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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.

DELICIE-SE

A receita para se conectar com um lugar, na maioria das vezes, 
envolve o paladar. Essa é a ideia por trás desta edição, dedicada 
aos vinhos e à gastronomia ao redor do mundo. No menu: as 
últimas tendências e onde desfrutá-las, dicas que merecem um 
brinde, experiências para satisfazer seu apetite por viajar e muita 
inspiração para sua próxima descoberta gastronômica.

Saboreie esta edição. Quando você estiver pronto para planejar 
sua próxima viagem, os consultores Virtuoso estarão aqui.

As melhores agências e consultores de viagens do mundo são Virtuoso.
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FINISHING TOUCHES: O coquetel Flowers for You (vodca com infusão de rooibos, 
St-Germain, bíter de laranja, yuzu, limão e toranja) do Bar Leather Apron, em Honolulu. 
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Mandarin Oriental, Barcelona.
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Carta da editora

MANTRA DO VIRTUOSO É “VIAJAR UNE”, 

e a missão da nossa rede é enriquecer as 
vidas através da conexão humana. Talvez 
seja oportuno o fato de que esta edição

celebra uma das maneiras essenciais de nos conectar-
mos com um lugar e sua gente: por meio da comida. 

De fato, algumas das minhas memórias de viagem 
favoritas estão enraizadas no sustento: uma romântica 
mesa iluminada por luz de velas em uma praia em 
Porto Rico; um almoço sem pressa em uma vinícola em 
Valparaíso, Chile; après-ski com coquetéis nas encostas 
de Aspen. É claro que uma refeição é muito mais do que a comida; 
trata-se também das pessoas com quem você a compartilha. Os 
laços criados por meio de experiências de viagem significativas – 
inclusive aquelas que acontecem à mesa – estimulam o entendi-
mento mútuo e fazem do nosso mundo um lugar melhor. 

Com isso em mente, esta edição arruma a mesa para sua 
próxima aventura, seja em Amsterdã, Honolulu, Veneza, seja 
mais além. Fomos conferir os mercados de Natal da Europa 
e perguntamos aos melhores chefs do mundo quais são as 
tendências culinárias e onde prová-las. 

Dizem que a comida é o caminho universal para o coração – 
e quem negaria um pouco mais de amor? 

DIRETORA EDITORIAL E 
VICE-PRESIDENTE DE CONTEÚDO

Unidos pelo sabor
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“Sempre carrego 
comigo um pacote 

com azeitonas.”

“O brioche de amêndoas 
da Jean-Philippe Patisserie 
no Bellagio, em Las Vegas.”

QUAL É O SEU SNACK 
DE VIAGEM PREFERIDO? 

“É simples: mix de 
castanhas, cenouras 

baby e duas barras de 
granola.” – D.P.

“Uma mistura de 
cranberry, amêndoas 
e castanha-de-caju. 

É uma opção que não 
leva amendoim, saudável 

e fácil de carregar.” 

“Caramelos de chocolate com sal. 
Sempre levo os da Peterbrooke 

Chocolatier ou procuro por algum 
item do lugar para onde estiver indo.”   

SUA JORNADA COMEÇA COM A GENTE

Virtuoso® é a rede líder no mundo de agências de turismo de alto padrão e viagens de experiência. Esta organização, acessível apenas por meio de convite, compreende mais de 800 agências de turismo parceiras, com mais de 16.000 consultores de viagens 
qualificados em mais de 45 países da América do Norte, América Latina, Caribe, Europa, Ásia-Pacífico, África e Oriente Médio. Valendo-se de suas excelentes relações com 1.700 dos melhores hotéis, resorts, companhias aéreas e marítimas, agências de 
viagens e destinos do mundo, a rede proporciona a seus clientes cortesias exclusivas, experiências únicas e acessos privilegiados. Para uma assinatura, por favor entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso. Todos os preços e roteiros aqui 
descritos estão sujeitos a disponibilidade e podem sofrer alterações e restrições. Os preços são por pessoa, em ocupação dupla, em dólares americanos, e não incluem taxas, salvo quando informado. Os editores não assumem nenhuma responsabilidade 
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Virtuoso Travel Week on Tour 
chega a São Paulo

Ao redor
do mundo

ESTE MOMENTO, MAIS DO QUE NUNCA, 

os consultores estão tendo a oportu-
nidade de conhecer o que há de novo 
no universo do turismo. O Virtuoso 

leva às estradas toda a força da mais impor-
tante rede de turismo de luxo no mundo com 
o Virtuoso Travel Week on Tour: um evento 
itinerante que vai ao encontro dos consulto-
res em seu próprio território de ação. Depois 
de passar por várias cidades, como Barcelo-
na, Sydney, Nova York e Vancouver, o tour 
esteve em São Paulo no dia 19 de outubro co-
mo parte do Virtuoso Week on Tour South 
America. Aproximadamente 150 consultores 
brasileiros e donos de agências se encontra-
ram com parceiros Virtuoso selecionados a 
fim de avaliar propostas de tours, novidades 
sobre hotéis e cruzeiros e tendências na área 
de turismo, tudo com o objetivo de propor-
cionar viagens significativas a seus clientes. 
Ao longo do dia, os participantes estreitaram 
relações durante o almoço, nas sessões de 
networking e nas pausas para o café, antes de 
voltar para casa cheios de novas informações.

“A gente AMA indicar as praias 
do Rio Tapajós – um rio de 
água cristalina, com areia bem 
branquinha, que Jacques Cous-
teau apelidou de “Caribe da 
Amazônia”. As Maldivas, com 
seu mar em inúmeros tons de 
azul e areia fininha, têm alguns 
novos hotéis que completam 
a experiência. Raja Ampat, na 
Indonésia, com belas praias e 
corais incríveis, é perfeita para 
quem gosta de mergulho.”

– Anita Besson, São Paulo

“Eu recomendo uma viagem 
pela África do Sul, finalizando 

em Seychelles. Considero a 
união perfeita entre aventura, 
luxo e paisagens inesquecíveis 
em uma única viagem.”

– Fabiana Ferrari, Florianópolis 

“Para o período de férias, meu 
lugar favorito de praia no Brasil 
é o Ponta dos Ganchos. Loca-
lizado a 45 minutos de Floria-
nópolis, o hotel é perfeito para 
uma escapada romântica. Para 
viagens em família, duas ótimas 
opções são Maldivas ou Austrá-
lia, com praias lindíssimas, água 
quente e um mar transparente.”

– Liliana Biolchini, Rio de Janeiro

Quais são os melhores destinos de praia para o fim
de ano/temporada de férias que se inicia?

PERGUNTE AOS CONSULTORES

The Virtuoso life

1. Vista aérea de São Paulo. 2. Da esquerda para a direita: Vinicius Pereira, do 
Seychelles Tourism Board; Clara Campos, da Minor Hotels; Gisele Abrahão, também 

do Seychelles Tourism Board; e o dono de agência Carlos Coltro. 3. Um grupo 
brasileiro de consultores de viagens no Virtuoso Travel Week on Tour, em São Paulo.
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SACIE SEU
APETITE

de viagens

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



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

seu consultor de viagens Virtuoso hoje mesmo.

FORT LAUDERDALE
a SAN JUAN

22 DE MARÇO | 14 DIAS | SILVER MUSE

Fort Lauderdale > dia de navegação > Grand Turca, Ilhas Turcas e Caicos 
> dia de navegação > Road Town, Tortola > Basseterre, São Cristóvão 

e Nevis > Fort-de-France, Martinica > Bridgetown, Barbados > St. 
George’s, Granada > Bequia, São Vicente e Granadinas > St. John’s, 
Antigua e Barbuda > Gustávia, São Bartolomeu > São Tomás, Ilhas 

Virgens Americanas > San Juan, Porto Rico

VIAGEM PELO CARIBE EM DESTAQUE

Desfrute do imenso prazer de navegar por ilhotas e portos remotos – onde navios de grande porte não 
conseguem atracar. Refúgios exclusivos como St. Kitts, “a ilha que o turismo esqueceu”, e sua ilha irmã, 

Nevis, com praias desertas, recifes de corais e muito pouco para fazer além de relaxar. Já a “Spice Island” 
ou “Ilha dos Temperos” de Granada é praticamente intocada pelo tempo. São essas as ilhas visitadas por 

nossos navios – as mais reservadas das Pequenas Antilhas. Navegando conosco a sua experiência será 
muito mais personalizada. Esse é o estilo de vida all-inclusive da Silversea.

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

Champanhe, vinhos e bebidas alcoólicas  |  Gorjetas a bordo  |  Wi-fi 



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

Madri é a cidade ideal para os apreciadores da 
gastronomia, sempre um passo à frente e com 
propostas para você desfrutar de um plano 
gourmet. Já experimentou comer em um 
museu, antes ou depois de visitar a exposição 
do momento? Já percorreu uma rota de tapas 
em bairros fora do circuito turístico? Provou 
as receitas mais badaladas no restaurante de 
um mercado? Saboreou um brunch em um 
terraço com vista panorâmica? 

Gostaria de descobrir o novo cenário 
“gourmet” da capital espanhol? Então venha 
passear por uma das áreas mais foodies 
que Madri tem, como a Calle Ponzano, no 
Barrio de Chamberí. Você também pode vir 
conhecer os mercados dos bairros, como o 
de Antón Martín ou de Barceló, que foram 
renovados e onde poderá encontrar os postos 
de atendimento de sempre, mas também 
levará uma grande surpresa com as áreas de 
gastronomia.

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

Adicionar aos favoritos
Para não perder nada, consulte o guia 
Eating in Madrid. Além disso, participe do 
Gastrofestival, um evento realizado em 
janeiro e onde restaurantes, instituições, 
lojas e museus organizam atividades que 
associam gastronomia com cultura, moda e 
saúde, entre outros.

gastrofestivalmadrid.com

ADVERTISEMENT

Violetas, doces artesanais

Vermute, bebida típica

La Carmencita bar

Celso y Manolo bar

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

Madri é a cidade ideal para os apreciadores da 
gastronomia, sempre um passo à frente e com 
propostas para você desfrutar de um plano 
gourmet. Já experimentou comer em um 
museu, antes ou depois de visitar a exposição 
do momento? Já percorreu uma rota de tapas 
em bairros fora do circuito turístico? Provou as 
receitas mais badaladas no restaurante de um 
mercado? Saboreou um brunch em um 
terraço com vista panorâmica?

Gostaria de descobrir o novo cenário gourmet 
da capital espanhola? Então venha passear 
por uma das áreas mais foodies que Madri 
tem, como a Calle Ponzano, no Barrio de 
Chamberí. Você também pode vir conhecer os 
mercados dos bairros, como o de Antón 
Martín ou de Barceló, que foram renovados e 
onde poderá encontrar os postos de 
atendimento de sempre, mas também terá 
uma grande surpresa com as áreas de 
gastronomia.

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

Adicionar aos favoritos

PUBLICIDADE
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REPORTAGENS DE Michael Frank, Elaine Glusac e Celeste Moure

Novidade no mar 
Esse oásis cultural brilhando no Golfo Pérsico não é miragem: depois de cinco anos de adiamentos, o museu Louvre Abu Dhabi foi inau-
gurado em 11 de novembro. Com uma coleção permanente que vai da escultura de uma princesa bactriana da Era do Bronze a obras do 
século 21 de artistas como Cy Twombly e empréstimos de 13 museus franceses, é o primeiro desse tipo no mundo árabe. A maior obra do 
museu, no entanto, é ele mesmo: uma coleção de 55 edifícios de cor branca construídos em solo seco e depois inundados para parecer 
uma medina flutuando no mar. Até o teto é uma obra de arte, com oito camadas de metal meticulosamente arranjadas para criar uma 
“chuva” de luz solar e de padrões geométricos nas passarelas e nas paredes externas – um efeito ampliado por espelhos nos galhos da 
árvore de bronze de 15 metros do artista italiano Giuseppe Penone, intitulada Folhas de Luz. louvreabudhabi.ae. 

Fator frescor: além de 
proporcionar sombra, o teto 

do museu cria 7.850 feixes de 
raios solares, que atravessam 

diariamente o pátio. 
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Passaporte

Tarsila do Amaral pintou brilhantes e sensuais obras modernistas inspiradas nas 
tradições do povo brasileiro. Hoje, 44 anos depois da morte da artista, o Instituto 
de Arte de Chicago realiza a primeira maior mostra de sua obra na América do 
Norte, Tarsila do Amaral: Inventing Modern Art in Brazil. Mais de 120 trabalhos 

exibem seu desenvolvimento como artista nos anos 1920, dos estudos de cubismo 
com Fernand Léger em Paris à exploração das tradições culturais do Rio de Janeiro 

e de Minas Gerais. Obras-primas posteriores, como Antropofagia e Abaporu, estão 
presentes no acervo. Depois da mostra em Chicago, que será encerrada em 7 de 

janeiro, a exposição seguirá para Nova York, onde ficará no Museu de Arte Moderna 
de 11 janeiro a 3 de junho. artic.edu; moma.org.

 AÇÃO DO BEM  ARTE & CULTURA 

Ele é o cara

BRASIL LÁ FORA É bom saber 
O Quênia oficialmente elimi-

nou os sacos plásticos: o país 

africano recentemente intro-

duziu aquela que é descrita 

como a mais rígida proibição 
do mundo, livrando aterros e 

o meio ambiente dos cerca de 

100 milhões de sacos plásticos 

descartados todos os anos 

só nos supermercados, de 

acordo com o Programa das 

Nações Unidas para o Meio 

Ambiente. Embora a aplicação 

das pesadas multas e das pe-

nas de prisão sejam em princí-

pio reservadas a fabricantes e 

vendedores, os viajantes têm 

sido avisados de que qual-

quer tipo de sacola plástica 

descartável será confiscada 

no momento da chegada – 

nécessaires e sacolas com 

zíper ainda são permitidas. 

Vida em 
câmera lenta
Talvez seja por causa das pisci-

nas termais? Mais de 15 pregui-

ças recentemente foram morar 

no Nayara Resorts, no Parque 

Nacional do Vulcão Arenal, na 

Costa Rica, onde ficam as 35 

villas do Nayara Springs e os 

50 bangalôs do Nayara Resort, 
Spa & Gardens. Como parte 

de seu programa de sustenta-

bilidade, o resort plantou 300 

embaúbas na área, criando uma
reserva para as preguiças na 

cobertura florestal.

O cantor, compositor e poeta Leonard 
Cohen é especialmente querido em 
sua cidade natal, Montreal, onde o 
Museu de Arte Contemporânea de 
Montreal está celebrando seu legado 
artístico com a mostra Leonard Cohen – 
A Crack in Everything. A exposição mul-
timídia, aberta até 9 de abril de 2018, 
exibirá autorretratos e desenhos de 
Cohen, uma videoinstalação da cineasta 
de Montreal Kara Blake e a série Listening 
to Leonard, com gravações de canções de Cohen reinterpretadas pelos mais variados 
artistas, da Orquestra Sinfônica de Montreal a Moby. macm.org.

Abaporu (“homem que come 
gente”), de Tarsila do Amaral.
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 COMIDA & BEBIDA 

Zurique no prato 
Muitos que vão a Zurique pela primeira vez levam uma lista de restaurantes famosos para 

conhecer, como o Kronenhalle, cujos painéis de madeira servem de moldura para especialidades 
suíças e são adornados com pinturas de Chagall, ou o enorme bufê vegetariano do Hiltl. 

Mas, para ter uma ideia mais real desse polo da diversidade global – e seus distritos adoráveis
e frondosos –, procure conhecer estas casas fora do centro.

 Passe muitas horas no 

Kafi Dihei, um aconchegante 

local no District 3 que serve 

excelentes sopas, saladas e 

schnitzels. Ou prove direto 

o “Di-High Tea”, com dois 

scones recém-saídos do forno, 

servidos com creme de limão 

e uma fumegante xícara de 

chá. Zurlindenstrasse 231; 

kafidihei.ch.

 Zona industrial transforma-

da em meca das compras, 

das artes e das tendências, 

Zürich-West continua cres-

cendo em popularidade – e 

Les Halles é uma das âncoras 

desse processo. Peça as ado-

radas moules frites e confira o 

mercado no interior da casa, 

onde se vendem produtos de 

todo tipo. Pfingstweidstrasse 6; 

les-halles.ch.

 Para uma noite romântica, não 

pense duas vezes: vá ao desco-

lado e intimista Restaurant 

Josef, em Zürich-West. Os 

pequenos pratos – clássicos 

de inspiração suíça com um to-

que moderno (sem salsichas) – 

são feitos para compartilhar. 

Produtos da Suíça estão mar-

cados no menu com um “CH”. 

Para alongar a noite, explore os 

bares da vizinha Langstrasse. 

Gasometerstrasse 24; josef.ch. 

 O vibrante Kafischnaps, 

no District 10, é uma ótima 

escolha para qualquer hora 

do dia, mas especialmente no 

café da manhã, quando são 

servidos ovos e um macio e 

generoso pão suíço. Esquente 

o frio do inverno com o café 

com schnapps que dá nome à 

casa. Kornhausstrasse 57;

kafischnaps.ch.

Intriga na Ístria
A região da Ístria, na Croácia, conhecida pela viticultura, pela produção de azeite 
de oliva e pela caça às trufas, dará aos viajantes gourmet mais uma razão para 
visitá-la no ano que vem: a nova sede da vinícola Roxanich, na cidade medieval de 
Motovun. Produtora de tintos, brancos e do famoso vinho laranja do país, a vinícola 
está construindo um empreendimento contemporâneo ao custo de 12,8 milhões 
de dólares – com sala de degustação, restaurante e muito mais. A porção vinícola 
está prevista para ser inaugurada em março. Explore a área com a Abercrombie & 
Kent Italy & Croatia, uma conexão local Virtuoso na região: a viagem de nove dias 
pela Itália, Croácia e Eslovênia inclui uma caça às trufas em Motovun. Saídas: todos 
os dias ao longo de 2018; a partir de US$ 4.850 para duas pessoas.

O café da manhã do Kafischnaps e 
(à esquerda) o Restaurant Josef.

As muralhas de 
Motovun datam 
do século 11.
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Manzil Diniz
Trinchador

O trinchador-chefe do Simpson’s in 
the Strand tem servido rosbifes para 
celebridades e hóspedes do hotel The 
Savoy há mais de uma década. Depois 
de fechar pela primeira vez em seus 
189 anos de história, essa instituição 
londrina foi reaberta inteiramente re-
novada. E, a partir de 3 de dezembro, 
começará a oferecer aulas de corte 
com Diniz e o chef William Hemming. 
Neste momento de celebração, pedi-
mos algumas dicas a Diniz.

MELHOR LUGAR NO SIMPSON’S: A mesa 
de Winston Churchill, no canto esquer-
do do Grand Divan.

O QUE DEVEMOS ESPERAR DE UMA AULA 

DE CORTE? Você verá nosso açougueiro-
-chefe fazer a preparação do rosbife 
desde o início e aprenderá como fatiar 
a carne a partir da costela.

FIO DE CORTE À PARTE, COMO ESCOLHER 

UMA BOA FACA? Deve ser comprida o 
suficiente para cortar a carne toda 
com movimentos ágeis.

DICA DE OURO PARA PERU: Aplique o 
mínimo de pressão com a faca.

O MAIOR ERRO DE UM INICIANTE: Trinchar 
em ângulo, ao contrário de para baixo. 
Você também deve usar uma veloci-
dade consistente para evitar linhas 
na fatia.

“SALT BAE”, UM DOS CHEFS DO FOUR 

SEASONS RESORT DUBAI, RECENTEMENTE 

GANHOU FAMA NA INTERNET POR SEU 

CORTE SENSUAL E UM IRREVERENTE MODO 

DE SALGAR. O QUE VOCÊ ACHA DISSO? 
Uma lenda. 

QUE TRUQUES VOCÊ TEM NA MANGA? 
Velocidade e precisão.

Aulas de corte a partir de US$ 250, 
incluindo um almoço ou jantar 
com três pratos.

Passaporte
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Dica de presente para temporada de festas: 
as câmeras analógicas instantâneas estão 
voltando. Mostrar fotos em papel cria mo-
mentos de curiosidade e expectativa que os 
cliques feitos com seu smartphone e com-
partilhados nas redes não têm. Os poucos 
minutos gastos esperando que o filme seja 
revelado abrem um espaço que você inevi-
tavelmente preencherá com uma conversa. 
“Além disso, ao enviar fotos via mensagem, 
há sempre a velha questão de pedir o número 
de telefone a um semiestranho”, diz Katherine 
Phipps, da Lomography. Aqui estão quatro 
das favoritas do mercado, testadas por nós.
 
A diferença entre as câmeras instantâneas 
principais da Lomography diz respeito primei-
ramente ao tamanho: a Instant Wide Central 
Park (4) é cerca de 50% mais robusta que 
a Automat Glass Magellan (1), mas produz 
cliques maiores e mais nítidos – 10,80 x 9,50 
centímetros contra 8,90 x 5,80 centímetros. 
Ambas têm flash e abertura automáticos, 
um espelho de selfie na frente e um botão de 
disparo embutido na tampa da lente, de modo 
que você possa tirar uma foto em grupo ou 
clicar um pôr do sol em longa exposição sem 
o uso das mãos. Gelatinas coloridas e adap-
tadores de zoom e grande-angular permitem 
exercitar a expressão artística e acrescentar 
alguma  extravagância, bem ao estilo Lomo. 
US$ 179 (Automat Glass Magellan) e US$ 259 
(Instant Wide Central Park); lomography.com.br.  
 
Controles versáteis na Leica Sofort (2) per-
mitem que você customize cliques, da selfie à 
ação, com foco fechado ou com um leve zoom. 
Nós nos divertimos bastante com o recurso 
de dupla exposição; além disso, a câmera é 
uma campeã de ergonomia, fácil de segurar e 
instintiva na hora de fotografar. Em resumo: é 
a câmera instantânea para o amante da foto-
grafia, exatamente o que se espera da Leica. 
US$ 300; en.leica-camera.com.   

A Fujifilm Instax Square 10 (3) tira fotos 
quadradas, um pouco maiores que as das câ-
meras Lomo Automat e Leica Sofort, seme-
lhantes ao formato original da Polaroid. Uma 
tela LCD na traseira, em vez de um visor, faz 
com que enquadrar seja tão fácil quanto com 
a câmera de um smartphone. E você ainda 
pode aplicar filtros depois de tirar a foto para 
tornar as imagens mais brilhantes e fazer as 
cores se destacarem. Sua memória integrada 
tem capacidade para até 50 imagens, que 
podem ser impressas a qualquer momento. 
Uma grande sacada é que você pode inserir 
cartões de memória de outras câmeras e im-
primir as fotos instantaneamente. US$ 279; 
fujifilmamericas.com.br. 

Diversão instantânea para a geração 
Instagram – e para os que são velhos 
o suficiente para se lembrar do sus-
pense de uma Polaroid

A alma da festa 
 EQUIPAMENTO 

➊

➋

➌

➍
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Check-in

A equipe do Blackberry 
Farm, hotel de 68 quartos no 

Tennessee, já cultivava os 
próprios ingredientes, criava 
animais e produzia queijos – 
fazer sua cerveja, portanto, 

era um caminho óbvio. 
A Classic Saison, uma ale 

belga da casa com notas cítri-
cas e de especiarias, harmoni-
za bem com tudo, de frutos do 
mar a queijos de leite de cabra. 

É a atual medalhista de ouro 
sazonal do World Beer Cup.

Quartos duplos a partir de 
US$ 718, incluindo uma amenity 

de boas-vindas, café da manhã 
e US$ 100 de crédito para uso

no spa. Saison, US$ 15.
 

Bebida que é a menina dos 
olhos do Cap Maison Resort 

& Spa, o rum Solera, enve-
lhecido em barricas, é feito 

em parceria com a destilaria 
St. Lucia Distillers e envelhe-

cido no hotel por dez anos. 
O resultado é um líquido 

dourado, com forte toque de 
especiarias, usado no drinque 
especial da casa, o Cap Maison 
Elixir, preparado com suco de 

laranja, creme de coco e menta. 
O especialista em rum desse 

resort de 49 quartos, Robinson 
George, conduz degustações e 
disponibiliza garrafas seladas 

para que os hóspedes levem 
para casa. Quartos duplos a 
partir de US$ 315, incluindo

café da manhã e um almoço para 
duas pessoas. Rum, US$ 94.  

Para celebrar seu décimo 
aniversário, o Ritz-Carlton, 

Tokyo, de 245 quartos, se 
juntou a outros estabeleci-
mentos da Ritz-Carlton no 

Japão (incluindo os de Quioto 
e Osaka) e à fábrica de saquê 

Shichiken para desenvolver o 
primeiro rótulo de saquê do 

hotel. O saquê floral junmai 
ginjo, servido gelado na jarra, 
também pode ser levado para 

casa. Quartos duplos a partir 
de US$ 777, incluindo café da 

manhã e US$ 100 de crédito para 
uso no hotel. Saquê a partir 

de US$ 56.

A segunda obra-prima arqui-
tetônica de Frank Gehry na 
Espanha (depois do Museu 

Guggenheim, em Bilbao) é o 
Hotel Marqués de Riscal, 

estabelecimento de 43 quartos 
da rede The Luxury Collection 

que divide o terreno com os 
vinhedos da Marqués de Riscal. 

Das vinhas de 40 anos de 
idade, os trabalhadores co-

lhem à mão uvas Tempranillo 
e Graciano, usadas no tinto da 
casa, Finca Torrea. Com aro-
mas reminiscentes de frutas 

escuras e especiarias tostadas, 
o vinho tem um sabor frutado 
que evoca a região de La Rioja. 

Quartos duplos a partir de US$ 419, 
incluindo café da manhã e 

US$ 100 de crédito para uso no 
spa. Vinho a partir de US$ 22. 

Sirva-me um drinque
Estes hotéis estão elevando os níveis de criatividade no happy hour 

com seus vinhos, cervejas e destilados artesanais
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LUZ, CÂMERA, AÇÃO: O tradicional vídeo de férias ganha acentos de alta intensidade no Sanctuary on Camelback 
Mountain Resort & Spa, situado no Arizona, nos Estados Unidos. Uma nova experiência de bem-estar nesse resort 
de 109 quartos inclui uma câmera GoPro – além de uma aula de como usá-la – e uma caminhada guiada ao topo da 
Camelback Mountain. Aventura de duas noites a partir de US$ 1.875, incluindo hospedagem, café da manhã, trilha 
guiada, um tratamento de spa de 60 minutos por pessoa e uma câmera GoPro Hero Session.

Se o jet lag pegar você quando che-

gar ao paraíso, o Four Seasons 
Resort Bali at Sayan já estará a 

postos. O espaço ao ar livre Dharma 

Shanti, situado à beira de um campo 

de arroz, é onde acontece o novo 

ritual Sacred Nap. A mentora de 

bem-estar desse resort de 60 

quartos, Ibu Fera (uma ex-monja 

budista), conduz o cochilo de 

uma hora, que começa quando 

os hóspedes se acomodam nas 

redes de seda roxas suspensas 

de um teto de bambu. Além da 

trilha sonora natural proporciona-

da pelo rio e pela floresta ao lado, 

Fera induz os hóspedes ao sono 

com cantos relaxantes e o rumor 

das tigelas cantantes tibetanas. 

“Tive a ideia desse ritual enquanto 

estava embalando meu bebê”, diz 

Fera. Flutuando no ar, o sono vem 

fácil. Rituais de cochilo em grupo, 

US$ 25; rituais privados, US$ 134 

para duas pessoas. Quartos duplos 

a partir de US$ 570, incluindo café 

da manhã e crédito de US$ 100 

para uso no spa.

O COCHILO
É SAGRADO

Duzentos anos atrás, a amada cervejaria irlandesa Guinness começou a exportar sua stout para os Estados 
Unidos – motivo de celebração no The Merrion Hotel, em Dublin, a cidade que serve de quartel-general 
para a Guinness, e no Castelo de Ashford, em County Mayo, que já foi propriedade de Arthur Guinness. 
Tome uma pint – ou muitas – em uma viagem de cinco dias a esses hotéis, começando no Merrion, de 142 
quartos, com um tour e degustação privada na Guinness Storehouse. Depois, cruze o país para duas noites 
no Castelo de Ashford, fortaleza do século 13 transformada num hotel de 83 quartos. Ali você conhecerá 
Martin Gibbons, cujos antepassados trabalharam com a família Guinness, e saboreará o Arthur’s Bellini, 
coquetel de champanhe e Guinness batizado em homenagem ao patriarca da cerveja. Experiência de quatro 
noites para duas pessoas a partir de US$ 4.641, incluindo hospedagem, transporte em carro particular, dois janta-
res e cortesias especiais da Guinness. Disponível até março de 2018.

Jornada pelas bebidas da Irlanda

Uma nova forma 
de relaxar em Bali.

Diversão no happy hour 
do Castelo de Ashford.
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Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: Henrietta 
Red, Broadway Street, a pizza do Nicky’s Coal Fired, degusta-

ção de whisky na Corsair Distillery e Steadfast Coffee.

Sintonize 

Cidade imperdível

POR QUE IR  Music City U.S.A., 

como Nashville é conheci-

da, tem como alicerces as 

tradições country praticadas 

em seus icônicos Ryman 
Auditorium, Country Music 

Hall of Fame and Museum e o 

lendário Bluebird Cafe, onde 

compositores aspirantes e 

consagrados frequentemente 

testam suas novas canções. 

Mas a cidade há muito tempo 

abriu mão de seu estilo cai-

pira, atraindo uma ampla 

gama de talentos artísticos, 

de roqueiros inovadores a 

designers de moda. Chefs 

locais ou forasteiros têm feito 

da capital do Tennessee um 

entroncamento culinário das 

cozinhas do Norte e do Sul, 

igualmente apaixonadas por 

embutidos e frango frito. No dia

8 de novembro, Nashville se 

arrumou toda para o Country 

Music Awards, evento em que 

o agito do Grammy se encon-

tra com o glamour do Oscar.

COMER  A chef Julia Sullivan, 

que já trabalhou no Per Se e 

no Blue Hill at Stone Barns, 

ambos em Nova York, vol-

tou para casa para abrir o 

Henrietta Red (1200 Fourth 

Avenue N.), especializado 

em ostras, comidas cruas e 

pratos à base de vegetais – 

muitos deles preparados no 

forno a lenha – no polo gas-

tronômico de Germantown. 

No badalado distrito de 

Gulch, entre Music Row e o 

centro, o elegante novato 

Little Octopus (505 12th 

Avenue S.) revela sua paixão 

pela Jamaica e pela América 

Latina em pratos como o ce-

viche apimentado, o curry de 

cabra, carnes grelhadas e op-

ções vegetarianas criativas, 

como um prato frio de curry 

de manga, melancia, grão-de-

-bico e queijo de cabra.

Seu forno a lenha importado 

da Itália é carinhosamente 

chamado de Enrico, mas a 

pizzaria Nicky’s Coal Fired 

(5026 Centennial Boulevard) 

no bairro de The Nations,

Uma vibrante cena gastronômica e de moda prova que a 
música não é a única razão para pôr Nashville no seu radar
POR ELAINE GLUSAC FOTOGRAFIA DE LUIS GARCÍA
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a partir de US$ 299, incluindo 

café da manhã e crédito de 

US$ 100 para jantar.

Até o fim do ano, o Hutton 
Hotel será reaberto após uma 

reforma, com 247 quartos 

renovados, um bar maior e 

um restaurante com acento 

sulista. Quartos duplos a par-

tir de US$ 249, incluindo café 

da manhã e almoço durante 

a estadia.  

sapatos italianos, mobília e 

acessórios, frequentemente 

serve de cenário à série de 

TV Nashville.

Emil Erwin (904 Buchanan 

Street) produz malas sofis-

ticadas, cintos, cestas e até 

cadeiras de couro de alta qua-

lidade – o vizinho perfeito para 

Nisolo (1803 Ninth Avenue N.),

especialista em sapatos clás-

sicos de couro produzidos em 

fábricas de comércio justo no 

Peru e no Quênia. 

Novos e velhos músicos 

procuram Cavanagh Baker 

(209 10th Avenue S., Suite 

229C), estilista de 25 anos, 

para gabardines com lante-

joulas e vestidos florais de 

saia longa.

FICAR  O histórico Hermitage 
Hotel, de 122 quartos, cele-

bra a região criando o próprio 

gado numa fazenda de 100 

hectares e preenchendo sua 

boutique com artefatos feitos 

localmente. Quartos duplos 

No mesmo bairro, peça um 

conjunto de três minicoque-

téis – as opções abrangem 

um Sazerac, um Gin Mule e 

um Old-Fashioned – para ex-

perimentar os destilados ar-

tesanais da Corsair Distillery 

(601 Merritt Avenue). A atual

Destilaria do Ano no Mundo, se-

gundo o Whisky Tasting Club, 

abriu seu último endereço no 

bairro de Wedgewood-Houston.

COMPRAR  A indústria da moda 

em Nashville fica atrás apenas 

das de Nova York e de Los 

Angeles no Estados Unidos. 

Instalado em um antigo posto 

de gasolina, Imogene + Willie 

(2601 12th Avenue S.), do ca-

sal Matt e Carrie Eddmenson, 

aplica ao brim o estilo meio 

relaxado dos rock stars. As 

roupas são desenhadas e 

costuradas ali mesmo, nos 

Estados Unidos. 

As prateleiras recheadas de 

itens colecionáveis da Peter 
Nappi (1308 Adams Street), 

loja que vende refinados 

instalada numa antiga fábrica 

de meias conhecida como Belle 

Meade Hosiery Mill, prepara 

pizzas mais do que perfeitas. 

Não deixe de provar as massas 

e os embutidos do chef Tony 

Galzin, além de especialidades 

como a codorna assada.

BEBER  Aumente sua energia 

no Steadfast Coffee, em 

Germantown (603 Taylor 

Street), uma cafeteria espe-

cializada em microlotes, onde 

o café está presente em todo

o menu, do espresso à soda. 

O restaurante Bastion (434 

Houston Street), no bairro de 

Wedgewood-Houston, possui 

apenas 24 lugares, mas seu 

bar tem quase o dobro do ta-

manho e é tão criativo quanto 

os pratos, servidos como menu-

-degustação. Experimente o 

Manzanarita (tequila, lima e 

maçã) ou o Checkpoint (amaro 

Becherovka, mel e pimenta-

-do-reino) com os nachos 

da casa, o único item comes-

tível do menu.

DICA
“Minha primeira dica para 

uma visita a Nashville é 
reservar a hospedagem 
com antecedência – a 

cidade lota rapidamente. 
Além disso, disponha 
de algum tempo para 

conhecer a área 12 South, 
um excelente destino para 

curtir o clima do local 
e saborear sua comida. 

Algumas sugestões: 
explore a incrível boutique 
Vinnie Louise e peça um 
donut na Five Daughters 

Bakery, uma cerveja 
artesanal no 12 South 

Taproom ou um delicioso 
churrasco no Edley’s.” 

– Courtney Keller, 
consultora de viagem 
Virtuoso em Nashville

Em sentido horário, a partir da esquerda: Cavanagh Baker 
em sua boutique; os artigos para o lar da Peter Nappi; curry 
de cabra e ostras ao estilo jamaicano no Little Octopus; e o 

drinque Manzanarita, do Bastion.  
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O RIO DE JANEIRO 
para o mundo. Mo-

radora da Cidade  

Maravilhosa, Susana 

Sabbá gosta de viajar para 

todos os tipos de lugares, 

mergulhando em culturas, 

pessoas e cenários diferen-

tes. A psicanalista e fonoau-

dióloga nasceu em Buenos 

Aires e cresceu no Brasil. 

Tem dois filhos e um neto e 

vive em uma urbe de cartão-

-postal, mas sua curiosidade 

e a vontade de desvendar 

o novo a levam aos quatro 

cantos do mundo: África, 

Europa, Índia, Japão, Butão, 

Estados Unidos, Tahiti e 

Emirados Árabes Unidos 

são apenas alguns dos mui-

tos destinos marcados no 

mapa-múndi que cobre uma 

parede e revela por onde 

ela já passou. As experiên-

cias de Susana a tornam 

quase uma especialista em 

viagens e enriquecem sua 

vida com grandes aventuras 

e boas histórias.

“O que me 
move é o

desejo de seguir 
em frente,

de desbravar 
o novo.”

A viagem para mim é uma 
pausa. Suspensão do coti-

diano e descoberta de novas 

direções. Geralmente, viajo 

sozinha. Algumas vezes me 

junto a grupos já formados 

que tenham interesse em 

viagens de conhecimento. 

De vez em quando, vou com 

uma amiga, e muitas vezes 

viajo com minha família.

Minhas escolhas seguem 
meu imaginário e meu 
interesse em descobrir e 

Barquinhos no rio Hozugawa enfeitam 
a paisagem de Kyoto, no Japão e 
(à esquerda) Susana em Tóquio, 

passeando à sombra das cerejeiras 
do Parque Shinjuku Gyoen.

Entrevista

Por que eu viajo
Descobrir novas culturas e conhecer o belo mundo em que vivemos é o 
que norteia as viagens da psicanalista Susana Sabbá pelo mundo
ENTREVISTADA POR JULIANA A. SAAD
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ver este mundo maravilhoso em que 
vivemos. O que me move é o desejo de 

seguir em frente, de desbravar o novo. 

Gosto de tudo em uma viagem – quando 

saio para viajar, vou de coração aberto.

Cultura, arte, gastronomia, vinhos, pai-
sagens. Meus interesses são a cultura dos 

países que visito, seu povo, sua arte, as 

paisagens, cidades e cenários. Gosto de 

fotografar o diferente com um olhar bem 

particular. E não podem faltar excelentes 

hotéis, bons vinhos e ótima comida. Antes 

de embarcar, procuro ler sobre o destino – 

de romances a livros de História, além das 

últimas edições de guias locais.

A Índia está entre os destinos que mais 
me surpreenderam. O país é inesquecí-

vel. Lá, vi as maiores diferenças sociais 

que já pude observar na vida, maiores do 

que em qualquer outra nação. Mas a gran-

de diferença é que na Índia as pessoas 

são dotadas de uma alegria e fé admirá-

veis, transformando tudo o que vemos. 

Essa é uma grande virtude desse povo.

Outro destino memorável é o Butão. 
Parece que ali o tempo parou, lembra 

um quadro. Eles mantêm tradições que 

atravessam séculos, como a semana em 

que todos ficam sem falar, esportes como 

o arco e flecha e as vestimentas mascu-

linas supertradicionais do pequeno reino 

aninhado entre Nepal, Índia e China.

Dezenas de situações inusitadas e en-
graçadas ocorreram nos lugares que 
conheci. Uma delas foi durante um safári 

no Serengeti, na África Oriental, quando 

nosso jipe foi invadido por um macaco 

“ladrão de lanches”. Ele entrou no carro 

pelo teto, deu um grito, nos assustou 

muito... e saiu correndo com nossa caixa 

de lanches. Outro caso curioso foi a 

minha queda em um buraco em Nova 

Délhi. Vínhamos caminhando pela rua, eu, 

meu marido e o guia. Eu seguia logo atrás 

deles, totalmente absorta e deslumbrada 

com a diversidade de cores e cheiros da 

capital da Índia e... quando dei por mim, 

tinha caído em um buraco! Fiquei cha-

mando os dois, mas eles não conseguiam 

me ouvir. Quando olhei para o lado, uma 

senhora em vestes multicoloridas, senta-

da no chão, ria sem parar. Logo, o guia e 

meu marido notaram a minha ausência e 

vieram me resgatar. Rimos muito!

Eu nunca viajo sem estar com tudo 
muito bem organizado e reservado, 

para não ter surpresas desagradáveis – 

principalmente quando vou a países

mais exóticos, com costumes e idiomas 

muito diferentes. 

Ter uma consultora Virtuoso faz to-
da a diferença e facilita minha vida, 

e a Nolia Palermo, do Rio de Janeiro, 

é simplesmente maravilhosa! Ela me 

ajuda a montar o roteiro, encarrega-se 

das reservas dos hotéis, programas 

etc. E faz tudo com extremo bom 

gosto. Não saio para viajar sem a 

ajuda dela.

WHERE NEXT? 
Next... who knows? Meus próximos des-

tinos talvez sejam Austrália ou Nova 

Zelândia, Galápagos ou Antártica...  

Vista de Machu Picchu (acima); e em Agra, com o Taj Mahal bem ao fundo, 
em meio a um grupo de locais.
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Mesa posta

Deliciosamente holandesa
Depois de permanecer em banho-maria por anos, a cena 
gastronômica de Amsterdã está pronta para ser servida 

POR CHADNER NAVARRO  FOTOGRAFIA DE MIRJAM BLEEKER

Em sentido horário, a 
partir do alto, à esquerda: 
o restaurante Bolenius;  
um Rembrandt de 1662 
no Rijksmuseum; o chef 
Sidney Schutte com sua 
equipe no Librije’s Zusje; 
e uma salada da horta 
do Bolenius.

Á FAZ TEMPO QUE AMSTERDÃ 
seduz os viajantes com sua 
graciosa arquitetura, seus ca-
nais de atmosfera romântica, 

suas instituições artísticas e outros 
elementos pelos quais vale a pena 
atravessar o Atlântico. No entanto, 
até agora a capital holandesa não 
havia encontrado sua identidade 
como destino gourmet. 

Esqueça – ao menos por um se-
gundo – saborosos bitterballen (cro-
quetes de carne fritos) e cones 
transbordantes de batatas fritas 
prontos para mergulhar na maio-
nese. No lugar deles, considere in-
cluir vinhos holandeses, caviar local 
e uma carne tão tenra que rivali-
za com o wagyu. “Passamos muito 
tempo olhando para fora em busca 
de inspiração culinária”, diz Luc 
Kusters, o chef do minimalista Bo-
lenius e membro fundador do Dutch 
Cuisine, organização holandesa que 
promove uma cultura culinária sus-
tentável e fortemente enraizada nos 
produtos locais. “A nova geração 
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está agora olhando para nosso solo e 
nossa história.”   

Mas não foi só o olhar para dentro que 
fez despertar esse renascimento gastro-
nômico. Sidney Schutte, chef do Librije’s 
Zusje, levanta um ponto mais controverso: 
ele alega que não há elementos suficien-
tes na cozinha holandesa que justifiquem 
toda uma gastronomia. Schutte sente que 
não existem regras na culinária da Holan-
da – os chefs são livres para buscar o que 
lhes interessa, acrescentando as próprias 
ideias ao básico. É a combinação de uma 
criatividade de influência global com o uso 
de ingredientes locais de alta qualidade 
que está impulsionando a cena gourmet. 
“Cada um está fazendo o que é seu”, ele 
diz. “Em Amsterdã, isso é empolgante 
porque é diverso.” 

Quaisquer que sejam as razões por 
trás dessa onda gastronômica, ela é cla-
ramente um sucesso: há hoje 16 restau-
rantes em Amsterdã estrelados pelo Guia 
Michelin – em 2010 eram quatro. A seguir, 
conheça seis lugares onde é melhor ga-
rantir a reserva antes de embarcar. 

Com o pé na terra

BOLENIUS
Kusters tem servido sua ode vegetal à 
Holanda por quase sete anos, mas foi só 
em dezembro de 2016 que ele recebeu 
sua primeira estrela Michelin. “Tenho 
feito a mesma coisa desde o início”, diz. 
Pratos como o tamboril com tomate aze-
do e melancia, rodeado de um caldo ver-
melho apimentado e coberto com caviar 
holandês, oferecem uma surpreendente 
combinação de sabores. Kusters colhe 
boa parte dos ingredientes em um jar-
dim próximo ao restaurante – o Kitchen 
Garden from the Zuidas, por sinal, é uma 
salada morna composta de 20 vegetais 
que são cultivados a poucos metros da 
sua mesa. E, caso você queira provar da 
florescente cena vinícola holandesa, o 
Bolenius tem no estoque sete tipos dife-
rentes de vinho. George Gershwinlaan 30; 
bolenius-restaurant.nl.

Do Oriente ao Ocidente

LIBRIJE’S ZUSJE
Desde sua inauguração, três anos atrás, 
o grande restaurante do Waldorf Astoria 
tem se mostrado um sucesso para o chef 
Schutte, que cozinhou em Hong Kong 
por muitos anos antes de voltar à Ho-
landa. O período que ele passou na Ásia 
aparece no uso de kimchi, leite de pandan 

Em sentido horário, a partir 
do alto, à esquerda: costela 
com camarões carabineros 

no Librije’s Zusje; o chef 
do Bolenius, Luc Kusters, 
em sua horta; transporte 

local; o restaurante do 
Rijksmuseum; e seu 

lagostim com creme de 
ostra e rabanete verde.
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e lichia, mas Schutte também incorpora 
ingredientes holandeses a tudo isso. En-
tre suas mais comentadas criações está 
um prato de camarões crus empilhados 
sobre uma costela crocante, realçados 
pela versão de Schutte do molho XO, mis-
tura levemente apimentada feita com 
frutos do mar secos típica de Hong Kong. 
“Eu gosto de ser progressista. E realmen-
te vou até o limite.” Você não duvidará 
disso quando, ao término da refeição, o 
garçom trouxer uma seleção de choco-
lates com sabores inspirados nos pratos 
que você comeu. Herengracht 542-556; 
librijeszusje.com.

Uma noite no museu

RIJKS
Artisticamente elegante e moderno, o 
elogiado restaurante do Rijksmuseum 
não atrai apenas os turistas ávidos por 
Rembrandt. Também os moradores de 
Amsterdã costumam provar as cria-
ções acessíveis, sofisticadas e às vezes 
extravagantes do chef Joris Bijdendijk, 
inspiradas na cozinha holandesa – vide 
sua torta composta de 30 tipos de fei-
jão de toda a Holanda. Amante de ape-
ritivos, Bijdendijk diz que um de seus 
pratos mais característicos é a cauda de 
lagostim cozida lentamente, coberta com 
uma emulsão de ostras e vegetais, para 
dar um pouco de textura, e finalizada 
com vermute holandês. Museumstraat 2; 
rijksrestaurant.nl. 

Além do jantar no 

Librije’s Zusje, o 

Waldorf Astoria 
Amsterdam seduz 

os viajantes com 

tratamentos em seu 

Guerlain Spa, coque-

téis criativos no Vault 

Bar ou siplesmente o 

ócio no jardim ladea-

do por tulipas desse 

hotel de 93 quartos. 

Quartos duplos a partir 

de US$ 490, incluin-

do café da manhã e 

US$ 100 de crédito 

para jantar.

Elegante decoração 

minimalista, vigas ex-

postas e tetos de pedra 

abobadados, além do 

animado Tunes Bar 

(onde a carta de drin-

ques lista 39 versões 

do gim tônica), fazem 

do Conservatorium, 

de 129 quartos, uma 

escolha estilosa no co-

ração do Distrito dos 

Museus de Amsterdã. 

Quartos duplos a partir 

de US$ 615, incluindo 

café da manhã e US$ 100 

de crédito no spa.

O De L’Europe Ams-
terdam emana hospi-

talidade clássica, do 

papel de parede azul 

de Delft e réplicas de 

mestres holandeses 

em seus 111 quartos 

ao famoso Freddy’s 

Bar e às refeições do 

Bord’Eau, com duas 

estrelas Michelin, à 

beira do Rio Amstel. 

Quartos duplos a 

partir de US$ 620, 

incluindo café da 

manhã e US$ 100 de 

crédito para jantar.

Descubra o grande estilo, o serviço e os sabores 
destes três hotéis na cidade

OS INGREDIENTES CERTOS

A partir da esquerda: canapés do Le Restaurant (enguia defumada com nori crocante, salada Caesar com creme de alho negro e biscoito 
de batata com iogurte, bacon e cebolas), o salão dentro de uma estufa do Restaurant De Kas e seus chefs com a produção diária.

Todos por um

LE RESTAURANT
Recentemente realocado no descolado 
bairro de De Pijp, em um novo espa-
ço intimista aquecido pelo aconchego 
da madeira de demolição, esse famoso 
polo de alta gastronomia é amado pe-
los moradores desde que foi aberto, em 
2008. A prática de registrar todas as 
contribuições do chef em cada receita 

produz pratos ousados e incomuns, além 
de frequentes mudanças nos menus-
-degustação, de quatro ou oito pratos. 
Um destaque: o rodovalho escalfado 
com algas e manteiga acompanhado de 
alface grelhada, glaceada com missô 
e anis-estrelado. Frans Halsstraat 26; 
le-restaurant.nl.

Mesa posta
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DICA
“Para drinques pré e 

pós-jantar, recomendo 
o hotel Conservatorium 

ou, em Amsterdam 
Noord, o Madam Skybar 
e o terraço do Eye Film 

Museum, a três minutos 
via balsa gratuita a partir 

da Centraal Station.”

– Elisabeth Hoogerbrugge, 
consultora de viagens Virtuoso 

em Amsterdã 

Festa para os sentidos

THE WHITE ROOM
Interiores em branco e em ouro, estátuas 
douradas, colunas altas e candelabros 
gigantes compõem o cenário dramático 
deste salão do século 19 na Dam Square. 
Prepare-se para mergulhar em menus de 
quatro, seis ou oito pratos criados pelo 
chef Jacob Jan Boerma e executados pelo 
chef de cuisine Arturo Dalhuisen, que 
aposta em “sabores intensos com acidez 
fresca e especiarias”. O menu atravessa 
o globo, oferecendo pratos como man-
teiga com matcha, lagostins fritos enri-
quecidos com espuma de curry e uma 
delicada salada composta de caranguejo 
sapateira, carpaccio de melancia e beter-
rabas colhidas perto da cidade. Dam 9; 
restaurantthewhiteroom.com.  

Mato à mesa

RESTAURANT DE KAS
Não deve haver restaurante mais pito-
resco do que esta estufa nos limites de 
um parque no leste de Amsterdã, que Jos 
Timmer e Wim de Beer – ambos egressos 
do Rijks – assumiram em março. “Quere-
mos mostrar a todos os tesouros do nos-
so jardim”, diz Timmer. “Pensamos que 
um vegetal não é só um acompanhamen-
to; pode ser também a estrela principal.” 
Por isso, o preço fixo diário gira em tor-
no dos produtos que eles colhem e dos 
que encontram com seus fornecedores 
holandeses. Se você tiver sorte, sua refei-
ção incluirá radicchio assado, servido com 
uma fabulosa beurre blanc feita com um 
exclusivo vinagre de dashi. Kamerlingh 
Onneslaan 3; restaurantdekas.nl. 

Uma sobremesa de pêssego com 
crème fraîche e ras el hanout 
no The White Room e (à direita)
o interior do restaurante.
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Cruzeiros

Produtos criativos 
na feira de Natal de 

Rüdesheim e (abaixo) 
uma visão iluminada 
do mercado da Cate-

dral, em Colônia.

Então
é Natal
Pegue uns biscoitos de gengibre e levante 
uma caneca de glühwein em um cruzeiro 
de compras de Natal na Europa     
POR SUSAN B. BARNES  FOTOGRAFIA DE CHRISTIAN KERBER

MBARQUE NUM CRUZEIRO PELO RENO OU PELO DANÚBIO 
em dezembro, e a programação certamente incluirá um mer-
cado de Natal ou três. Esses espaços ao ar livre têm sido a base 
de compras natalinas desde o século 14, quando as cidades 

alemãs estabeleceram os primeiros mercados, por ocasião do Advento 
(para os cristãos, período de quatro semanas que antecede o Natal). 
Hoje, em todo o continente, as luzes natalinas cobrem as praças das 
cidades; barracas, chalés e pavilhões de madeira se enchem de presen-
tes; e vinho quente flui como os rios que atravessam cada cidade.   
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quente) enquanto os filhos exploram 
a fazendinha que ostenta animais de ver-
dade e o maior presépio da Europa – a 
representação em tamanho natural cobre 
mais de 90 metros quadrados. Para uma 
vista aérea desse país das maravilhas in-
vernais, suba no teleférico de Rüdesheim 
para o anual “sobrevoo silencioso” sobre 
a feira.
PARA PROVAR: Uma caneca de Rüdesheimer 
Kaffee, coberto com creme e salpicado com 
conhaque Asbach Uralt flambado. É ven-
dido em diversas barracas do mercado. 

Tradicional

ESTRASBURGO, FRANÇA
O Christkindelsmärik de Estrasburgo 
(Mercado do Menino Jesus) data de 
1570, quando o pastor Johannes Flinner 
montou barracas na frente da catedral 
da cidade para que artesãos pudessem 
vender selas, biscoitos de gengibre, árvo-
res de Natal e outros artefatos. Hoje, 447 
anos depois, toda a cidade parece par-
tilhar dessa tradição, pois Estrasburgo 
se autointitula “Capital do Natal”. O 
Christkindelsmärik, o principal mercado, 

é o Mercado dos Anjos – a mais antiga 
feira natalina de Colônia –, onde arte-
sãos vendem seus produtos dentro de 
chalés decorados com luzinhas enquan-
to “anjos” de branco passeiam entre as 
pessoas, lançando glíter no ar e posando 
para fotos com crianças boquiabertas.
PARA COMPRAR: Uma Weihnachtspyra-
mide, a pirâmide natalina alemã. O can-
delabro em estilo carrossel, encontrado 
nas barracas da feira, é decorado com 
cenas da Natividade e personagens do 
folclore alemão. 

Festa das nações

RÜDESHEIM AM RHEIN, ALEMANHA
O Mercado de Natal de Rüdesheim traz 
uma atmosfera internacional a essa cidade 
do oeste da Alemanha, com 118 barracas 
que exibem artesanato e tradições nata-
linas deste e de outros 15 países. Na bar-
raca da Hungria, procure por langos (pão 
achatado frito) ou compre roupas feitas à 
mão da Mongólia e da Austrália. Na Dros-
selgasse, uma das vielas de paralelepípe-
dos cheias de tavernas de Rüdesheim am 
Rhein, os pais bebem glühwein (vinho 

Cada mercado celebra a festa à sua ma-
neira, coisa que descobri no ano passado 
em uma viagem de 12 dias pelo Reno, en-
tre Bruges e a Basileia, a bordo do Viking 
Eir, navio para 190 passageiros da Viking 
River Cruises. A despeito das diferenças 
entre os mercados, um tema prevalecia: os 
europeus levam suas tradições natalinas 
a sério, e adoram compartilhá-las com os 
visitantes. Explorei diversas feiras, e aqui 
estão algumas das minhas favoritas. Tra-
ga seu apetite – e, talvez, uma mala extra.

Opções festivas

COLÔNIA, ALEMANHA
Colônia celebra a temporada com o im-
pressionante número de sete mercados 
de Natal. Os quatro mais populares – o 
da Catedral, o dos Anjos, o Antigo e o do 
Porto – ficam próximos ao centro. Suba 
no Christmas Market Express, um bon-
dinho à moda antiga que trafega pela 
cidade, parando nos quatro. O da Cate-
dral é o que tem a maior árvore de Natal 
da cidade (25 metros) e a feira portuária 
é o lugar ideal para comer Flammlachs 
(salmão fresco grelhado). Mas o destaque 

1. O presépio recordista de 
Rüdesheim. 2. Aquecendo 

com vinho quente. 3. Patina-
ção no gelo no Mercado An-
tigo de Colônia. 4. Biscoitos 
de gengibre em Rüdesheim. 

5. Enfeites de vidro, tradição 
dos Natais europeus.

➊

➋

➌

➍

➎
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Cruzeiros

DICA
“Não saia de um mercado de Natal alemão sem provar o Pfannkuchen, uma 

panqueca recheada de maçãs ou outra fruta, frita como uma rosquinha e 
polvilhada com açúcar. Você não precisará resistir por muito tempo, porque o 
ideal é comê-la imediatamente, quando ainda está quente e derrete na boca.” 

– Sue Bradley, consultora de viagens Virtuoso

continua diante da catedral, mas há ou-
tros espalhados pela cidade, inclusive o 
Mercado das Delícias de Natal, na fren-
te do Palais Roham, e a Vila da Partilha, 
na Praça Kléber, onde visitantes podem 
conhecer – e apoiar – organizações lo-
cais sem fins lucrativos. 
PARA COMPRAR: Enfeites natalinos de 
vidro, feitos artesanalmente em edição li-
mitada a cada ano, na vizinha Meisenthal – 
encontre-os no Christkindelsmärik.

De vila em vila

COLMAR, FRANÇA
Colmar é menor que Estrasburgo, mas 
isso não significa que seus moradores 
economizem nas celebrações de Natal. 
Essa aconchegante cidade da Alsácia se-
dia um punhado de mercados, cada um 
situado em sua própria vila de contos de 
fadas e todos a curta distância uns dos 
outros. Vá da Place des Dominicains – 
emoldurada pela Igreja Dominicana, 
em estilo gótico – à Place Jeanne-d’Arc, 
provando no caminho delícias alsacia-
nas como o kouglof (um bolo bundt semi-
doce com passas e amêndoas). Pare no 
Köifhus Market, um mercado especia-
lizado em artesanato, antes de dar uma 
volta no carrossel do Mercado de Natal 
das Crianças na Pequena Veneza. 
PARA COMPRAR: Um trem de madeira em 
miniatura feito pelo artista local Bernard 
Aubry, em sua barraca no Marché de Nöel. 

Natal da família suíça

BASILEIA, SUÍÇA
Embora seja conhecida por seu festival 
anual de artes, a Basileia também se di-
verte com o Natal. Desde 1978, a Cidade 
Velha, exclusiva para pedestres, tem 
recebido decoração festiva e chalés de 
madeira na Barfüsserplatz e na Müns-
terplatz. Compre enfeites de vidro pin-
tados à mão (os mais bonitos são os do 
artista suíço Johann Wanner) e, quando 
for a hora de reabastecer, prove alguns 
Basler Leckerli (biscoitos de gengibre). 
Do outro lado do Reno, em Claraplatz – 
15 minutos a pé do centro da cidade –, 
um mercado menor e mais novo ofe-
rece mais comida que artesanato, com 
barracas que vendem salsichas gre-
lhadas, waffles, glühwein e muito mais.  
PARA PROVAR: Raclette, um caloroso prato 
de queijo derretido servido com batatas, 
embutidos e vegetais.  

Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: Speculaas (biscoitos) do Mercado da 
Catedral de Colônia; visitantes em uma barraca de Pfannkuchen; frequentadores no Mercado 

Antigo de Colônia; Baumstriezel (doces fritos húngaros); e boneco natalino feito à mão.
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VAMOS 
QUERER
O QUE
ELES
PEDIRAM
Top chefs revelam quais são 
suas tendências gastronômicas 
favoritas — e onde saboreá-las
POR KIMBERLEY LOVATO
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Martha Ortiz (ao lado) e um prato 
com polvo de seu novo restau-
rante em Londres, Ella Canta. 

DEZEMBRO 2017 29



(D
R

IN
Q

U
E

) 
JE

A
N

 C
A

Z
A

L
S

, (
R

E
T

R
A

T
O

) 
L

IS
A

 L
IN

D
E

R

Martha Ortiz, a chef-proprietária do aclama-

do Dulce Patria, na Cidade do México, é 

uma especialista na cozinha mexica-

na, autora de oito livros de receitas 

sobre o tema. Seu primeiro restau-

rante fora do México, Ella Canta, 

foi aberto em Londres em setembro. 

Que tendência gastronômica tem em-
polgado você? Meus extraordinários colegas, 
que estão fazendo da nossa cozinha nacional 
algo tão importante no mundo. 

Alguns favoritos? Nas frequentes viagens 
que tenho feito a Londres, tenho gostado 
muito de El Pastór, uma taquería no Borough 
Market, de Crispin Somerville – eu adoro o 
ambiente, que remete a um visual autentica-
mente mexicano. Admiro também a dedi-
cação e o trabalho criativo do chef Eduardo 
García no Peyotito, em Notting Hill. 

Como seu amor pelo México brilha em seus 
restaurantes? Tradição, cultura e história 
são aspectos importantes para meu time. 

No Dulce Patria, por exemplo, nós respeitamos 
o rico passado do México, ao mesmo tempo 
que olhamos para o futuro, já que somos um 
restaurante contemporâneo. Ella Canta é so-
fisticado e moderno, com arquitetura inspirada 
por grandes mestres, como Ricardo Legorreta, e 
mobília projetada por designers como Eugenio 
Escudero. Até o menu de coquetéis celebra o 
legado do México ao mundo, com ingredientes 
que vão do achiote (urucum) ao cacau e ao milho. 

Quando você está viajando, o que busca em 
termos de comida? Em viagem, eu gosto de 
ter uma experiência vívida de todos os meus 
sentidos – deixo que isso me guie. Fico feliz 
provando desde comida de rua até restauran-
tes estrelados pelo Guia Michelin.

PUXE UMA CADEIRA: Situado no bairro chique 

de Polanco, na Cidade do México, o hotel Las 
Alcobas tem um spa e apenas 35 quartos, 

além do Dulce Patria, uma ode à terra natal de 

Ortiz. A mesma homenagem é prestada no menu 

do Ella Canta, uma casa moderna mexicana no 

InterContinental London Park Lane.

OMER BEM É, MUITAS VEZES, A MELHOR 
parte – talvez o grande motivo? – 
de uma viagem. Nossa curiosi-
dade culinária geralmente nos 
leva a planejar itinerários que 

envolvam restaurantes nos quais 
é quase impossível conseguir uma 
reserva (estamos falando de você, 
Chef’s Table at Brooklyn Fare), que 
tenham um ingrediente celebrado 
(alguém disse trufas?) ou uma comi-
da que acabou de ser incluída no time 
da gastronomia internacional (olá, 
cozinha filipina). Para conhecer algu-
mas das tendências que estão por vir, 
perguntamos a quatro chefs, todos 
ligados a grandes hotéis, o que andam 
cozinhando de bom nas panelas do 
mundo. Puxe uma cadeira e se prepa-
re para um banquete que inclui alta 
gastronomia à base de plantas, um 
renascimento da cozinha mexicana 
e muito mais.  

MARTHA ORTIZ ESPALHA SEU AMOR PELO MÉXICO

STAR POWER: CHEFS FAMOSOS 
QUE ELEVAM O NÍVEL DOS 
RESTAURANTES DE HOTÉIS.

m David Chang
Momofuku 

The Cosmopolitan 

de Las Vegas

O drinque agua fresca, 
do Ella Canta, e (à direita) 
o interior do restaurante.

m  Alain Ducasse  
Le Louis XV

Hôtel de Paris 

Monte-Carlo

m Anne-Sophie Pic 
Anne-Sophie Pic

Beau-Rivage Palace, 

Lausanne, Suíça

m Enrique Olvera 
Manta 

The Cape, a Thompson 

Hotel, Cabo San Lucas
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Um dos mais famosos restaurateurs 

do mundo, assim como autor 

de livros de receitas, celebri-

dade televisiva e chef estre-

lado pelo Guia Michelin e 

pelo James Beard Award, 

Jean-Georges Vongerichten 

comanda uma constelação de 

restaurantes que abarca de São 

Paulo a Xangai, incluindo suas duas novas casas, 

abertas em Nova York e em Londres.

Que tendência gastronômica tem empolgado 
você? Eu sempre mantive uma dieta altamente 
vegetariana, com proteína animal consumida 
moderadamente. Foi assim que cresci, e me 
sinto empolgado em ver que essa tendência 
de “comida limpa” tenha voltado nos últimos 
anos. Recentemente, abri o abcV, um restau-
rante vegetariano em Nova York. Começamos 
servindo café da manhã e almoço e, aos poucos 
introduzimos o serviço de jantar. Meu item 
favorito do café da manhã é o kitchari, um prato 
indiano feito com lentilhas, legumes e cúrcuma.  
 
Quais são outros restaurantes à base de 
vegetais que você aprecia? Um dos meus 
favoritos é o L’Arpège, em Paris. O chef Alain 
Passard mantém um jardim e oferece um 
menu-degustação todo com vegetais. O que 
eu adoro ali é como os vegetais são as estrelas 
do menu. Um prato que se destaca é a beter-
raba assada em crosta de sal cinza. Recente-
mente visitei Granger & Co., em Londres, e 
gostei de seu café da manhã, especialmente 
do leite de amêndoas com sementes de chia e 
dos sucos frescos. É muito bom ver que essa 
tendência de comida limpa/vegetariana pegou 
no mundo todo.

Quando você está viajando, o que busca em 
termos de comida? Eu procuro pela cozinha 
local e por feiras de produtores, porque ambas 
me fazem mergulhar na cultura. Gosto de vi-
sitar o máximo possível de lugares para ver o 
que há de novo, o que é cultivado localmente e 
o que estão fazendo de diferente. 

PUXE UMA CADEIRA: O The Connaught, um 

dos hotéis mais antigos e mais prestigiados de 

Londres, é o refúgio preferido de Vongerichten. 

“O The Connaught foi onde me hospedei em 

1985, quando visitei Londres pela primeira vez. 

Desde então, tem sido meu hotel favorito no 

mundo”, diz o chef. O contemporâneo e casual 

Jean-Georges at The Connaught foi inaugurado 

no início deste ano, com cozinha aberta o dia 

todo e foco nos produtos frescos. Prove os sucos 

e shakes do café da manhã, pratos asiáticos 

como o sushi crocante de salmão e clássicos 

britânicos recriados como o fish-and-chips com 

rémoulade de ervilhas.

JEAN-GEORGES VONGERICHTEN COME SEUS VEGETAIS   

Uma sobremesa à base 
de chocolate, amendoim e 
caramelo no Jean-Georges 
at The Connaught.

m Hélène Darroze
Hélène Darroze at 

The Connaught, 

The Connaught, London

m Geoffrey Zakarian 
The Lambs Club 

The Chatwal, a Luxury 

Collection Hotel, Nova York

m Eric Ripert
Blue by Eric Ripert

The Ritz-Carlton 

Grand Cayman

m Francis Mallmann 
Los Fuegos 

by Francis Mallmann 

Faena Hotel Miami Beach
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Em grande medida autodidata, Carme 

Ruscalleda é uma das chefs mais 

talentosas da Espanha. Seus 

restaurantes têm mais estrelas 

Michelin que qualquer outra chef 

mulher no mundo – sete no total, 

concedidas ao Sant Pau (em Sant 

Pol de Mar, Espanha, e em Tóquio) 

e ao Moments, no Mandarin Oriental, 

Barcelona. Ruscalleda descreve sua refinada 

cozinha catalã como “rica e diversa, com um 

eclético background cultural”.

Que tendência gastronômica tem empolga-
do você? Fico entusiasmada ao ver como os 
chefs apostam no valor que têm os ingre-
dientes bem cultivados e bem-criados do 
seu entorno e ainda imprimem criatividade e 
personalidade a eles. Isso motivou a mim e 
à minha equipe desde o início. Em todos os 
meus restaurantes, os menus são inspirados 
por um tema – por exemplo, “cidades do 
mundo”, “cores”, “música”, “cinema” – e nós 
criamos cada prato com produtos locais e 
sazonais. Nosso menu atual tem como tema 
“o mundo das especiarias”, e nele usamos 
produtos como lula, romã, nabo, abóbora, 
nozes e queijo de cabra. Por trás de cada in-
grediente há um produtor local que trabalha 
próximo de nós.

Quais restaurantes fazem isso bem? No De 
Leest, em Vaassen, na Holanda, o chef Jacob 
Jan Boerma usa a paisagem do país e a tradi-
ção do mar como inspiração para sua forma 
livre e original de se expressar, utilizando 
produtos locais e temperos contrastantes 
que contribuem para um estilo gastronômi-
co muito elegante, fresco e sutil. A chef Fina 
Puigdevall, em Les Cols, perto da cidade 
de Olot, na Espanha, cria menus ligados à 
terra, uma cozinha que enfatiza ingredientes 
regionais, como trigo-sarraceno, vegetais 
cultivados em solo vulcânico, ovos de “ga-
linhas felizes” e a tradição espanhola de 
peixes em conserva.

O que você gosta de comer quando está via-
jando? Eu busco por contrastes em minha 
vida diária. Procuro emoção, autoconheci-
mento, prazer e aprendizado.

PUXE UMA CADEIRA: Ruscalleda e seu filho Raül 

Balam Ruscalleda gerenciam o Moments, com 

duas estrelas Michelin, no Mandarin Oriental, 
Barcelona. Lá oferecem refinada culinária catalã 

à la carte ou em um menu-degustação, servida 

em um salão contemporâneo com vista para a 

magia da cozinha. 

CARME RUSCALLEDA CELEBRA OS SABORES LOCAIS 

O restaurante Moments e 
(abaixo) o gazpacho Mujeres 

al Borde de un Ataque de 
Nervios (Mulheres à Beira 
de um Ataque de Nervos), 

batizado em homenagem ao 
filme de Pedro Almodóvar.

m Jason Atherton 
Berners Tavern 

The London Edition

m José Andrés 
The Bazaar by José Andrés

SLS Hotel, a Luxury 

Collection Hotel, Beverly Hills

m Joël Robuchon
Joël Robuchon Monte-Carlo,  

Hotel Metropole Monte-Carlo

mHeston Blumenthal 
Dinner 

Mandarin Oriental 

Hyde Park, London
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Mina comanda um império de mais de 30 

restaurantes de alta gastronomia e esta-

belecimentos casuais espalhados pelos 

Estados Unidos, incluindo seus restau-

rantes homônimos, estrelados pelo Guia 

Michelin, em São Francisco e Las Vegas. 

Além disso, o chef já foi laureado pela 

James Beard Foundation diversas vezes.

Que tendência gastronômica tem empolgado 
você? Eu adoro refeições em estilo familiar; 
fico feliz de ver como tantos restaurantes estão 
estimulando os clientes a compartilhar, e como 
tanta gente se dispõe a compartilhar sua comi-
da. Foi assim que eu cresci, com muita comida e 
minha família em torno da mesa por horas.

Como você aplica o estilo familiar em seus res-
taurantes? Muitos de nossos restaurantes são 
de alta gastronomia, mas há lugares onde você 
pode compartilhar a comida com seus amigos. 
Stripsteak [Las Vegas, Miami, Waikiki] é um 

grande exemplo. Eu gosto de começar com um 
prato cru – sashimi ou sushi – e, então, enviar 
diferentes cortes de carne à mesa. É também 
divertido ver como esse jeito de comer atraves-
sa diferentes tipos de cozinhas.

Outros lugares favoritos para comer no estilo 
familiar? Vá ao R&G Lounge, em São Francisco, 
e peça o pato laqueado e caranguejo com sal e 
pimenta. Não há como errar. Santina, em Nova 
York, também é excelente. As diversas entradas 
servidas com panquecas de grão-de-bico são 
uma bela maneira de começar uma refeição. 

PUXE UMA CADEIRA: Foram abertas recente-

mente dentro do Waldorf Astoria Chicago, na Gold 

Coast da cidade, a Margeaux Brasserie e a pâtisserie 

Petit Margeaux, que oferecem, respectivamente, 

receitas clássicas francesas e doces apetitosos. No 

Four Seasons Hotel Washington, DC, o Bourbon 
Steak serve carnes americanas e japonesas assa-

das no fogo a lenha.  

MICHAEL MINA QUER QUE NÓS COMPARTILHEMOS 

Stripsteak Waikiki e (à 
direita) um drinque à base 

de cerveja no Bourbon 
Steak, em Washington D.C.

m Marcus Samuelsson 
Marcus’  

Hamilton Princess  

and Beach Club, Bermuda

m Mathias Dahlgren
Matbaren and Rutabaga 

Grand Hôtel, Stockholm

m Tom Colicchio 
Craftsteak 

MGM Grand Las Vegas

m Wolfgang Puck 
Cut at 45 Park Lane, 45 Park Lane, Londres

Cut by Wolfgang Puck, Four Seasons Hotel 

New York Downtown
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POR AMIEE WHITE BEAZLEY
FOTOGRAFIA DE NANNA DÍS

Um passeio em Burano. Na página 
oposta: massa como obra de arte 
no Ristorante Venissa. 
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pela qual os lugares mais visitados do mundo são tão populares, e Veneza – a Rainha do Adriático – 
não é exceção. Louvada por seus labirintos de canais e palácios ornamentados, a cidade italiana 
ultimamente tem estado no limite de ser amada até a morte. As autoridades vêm tentando diminuir 
o congestionamento de turistas propondo um limite no número de quartos de hotéis no Centro 
Histórico e a cobrança de uma taxa para visitar pontos como a Praça de São Marcos. Muitos mo-
radores, fartos das multidões, dos preços altos e da escassez de indústrias (a não ser a do turismo), 
têm deixado a ilha – levando com eles a cultura e os costumes tão estimados.

Contudo, a autêntica Veneza ainda está aqui, se você souber onde procurar. Pegue um vaporetto 
na ilha principal, navegue 35 minutos a nordeste e você encontrará um lugar onde as tradições 
continuam vivas: os mercados abrem suas portas todas as manhãs para vender peixes, frutas e 
verduras a gerações de vizinhos e amigos se juntam à noite para comer lasanha ao forno e beber o 
vinho da casa. 
     Antes de Veneza existir como a conhecemos havia a “Veneza nativa”, que englobava três ilhas 
diferentes – Burano, Mazzorbo e Torcello – no coração da laguna veneziana. Enquanto Veneza 
crescia em destaque e popularidade, o tamanho reduzido dessas ilhas e o estilo de vida dos traba-
lhadores locais as mantiveram virtualmente ignoradas durante muitos anos. 

Hoje, os que se aventuram a conhecê-las encontram excelente comida, vinhos e história para além 
do caos da ilha principal. “É um programa obrigatório para quem quer fugir do aglomerado de pes-
soas de Veneza”, diz Adamarie King, consultora de viagens Virtuoso. “Permita-se um dia de ilhéu: 
pegue a balsa ou alugue um barco para visitar as ilhas, parando para almoçar e fazer compras.”

Há uma razão
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Vista de Veneza a partir da ponte de 
madeira que conecta Burano e Mazzorbo. 

Na página oposta: navegando a laguna. 

Não há carros nessas ilhas, 
apenas os seus dois pés – e, é claro, barcos.
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MINHA EXPLORAÇÃO COMEÇOU EM  
Burano, conhecida por suas casas de 
pescadores de cores vivas, sua escola de 
rendas e a anual Regata de Burano, uma 
competição de remo que data do século 13. 
O evento reúne os melhores remadores 
venezianos, que praticam um estilo de 
remada em pé inventada para corridas 
e exercícios, e um grande número de es-
pectadores, com suas pernas penduradas 
sobre as docas, bebendo vinho e comen-
do lula frita embrulhada em papel.

Não há carros nessas ilhas, apenas 
os seus dois pés – e, é claro, barcos. Por 
centenas de anos, os ilhéus têm feito da 
laguna sua fonte de sustento de renda. 
Os moradores lhe dirão que os melho-
res peixes e frutos do mar da região es-
tão no mercado de Burano, porque ali os 
pescadores param para vender as cap-
turas do dia antes de seguir para o mer-
cado de Rialto. Os menus de Burano são 
o melhor exemplo da fartura da laguna: 
incluindo tainhas, linguados, robalos e 
enguias, bem como moeche (carangue-
jos de casco mole), canestrelli (vieiras) e 
schie (camarões).  

A tradição gastronômica marítima 
alcança seu ponto alto em Burano na 
familiar Trattoria al Gatto Nero, que os 
turistas anglófonos costumam chamar 
de “The Black Cat”. Nessa casa à beira 
do canal, as mesas se enchem de pratos 
como a massa com santola e o risoto ao 
estilo de Burano – feito com arroz car-
naroli ou vialone nano. Próximo a ela, 
no Riva Rosa, os clientes reservam com 

As luzes de Veneza brilham a 
distância, mas parecem pertencer 

a outro mundo.

Ruggero Bovo, proprietário da 
Trattoria al Gatto Nero, prepara sua 

massa com santola. À esquerda, 
ingredientes do restaurante.
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semanas de antecedência um lugar na mesa única da altana, o terraço na cobertura do res-
taurante, onde se refestelam com peixe fresco, massas artesanais e uma das mais extensas 
cartas de vinhos da região. 

Na Via Galuppi, a rua principal de Burano, os visitantes têm sua cota de confeitarias e 
restaurantes, entre eles a Trattoria da Romano, operada pela mesma família há quatro 
gerações, e a Carmelina Palmisano, onde comprei um bussolai, o biscoito amanteigado 
tradicional da ilha. Eu beliscava a sobremesa enquanto passava por casas de madeira com 
cortinas coloridas penduradas nas portas, protegendo os moradores do sol – e dos olhos 
dos viajantes curiosos.

A vizinha Mazzorbo é alcançada por meio de uma ponte de madeira na ponta noroeste 
de Burano. A ilha tem menos moradores, mas oferece diversos restaurantes e longas calça-
das à beira da laguna por onde se pode caminhar. Dentro de um vinhedo murado perto da 
ponte conheci Matteo Bisol, o filho de 29 anos de Gianluca Bisol, patriarca da produtora do 
prosecco que leva o nome da família. Ele me diz que aquele local é onde sua família – já cele-
brada pela produção de prosecco na região italiana de Valdobbiadene – está trabalhando na 
revitalização de uma tradição vinícola quase extinta, com a uva nativa de Veneza, a Dorona. 

O terreno já foi propriedade de monges, que, por centenas de anos, usaram o solo para 
a produção de alimento e vinho. O muro de tijolos, explica Bisol, protege as delicadas vi-
nhas do mar, situado a poucos metros de distância – embora isso nem sempre funcione. O 
vinhedo costuma alagar com frequência, proporcionando ao vinho – chamado de Venissa – 
uma nítida, porém suave, salinidade, causada pela presença da água salobra. Os visitantes 
podem prová-lo no Ristorante Venissa, estrelado pelo Guia Michelin, um espaço romântico 
no final do vinhedo. Tem só 12 mesas e permanece aberto durante a primavera, o verão e o 
outono na Itália. 

Veneza era uma região vinícola ativa, mas essa atividade entrou em declínio depois da 
grande inundação de 1966, quando se acreditava que a cidade havia perdido todas as uvas 
nativas remanescentes. Isso até 2002, quando o pai de Bisol descobriu algumas delas em 
Torcello, a cinco minutos de barco.

“Você gostaria de vê-las?”, perguntou-me Bisol. “Você rema bem?”

 

“Alguns dos melhores mariscos 
de Burano estão na Trattoria 
da Romano;  e, embora muito 
da arte de fazer rendas tenha 

deixado a ilha, meus informan-
tes me disseram que Dalla Lidia 

Merletti d’Arte ainda produz 
rendas de verdade.”

 – Adamarie King, 
consultora de viagens Virtuoso 

{dica}

Matteo Bisol (à esquerda) e o cobiçado 
vinho Venissa de sua família, feito 

com a uva Dorona di Venezia.
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NA MANHÃ SEGUINTE, PARTI DE
Burano rumo a Torcello em uma batellina, 
um bote tradicional veneziano, com o 
presidente da Associação de Remo de Bu-
rano me ensinando sua técnica. Depois de 
alguns minutos me acostumando com o 
movimento para a frente que esse estilo 
particular de remada requer, seguimos 
suavemente pela água, cruzando com 
barcos cheios de pescadores e um pai 
com seu filho cavando o pântano em bus-
ca de amêijoas.

Torcello já foi a movimentada capital 
comercial da região, mas apenas 12 pes-
soas ainda vivem no local. Elas dividem a 
ilha com um punhado de lojas e trattorias, 
incluindo a célebre Locanda Cipriani – 
que já recebeu famosos como a princesa 
Diana e Elton John – e a catedral de Santa 
Maria Assunta, basílica do século 7 em 
estilo veneziano bizantino que guarda 
um reverenciado mosaico folheado a 
ouro com a representação do Juízo Final.

Encontrei Bisol em uma pequena loja 
de antiguidades escondida sob a sombra 
da catedral. Enquanto ele cumprimenta-
va o dono, eu explorava as lembranças das 
vidas vividas nessas comunidades cos-
teiras: talheres de prata, anéis de pedras 

IR Veneza está cheia de gente 

o ano todo, mas, para evitar 

as multidões, tente não ir na 

alta temporada (entre abril e 

outubro), quando turistas e 

passageiros de navios lotam 

a cidade. Burano, Mazzorbo 

e Torcello ficam a 35 minutos 

da ilha principal via vaporetto 

público ou traslado em bar-

co particular. 

 

EXPLORAR Os consultores de 

viagem Virtuoso podem tra-

balhar com a I.D.I. Travel, uma 

das conexões locais Virtuoso 

na Itália, para organizar expe-

riências em Burano, Mazzorbo 

e Torcello. Destaques incluem 

passeios em barcos antigos, 

demonstrações culinárias, 

aulas particulares de renda 

e acesso exclusivo ao jardim 

secreto de Torcello.   

 

FICAR Para o mais abundante 

chá da tarde da cidade vá ao 

The Gritti Palace, a Luxury 
Collection Hotel, e aproveite 

o Bar Longhi, decorado com 

lâmpadas de vidro de Murano – 

arte veneziana do século 18 – 

e com bancadas de mármore. 

O hotel de 82 quartos, voltado 

para o Grand Canal, também 

ensina aos hóspedes um pou-

co da arte da cozinha venezia-

na em sua Scuola di Cucina 

Epicurea. Quartos duplos a 

partir de US$ 1.065, incluindo 

café da manhã e US$ 100 de 

crédito para jantar. 

O Aman Venice, de 24 quartos, 

combina afrescos do século 

16,  tetos pintados com deco-

ração sóbria e elegantes de-

talhes em madeira. No andar 

de baixo, o chef Davide Oldani 

acrescenta frescor à clássica 

cozinha veneziana. Quartos 

duplos a partir de US$ 1.115, in-

cluindo café da manhã e jantar 

para duas pessoas.

As vistas do Hotel Londra 
Palace em San Marco têm ins-

pirado os hóspedes desde 

a inauguração do hotel, em 

1853 – diz-se que Tchaikovsky 

escreveu partes da Sinfonia 

número 4 ali. Hoje, o hotel de 

53 quartos exibe seu charme 

do século 19 em acomodações 

com cortinas de brocado e mo-

bília Biedermeier antiga. Quar-

tos duplos a partir de US$ 297, 

incluindo café da manhã e 

US$ 100 de crédito para jantar. 

NAVEGAR Aproxime-se da Cidade 

dos Canais pelo rio no cru-

zeiro de dez dias entre Milão 

e Veneza a bordo do River 

Countess, da Uniworld com 

capacidade para 130 passa-

geiros. O itinerário, focado 

no norte da Itália, começa 

com duas noites em Milão e 

dedica um dia inteiro à explo-

ração de Burano, Mazzorbo 

e Torcello. Saídas em datas 

diversas, de 30 de março a 

2 de novembro de 2018; 

a partir de US$ 4.399. 

Guia de viagem de Veneza, jantar e drinques incluídos

Cultura de canal

Vida sobre as águas no Grand Canal.
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preciosas, mapas antigos. Bisol me conduziu por trás da loja, através de um jardim secreto e 
para além de portões de ferro, a uma pequena área de vinhedo. 

 “Meu pai ficou sabendo que havia remanescentes da uva Dorona aqui”, contou Bisol en-
quanto colhíamos uvas da vinha e as púnhamos na boca. “Certo dia, enquanto se aproximava 
da ilha, ele observou o formato característico da folha da Dorona e pediu para ver o terreno.”

O mais velho dos Bisol descobriu três vinhas da Dorona di Venezia – a uva dourada de 
Veneza – e, com a permissão do proprietário das terras, realizou enxertos e expandiu o pe-
queno vinhedo antes de transferir algumas das vinhas para Mazzorbo. O primeiro vintage 
foi lançado em 2010; hoje, a família Bisol produz 4 mil garrafas desse vinho de tons doura-
dos todo ano. Cada uma custa cerca de US$ 200. A garrafa propriamente dita tornou-se, por 
si só, um item de colecionador: é feita em Murano e leva um rótulo decorado com folhas de 
ouro 24 quilates forjadas pelo último ourives de Veneza. 

Depois de um dia explorando Torcello, incluindo uma parada nos jardins do Ristorante 
Villa 600, remei de volta a Mazzorbo para jantar no Ristorante Venissa. Comi entre as 
vinhas, degustando uma taça do vinho que leva o nome do restaurante e mergulhando de 
corpo e alma em uma refeição composta de camarões-mantis, tortelloni com um delicado 
caldo de amêijoas e um filé de robalo com vegetais da horta. O serviço é intimista, a co-
mida é precisa e inspirada e o cenário é diferente de qualquer outro lugar na Itália. Mais 
tarde, durante meu retorno a Burano, vi barcos de pesca passando diante da porta das ca-
sas, senhoras passeando de braços dados e crianças jogando futebol na piazza. As luzes de 
Veneza brilham a distância, mas parecem pertencer a outro mundo.  
 

Tesouros escondidos: um jardim privado 
atrás da loja de antiguidades de Torcello.
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FOTOGRAFIA DE KEVIN J. MIYAZAKI
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PARAÍSO O centro de Honolulu é o novo polo de 
coquetelaria do Havaí   POR AMY CASSELL

O Wishlist (Cocchi Americano, Gran 
Classico, xarope de beterraba e bíter de 
limão) do Royal Arcade Bar. Na página 

oposta: diversão ao entardecer no House 
Without a Key, no hotel Halekulani. 
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No final dos anos 1930, 
marinheiros aquarte-
lados em Pearl Harbor 
costumavam subir a es-
treita escada que conduz 
a este bar para curtirem 

um pouco de “dança ocidental”. Mas o clima 
hoje é menos de festa e mais de tragos. “Tchin 
Tchin” deriva da expressão chinesa qing-qing, 
um brinde usado para convidar os hóspedes a 
beber, e há muitas razões para levantar o copo 
aqui. Esse refinado wine bar – paredes de tijolos 
expostos, sofás de couro e candelabros – serve 
uma impressionante variedade de vintages, um 
menu simples de aperitivos e uma lista de des-
tilados na qual se destaca o favorito dos locais, 
o Ko Hana Agricole Rum, produzido 30 qui-
lômetros a oeste. A cereja no bolo, no entanto, 
é o terraço na cobertura, com seus românticos 
cordões de luz, uma parede de orquídeas e 
suculentas e vistas do centro de Honolulu. 
39 N. Hotel Street; thetchintchinbar.com.  

e seja bem-vindo a Honolulu, onde pedir um mai 
tai, um Blue Hawaii ou um “mundialmente famoso 
ponche de rum” é um rito turístico de passagem. 
Enquanto os viajantes desembarcam na capital do 
Havaí em busca da praia de Waikiki e seus coquei-
ros, de centenas de opções de compras e de entarde-
ceres dignos de cartão-postal nos bares dos resorts, 
como o House Without a Key, do Halekulani, a “sofis-
ticada cena coqueteleira” não costuma estar no topo 
da lista de atrações. Mas longe dos arranha-céus de 
Waikiki e dos movimentados boulevards, um grupo 
de empreendedores locais está construindo um 
império da mixologia artesanal. 

O centro de Honolulu fica a apenas 20 minutos 
de carro a oeste da praia de Waikiki, mas é um lado 
totalmente diferente da cidade. Ali, concentrados 
principalmente no bairro de Chinatown, diverso e 
facilmente percorrido a pé, antigas tavernas de mari-
nheiros e edifícios antes abandonados agora abrigam 
um animado conjunto de restaurantes, bares, galerias 
de arte e boutiques que se erguem ao lado de balcões 
que servem bolinhos chineses, lojas de lei (colares 
de flores) e mercados de produtos locais. “Dez anos 
atrás, as pessoas não iriam a Chinatown à noite, mas 
isso mudou”, diz Randy King, consultor de viagens 
Virtuoso baseado em Honolulu. “A cidade tem se de-
dicado a fazer uma faxina neste bairro nos últimos 
anos. Hoje, é um ótimo lugar para ir em busca de 
uma diferente experiência noturna no Havaí.” 

Ainda há muitos mai tais por aqui (isto é o Havaí, 
afinal), mas whisky, saquê e até mezcal dominam 
as cartas, mexidos e batidos em coquetéis inventivos, 
saboreados em pátios secretos na cobertura de bares 
intimistas com apenas seis lugares. Deixe, portanto, 
os entardeceres e os coqueiros para trás por um 
tempo e vá conhecer os novos caminhos etílicos 
que se abrem logo à frente.

ALOHA

UM BRINDE  
The Tchin Tchin! Bar

A partir da esquerda: refrescos do 
The Tchin Tchin! Bar e seu verdejante 
terraço na cobertura. Na página ao 
lado, atendente no Lucky Belly e Justin 
Park com um coquetel Tavern Keep’s 
Treasure no Bar Leather Apron.

 OAHU

DOWNTOWN

LUCKY BELLY
ROYAL ARCADE BAR

ENCORE SALOON

THE TCHIN TCHIN! BAR

N. King Street

S. King Street

S. Hotel Street

N. Pauahi Street

S. Beretania Street

N. Beretania Street 

Nuuanu Avenue

Queen Street

Ala Moana Boulevard

Bishop Stre
et

Alakea Stre
et

Fort Stre
etBethel Street

Smith Street

BAR LEATHER APRON

92

92
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Enquanto 
tigelas de lámen 
descomunais 
encantam 
aqueles que vêm 
para comer, o 

saquê e o whisky servidos no bar Lucky Belly 
atraem também sua multidão. O proprietá-
rio Jesse Cruz – também dono do The Tchin 
Tchin! Bar e do Livestock Tavern, do outro 
lado da rua – trouxe o conceito japonês de 
izakaya para o bairro quando inaugurou o 
Lucky Belly, em 2012. O restaurante abre mão 
das entradas tradicionais em favor de mais 
aperitivos (bolinhos de rabada, sushis de 
vieira) e coquetéis criativos, como o Beanto 
Box, feito com whisky japonês, xarope de 
favas de baunilha e bíter de laranja. Nos fins 
de semana, o Lucky Belly permanece cheio 
até mesmo depois da meia-noite, enquanto 
os boêmios de Chinatown fazem fila à janela 
para comprar bolinhos chineses de barriga 
de porco e levar arroz frito com camarão para 
viagem. 50 N. Hotel Street; luckybelly.com.

Tecnicamente, fica 
fora de Chinatown, 
mas esse minúsculo 
espaço escondido 
dentro de um apático 
edifício de escritó-

rios vale o desvio de três quarteirões. O co-
proprietário Justin Park – que passou anos 
gerenciando um programa de coquetéis em 
Chinatown – cativa o público oferecendo um 
curso rápido sobre a história e os aromas 
de cada bebida usada em seus drinques, 
compostos de ingredientes inspirados no 
Japão. Ele prepara old-fashioneds com matcha 
e sours de yuzu como se fossem peças de 
arte. Mas o drinque mais bonito da carta é 
o Tavern Keep’s Treasure, uma mistura de 
bourbon, bíter e Cynar defumada com las-
cas de madeira extraídas de ripas de uma 
barrica de bourbon e servida coberta com 
uma redoma de vidro. Estilosos, os barmen, 
vestindo aventais de couro, cuidam dos 
clientes no lounge adjacente. Porém , para 
ter uma melhor experiência, convém re-
servar com antecedência um dos seis lugares 
existentes no bar. 745 Fort Street, Suite #127A; 
barleatherapron.com. 

Depois de coman-
dar por oito anos o 
bar Manifest, em 
Chinatown, os pro-
prietários Brandon e 
Nicole Reid abriram 

neste ano um estabelecimento irmão, mais 
relaxado, na porta ao lado. Enquanto os DJs 
animam a massa no Manifest, a trilha sono-
ra nesse espaço minimalista, parecido com 
uma galeria, consiste nos ruídos de uma 
piscina de bolinhas e das batalhas de Street 
Fighter 2 que saem dos fliperamas retrô. A 
variada carta de drinques, escrita a giz atrás 
do bar, inclui de tudo, desde whiskies japo-
neses e coquetéis clássicos até latas de cer-
veja da Maui Brewing Company e da PBR. 
34 N. Hotel Street.  

DRINQUES NA MADRUGADA 
Lucky Belly

COCKTAIL CLUB
Bar Leather Apron

JOGOS NOTURNOS 
Royal Arcade Bar

CHINATOWN
DE DIA

Uma das mais antigas 

Chinatowns dos Estados 

Unidos (por volta de 

1840), esse bairro de Ho-

nolulu também se tornou 

o distrito da luz vermelha 

não oficial durante a 

Segunda Guerra Mundial. 

Os marinheiros vinham 

a Chinatown em busca 

de álcool, mulheres e 

tatuagens – a lenda 

da arte corporal Sailor 

Jerry abriu seu primeiro 

estúdio aqui. Consulto-

res de viagens Virtuoso 

podem contar com a 

conexão Virtuoso local, 

Luxe Travel Hawaii, para 

organizar um passeio a 

pé guiado pela área. A ca-

minhada de duas horas 

destaca bares, clubes de 

burlesco e boogie houses 

(prostíbulos) dos anos 

1930, além de outras 

histórias sobre o vibrante 

passado do bairro.

DICA
“Vá para Chinatown 

cedo – perto das 5 da 
tarde – para desfrutar 

de um delicioso drinque 
no happy hour. Depois, 

conheça um dos muitos 
excelentes restaurantes 

do bairro, como The
Pig and the Lady 

(83 N. King Street).”

– Randy King, 
consultor de viagens 
Virtuoso em Honolulu 
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Daniel Kaaialii, 
que cresceu divi-
dindo seu tempo 
entre Oahu e o 
Texas, foi dono do 
popular Cocina, 

hoje fechado, antes de inaugurar, no ano passa-
do, essa animada taverna instalada num edifí-
cio de 1886. Há um menu simples (e saboroso) 
de tacos e burritos, mas o foco está mesmo na 
tequila e no mezcal. Os destilados mexicanos 
aparecem em um punhado de margaritas e 
raspadinhas alcoólicas, além de substituir ou-
tras bebidas em coquetéis tradicionais, como o 
Blood and Sand (tire o whisky, ponha a tequila e 
adicione licor de cereja, vermute doce e limão). 
Os lugares no balcão funcionam na base do 
“primeiro a chegar, primeiro a ser servido”, 
mas geralmente há lugar de sobra nas mesas de 
piquenique no pátio ao fundo. 10 N. Hotel Street; 
encoresaloon.com.

MARGARITAS, POR FAVOR 
Encore Saloon

O visual elegante, da de-

coração minimalista em 

tons pastel dos quartos ao 

bar disfarçado de biblio-

teca próximo ao lobby, é 

o destaque do Modern 
Honolulu, hotel de 353 

quartos. Fica a cinco minu-

tos de caminhada da praia 

de Waikiki, mas muitos hós-

pedes preferem desfrutar 

de uma das duas piscinas 

do hotel. Quartos duplos a 

partir de US$ 339, incluin-

do upgrade no momento 

da reserva (caso esteja 

disponível), café da ma-

nhã e US$ 100 de crédito 

para uso no hotel.

O Halekulani proporciona 

um refúgio de paz em 

relação às multidões na 

praia de Waikiki. Muitos 

dos 453 elegantes quartos 

do resort têm banheiros e 

varandas com vista para 

o Oceano Pacífico e o vul-

cão Diamond Head. Todo 

fim de tarde, o bar House 

Without a Key se enche 

de viajantes que buscam 

música ao vivo, dança 

hula-hula tradicional e 

cadeiras com vista para o 

pôr do sol. Quartos duplos 

a partir de US$ 500, 

incluindo café da manhã 

e US$ 100 de crédito para 

uso no resort. 

Grande dama de Waikiki, 

o The Royal Hawaiian, a 

Luxury Collection Resort, 

completa 90 anos. Faça 

um brinde a esse palácio 

de 528 quartos em seu 

Mai Tai Bar, ao ar livre – 

decorado com um mini-

-guarda-chuva, claro –, ou 

celebre com um farto jan-

tar à base de lagosta no 

Azure. Quartos duplos a 

partir de US$ 385, incluin-

do uma amenity de boas-

-vindas, café da manhã e 

US$ 100 de crédito para 

uso no resort.    

O Kahala Hotel & Resort, 

de 338 quartos, está si-

tuado no lado leste do 

vulcão Diamond Head, a 

dez minutos de carro da 

praia de Waikiki. O hotel 

tem à frente uma lagoa 

particular com sua pró-

pria população residente 

de golfinhos-nariz-de-

-garrafa. Quartos duplos 

a partir de US$ 425, in-

cluindo café da manhã e 

US$ 100 de crédito para 

uso no resort. 

Refugie-se na silenciosa 

costa oeste da ilha no 

Four Seasons Resort 
Oahu at Ko Olina, de 

370 quartos, aberto no 

ano passado. Os quartos 

espaçosos têm paredes 

de madeira, banheiros 

de mármore e alpendres 

privados. Os hóspedes po-

dem se manter ocupados 

fazendo excursões de ca-

noa ou aulas de stand up 

paddle na lagoa do resort. 

Quartos duplos a partir de 

US$ 645, incluindo café 

da manhã e US$ 100 de 

crédito para uso no spa.  

De onde apreciar as melhores vistas do oceano
e desfrutar dos melhores entardeceres

ESTADIAS ENSOLARADAS

Em sentido horário, a partir do alto: uma 
margarita de figo-da-índia e outros drinques 
com tequila e mezcal no Encore Saloon, o mai 
tai do House Without a Key e seu invejável 
jardim com vista para a praia de Waikiki. 
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A Suite Duc de Crillon e 
seus entalhes originais 
do século 18.

OITO 
HOTÉIS 

QUE 
SABEM 
COMO 
FAZER 

UMA BOA 
ESTREIA 

  POR  
SARAH 

KHAN

A Nova Classe
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or aqui, estamos sempre procurando novos hotéis – é como um esporte, e nós consideramos este um ano campeão. Um 

grande número de hotéis abriu (ou reabriu) suas portas, nos apresentando um design inspirador, nossas novas refeições 

favoritas e histórias sobre o passado, além de nos proporcionar alguns momentos de fascínio arquitetônico. Estes hotéis 

vão além do mero fato de servir como porta de entrada para explorar um destino – eles são o próprio destino, lugares onde podemos 

tomar uma cerveja com a população local, percorrer as salas do antigo palácio de Luís XV ou passar a tarde flutuando em um lago 

subterrâneo. Faça agora as malas rumo a essas maravilhas – e a outras que já despontam no horizonte.  

Quando um marco parisiense do 
século 18 passa por uma reno-
vação de quatro anos, há muito 
aguardada, as pessoas tendem a 
notar. O restauro do Hôtel de 
Crillon, da rede Rosewood, origi-
nalmente construído por ordem 
do rei Luís XV, lançou mão de uma 
realeza ao gosto do século 21: o 
designer de moda Karl Lagerfeld 
adornou os dois Grands Appar-
tements com seu habitual toque 
dramático. (Só as banheiras, 
entalhadas em um único bloco 
de mármore de Carrara, já valem 
o banho.) Todos os 124 quartos e 
suítes, porém, mantêm a elegân-
cia do hotel no mais alto nível, 
repletos de mobília antiga, 
roupas de cama italianas e ba-
nheiros de mármore. 

E aqui estão mais algumas 
razões que fazem parisienses e 
viajantes irem em peso à Place 
de la Concorde, onde fica o hotel: 
a possibilidade de agendar um 
corte com Sarah Daniel-Hamizi – 
a primeira barbeira mulher da 
cidade – na nova filial do seu 
popular La Barbière de Paris; o 
prazer de conseguir uma das 28 
cobiçadas mesas do L’Écrin, onde 
o chef Christopher Hache serve 
seu menu-degustação; e o luxo 
de ver e ser visto no glamoroso 
lounge Les Ambassadeurs, ao 
qual uma massa de gente sofis-
ticada tem sido atraída com a pro-
messa de champanhe e caviar. 
Quartos duplos a partir de US$ 1.259, 
incluindo upgrade no momento da 
reserva (caso esteja disponível), 
café da manhã e US$ 100 de crédito 
para uso no spa ou no hotel.

Um palácio para 
as multidões 
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Uma das cidades mais coloridas e caóticas do mundo acrescentou boa dose de estilo italiano a suas 
ruas com a abertura, em setembro, do Bulgari Hotel Beijing, no coração do distrito onde fica a 
maior parte das embaixadas. Antonio Citterio e Patricia Viel, do escritório de arquitetura baseado 
em Milão, são os responsáveis pelo elegante design do hotel, que tem 119 quartos e suítes decorados 
com pisos de nogueira, móveis italianos de couro e banheiros de granito negro. Do lado de fora, jar-
dins desenhados pelo mestre do paisagismo Enzo Enea envolvem o estabelecimento em um exube-
rante oásis que o protege do caos da capital. 

No hotel, os hóspedes podem vivenciar um pouco do luxo pelo qual a marca de joias é conhecida: 
os tratamentos no spa de 1.500 metros quadrados fazem uso de antigos métodos de cura chineses 
(enquanto os hóspedes recebem artigos de higiene exclusivos da Bulgari); pratos do norte da Itália 
são servidos sob candelabros de Murano no Il Ristorante; e os aperitivos descem redondos no Il Bar, 
um recinto oval situado num terraço com vista para a cidade. Mesmo os passeios para além do ter-
ritório Bulgari preservam seu ar chique – você pode, por exemplo, pegar uma carona até a Grande 
Muralha na Maserati do hotel. Quartos duplos a partir de US$ 500, incluindo café da manhã e US$ 100 
de crédito para uso no hotel. 

A Dolce Vita em Pequim

DICA
“Os mercados locais de Pequim são um lugar para se divertir comprando. Recomendo o mercado de 

Panjiayuan, no distrito de Chaoyang. É um dos maiores da cidade e tem antiguidades incríveis à venda.”

– Joyce Krichman, consultora de viagens Virtuoso 

Toque moderno: uma das Bulgari 
Hotel Beijing Deluxe Suites.

VIRTUOSO LIFE50



(B
E

L
M

O
N

D
) 

M
A

T
T

 C
R

O
S

S
IC

K
/

B
E

L
M

O
N

D

É bem provável que você já tenha visto na timeline de 
alguma rede social uma foto do The Silo Hotel, com 
suas banheiras sensuais dispostas de frente para jane-
las de vidro convexas, com vista para o porto da Cida-
de do Cabo ou para a Table Mountain. Cada um dos 28 
quartos do arranha-céu tem uma dessas, além de relu-
zentes candelabros, arte moderna de alto nível e for-
tes toques de verde-limão, turquesa e fúcsia. O hotel, 
aberto em março, fica acima do novo Zeitz Museum of 
Contemporary Art Africa. E acima de ambos há um bar 
que é uma verdadeira proeza, com uma área exclusiva 
para hóspedes que abarca vistas em 360 graus dessa ci-
dade sul-africana. Quartos duplos a partir de US$ 1.161, 
incluindo café da manhã e uma massagem cortesia de 50 
minutos para duas pessoas. 

Para postar no Instagram  

O segundo cânion mais profundo do mundo serve co-
mo um cenário de outro planeta para o Belmond Las 
Casitas, um refúgio de 20 bangalôs perto do Cânion 
de Colca, no Peru. A Belmond renovou um edifício já 
existente, instalando piscinas privadas, pisos aque-
cidos e um spa inspirado nos incas, escondido em um 
bosque de eucaliptos. Mas as grandes estrelas são as 
muitas opções de exploração da área do cânion. Além 
de caminhar, cavalgar e alimentar as alpacas do hotel, 
os hóspedes podem agendar uma excursão em busca 
do condor: uma caminhada através de um vulcão ador-
mecido à procura desse raro abutre andino, finalizada 
com um brunch preparado por um chef de cozinha. 
Quartos duplos a partir de US$ 600, incluindo café da ma-
nhã e US$ 100 de crédito para uso no spa. 

À beira do precipício 

O esplendor da natureza certamente não é a primei-
ra imagem que vem à mente quando se pensa em São 
Paulo. No entanto, o Palácio Tangará, com 141 quartos, 
situado no meio da maior cidade do Brasil, emana um 
ar na linha “estou no meio da f loresta”. A mansão neo-
clássica está cercada pelo Parque Burle Marx, e todo o 
ruído do ambiente vem de beija-f lores e saguis, em vez 
de pedestres e buzinas. As opções do jantar também 
foram pensadas para agradar: o restaurante de cozi-
nha francesa Tangará Jean-Georges, de Jean-Georges 
Vongerichten, marca a estreia do chef no continente. 
Quartos duplos a partir de US$ 287, incluindo café da ma-
nhã e US$ 100 de crédito para jantar.

Refúgio urbano

Um belo banho no The Silo Hotel, 
na Cidade do Cabo.

O Palácio Tangará e seu 
exuberante entorno.

Vista do cânion a partir do Samay 
Spa, no Belmond Las Casitas. 
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Na busca de uma oportunidade para fazer sua estreia no Caribe, a rede Park Hyatt acabou en-
contrando a cativante ilha de Saint Kitts, um lugar ainda relativamente livre das massas quando 
comparado a seus vizinhos mais populares. Situado na isolada e repleta de palmeiras Banana 
Bay, de frente para o estreito que separa a ilha de Nevis, o Park Hyatt St. Kitts, de 126 quartos, 
é parte do novo resort Christophe Harbour, onde há diversas lojas, uma marina e um campo de 
golfe desenhado por Tom Fazio prestes a abrir. 

O resort foi inspirado nas onipresentes plantações de cana-de-açúcar da ilha: incluindo in-
teriores de paredes brancas, venezianas em estilo colonial e vibrantes ares praianos. Algumas 
suítes possuem seu próprio deque com piscina na cobertura, e todos os quartos têm chuveiros 
do tipo rainfall e banheiras. Entre um banho de sol e outro, agende uma sessão de terapia Watsu 
no spa de nove salas ou então deixe que a equipe do hotel reserve para você uma aventura de ti-
rolesa pela f loresta ou um passeio ao Brimstone Hill Fortress National Park, um Patrimônio da 
Humanidade tombado pela Unesco. Quartos duplos a partir de US$ 450, incluindo uma amenity de 
boas-vindas, café da manhã e US$ 100 de crédito para uso no resort. 

NOTA DA EDITORA: Enquanto Saint Kitts e o Park Hyatt sofreram danos mínimos durante a passagem 

dos furacões Irma e Maria em setembro, outras ilhas do Caribe não tiveram a mesma sorte. O Virtuoso 

é membro da Tourism Cares, organização que proporciona auxílio em desastres ao redor do mun-

do. Para apoiar os esforços de recuperação, visite tourismcares.org/disasterrecovery.

Um doce refúgio no Caribe

DICA
“Para viver a atmosfera 
relaxada de Saint Kitts, 

agende atividades na ilha 
nos dias em que não haja 
navios de cruzeiro ancora-
dos na capital, Basseterre. 

Visite a praia de areia negra 
em Dieppe Bay e depois 

passe no Ship Wreck Beach 
Bar & Grill para provar al-

guns tacos de peixe em seu 
caminho de volta ao hotel.” 

– Christina Beckmann, 
consultora de viagens Virtuoso 

Um reluzente refúgio à beira-
-mar no Park Hyatt St. Kitts.
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Tem sido um grande ano para Hamburgo: a abertura, em janeiro, da sala de concertos Elbphilharmonie, projetada 
por Herzog & de Meuron, chamou a atenção do mundo para o renascimento arquitetônico vivido por esse porto 
alemão, neste caso uma justaposição de armazéns centenários com a elegância do vidro e do metal. O último 
acréscimo à paisagem arquitetônica da cidade ganha ainda mais força com a abertura do primeiro hotel de luxo 
em décadas. O The Fontenay Hamburg, cuja inauguração está prevista para dezembro, é o sonho realizado do 
prestigiado arquiteto local Jan Störmer, criador da fachada sinuosa do edifício, coberta de azulejos de porcelana 
branca, que remete à superfície do vizinho Lago Alster. 

O fator de impacto continua no interior do prédio, onde os hóspedes adentram um espaçoso átrio de vidro 
antes de se acomodar em um dos 131 quartos de paredes onduladas; as estranhas dimensões e a quase ausência 
de linhas retas significam que cada peça de mobília teve que ser feita sob medida. O ambicioso espaço também 
dispõe de um spa de mil metros quadrados, um bar no sexto andar com vistas de quase 360 graus para o lago e 
um restaurante na cobertura – provas de que a Alemanha já está preparada para dar as boas-vindas a seus mais 
sofisticados hotéis. Quartos duplos a partir de US$ 420, incluindo café da manhã e US$ 100 de crédito para uso no spa.

Hotéis de verdade têm curvas

DICA
“Não perca a Elbphilharmonie – a resposta de Hamburgo à Ópera de Sydney. Confira também 

HafenCity, nos arredores da cidade, um moderno distrito cheio de bares e restaurantes.” 

– Rob Clabbers, executivo de agência Virtuoso 

Um panorama da fachada escul-
tural do The Fontenay Hamburg.
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 Quando o neorrenascentista 

Hotel Europejski foi inaugura-

do em 1857, em Varsóvia, os 

viajantes da época o conside-

raram um dos estabelecimen-

tos mais refinados do então 

Império Russo. A Raffles está 

assumindo o hotel polonês pa-

ra um novo e moderno início. 

Assim que os andaimes forem 

retirados, no ano que vem, o 

Raffles Europejski Warsaw 

terá 103 quartos, um bar de 

charutos, uma pâtisserie e o 

maior spa da cidade. 

 Espere uma forte influên-

cia italiana no Bulgari Hotel 
Shanghai, de 82 quartos, 

quando ele for inaugurado, em 

dezembro, incluindo bicicletas 

da Momodesign, um restauran-

te na cobertura e coquetéis e 

sorvetes no jardim. Enquanto 

muitas das áreas comuns do ho-

tel ficam no térreo, os quartos 

ocupam os andares 40 a 46 

de um arranha-céu de 48 pavi-

mentos com vista para o Bund.

 O Six Senses Bhutan, de 82 

suítes, um ambicioso projeto 

da prestigiada rede hoteleira, 

consistirá em cinco lodges 

espalhados por esse reino do 

Himalaia. Cada propriedade, 

prevista para ser aberta ao 

longo de 2018, promete ter a 

própria identidade, de uma 

hospedagem aos pés da mon-

tanha na capital, Thimphu, a 

um elegante refúgio suspenso 

sobre o vale de Paro. 

 Depois de passar dois anos 

fechado, o Adare Manor, de 

104 quartos, ressurgiu em no-

vembro como o maior projeto 

de restauro na Irlanda em uma 

década. As melhorias incluem 

uma novíssima ala de 42 quar-

tos, o spa La Mer, um campo 

de golfe projetado por Tom 

Fazio e uma sala de cinema. 

 A rede americana Montage 

pretende fazer sua estreia in-

ternacional no México no início 

do ano que vem. Situado em 

Santa Maria Bay, o Montage 
Los Cabos, de 122 quartos, 

terá 15 hectares de acesso 

privado às praias, dois res-

taurantes e quartos com de-

coração inspirada no deserto 

e chuveiros ao ar livre. 

 A lista de antigos hóspedes 

do Hotel Lutetia, em Paris, 

inclui Ernest Hemingway, 

Pablo Picasso e outras figuras 

criativas que ajudaram a 

tornar o bairro boêmio de 

Saint-Germain um polo de 

arte e literatura. Quando o 

hotel for reaberto, em março, 

esse ícone da art déco terá 

184 quartos, um jazz bar e um 

spa holístico.  

 Com abertura prevista para 

o ano que vem, o Bangkok 
Edition, de 154 quartos, ocu-

pará a melhor parte do edifí-

cio mais alto da Tailândia, o 

MahaNakhon Tower, com 77 

andares. Conte com o design 

inteligente do hotelier Ian 

Schrager, além de vistas ex-

cepcionais da cidade a partir 

do bar na cobertura.

  

 Ainda não há muitos deta-

lhes, mas isso não tem impe-

dido os ingleses de especular 

sobre o Belmond Cadogan 
Hotel, London, de 54 quartos, 

uma joia na Sloane Street pre-

vista para abrir no final de 2018. 

O edifício Queen Annestyle da-

ta de 1887, mas está atualmen-

te passando por uma reforma 

de US$ 48 milhões.  

Mais alguns espaços novos ou prestes a abrir para acrescentar à sua lista
(QUASE) PRONTOS PARA RECEBÊ-LO 

O México está cheio de ótimas opções de 
spa, mas o Chablé Resort and Spa, a 45 mi-
nutos de carro de Mérida, se destaca graças 
a seu cenário, com 40 casitas espalhadas 
por 280 hectares de floresta. A joia da coroa 
do resort é, naturalmente, o spa, escondido 
em torno de um cenote (lago subterrâneo) e 
melhor aproveitado no Fountain of Youth 
Journey Flow Ritual, um tratamento de 
três horas que incorpora terapia de flutua-
ção, massagem e infusão de sais com ervas. 
Eleve seus níveis de saúde acrescentando 
uma cerimônia de temazcal a seu progra-
ma personalizado de bem-estar: a sessão, 
conduzida por um xamã, alega ser capaz de 
limpar o corpo por meio de fogo, cânticos 
e chá. Quartos duplos a partir de US$ 748, 
incluindo traslados ao aeroporto, café da ma-
nhã e US$ 100 de crédito para uso no resort.   

Um novo refúgio 
de bem-estar 

Charme em estilo colonial no 
Chablé Resort and Spa, no México.

Raffles Europejski Warsaw.
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PROMOÇÃO

OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE

• SABOR DO BÁLTICO
Leve para casa alguns segredos culinários aprendidos na viagem da 
Regent Seven Seas Cruises entre Copenhague e Estocolmo. Há um amplo 
cardápio de aulas para escolher, com 18 estações individuais, e uma incrível 
seleção de vinhos para harmonizar. A Virtuoso Voyages oferece um carro 
particular ou um passeio exclusivo durante as excursões em terra.

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 6.299 por pessoa. O Seven Seas Explorer parte em 28 de julho de 2018. Os 
benefícios da Virtuoso Voyages incluem uma experiência exclusiva em Talim, na Estônia, recepção de 
boas-vindas e um anfitrião Virtuoso a bordo. 

• VINHO E DELÍCIAS CULINÁRIAS DA ESPANHA
Descubra Barcelona, Madri e o País Basco deleitando suas papilas gustativas 
nesta viagem exclusiva da Kensington Tours através da cultura enogastro-
nômica espanhola. Em La Rioja, você conhecerá vinícolas e desfrutará de de-
gustações; em Getaria, visitará uma fazenda de produtos orgânicos; e em 
Barcelona, você se deliciará com tapas e visitará o famoso mercado de La Bo-
quería para comprar os ingredientes que usará em sua aula de culinária. 

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 7.068 por pessoa. Disponível até 28 de fevereiro de 2018. 

• VIDA DE LUXO NA RIVE GAUCHE
Quando você chega ao elegante Esprit Saint Germain, uma hospedagem 
de 28 quartos escondida na margem esquerda do Sena, é como se voltasse ao 
aconchego da casa de um amigo querido. Não há um único canto de osten-
tação nesse refinado hotel – só o mais acolhedor e o mais simpático dos serviços. 
A partir de agora, os viajantes Virtuoso estão convidados a estender sua esta-
dia e ficar três noites pelo preço de duas. Isso significa mais tempo para 
desfrutar do acesso à bem equipada academia, à sauna e ao lounge com la-
reira, onde há sempre um coquetel cortesia à sua espera. No andar de cima, 
os quartos foram desenhados com gosto impecável e são um respiro bem-
-vindo depois de um longo dia de passeios. Os grandes tesouros de Paris estão 
todos por perto, incluindo o melhor de Saint-Germain-des-Prés e o Jardim de 
Luxemburgo, um favorito das famílias com crianças ansiosas para esticar as 
pernas ou fazer um passeio de pônei. Restaurantes franceses tradicionais, agra-
dáveis brasseries e outros estabelecimentos ficam a poucos passos de distância 
do hotel. 

Contate seu consultor de viagens Virtuoso para tarifas. Disponível até 28 de fevereiro de 2018. Amenities 
exclusivas Virtuoso incluem upgrade, caso disponível; café da manhã; bebidas do minibar e do bar lobby 
como cortesia; flores e frutas frescas todos os dias; wi-fi; vinho e guloseimas francesas; e muito mais.

• TOURS EM VINÍCOLAS E CAVALGADAS NO CHILE
Você ficará impressionado desde o primeiro minuto no Vik Chile – primeiro 
pelo hotel em si, depois pela vinícola VIK, situada no alto de uma colina sobre 
um vale pitoresco, com a Cordilheira dos Andes como uma cativante moldura. 
Participe de degustações de vinho, faça um passeio a cavalo no campo e 
desfrute das refeições à base de ingredientes locais no Milla Milla.

Contate seu consultor de viagens Virtuoso para tarifas e disponibilidade. Amenities exclusivas Virtuoso 
incluem upgrade, caso disponível; café da manhã; crédito de US$ 100 para uso no spa; e muito mais. 

• FÉRIAS DE ÚLTIMA HORA NO CARIBE
A primeira viagem circular da Crystal Cruises, com partida e chegada a 
Charleston, na Carolina do Sul, será envolta pelo sol das ilhas. Faça desta uma 
jornada inesquecível com vinho e champanhe à vontade, jantares cortesia 
com especialidades locais, aulas enriquecedoras, serviço de quarto 24 horas 
e muito mais.

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 6.995 por pessoa. O Crystal Serenity parte de Charleston, na Carolina do 
Sul, Estados Unidos, em 20 de dezembro de 2017. 
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Souvenir

Achados das Bermudas: 
sandálias da Della Valle 
e prato e toalha da The 

Island Shop.
Bermudas

Compras, calor e curtição no Atlântico Norte

Esse refúgio insular tem mais do que suficientes lojas, restaurantes, praias de areia rosada e campos de golfe para manter 
os viajantes entretidos. Na capital, Hamilton, edifícios em tons pastel no estilo colonial britânico abrigam os sapatos da Della 
Valle Sandals, criados sob medida, as camisetas souvenir da Flying Colours e as toalhas tecidas à mão da The Island Shop. 
Deixe suas compras no Hamilton Princess & Beach Club, resort de 400 quartos, antes de explorar o restaurante do chef 
Marcus Samuelsson, Marcus’, no andar de baixo. Para o sustento fora do hotel, o ambiente (e a pizza) do Portofino remete ao 
norte da Itália, enquanto o descolado Swizzle Inn é o lugar ideal para provar um rum swizzle, o drinque nacional não oficial das 
Bermudas. Nada mau para esse pedaço do paraíso com apenas 32 quilômetros quadrados.  – Terrie Hansen, vice-presidente 
sênior de Marketing  

DICA: A coleção de arte contemporânea do Hamilton Princess tem obras de Jeff Koons, Banksy, Andy Warhol e outros. Veja todas elas no tour 
guiado de arte, que ocorre aos sábados às 10h da manhã.  
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Foto cortesia de Amy Goetsch, viajante Virtuoso

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

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

Seja um quarto com vista, seja 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 é um quarto com vista.

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.

Obrigado pela sua parceria 

Conosco, você poderá desfrutar de upgrades, de detalhes especiais 
e do verdadeiro tratamento Virtuoso. Seja em uma viagem de fim de 
semana, seja em um roteiro mais longo e complexo, nós garantimos 

que suas experiências serão extraordinárias.

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




