticamente 
sinônimo de explorações prolongadas, criou opções reduzidas 
para alguns destinos populares: entre elas, Papua Nova Guiné 
em dez dias, Patagônia em oito ou uma excursão de dez dias 
pela Austrália, às áreas remotas de Bungle Bungles, Arnhem 
Land e Kununurra. Saídas para a Austrália: 8 de maio, a partir 
de US$ 8.580.  

A nova série Quick Escapes da Nomadic Expeditions leva os 
viajantes a algumas das regiões mais remotas da Ásia em ro-
teiros que cabem em um feriado prolongado. Entre as opções, 
viagens de sábado a domingo a Mianmar e Nepal, um roteiro de 
oito dias pela Mongólia e um passeio de quatro dias em Pequim. 
Saídas para a Mongólia: diversas datas, de junho a setembro; a par-
tir de US$ 5.895.   
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PROMOÇÃO

OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE

DESCUBRA AS FERROVIAS DA EUROPA
Experimente o conforto e a conveniência das viagens ferroviárias pelo Velho 
Continente com a Rail Europe. Em menos de sete horas, você pode chegar ao 
centro de Barcelona, capital da Catalunha, saindo de Paris (Gare de Lyon), com 
belíssimas paisagens surgindo em sua janela. Deixe para trás os aborrecimentos 
dos aeroportos e rodovias e aproveite o conforto das viagens ferroviárias de 
alta velocidade, que oferecem conveniência, confiabilidade e tranquilidade. 

Tarifas Virtuoso a partir de € 39 por pessoa. Reservas até 31 de março de 2018.

EXPERIÊNCIA DEFINITIVA NO ALASCA
Saboreie os famosos salmão selvagem e caranguejo-real de Juneau e depois 
faça uma caminhada para ter uma visão completa da geleira Mendenhall – 
tudo isso como parte de uma experiência inesquecível do Virtuoso Voyages 
durante um cruzeiro com a Seabourn. O Seabourn Sojourn sai de Vancouver e 
percorre Fiordes Misty, Canal de Behm, Fiordes Tracy ou Endicott, Ilhas Inian e 
muito mais no caminho para Seward. As opções de exploração em Ketchikan, 
Haines, Sitka e Hoonah também são diversas. 

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 4.499 por pessoa. O Seabourn Sojourn parte em 31 de agosto de 2018. 

VOE DE GRAÇA NA POLINÉSIA FRANCESA
Está mais fácil do que nunca viajar pelo Pacífico Sul com voos cortesia ofere-
cidos pelo The Brando, a antiga residência polinésia de Marlon Brando. Passe 
três noites e receba duas passagens aéreas de ida e volta entre as ilhas de 
Tahiti e Tetiaroa – além disso, se você ficar quatro ou cinco noites, economi-
zará até 15% em sua tarifa diária. Desfrute de tratamentos holísticos no spa, 
incríveis esportes aquáticos, praias privadas e muito mais. 

Tarifas Virtuoso a partir de € 2.400 por pessoa. Disponível de 11 de janeiro a 30 de junho de 2018. Amenities 
exclusivas Virtuoso incluem crédito de € 100 para uso no hotel, café da manhã e muito mais.

O CHARME DA TERCEIRA NOITE
Estenda sua estadia tropical no NIZUC Resort & Spa e a terceira noite será por 
conta da casa. Na Península de Iucatã você nem verá as horas passarem quan-
do estiver curtindo sua piscina particular, jogando tênis com treinadores pro-
fissionais ou tirando uma soneca em uma rede nas duas praias exclusivas. 

Contate seu consultor de viagens Virtuoso para tarifas. Disponível de 8 de abril a 19 de dezembro de 2018. 
Amenities exclusivas Virtuoso incluem upgrade de quarto, se disponível; café da manhã; sessão de hi-
droterapia para duas pessoas; e muito mais. 

CRUZEIROS COM TOQUE LATINO
Da encantadora cidade universitária de Heidelberg à majestosa catedral de 
Colônia, da medieval Estrasburgo à mística Floresta Negra, a AmaWaterways 
desvenda os segredos do Reno e do Danúbio nesta primavera. O “Latin Touch 
Sailing” oferece um cruise director que fala espanhol e guias hispânicos para 
garantir uma imersão total nessa rica região.

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 3.399 por pessoa. O AmaPrima sai da Basileia em 12 de maio de 2018; o 
AmaCerto sai de Nuremberg em 14 de julho de 2018; reservas até 1º de maio de 2018.

DESCOBERTAS NO GRANDE NORTE BRANCO
Durante sua viagem ao Alasca e ao Canadá com a Regent Seven Seas Cruises, 
descubra a White Pass & Yukon Route Railway, a “Ferrovia Cênica Mundial”. 
Relaxe no seu elegante vagão enquanto volta no tempo para aprender sobre os 
curiosos personagens, as maravilhas da engenharia e os imensos desafios da 
construção de uma ferrovia para a Corrida do Ouro. Sobrevoe a Baía Glaciar e os 
Fiordes Misty, explore a Floresta Nacional Tongass e conheça a cultura Tlingit. 

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 6.499 por pessoa. O Seven Seas Mariner sai de Vancouver em 11 de julho de 2018.
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Achados de Auckland da Wallace Cotton
(pano de prato), da Ponsonby Central 
(mel) e da Iko Iko (calendário e cartão).

Auckland
Achados na maior cidade 
da Nova Zelândia

A maioria dos viajantes voa 
para Auckland e vai direto 
aos charmosos lodges e às 
paisagens da Terra Média 
da Ilha Norte, mas meu ma-
rido e eu reservamos alguns 
dias de nossa lua de mel 
à cidade portuária. Come-
mos ostras da Orongo Bay 
no Depot Eatery, vimos sal-
tos de bungee jumping da 
Sky Tower e tiramos muitas 
fotos da The Lighthouse, 
a reluzente instalação artís-
tica de Michael Parekowhai 
no Queens Wharf. Minha 
descoberta favorita, contu-
do, foi o bairro arborizado 
de Ponsonby, com suas 
casas em estilo colonial 
e suas strelitzias em flor. 
Ponsonby Central confirma 
o fenômeno dos food halls 
globais (não perca a co-
mida chinesa inspirada
no Pacífico do The Blue 
Breeze Inn) e um passeio 
pela Ponsonby Road leva 
a boutiques chiques (Karen 
Walker, The Shelter), lojas 
de presentes divertidas (Iko 
Iko) e dezenas de cafés – 
cruciais para dois americanos 
com jet lag.  – Amy Cassell,
editora-associada     

DICA: Reserve uma tarde para degustar vinhos na Waiheke Island, a 40 minutos de balsa de Auckland. 
Na chegada, há táxis, ônibus de turismo e bicicletas de aluguel à disposição no terminal.
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Foto cortesia de Dianna Unis, viajante Virtuoso

A MELHOR DEFINIÇÃO DE LUXO É A SUA. E as melhores experiências de viagem refletem 

exclusivamente você  — sua personalidade, suas preferências e seu estilo. É uma questão de gosto pessoal. 

Seja para apreciar as vistas de Positano, seja para qualquer outra experiência que torne sua viagem especial, 

conte com a gente. Isso é pessoal para nós também — todo cliente, todo detalhe, toda viagem.

Meu luxo são as vistas de Positano.

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

Se você não tem atualmente um consultor de viagens, é fácil encontrar aquele que é 

perfeito para você usando o catálogo de membros Virtuoso, disponível em virtuoso.com.



Se você não tem atualmente um consultor de viagens, é fácil encontrar 

aquele que é perfeito para você usando o catálogo de membros 

Virtuoso, disponível em virtuoso.com.

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




