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CONEXÕES LOCAIS AO REDOR DO MUNDO

No fim, toda viagem é local. De Barcelona a Quioto, de Es-
tocolmo a Jaipur, as jornadas mais memoráveis fazem com 
que você se sinta parte da comunidade, mesmo que não fale o 
idioma. Graças à extensa rede global de pessoas que vivem e 
sentem cada lugar, os consultores de viagens Virtuoso proporcio-
nam experiências imersivas e exclusivas, além de oferecer a você 
recomendações, dicas e conselhos obtidos em primeira mão com 
os especialistas de cada destino. Bem-vindo à vizinhança!

Encontre um consultor de viagens Virtuoso com base em suas 
preferências consultando o catálogo no site virtuoso.com.

CONEXÕES LOCAIS AO REDOR DO MUNDO

No fim, toda viagem é local. De Barcelona a Quioto, de Es-
tocolmo a Jaipur, as jornadas mais memoráveis fazem com 
que você se sinta parte da comunidade, mesmo que não fale 
o idioma. Graças à extensa rede global de pessoas que vi-
vem e sentem cada lugar, os consultores de viagens Virtuoso 
proporcionam experiências imersivas e exclusivas, além de 
oferecer a você recomendações, dicas e conselhos obtidos 
em primeira mão com os especialistas de cada destino. Bem-
-vindo à vizinhança!

Encontre um consultor de viagens Virtuoso com base em suas 
preferências consultando o catálogo no site virtuoso.com.



Na capa
OBRA-PRIMA DO MODERNISMO: A Casa Vicens, em Barcelona, primeira grande enco-
menda feita a Gaudí, foi construída em meados do século 19 no bairro de Gràcia. 
FOTOGRAFIA DE SIVAN ASKAYO.  
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Um brinde ao Sul americano: 
nossa escolha em Charleston 
para frango frito, ostras e 
vinho rosé. 
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“IT’S NOT FITNESS, IT’S LIFE” estabeleceu a Equinox 
e gerou um movimento cultural, mudando o conceito 
de academia por mais de 25 anos. Agora apresentamos 
Equinox Hotels como o verdadeiro ponto culminante 
de nossa promessa de uma marca que vai redef inir 
para o mundo o conceito de viagem. Temos investido 
arduamente na nossa missão de maximizar a vida, o 
que nos tornou um ícone por trazer luxo para um 
ambiente onde este não existia.  

Estamos redef inindo a experiência de luxo mais uma 
vez como uma perfeita extensão de uma vida bem 
vivida, elevando o f itness, a cultura contemporânea e 
o senso de comunidade para aqueles que descansam e
aproveitam a vida tanto quanto trabalham. O resulta-
do é um lugar onde a grandeza das nossas ambições
se equipara às ambições das pessoas para as quais
trabalhamos e construímos nossa marca.

Esse lugar é Equinox Hotels. Esta é a manifestação 
completa da vida de alto desempenho, onde o limite 
não existe.

COMING JULY 2019
HUDSON YARDS, NYC



Carta da editora

EU AVÔ ERA UM EMPRE-
-sário autodidata no alvore-
cer do boom do petróleo no 
Texas. Viajante intrépido, ele 

nos brindou com histórias de sua vida e 
de bom grado legou sua sabedoria a seus 
filhos, muitas vezes sob a forma de dita-
dos que resistem ao tempo. Um de seus 
favoritos era “não se trata do que você 
sabe, mas de quem você conhece”.

Com uma rede de 20 mil consultores 
de viagens e quase 2 mil hotéis, compa-
nhias marítimas, operadoras de turis-
mo e outras empresas dedicadas a levar 
sua viagem ao mais alto nível, o Virtuoso 
baseia-se nesse conceito de conexões 
exclusivas. Nas próximas páginas, desta-
camos os benefícios da experiência dos 
insiders após ouvir pessoas que realmen-
te entendem seus destinos, como escri-
tores, hoteleiros, consultores e outros 
que têm prazer em compartilhar suas 
dicas com você.

A versão do Virtuoso sobre o velho 
ditado do meu avô poderia ser: “Não se 

trata de quem você conhe-
ce, mas de quem conhece 
você”. Seu consultor de 
viagens Virtuoso é um es-
pecialista em você e faz 
questão de conhecê-lo – 
seus companheiros de viagem, seus in-
teresses, necessidades, orçamento e jei-
to de viajar. Com esse conhecimento, ele 
aproveita a rede de conexões Virtuoso 
em todo o mundo para assegurar que 
sua viagem seja sempre personalizada. 
Além disso, os consultores Virtuoso fa-
zem uso dessas conexões para garantir 
tratamento VIP, upgrades e outras van-
tagens – como acesso privilegiado.

Outro ditado de que gostamos: a vida 
é curta; apenas vá! Esperamos que esta 
edição inspire você a encontrar alguns 
dos seus lugares favoritos. 

DIRETORA EDITORIAL E  
VICE-PRESIDENTE DE CONTEÚDO

Jornadas exclusivas

MEMÓRIAS DE MELBOURNE: Voltei recentemente de uma viagem à Austrália, onde 

participei do Virtuoso Symposium, encontro anual que reúne mais de 500 execu-

tivos de viagens para networking, foco em liderança e imersão nos destinos. Em 

sentido horário, a partir do canto superior esquerdo, uma amostra das lembran-

ças dessa viagem: um cartão com a imagem de Mr. Walker, o cão residente do 

Park Hyatt Melbourne; chá T2 Melbourne Breakfast; um mapa das vinícolas do 

Vale de Yarra; a pasta de levedura ame-ou-odeie Vegemite; uma minigarrafa de 

gim Four Pillars, destilada sob medida para o Virtuoso; um kit de amenities da 

Qantas feito pela artista Nicole Warne; e um biscoito de chocolate Tim Tam.

Orgulho australiano: na 
Praia de Brighton, em 
Melbourne, casinhas-

-vestiário da era vi-
toriana, como esta, 
pontilham a costa.

VIRTUOSO LIFE4



QUAL É O MELHOR AEROPORTO 
PARA COMPRAS? ”“

OUÇA AGORA: Os novos fones de 
ouvido com cancelamento de ruído 

Beoplay H9i Rimowa, da Bang 
& Olufsen, uma colaboração de 

edição limitada com a fábrica de 
bagagens alemã, caem tão bem 
aos olhos quanto aos ouvidos. 
US$ 900; bang-olufsen.com.
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“O Aeroporto de Changi, 
em Cingapura. A Tokyo 

Milk Cheese Factory 
vende excelentes cookies 
em embalagens fofas. Eu 

amo os sabores de mel 
com gorgonzola e de sal 

com camembert.”

“Heathrow, em Londres, é 
onde eu mais faço estragos 
com o cartão de crédito – e 
sempre tenho uma sensa-

ção de vitória quando passo 
pelo portão de segurança 

mais rígido de todos.” 

“O melhor é o de Heathrow. 
Na Harrods, por exemplo, 
compro um presente para 
meu marido para que me 
perdoe por ir a Londres 

sem ele.”  – K.G.

“Incheon, em Seul. 
Adoro os produtos 

coreanos de cuidados 
com a pele vendidos 

ali. Dica: Se a sua 
parada é longa, eles 
oferecem passeios 

gratuitos pela cidade 
para fazer compras.”
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REPORTAGENS DE ADAM ERACE, ELAINE GLUSAC E JULIANA A. SAAD

O telhado em pétalas do arquiteto francês Jean 
Nouvel evoca uma rosa do deserto cristalizada 
no novo Museu Nacional do Qatar, em Doha, 
vizinho ao palácio do xeique Abdullah bin Jassim 
Al Thani, restaurado no século 19. No interior, 
as exposições contam a história da região, que 
acumula mais de 700 milhões de anos, desde a 
formação geológica até a moderna identidade 
do Qatar. Displays que incorporam música e 
aromas contextualizam vestimentas, fotogra-
fias, manuscritos e tesouros, como o Tapete 
de Pérolas de Baroda, uma peça extraordiná-
ria tecida com esmeraldas, diamantes, safiras 
e 1,5 milhão de pérolas de Basra colhidas no 
Golfo Pérsico. qm.org.qa.

Flor do 
deserto 

Amarre as botas, ponha um lanche na mochila e siga para a Trilha dos Alpes Julianos, recém-criada na Eslovênia. A rota de 300 qui-
lômetros a partir de Rateče, na fronteira noroeste com a Itália, explora o Parque Nacional de Triglav e a Reserva da Biosfera dos Alpes 
Julianos em 16 trechos – cada qual podendo ser confortavelmente percorrido em um dia, com opções de acomodação e refeições em 
ambas as extremidades. “Se eu pudesse fazer apenas um trecho, seria o caminho que vai da costa norte do Lago Bled até Triglav, pas-
sando pelo Desfiladeiro de Pokljuka”, diz Matej Knific, da conexão local Virtuoso na Eslovênia, a Luxury Slovenia. “Para mim, é a parte 

mais pitoresca dos Alpes, e a maioria das pessoas consegue fazer esse trajeto.” Os consultores Virtuoso podem contar com Knific e 
sua equipe para coordenar a escolha de guias e acomodações particulares na trilha toda ou selecionar destaques como o Desfiladeiro 

de Pokljuka e o Vale de Soča, lar de algumas das mais belas cachoeiras do país.

Altas aventuras 

Serenidade eslovena: 
igreja em ilha do Lago Bled 

e os Alpes Julianos.
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 ARTE & CULTURA 

Passaporte

A arte do modernista Marcel Duchamp encontra seu complemento contemporâneo na mostra Aparência Nua: 
O Desejo e o Objeto na Obra de Marcel Duchamp e Jeff Koons, Ainda. A primeira exposição a juntar esses artistas 
de espírito semelhante ocupa três andares do Museo Jumex, na Cidade do México, e traça paralelos entre peças 
como o urinol invertido de Duchamp, Fonte, e a bola de basquete boiando num tanque de Koons, Tanque com 

uma Bola em Equilíbrio Total. Entre as mais de 70 obras expostas estão a coleção completa de readymades de 
Duchamp – objetos comuns alçados ao status de valiosas obras de arte – e muitas das esculturas de balões 

características de Koons. Até 29 de setembro; fundacionjumex.org.

OBJETOS DE DESEJO

Nevoeiro, gelo glacial derretido e outras substâncias efêmeras, 
além do uso desorientador de espelhos e luzes estroboscópicas, 
tornam as obras do artista islandês-dinamarquês Olafur Eliasson 
mais interessantes quando vistas ao vivo. A mostra Olafur Eliasson 
na Vida Real, no Tate Modern, em Londres, oferece uma rara 
oportunidade de fazer exatamente isso. A maior exposição do 
artista já realizada até hoje apresenta cerca de 40 obras, entre elas 
uma parede inteira de musgo islandês e a Fonte do Big Bang, em 
que um jato de água azul irrompe no ar e é visualmente congelado 
por estrobos. Em uma pegada divertida, o Tate dá aos visitantes 
a oportunidade de saborear a arte de Eliasson ao transformar o 
menu do Terrace Bar em uma linha de pratos orgânicos, vegeta-
rianos e com ingredientes locais inspirada no estúdio do artista. 
Até 5 de janeiro de 2020; tate.org.uk.

Festa no 
Jardim

Ideia 
brilhante

Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: Roda de Bicicleta, de Marcel Duchamp; um cachorro-balão de Koons; 
Sua Visão em Espiral, de Olafur Eliasson; e Escultura de Vento V, de Yinka Shonibare.

A nova expansão do 
jardim de esculturas de 
24 mil metros quadra-
dos do Museu de Arte de 
Nova Orleans apresenta 
26 obras de grande esca-
la na paisagem caracte-
rística de carvalhos e 
palmeiras do City Park. 
Uma ponte de vidro de 
Elyn Zimmerman, que 
atravessa o canal, agora 
conecta dois gramados 
com instalações de 
Frank Stella, Frank 
Gehry e Beverly Pepper, 
além de um pavilhão 
com esculturas e um 
anfiteatro gramado 
para apresentações ao 
ar livre. noma.org.
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Se o tempo permitir, os ciclistas em Courchevel poderão desfrutar da nova estrada até o Loze 
Pass, a 2,2 mil metros de altitude. Aberta apenas para bicicletas e pedestres, a pista asfaltada 
de pouco menos de 6 quilômetros liga as vilas de Courchevel 1850 e Méribel, em Les 3 Vallées. 
Ela faz parte dos planos de uma estrada pavimentada e livre de carros, que se estenderá até Val 
Thorens, destinada a chamar a atenção dos futuros planejadores de rotas do Tour de France.

 POR AÍ 

ASSISTÊNCIA ALPINA
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 COMIDA & BEBIDA 

Chegando à maturidade
Bebidas vintage e difíceis de encontrar, com aromas envelhecidos ao longo de décadas, 

são a mais recente tendência da coquetelaria artesanal

CHICAGO Os rótulos raros do menu de 18 
páginas do Milk Room, do aclamado 
barman Paul McGee, incluem conha-
ques que variam de 30 a 130 anos e um 
whisky japonês de 21 anos da Nikka 
Taketsuru. Na lista de coquetéis, o 
Allies combina gim e vermute da dé-
cada de 1970 com licor de kümmel dos 
anos 1950 para uma explosiva volta ao 
passado. Apenas dois dos oito assentos 
do microbar são disponíveis para quem 
chegar na hora; os seis restantes são 
reservados por meio de ingressos que 
se esgotam com semanas de antecedên-
cia (US$ 50 por pessoa, lançados nas 
comandas dos clientes). 12 S. Michigan 
Avenue; lsdatcaa.com.

LONDRES O American Bar do hotel Savoy, 
datado de 1893, é o mais antigo bar de 
coquetéis de Londres. Tudo ali é retrô, 
até o cardápio de drinques com base em 
standards do jazz. Descubra seu universo 
de bebidas colecionáveis: prove o White 
Lady, feito com gim Gordon’s dos anos 
1950 e Cointreau dos anos 1970, ou o 
ousado Sazerac, elaborado com conhaque 
de 1858 – a 5 mil libras a dose. The Strand.

WASHINGTON O Officina – um estabeleci-
mento italiano gourmet de três andares 
que abrange restaurante, mercado e bar 
na cobertura no novo Wharf, às margens 
do rio – dedica seu bar-boutique Salotto 
a amaros envelhecidos. A carta de amor 
do chef e proprietário Nicholas Stefanelli 
aos licores à base de ervas apresenta 
uma biblioteca coletada, na maior parte, 
durante viagens à Itália, com garrafas 
como um Cocchi Americano de 1930, 
um Montenegro da mesma década e um 
Chartreuse verde de meados dos anos 
1960. Beba-os como aperitivos ou diges-
tivos, seguindo a tradição, ou mistura-
dos no The Last Word (gim e marasqui-
no dos anos 1950 e Luxardo Chartreuse 
dos anos 1940). Ou, ainda, um Negroni 
com destilados de meados do século 20. 
1.120 Maine Avenue SW; officinadc.com.

A partir da esquerda: 
Paul McGee, do Milk 

Room; o American Bar e 
seus coquetéis Red Lips 
Rye e Debut; os amaros 

envelhecidos do Salotto 
e seu balcão intimista.
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O Explora Valle Sagrado escolheu o chef peruano Virgilio Martínez para redesenhar completamente seu 
programa culinário – do café da manhã, almoço e jantar aos lanches servidos nos passeios e no bar. Famoso 
pela popularização de ingredientes indígenas, Martínez, que se dedica exclusivamente a produtos locais de 
altitude em seu restaurante Mil, no Vale Sagrado, passou cinco meses criando pratos ricos em milho, tubérculos e 
cacau locais, além de ceviches e “caldos para aclimatação” tradicionais do Peru.

COZINHA DE ALTO CONCEITO

Escabeche de pato com batatas peruanas.
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 LEVE PARA CASA 

Traje para coquetel
Como seria uma bolsa artesanal inspirada em um bellini? Classicamente elegante e um pouco eferves-
cente, com um toque de cor pêssego, de acordo com a Dellaluna, que recentemente lançou uma bolsa 
criada em parceria com o Belmond Hotel Cipriani, o berço do bellini. O ateliê veneziano também criou 
uma sacola de viagem feita de couro e lona, ideal para as chegadas em motoscafo (táxi aquático veneziano). 
Bolsa, US$ 1.680; sacola de viagem, US$ 1.345; disponíveis no site do hotel para envio internacional. 

Passaporte

 ESCAPADAS 

Inebriante Mendoza
Dias temperados por ótima gastronomia, aventuras 
e taças na wine country argentina

Uma imensidão de vinhedos 

circunda construções tradi-

cionais ou ultracontemporâ-

neas que abrigam as cerca de 

1,2 mil vinícolas locais. No ar, 

o cheiro de uvas misturado 

aos aromas da fermentação. 

Tonéis de carvalho, grandes 

tanques de aço e adegas re-

cheadas de garrafas guar-

dam os esforços de homens 

e mulheres que levam do 

campo às taças o produto 

de uma das regiões vinícolas 

mais festejadas da Améri-

ca do Sul, responsável por 

quase 70% dos vinhos da 

Argentina. Na província de 

Mendoza, você degustará 

o melhor da produção local 

nas bodegas de uma região 

cercada pela inacreditável 

paisagem natural que une o 

pico mais alto do Ocidente, 

o Monte Aconcágua, e os 

Andes. Um pano de fundo 

perfeito para uma escapada 

inesquecível. A seguir, veja 

alguns dos destaques. 

 

DEGUSTAÇÕES E ALMOÇOS HARMO-

NIZADOS NAS VINÍCOLAS: O tour 

da Bodega Vistalba, vinícola 

alojada em uma edificação 

contemporânea de arquite-

tura premiada, já valeria a 

visita, mas o almoço/degus-

tação em etapas supera as 

expectativas. Após conhecer 

os processos de vinificação 

da histórica Bodegas Nieto 
Senetiner, jogue-se no almoço 

para saborear parrilla harmo-

nizada com os vinhos da casa. 

Na Bodega Ojo de Agua, 

vinhos orgânicos acompa-

nham o almoço campestre 

com vista para as videiras 

e um grande lago. O ideal 

é contratar um carro com 

motorista/guia para fazer os 

traslados, assim você poderá 

beber tranquilamente.

 

LAGO E DIQUE POTRERILLOS: O 

lago de água turquesa que 

vem do degelo contrasta com 

os montes e picos nevados 

da pré-Cordilheira dos Andes. 

Fica a 69 quilômetros da ci-

dade de Mendoza. O lugar é 

lindo e muito procurado para 

rafting e trekking. O dique 

(parte de uma hidrelétrica) 

abastece Mendoza de água 

e energia.

 

GASTRONOMIA: Reserve sua 

mesa no Azafrán – alojado 

em um antigo armazém –, 

cujo cardápio reinterpreta 

pratos regionais que podem 

ser harmonizados com alguns 

dos 500 rótulos da cave. No 

1884, de Francis Mallmann, 

restaurante mais emblemá-

tico de Mendoza, que fica em 

uma antiga bodega e possui 

uma adega poderosa, esco-

lha os pratos elementais 

feitos em chama aberta e gre-

lhados à perfeição – marca

registrada do famoso chef ar-

gentino, que também assina o 

restô Siete Fuegos, localizado 

dentro do The Vines Resort & 
Spa (21 villas). 

ONDE FICAR: O Park Hyatt 
Mendoza é superbem loca-

lizado, no centro da cidade, 

e tem 186 quartos. Também 

prepara experiências insider 

para você curtir o melhor da 

região e organiza sazonalmen-

te o Masters of Food and Wine, 

festival que reúne cultura, 

gastronomia e vinho. (Quartos 

duplos a partir de US$ 145, 

incluindo café da manhã e 

uma degustação de vinhos 

com os sommeliers do hotel.)

A Casa de Uco Vineyard & 
Wine Resort tem 16 aparta-

mentos e villas. A proprie-

dade ocupa 320 hectares 

de terra, 70 dos quais são 

utilizados para a produção de 

vinho. (Quartos duplos a partir 

de US$ 390, incluindo café da 

manhã e um almoço ou jantar 

para duas pessoas.)  – J.A.S.

A partir do alto: o Dique Potrerillos e a Cordilheira dos Andes; 
exterior do Park Hyatt Mendoza; e vinhedo em Mendoza.
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Bon voyage

Em seus próximos roteiros, 
a Seabourn aposta alto 
no bem-estar. Todos os 

cruzeiros da companhia já 
oferecem uma programação 
holística criada em parceria 
com o pioneiro da medicina 
integrativa, Dr. Andrew Weil, 

mas na viagem de 19 dias 
entre Atenas e Dubai a bordo 

do Seabourn Ovation, para 
600 passageiros, a expe-
riência será aprofundada 
com a inclusão da visita a 
um monastério do século 
17 em Creta e uma flutua-
ção no Mar Morto, rico em 
minerais. A programação 
marítima promete pales-

tras sobre envelhecimento 
saudável e cura energética, 
aulas de meditação e ioga e 
bastante tempo para relaxar 

e recarregar as energias. 
Em fevereiro do ano que 

vem, um programa seme-
lhante será oferecido na via-
gem de 16 dias de Auckland 
a Sydney pelo Pacífico Sul a 
bordo do Seabourn Encore, 

para 600 passageiros. 
Cruzeiro pelo Mediterrâneo: 
saída em 13 de novembro; 

a partir de US$ 4.999. 
Cruzeiro pelo Pacífico Sul: 

saída em 21 de fevereiro de 
2020; a partir de US$ 6.999.

UM CRUZEIRO 
PARA SE CURAR

EXPLORANDO ILHAS: A companhia marítima boutique Aqua Expeditions está em expansão, e lançará seu primeiro navio oceânico em 
novembro. O Aqua Blu – um iate explorador naval britânico reformado, com capacidade para 30 passageiros – navegará pelo Triângulo 
dos Corais, na Indonésia, em sua viagem de estreia, incluindo uma aventura de 13 dias de Bali a Flores. Saída em 16 de novembro; a 
partir de US$ 8.100.

Patrulha no mar
A Crystal Cruises está se unindo à ORCA para ajudar esta organização am-
biental em seus esforços de conservação de baleias e golfinhos ao redor do 

mundo. Especialistas em vida selvagem da ORCA embarcarão em agosto no 
Crystal Symphony, para 848 passageiros, no Alasca, para treinar a tripulação 
em métodos de coleta de dados e melhores práticas no monitoramento da 

vida selvagem. A parceria será lançada também em outros navios da Crystal. 
Por enquanto, os passageiros da viagem de oito dias entre Anchorage e 

Vancouver podem se voluntariar a participar de sessões de avistagem no 
convés e juntar-se aos especialistas da ORCA nas excursões guiadas em terra. 

Saída em 27 de agosto; a partir de US$ 2.915.

Camadas de sal no Mar 
Morto e (abaixo) o Glaciar 
Hubbard, no Alasca.
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Check-in

Todas as 33 praias de Anguilla são públicas, mas chegar a algumas delas não é fácil – a 
menos que você conheça o resort certo. Essa ilha caribenha plana é pontilhada de enseadas 
escondidas e trechos de areia acessíveis apenas por meio de barco ou trilhas. Turtle Cove, 
na costa sudoeste, é um desses pontos isolados: os penhascos cobertos pela vegetação nas 
duas extremidades da praia projetam-se sobre o mar e a mantêm longe dos olhos de todos, 
exceto dos hóspedes do Malliouhana, que fica diante da enseada. Esse resort de 44 quartos 
do grupo Auberge inaugurou recentemente um novo spa, um beach club e 17 novos quartos, 
incluindo sua mais luxuosa acomodação, a Turtle Cove Villa, que tem mais de 200 metros 
quadrados. Ao fim de um caminho ladeado por jasmins, alamandas e tamarindos, a villa de 
dois quartos se revela suspensa sobre a praia homônima. Cortinas com estampas de frutas, 
chuveiros com piso de seixo e murais com representações da fauna selvagem dão um 
ar pop à decoração. Do lado de fora, uma piscina de borda infinita se alinha com o horizonte 
do Caribe e degraus talhados nas pedras de um penhasco levam à praia particular. Quartos 
duplos a partir de US$ 799, incluindo uma amenity de boas-vindas, café da manhã e crédito de 
US$ 100 para uso no resort; Turtle Cove Villa a partir de US$ 1.500.

Viajantes vão ao Tierra Atacama Hotel and Spa, com 32 quartos, no deserto 
chileno do Atacama, para caminhar, escalar vulcões e contemplar um dos céus 

noturnos mais claros da Terra. Além de suas maravilhas naturais, a área tem uma 
rica cultura ancestral, mostrada em uma série de novas excursões desenvolvi-

das pelo hotel em parceria com a Fundação para a Conservação do Patrimônio e 
Turismo Sustentável, uma instituição local. Os passeios de um dia se concentram 
nas comunidades indígenas adaptadas ao clima desértico: os visitantes podem 

observar artesãos bordando mantas, suéteres e ponchos com agulhas de cacto, 
por exemplo, ou ter uma aula sobre técnicas agrícolas ancestrais seguida de um 
jantar tradicional com carne de lhama e patê de guanaco. Quartos duplos a partir 
de US$ 1.650, incluindo crédito de US$ 100 para uso no spa, traslados do aero-

porto (ida e volta), todas as refeições, bebidas e excursões guiadas.

Encontre sua 
praia secreta

NOVIDADE NO MÉXICO
O novo boom de hotéis em Los Cabos continua 

com a abertura, em novembro, do Zadún, a Ritz-
-Carlton Reserve. Escondida em meio às dunas 
com vista para o Mar de Cortés e o deserto, essa 
propriedade de 115 quartos oferecerá acesso VIP 

a um trio de campos de golfe projetados por Greg 
Norman e Jack Nicklaus situado nas proximidades. 
Quartos duplos a partir de US$ 799, incluindo tras-
lado privativo do aeroporto (ida ou volta), café da 
manhã e crédito de US$ 100 para uso no resort.

Atacama profundo 

 Conversas à luz do 
fogo no Atacama e 

(à esquerda) à beira da 
piscina em Los Cabos.

A partir da 
esquerda: um 

lounge refrescante 
no Malliouhana, a 
praia do resort e 

um trecho do lobby. 
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Rósea Jaipur

Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: 
Bar Palladio; Hawa Mahal; thali no Suvarna Mahal; 

o parque de esculturas do Palácio Madhavendra (no 
Forte de Nahargarh); e artigos coloridos da Parampara.

POR QUE IR Jaipur não está muito 

distante do óbvio: a capital do 

Rajastão é uma das preferidas 

de longa data, com suas forta-

lezas e seus palácios român-

ticos, além de joias e tecidos 

reluzentes. Mas, nos últimos 

anos, a Cidade Rosa investiu 

pesado no título de capital 

cultural da Índia: reinventou o 

centro de artes Jawahar Kala 

Kendra, inaugurou o primeiro 

parque de esculturas moderno 

do país – em um palácio do sé-

culo 18 situado no alto de uma 

colina, o Forte de Nahargarh – 

e criou eventos como o Festival 
de Literatura de Jaipur, que 

em janeiro atrai escritores do 

mundo todo e mais de meio 

milhão de visitantes. Pequenos 

museus temáticos também 

têm conquistado turistas – 

os museus Gyan e Amrapali, 
ambos estabelecidos por al-

guns dos mais proeminentes 

joalheiros da cidade, prestam 

tributo à reputação de Jaipur 

como o maior centro de co-

mércio de joias da Índia. 

COMER Um alegre refúgio no 

bairro residencial e arborizado 

de Civil Lines, o pequeno Cafe 
Kothi (28, Civil Lines Road) 

ganhou a atenção do público 

com suas tigelas vegetarianas 

Kothi – a de quinoa biryani e 

a de massa são as favoritas –, 

assim como com as saladas, 

os wraps de café da manhã e 

a polenta frita com parmesão. 

Para um banquete típico do 

Rajastão, reserve uma mesa 

no opulento Suvarna Mahal 
(Bhawani Singh Road), a antiga 

sala de jantar do marajá no 

Rambagh Palace. Peça um 

thali clássico, prato que inclui 

dal baati churma (lentilhas com 

trigo frito), gatta curry (bolinhos 

imersos em molho picante 

de iogurte) com dumplings e 

muito mais.

O Laxmi Mishthan Bhandar 

(Loja 98-99, Johari Bazaar 

Road) é um marco de Jaipur 

tanto quanto o vizinho Palácio 

da Cidade (ambos datados de 

1720, aproximadamente). Ali, 

os indianos têm saciado seu 

apetite por doces há quase 300 

anos. É difícil escolher entre o 

bolo de leite, o mawa kachori 

(massa folhada com recheio 

doce de queijo) e outros favori-

tos do Rajastão. Felizmente, a 

casa embrulha para viagem. 

A atemporal Cidade Rosa do Rajastão é uma 
joia da cultura e da arte contemporâneas
POR SARAH KHAN FOTOGRAFIA DE ATUL PRATAP CHAUHAN

Cidade imperdível
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Em sentido horário, a partir do 
alto: o Patrika Gate, no Jawahar 

Circle; um detalhe do The Gem 
Palace; e a boutique Idli.

DICA
“Uma das minhas experiên-
cias favoritas em uma visita 

recente foi um passeio de jipe 
sem capota pela cidade à noi-
te. Nessa hora, Jaipur ganha 
vida com sons animados e 

fachadas de edifícios maravi-
lhosamente iluminadas.” 

– Carol Bisconti, 
consultora de viagens Virtuoso

BEBER A Itália encontra a Índia no 

popular Bar Palladio (Narain 

Singh Road), cuja decoração, 

de um azul intenso, promove 

uma fusão estética das duas 

culturas. Sente-se em uma 

das banquetas sob as pare-

des pintadas com afrescos ou 

acomode-se em uma espregui-

çadeira azul e branca do lado 

de fora, onde você poderá ter 

um pavão como companhia.

Situado no museu do Palácio 

da Cidade – parte do qual ain-

da é a casa da família real de 

Jaipur –, o Baradari (Palácio 

da Cidade, Portão 2) propor-

ciona uma verdadeira noite 

de reis. Saboreie negronis e 

martínis de romã sob as luzes 

sensuais e os detalhes moder-

nos de seu pátio encantador.

Nenhuma viagem a Jaipur será 

completa sem uma parada 

na Lassiwala (Loja 312, M.I. 

Road), uma barraca sem 

requintes que tem seduzido 

os locais com seu lassis de 

iogurte adoçado servidos em 

copos de barro há 75 anos.

COMPRAR Os irmãos Siddharth e 

Samarth Kasliwal são a nona 

geração a administrar o The 
Gem Palace (Loja 348, M.I. 

Road), um empório de joias 

com filiais em toda a Índia e 

até mesmo no Upper East Side 

de Nova York. Mas a matriz, 

em Jaipur, é, compreensivel-

mente, a mais próxima de seus 

corações – recentemente, a 

loja ganhou uma renovação 

em tons brilhantes de rosa, 

quase tão cativantes quanto 

as joias vendidas ali. 

A loja-conceito da Parampara 
(Panch Batti, M.I. Road) está 

repleta de achados locais e 

globais: tapetes da From Jaipur 

with Love, mochilas colom-

bianas da Verdi e roupas do 

resort Shalia, além de sapatos 

e outros itens criados pela 

coproprietária da loja, Virginia 

Borrero de Castro, designer co-

lombiana radicada em Jaipur.

A área de Kanota (Kanota 

Bagh, Narain Singh Road) é um 

aglomerado de lojas de roupas 

elegantes, acessórios e utilida-

des domésticas. Procure por 

bolsas e capas de almofada na 

The Jaipur Collective, joias na 

Umrao e na Surabhi, antigui-

dades na O’d’ Gulabee, utilida-

des domésticas na Anantaya e 

vestidos e túnicas na colorida 

boutique do designer francês 

Thierry Journo, a Idli.

FICAR Encontre seu recanto 

favorito no Rambagh Palace 
dando uma volta pela proprie-

dade de 20 hectares em um 

dos quatro carros vintage dis-

poníveis aos hóspedes – como 

um Ford V35 azul-celeste de 

1937, por exemplo. Essa histó-

rica residência real acolhe os 

viajantes com seus 78 quartos 

e cinco restaurantes e bares. 

Segundo a tradição local, as 

equipes perdedoras do vizinho 

Rajasthan Polo Club devem pa-

gar uma rodada no amado Polo 

Bar do hotel. Quartos duplos a 

partir de US$ 360, incluindo 

café da manhã e um almoço 

ou jantar durante a estadia.

Localizado a aproximadamente 

20 minutos do centro da cida-

de, o Oberoi Rajvilas, Jaipur, 
com 71 quartos, é um refúgio 

com cara de fortaleza, cheio 

de arcos, torres e pavilhões 

tradicionais no mais puro estilo 

do Rajastão. A estrela, porém, 

é o spa, situado em uma haveli 

(mansão) do século 18, onde 

são oferecidos tratamentos 

como o body wrap com sân-

dalo e a limpeza facial à base 

de jasmim. Quartos duplos a 

partir de US$ 405, incluindo 

café da manhã e um almoço 

ou jantar durante a estadia.  

15AGOSTO |  SETEMBRO 2019



Entrevista

Por que eu viajo
Gisela e Gustavo Assis, a dupla por trás da Lapima – marca cool que trouxe outra dimensão aos 

óculos feitos no Brasil –, inspiram-se na natureza, na estética e no design para criar e viver
ENTREVISTADOS POR JULIANA A. SAAD

ESIGN E VIAGENS 

são a paixão do ca-

sal Gisela e Gustavo 

Assis. A dança foi 

o universo da ex-bailarina; o 

esporte, o fio condutor de seu 

marido. Eles percorrem o mun-

do em viagens globetrotters, 

mas suas raízes são brasilei-

ras e aqui criaram uma marca 

de óculos que expressa o 

rigor estético, a originalidade 

e a qualidade que buscam no 

trabalho e na vida. Pais de três 

filhos pequenos, eles se movem 

pelo mundo em jornadas de 

trabalho, férias e minitempo-

radas, em que o viver genuíno 

é um exercício de constante 

experimentação e busca de 

experiências ricas e profundas. 

A seguir, um pouco do univer-

so particular do casal.

Viajamos para inspirar nos-
sas vidas, para alimentar a 
mente e nossos desejos. É 

algo que nos faz repensar, 

sair do comum, enxergar o 

outro, aprender novas cul-

turas e maneiras diferentes 

de estar no mundo. Temos 

alguns estilos de viagem: 

as de trabalho, as focadas 

em atividades esportivas, 

aquelas com espírito cultural 

e outras para reencontrar 

amigos que fizemos pela 

vida. Sempre que possível, 

viajamos em família.

Destinos frequentes a pas-
seio, Portugal e Suíça são 
nossas segundas casas. 
Gisela viveu em ambos os 

países por um bom tempo, 

e o fato de termos grupos 

de amigos maravilhosos em 

cada um deles faz com que 

voltemos sempre. Em janeiro, 

a Suíça é sempre nosso des-

tino preferido para esquiar. 

Alugamos desde 2013 o 

mesmo chalé em Serneus, 

um vilarejo perto de Klosters, 

onde nossa família já se sen-

te como local. Em Portugal, 

adoramos o vilarejo de Aljezur, 

no Algarve, onde o surfe, a 

boa comida e a liberdade 

são o que nos prende.

No Brasil, o lugar aonde 
mais vamos é Paraty, mais 

especificamente Saco do 

Mamanguá, onde só se che-

ga de barco. Lá é nosso re-

fúgio. É um lugar mágico, de 

silêncio, de longas nadadas 

no mar, de pesca e escapadas 

para surfe na Ilha Grande ou 

na Praia Martins de Sá.

Algarve, Portu-
gal e (ao lado) 
Gustavo e
Gisela Assis.
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CÁLIDO. ENSOLARADO. EXCLUSIVO.
ESTE É SEU CARIBE.

DEIXE-NOS LEVÁ-LO PARA PERTO 
DA AUTÊNTICA BELEZA DO MUNDO. 

Desfrute de benefícios exclusivos ao reservar com seu consultor de viagens Virtuoso. 
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Ilhas Virgens Britânicas

Como você imagina o Caribe? Há muitos lugares que tornaram o Caribe famoso – mas são os lugares menos 
famosos e mais inacessíveis que realmente tornam o Caribe incrível. Estamos falando de enseadas secretas, ilhas 
menores e portos nos quais nenhum navio de grande porte pode atracar. Isso significa cores, sabores e maravilhas 
reveladas apenas para seus olhos. Podemos levá-lo até lá graças aos nossos pequenos navios de luxo, que oferecem 
uma experiência exclusiva feita de detalhes, diferenças e prazeres que irão encantá-lo. Pequenas coisas fazem uma 
grande diferença. Transforme o Caribe em seu Caribe com uma viagem da Silversea. #ThisIsSilversea

ENTRE EM CONTATO COM SEU CONSULTOR DE VIAGENS VIRTUOSO  
PARA RECEBER BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS DO VIRTUOSO VOYAGES. 

CARIBE
COM EXCURSÃO INCLUÍDA

TOURS
PASSEIO EM TERRA GRATUITOS EM CADA PORTO
EM VIAGENS SELECIONADAS

DESCONTO
US$ 500 DE DESCONTO POR PESSOA
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  Porto de pernoite 

Gustavia, St Barthelemy

Fort Lauderdale

Fort-de-France

Spanish Town

St. Thomas
Philipsburg

St. John's

Key West

San Juan Roseau

Fort Lauderdale

Fort-de-France

Jost Van Dyke

Grand Turk

Philipsburg
Basseterre St. John's

San Juan

Castries

Bequia

DIA A DIA
DIA

8 Dez SAN JUAN

9 Dez ST. KITS (BASSETERRE)

10 Dez CASTRIES

11 Dez ROSEAU

12 Dez PHILIPSBURG

13 Dez SPANISH TOWN

14 Dez LA ROMANA

15 Dez NAVEGAÇÃO

16 Dez NAVEGAÇÃO

17 Dez FORT LAUDERDALE

Fort Lauderdale

La Romana

Spanish Town
Philipsburg

Basseterre

Castries

Roseau

San Juan

SAN JUAN A  
FORT LAUDERDALE
Saída 8 Dez 2019
Duração 9 dias

Silver Wind

A PARTIR DE 
OWNERS SUITE 1 CAMA US$ 11.900
GRAND SUITE 1 CAMA US$ 10.500
 ROYAL SUITE 1 CAMA US$ 10.100
SILVER SUITE US$ 9.700
MEDALLION SUITE US$ 8.300
VERANDA SUITE US$ 4.200
VISTA SUITE US$ 3.600

A PARTIR DE 
OWNERS SUITE 1 CAMA US$ 12.500
GRAND SUITE 1 CAMA US$ 11.000
ROYAL SUITE 1 CAMA US$ 10.500
SILVER SUITE US$ 8.900
MEDALLION SUITE US$ 8.200
VERANDA SUITE US$ 4.200
VISTA SUITE US$ 3.600A PARTIR DE 

OWNERS SUITE 1 CAMA US$ 18.200
GRAND SUITE 1 CAMA US$ 16.000
ROYAL SUITE 1 CAMA US$ 15.300
SILVER SUITE US$ 13.000
MEDALLION SUITE US$ 11.900
VERANDA SUITE US$ 7.700
VISTA SUITE US$ 6.400

A PARTIR DE 
OWNERS SUITE 1 CAMA US$ 14.300
GRAND SUITE 1 CAMA US$ 12.500
ROYAL SUITE 1 CAMA US$ 11.900
SILVER SUITE US$ 10.100
MEDALLION SUITE US$ 9.300
VERANDA SUITE US$ 5.800
VISTA SUITE US$ 4.700

DIA A DIA
DIA

10 Dez SAN JUAN

11 Dez ST. KITTS

12 Dez ROSEAU

13 Dez ST. GEORGES’S

14 Dez CASTRIES

15 Dez ST. JOHN’S 

16 Dez ST. JOHN

17 Dez NAVEGAÇÃO

18 Dez NAVEGAÇÃO

19 Dez FORT LAUDERDALE

Fort Lauderdale

St George's

Basseterre

San Juan
St. John's

Castries
Roseau

St John

SAN JUAN A 
FORT LAUDERDALE
Saída 10 Dez 2019
Duração 9 dias

Silver Shadow

DIA A DIA
DIA

11 Nov SAN JUAN

12 Nov ST. THOMAS

13 Nov GUSTAVIA (ST. BARTHÉLEMY)

14 Nov ST. JOHN’S 

15 Nov FORT-DE-FRANCE

16 Nov ROSEAU

17 Nov PHILIPSBURG

18 Nov SPANISH TOWN

19 Nov NAVEGAÇÃO

20 Nov NAVEGAÇÃO

21 Nov KEY WEST

22 Nov FORT LAUDERDALE

DIA A DIA
DIA

6 Dez FORT LAUDERDALE (FLÓRIDA)

7 Dez NAVEGAÇÃO

8 Dez GRAND TURK

9 Dez NAVEGAÇÃO

10 Dez PHILIPSBURG (ST. MAARTEN)

11 Dez FORT-DE-FRANCE

12 Dez BEQUIA ISLAND

13 Dez CASTRIES (ST. LUCIA)

14 Dez ST. JOHN’S

15 Dez ST. KITTS (BASSETERRE)

16 Dez JOST VAN DYKE (ILHAS VIRGENS 
BRITÂNICAS)

17 Dez SAN JUAN

18 Dez NAVEGAÇÃO

19 Dez NAVEGAÇÃO

20 Dez FORT LAUDERDALE (FLÓRIDA)

SAN JUAN A  
FORT LAUDERDALE
Saída 11 Nov 2019
Duração 11 dias

Silver Whisper

FORT LAUDERDALE 
IDA E VOLTA
Saída 6 Dez 2019
Duração 14 dias

Silver Whisper

TERMOS E CONDIÇÕES: CARIBE COM EXCURSÃO INCLUÍDA: Todas as tarifas estão em dólares americanos, por hóspede, com base em ocupação dupla em uma suíte Vista, e incluem um 
pacote composto por voos em classe econômica de ida e volta gratuito, passeios em terra gratuitos e traslados para o embarque e desembarque. As tarifas são controladas por disponibilidade 
e estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. A classe econômica gratuita promocional é oferecida a partir de aeroportos selecionados dos Estados Unidos e do Canadá. 
A oferta aérea promocional aplica-se apenas às viagens especificadas. A Silversea reserva-se o direito de selecionar a companhia aérea, o roteiro e o aeroporto de partida. As taxas de bagagem 
da companhia aérea não estão incluídas, apenas disponíveis a um custo adicional. Alterações de datas de voo são aceitas a um custo de US$ 150 / CAD 200 mediante solicitação, além dos custos 
aéreos adicionais. No caso de não haver disponibilidade em classe econômica (determinado a critério exclusivo da Silversea) ou para hóspedes que não utilizem a oferta aérea promocional, ou para 
hóspedes de fora dos Estados Unidos e do Canadá, pode ser concedido um crédito aéreo no valor de US$ 500 / CAD 750. Os descontos não se aplicam às reservas feitas antes ou depois do período 
promocional. No caso de viagens subsequentes feitas pelo mesmo cliente (combo ou várias reservas), o crédito não utilizado só pode ser aplicado uma vez. A oferta se aplica a reservas feitas entre 
1º de agosto de 2019 e 30 de setembro de 2019. Passeios selecionados (uma por porto e por hóspede) serão oferecidos gratuitamente no Silver Shadow (viagens 3934/3935/3936/3937), no Silver 
Whisper (viagens 4928/4929/4931/4932) e no Silver Wind (viagens 2931/2932/2933/2934/2935/2936). Mais passeios estarão disponíveis para compra; as penalidades de cancelamento padrão se 
aplicam. A capacidade é limitada em todos os passeios em terra, incluindo os gratuitos, e a primeira escolha dos hóspedes pode ou não estar disponível. A Silversea reserva-se o direito de cancelar 
quaisquer passeios, incluindo passeios em terra gratuitos. Nenhum crédito ou outra compensação será dada se os passeios em terra estiverem indisponíveis, cancelados ou se não forem utilizados. 
Todas os passeios em terra, incluindo aqueles oferecidos gratuitamente, são organizados por operadores independentes sobre os quais a Silversea não tem controle. Outras restrições podem ser 
aplicadas. Todas as tarifas anunciadas, descontos, ofertas, programas e itinerários estavam corretos no momento da impressão, estão sujeitos a disponibilidade e podem ser alterados a qualquer 
momento. Para obter os termos e condições completos, entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso. ©2019 Silversea Cruises. Registro de navios: Bahamas e Equador. NA1908010183

Os cruzeiros listados destacam o valor agregado do Virtuoso Voyages. Crie lembranças maravilhosas com outros 
hóspedes Virtuoso e desfrute dos seguintes benefícios, cortesia de seu consultor de viagens Virtuoso: anfitrião 
a bordo, recepção de boas-vindas e experiência customizada em terra.

BENEFÍCIO EXCLUSIVO VIRTUOSO:
Anfitrião a bordo, recepção de boas-vindas e 
experiência customizada em terra ou US$ 150 

de crédito por pessoa para uso a bordo.   

CARIBE COM EXCURSÃO INCLUÍDA
+

5% DESCONTO VENETIAN SOCIETY
+

25% SUPLEMENTO VIAJANTE INDIVIDUAL
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BENEFÍCIO EXCLUSIVO VIRTUOSO:
Anfitrião a bordo, recepção de boas-vindas e 
experiência customizada em terra ou US$ 150 

de crédito por pessoa para uso a bordo.   

CARIBE COM EXCURSÃO INCLUÍDA
+

5% DESCONTO VENETIAN SOCIETY
+

25% SUPLEMENTO VIAJANTE INDIVIDUAL

BENEFÍCIO EXCLUSIVO VIRTUOSO:
Anfitrião a bordo, recepção de boas-vindas e 
experiência customizada em terra ou US$ 150 

de crédito por pessoa para uso a bordo.   

CARIBE COM EXCURSÃO INCLUÍDA
+

5% DESCONTO VENETIAN SOCIETY
+

25% SUPLEMENTO VIAJANTE INDIVIDUAL



Três vezes por ano vamos a Paris e 
quatro a Nova York para apresentar os 
lançamentos da Lapima. Em junho, mon-

tamos um showroom no Hotel Lutetia, 

paralelamente à Semana de Alta-Costura 

de Paris. Já estivemos nos Hamptons, em 

Londres, e em Genebra para apresentar 

coleções e fazer pop-ups em lojas. Tem 

sido maravilhoso unir trabalho e viagens.

Nossa lua de mel foi uma emoção! 
Passamos quase um mês viajando. 

Estivemos em Roma, maravilhosa em 

termos culturais, artísticos e gastronô-

micos. De lá seguimos para Seychelles 

e depois fizemos safáris na Zâmbia, no 

Zimbábue e na África do Sul. O imenso 

poder da natureza nos surpreendeu. 

Fomos nos desconectando da vida real 

e entrando em um ritmo que raramente 

alcançamos... Ver aqueles animais todos, 

livres, gigantes e tão próximos, é muito 

poderoso. Somos casados há 13 anos 

e queremos levar nossos filhos à África 

logo que estiverem um pouco maiores.

Nós amamos o Rose Kitchen, em 
Paris. A chef tailandesa Rose Chalalai 

Singh transformou um antigo ateliê de 

esculturas em uma cozinha privada 

e extremamente intimista. Gostamos 

tanto do lugar que recebemos uma 

turma de designers, DJs, galeristas e 

curadores para jantar lá na semana de 

moda. E também o Restaurante Mar 

do Inferno, em Cascais, Portugal, um 

negócio familiar que serve peixes e ma-

riscos superfrescos.

PARA ONDE VAMOS?
Para Gustavo, uma surf trip às Maldivas 

com amigos. Em Portugal, voltaremos 

a Aljezur com as crianças e, em agosto, 

teremos pop-up em Deauville, norte 

da França, praia que estamos loucos 

para conhecer. Queremos também ir ao 

Japão: somos bastante curiosos sobre a 

leveza de sua cultura e a sutileza de sua 

arte, além de adorarmos a gastronomia. 

Além disso, achamos que o design japo-

nês tem tudo a ver com a Lapima.  

Nós nunca viajamos sem... Óculos de 

sol, em primeiro lugar – podemos acen-

der um look neutro com uma armação 

colorida ou fazer um estilo clássico 

com um modelo tartaruga. Para acom-

panhar: jeans, camiseta e peças de 

alfaiataria, camisas e um blazer. Nos 

pés, sapatos confortáveis.

Alguns lugares que amamos em todo o 
mundo: Centro Georges Pompidou, em 

Paris – além das exposições, adoramos 

a arquitetura de Renzo Piano e Richard 

Rogers, e a vista do restaurante é feno-

menal. Fundação Berardo, em Lisboa, 

pela extraordinária coleção de arte, 

além de ser próxima do Mosteiro dos 

Jerónimos e da fábrica/loja dos Pastéis 

de Belém originais. Rössli Antiquitäten 

und Holz-Spielwaren, em Klosters, na 

Suíça, é nossa loja preferida de brinque-

dos de madeira e livros exclusivos para 

crianças. E a Praia Monte Clérigo tem o 

visual mais lindo e as melhores ondas 

de Portugal.

Em sentido horário, a 
partir do alto: esquian-
do em Klosters, Suíça; 

Hotel Lutetia, em Paris; 
uma foto de família; e 

um par de óculos de sol 
Lisa, da Lapima.

“Somos casados há 13 anos e queremos 
levar nossos filhos à África logo que 

estiverem um pouco maiores.”
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Um cálice
de sol  
O pastis é a tradição, o terroir e a joie de vivre 
da Provence em forma de destilado  

POR ALEXIS STEINMAN
FOTOGRAFIA DE CLARA TUMA

E O APÉRO É UMA RELIGIÃO NA FRANÇA, 
seus seguidores mais fervorosos vivem 
na Provence. Lá, “a oração vespertina dos 
franceses”, como denominou o escritor 

Paul Morand, é parte integrante da vida diária, 
observada em terrasses banhadas pelo abundan-
te sol do sul, onde as pessoas empunham taças 
de um líquido amarelo claro, tão provençal quan-
to a lavanda ou o vinho rosé. 

O pastis compartilha o mesmo espírito de 
outras bebidas à base de anis apreciadas no Me-
diterrâneo – como o ouzo na Grécia e o sambuca 
na Itália. Enraizado no patrimônio botânico da 
região, esse aperitivo estimulante do apetite 
tem suas origens nos anis medicinais vendidos 
em boticários na Idade Média e no anisete sa-
boreado nos cabarés do século 18. É geralmente 
misturado com água gelada, como se fosse um 
refresco. “É uma bebida para quando você está 
com sede”, diz Alain Robert, produtor da marca 
artesanal Henri Bardouin, referindo-se aos mo-
mentos em que, depois de trabalhar nos cam-
pos, fazendeiros sedentos tragam pastis como 
se fosse limonada.

Às vezes confundido com o absinto, o pastis é 
menos embriagador, leva um tipo diferente de 
anis e contém açúcar, adicionado, o que o torna 
um licor, não um destilado. E também não tem a 
losna, ingrediente ao qual as propriedades aluci-
natórias do absinto foram (incorretamente) atri-
buídas. No entanto, foi uma proibição da “fada 
verde” que deu impulso ao petit jaune – um apelido 
carinhoso do pastis, que significa “o amarelinho”.

O produtor artesanal de pastis 
Château des Creissauds, em 

Aubagne (à esquerda), e o 
original, Ricard, servido em 

um momie, ou pequeno cálice.

Papo de bar
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Uma garrafa de 
Henri Bardouin.

O absinto ganhou popularidade na Fran-
ça no final do século 19, quando a praga 
da filoxera atacou as videiras e esgotou 
o suprimento de vinho. Quando uma lei 
de 1914 proibindo a venda de bebidas com 
mais de 16% de teor alcoólico fez sumir o 
absinto das prateleiras, destiladores e do-
nos de bar começaram a preparar ilegal-
mente bebidas à base de anis para saciar a 
sede herbácea de sua clientela. Paul Ricard, 
fundador da marca que leva seu nome, ob-
servou a tendência ao visitar bares para a 
empresa de comércio de vinhos de seu pai e 
fez lobby para torná-la legal, lançando ofi-
cialmente seu Pastis de Marseille, em 1932.

Originário da palavra patisson – “mistu-
ra” em dialeto provençal –, o pastis contém 
anis-estrelado, raiz de alcaçuz e plantas 
aromáticas, como erva-doce, sálvia ou ale-
crim, que crescem em toda a região. Cada 
produtor tem a própria – e muitas vezes 
secreta – receita, o que resulta em perfis de 
sabor distintos que dão a cada marca seus 
seguidores leais. Pedir simplesmente um 
“pastis” seria como grunhir “cerveja!” no 
balcão do bar. Os bons bebedores da Pro-
vence pedem pelo nome da marca.

RICARD  Os amantes de 

alcaçuz gravitam em torno 

deste grande clássico de 

cor âmbar, que vendeu 

40 milhões de garrafas 

em 2018. Fruta, madeira e 

especiarias dão o tom de 

suas notas fortes de anis. 

Com atraentes campa-

nhas de marketing e as 

jarras de cerâmica icôni-

cas usadas para servir a 

bebida, esse “promotor de 

convivências” tem sido a 

personificação da vivaci-

dade espontânea do pastis 

desde a sua criação.

PASTIS 51  O segundo 

pastaga (como o pastis 

também é conhecido 

no sul da França) mais 

consumido é fabricado 

pela Pernod, principal 

concorrente da Ricard até 

a fusão das duas empre-

sas, em 1975. Iniciativa 

que formou uma potência 

dos destilados. Ligeira-

mente mais leve e com 

menos alcaçuz do que um 

Ricard, o Pastis 51 foi a 

bebida preferida de Serge 

Gainsbourg – que noto-

riamente dobrou a dose 

habitual com seu “102”. 

CASANIS  Um exemplar da 

Córsega fielmente consu-

mido por seus conterrâ-

neos. A marca, com notas 

de anis fresco mais fortes, 

foi lançada em 1925 na 

cidade de Bastia. 

HENRI BARDOUIN  Parte de uma 

leva recente de destilarias 

artesanais que aumentaram 

as notas herbáceas dos 

pastis ao criar misturas 

com plantas cultivadas 

localmente, o Bardouin 

floresce no cálice como 

um buquê de 65 plantas 

e especiarias, merecendo 

seu status de grand cru. 

Dilua uma parte de pastis 

em seis (ou até dez) partes 

de água. 

CHÂTEAU DES CREISSAUDS  Per-

fumado com 19 plantas 

escolhidas a dedo na pro-

priedade da marca, esse 

pastis artesanal explode 

com notas vegetais e 

frescas. É uma das poucas 

marcas envelhecidas em 

barris de carvalho – e a 

única rotulada com a sa-

fra, para destacar a indi-

vidualidade de cada ano.

A temporada de pastis começou! Aqui está o que pedir
AS GARRAFAS

A partir da esquerda: anis-estrelado e raiz de alcaçuz, os dois principais ingredientes do 
pastis; e ervas marinando em álcool.

Papo de bar
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A MANEIRA CLÁSSICA DE PREPARAR O 
pastis é com uma proporção de uma parte 
para cada cinco de água. Despeje 20 ml em 
um copo alto e, em seguida, preencha-o 
com água gelada. Quando as moléculas 
de água e álcool se unem, o anetol (com-
posto aromático do anis) é liberado, crian-
do uma série de minúsculas gotas de óleo 
que refletem a luz – é o sol em um cálice. 
Este efeito transforma a mistura em um 
amarelo pálido e turvo. Os puristas prefe-
rem a água gelada aos cubos de gelo, que 
podem cristalizar o anetol e comprome-
ter o sabor. No entanto, o gelo suaviza o 
teor de álcool, e a adição de muitos cubos 
cria uma piscine, a palavra francesa para 
“piscina”, que também é aplicada a drin-
ques lentamente hidratados para esten-
der sua vida nas longas tardes de verão. 

Por outro lado, alguns saboreiam o 
pastis com menos água em um cálice pe-
queno chamado momie. Para uma bebida 

DO JARDIM AO CÁLICE
O destilador artesanal Maison 

Ferroni permite que os apre-

ciadores conheçam uma infini-

dade de coquetéis artesanais 

em dois lugares: o Carry Nation,

um bar escondido em uma loja 

de souvenirs de Marselha, e o 

Dans les Arbres, bar suspen-

so entre a copa de árvores que 

funciona só no verão, situado 

na propriedade de 17 hecta-

res da marca, Château des 

Creissauds, em Aubagne, a 

poucos passos de onde as 

ervas são colhidas para a 

produção do pastis. Carry 

Nation: faça reserva em 

carrynation.fr para obter um 

código de admissão com o 

endereço do bar. Dans les 

Arbres: Château des Creissauds, 

13.400, Aubagne; marque 

uma visita em carrynation.fr.

DIRETO DA FONTE
A cidade de Forcalquier, uma 

região rica em plantas aromá-

ticas desde a Idade Média, 

abriga a sala de degustação 

Distilleries et Domaines de 
Provence. O antigo alambique 

é testemunha da história 

desta destilaria de 121 anos, 

que produz seu pastis Henri 

Bardouin com 65 ervas e 

especiarias. 9 Avenue Saint-

-Promasse, Forcalquier.

MUITAS GARRAFAS
Mais de 80 rótulos revestem a 

prateleira do Chez Janou, um 

ponto do Marais que se anuncia 

como “uma pequena porção 

de garrigue [famoso arbusto 

da Provence] no coração de 

Paris”. Ali, os clientes podem 

fazer uma espécie de Tour de 

France com aroma de pastis, 

do azul P’tit Bleu de Marselha 

ao amarelado Pastis des 

Homs da Occitania. 2 Rue 

Roger Verlomme, Paris.  

Onde saborear pastis na 
Provence e em Paris

A HORA DO APÉRO

mais doce e menos licorosa, experimen-
te um tradicional coquetel de pastis: um 
mauresque feito com xarope de amên-
doas; um tomate, enrubescido pela grana-
dina; ou um perroquet, bebida mentolada 
cujo tom combina com a plumagem ver-
de de um papagaio. Com uma gradação 
alcoólica de 40% a 45%, a mesma de mui-
tos licores, o pastis não deve ser ingerido 
muito rapidamente, embora seu teor de 
álcool caia para menos do que o de uma 
taça de vinho quando diluído em água. 
Como o ator francês Fernandel afirmou, 
“Pastis são como seios. Um não é sufi-
ciente e três são demais”.

Seja quantos forem os que tomar, você 
estará participando de uma rica tradição 
provençal, que facilmente emana o espí-
rito da região onde quer que esteja. Tudo 
o que você precisa é de uma garrafa, al-
gumas azeitonas para acompanhar e um 
lugar ao sol. 

Uma vista provençal para contemplar até a hora do drinque.
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Viena íntima
Quatro moradores formadores de opinião contam quais são suas atrações imperdíveis na capital austríaca

POR AMY CASSELL  FOTOGRAFIA DE NANNA DÍS

Formadores de opinião de Viena, a partir da esquerda: a artista Frau Isa; a dupla de designers Franziska Fürpass-Kermani e 
Sia Kermani, da Femme Maison; e a consultora de arte Nathalie Halgand.

É 
FÁCIL IMAGINAR MOZART E SCHUBERT PASSANDO  

uma tarde sentados nas banquetas de veludo 
vermelho do Café Frauenhuber, a lanchonete 
mais antiga de Viena, fundada em 1788. Mas não 

tanto no Café Phil, a 15 minutos a pé dali, onde os clientes 
conversam em mesas vintage espalhadas entre pratelei-
ras recheadas com uma bem pensada seleção de livros de 
design e biografias de Frida Kahlo, tomando espressos 
servidos por baristas bonitinhos.

Viena é, naturalmente, uma cápsula do tempo do Impé-
rio Austro-Húngaro meticulosamente preservada, com 
seus palácios barrocos, catedrais góticas e célebres mu-
seus de arte. Mas, para além das cúpulas douradas e fatias 
de strudel de maçã procuradas pela maioria dos viajantes, 
a capital austríaca é uma cidade naturalmente descolada, 
um lugar onde os moradores se inspiram na história ao seu 
redor e a ela adicionam camadas com seus próprios toques 
contemporâneos. Quanto mais os viajantes se afastam da  
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DICA
“Nos meses mais quentes, visite o 
vilarejo vinícola de Grinzing – a 25 

minutos de bonde da cidade –,
cheio de tavernas, para ver a 

resposta da Áustria às cervejarias. 
Em um dia bonito, você pode se 
sentar em mesas comunitárias, 
beber vinho vienense e comer 

petiscos tradicionais.”

 – Ellison Poe, 
consultora de viagens Virtuoso

A partir do alto: 
Liechtenstein 
Park, palácio 
imperial de 
Hofburg e pro-
dutos frescos 
no Naschmarkt.

Ringstrasse – o trajeto de 5 quilômetros 
que circunda a Cidade Velha –, mais mo-
derna Viena se torna, exibindo galerias 
de arte minimalistas no quarto distrito, 
boutiques independentes no sétimo e, no 
nono distrito, bares animados para tomar 
brunch ao ar livre. 

Pedimos a quatro criativos baseados 
em Viena que compartilhassem conosco o 
que eles mais amam em sua cidade. Aqui, 
suas lojas favoritas, restaurantes e joias 
escondidas – tanto antigas quanto novas.

A artista: 
FRAU ISA 
Os murais desta designer gráfica, ilus-
tradora e artista de rua adornam edi-
fícios e muros de parques espalhados 
por Viena e ao redor do mundo. Seus 
retratos caprichosos parecem saídos de 
um conto de fadas patrocinado por Wes 
Anderson. “Você tem a sensação de que é 
preciso ser criativo aqui”, diz Isa. “Está 
no ar da cidade. A arte pendurada na pa-
rede dos museus é muito inspiradora, e 
há ainda mais inspiração nas ruas. Jo-
vens artistas estão se voltando para o 
antigo e tornando-o novo.”

De museu em museu: “Meus museus 
favoritos são os mais populares da cida-
de, mas isso é porque eles são realmente 
bons: o Museu de História da Arte e o 
Museu do Tesouro Imperial, no Palácio 
de Hof burg, são incríveis, assim como o 
Albertina e seu acervo de Dürer. Se você 
é fã de Gustav Klimt, visite o Belvedere. 
É fascinante.”

Arte inovadora: “Eu faço parte do cole-
tivo Rabbit Eye Movement, e sua galeria 
exibe grandes artistas. Bäckerstrasse4 
é outro ótimo lugar para ver jovens ar-
tistas mais consolidados.”

Não perca: “O Naschmarkt, um mercado 
ao ar livre no sexto distrito, com muitos 
cafés e um mercado de pulgas aos sábados. 
Os prédios art nouveau nas redondezas 
são ainda mais atraentes que o mercado. 
Minha cafeteria preferida, o Café Jelinek, 
fica ali perto.”

A noite de sábado perfeita: “O Birdyard 
Eatery and Bar é um bar e restaurante 
situado no oitavo distrito, e o andar tér-
reo foi projetado por um artista de rua 
que eu conheço – é lindo, superescuro e 
cheio de personalidade.”

Os designers de moda: 
FRANZISKA FÜRPASS-KERMANI E SIA KERMANI 
“Viena é clássica, atemporal e elegante; 
vintage, mas ainda chique”, diz Franziska 
Fürpass-Kermani. “As mulheres vienenses 
são práticas – querem algo refinado, mas 
que seja vestível. Somos meio que mini-
malistas.” Ela conheceu seu marido, Sia, 
depois de se formar na Universidade de 
Artes Aplicadas de Viena, e com ele lan-
çou a Femme Maison, inspirada nas clás-
sicas silhuetas francesas dos anos 1970. O 
casal esteve na Paris Fashion Week. Suas 
peças são vendidas em boutiques de luxo 
em todo o mundo, mas eles preferem criar 
roupas sob medida em seu misto de bouti-
que e ateliê que fica no nono distrito, qua-
se vizinho à casa onde moram. O local é 
aberto para clientes nas tardes de quinta-
-feira, fora isso apenas com hora marcada.

Planos para o jantar: “Speakeasies [bares 
pequenos e discretos] estão se tornando 
mais populares em Viena”, diz Sia. “O 
Pramerl & the Wolf era um restaurante 
muito pequeno, com apenas cinco me-
sas. Eles o renovaram dando um toque 
moderno e investiram em uma culinária 
de alta qualidade.”

Alta-costura: “A loja-conceito Park, no 
sétimo distrito, tem uma grande seleção 
de roupas”, destaca Franziska.

Doce Viena: “O CaffèCouture é um óti-
mo lugar para tomar café e depois pas-
sear pelo primeiro distrito, admirando 
a arquitetura”, diz Franziska. “E no 13º 
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FICAR  Desde 1876, políticos, 

celebridades e viajantes 

sofisticados se hospedam 

nos 152 quartos do Hotel 
Sacher Wien, cada um 

decorado de uma manei-

ra (alguns com terraço 

com vista para a cidade). 

O brilho clássico atinge

o ápice no Blaue Bar, 

mas a mais doce celebri-

dade do hotel é a adorada 

Sacher torte, sobremesa 

que foi criada em Viena. 

Hóspedes do hotel con-

seguem contornar a fila 

de turistas que esperam 

do lado de fora por uma 

mesa no café. Quartos 

duplos a partir de US$ 551, 

incluindo café da manhã 

e um tratamento de spa

de 30 minutos à base 

de chocolate. 

O antigo edifício do 

Monarchy Bank de 

Viena – bem próximo 

das boutiques de luxo da 

via Kohlmarkt – agora é 

a sede dos 143 quartos

do Park Hyatt Vienna. O 

interior meticulosamente 

restaurado abriga um dos 

salões de charutos mais 

populares da cidade. O 

hotel oferece uma impres-

sionante piscina coberta, 

instalada no antigo cofre 

subterrâneo, e quartos 

espaçosos, com piso de 

madeira, banheiros de 

mármore e elegantes to-

ques art nouveau. Quartos 

duplos a partir de US$ 531, 

incluindo café da manhã e 

crédito de US$ 100 para 

uso no hotel.

NAVEGAR  Uma visita a Viena 

é padrão em praticamen-

te todas as viagens de 

navio pelo Rio Danúbio. 

No cruzeiro de oito dias da 

Avalon Waterways entre 

Viena e Budapeste, a bordo

do Avalon Visionary, com 

capacidade para 128 

passageiros, os viajantes 

passam dois dias antes 

do embarque exploran-

do a cidade na aventura 

terrestre. Saídas em 

diversas datas até 9 de 

setembro de 2020; a 

partir de US$ 2.378.

1-2. Pramerl & the 
Wolf e seu prato de 
repolho vermelho 
fermentado, raba-

nete e alecrim. 
3. Um mural de 

Frau Isa no Parque 
Josef Strauss, no 
sétimo distrito. 

4. Doces da Altmann 
& Kühne. 5. Chapéus 

da Mühlbauer. 
6. Stephansplatz, 

no Centro Histórico 
de Viena.

➊

Formas inspiradoras de explorar Viena
VIDA NA CIDADE

distrito, o Café Dommayer tem doces in-
críveis. Você não pode vir a Viena e não 
comer doces.”

Vale encarar as filas: “Os castelos, es-
pecialmente o Palácio de Schönbrunn. 
É tão bonito! E quando você conhece a
história por trás dele, entende que é real-
mente mágico”, diz Franziska sobre esse 
castelo reconhecido pela Unesco, antiga 
casa de verão da dinastia dos Habsburgos.

Joia do nono distrito: “Há muito espaço 
ao ar livre para aproveitar quando o tem-
po está bom”, conta Sia. “O Liechtenstein 
Park fica a duas quadras de nós. Gosta-
mos muito de trabalhar lá.”

A consultora de arte: 
NATHALIE HALGAND 
A arte está na vida de Nathalie Halgand: 
moradora de Viena desde que nasceu, ela 
acredita que seja possível ir todas as noi-
tes a um vernissage diferente na cidade. 
E é bem provável que os amantes da arte 
a encontrem em vários desses eventos. 
Antes dona de galeria, Nathalie agora 

➋

➌

➍

➎

➏
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Zurique é conhecida como uma das capitais do design na Europa. 
Obras contemporâneas e arte de rua foram integradas aos 
espaços públicos da cidade, tornando-os parte da vida cotidiana. 
Confira os murais de Augusto Giacometti na entrada da sede da 
polícia, uma das estátuas Nana de Niki de Saint Phalle, suspensa 
acima do hall da Estação Central de Zurique, e o design de interior 
de Santiago Calatrava na Biblioteca da Faculdade de Direito. 

Entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso para 
descobrir Zurique.

ZURIQUE
CIDADE DE ESTILO E DESIGN

511908_Brasil_Switzerland_PORT.indd   1 02/07/19   11:40

“Você tem a 
sensação de 

que é preciso 
ser criativo 

aqui. Está no ar 
da cidade.”

Esplendor imperial: 
a igreja neogótica 

Votivkirche, na 
Ringstrasse de Viena.

dirige o Young Collectors Circle, um clube 
que incentiva os vienenses a colecionar 
arte contemporânea. “A qualidade de vida 
aqui é muito boa, e a cena artística pode 
ser facilmente percorrida – não é como 
Londres ou Nova York”, diz Halgand. “É 
aconchegante, e o apoio da cidade às ar-
tes é muito bom.”

Não perca: “A Secessão foi um movi-
mento fundado em 1897 por um grupo de 
artistas de vanguarda, entre eles Gustav 
Klimt. O Edifício da Secessão é lindo, 
dirigido hoje por jovens artistas, que 
montam a programação. As mostras são 
realmente progressistas e cheias de obras 
de arte contemporânea incríveis.”

Galerias preferidas: “A programação em 
Gianni Manhattan é ousada e incomum; 
a galeria Croy Nielsen mudou-se de Ber-
lim para cá e tem se mostrado vanguar-
dista e contemporânea.”

Sabor sazonal: “De abril a outubro, você 
pode visitar os vinhedos e vinícolas nos 
arredores de Viena. Muitas das tavernas 
de vinho – inclusive a minha favorita, 

Wieninger am Nussberg – têm um ótimo 
Brettljause, que é uma seleção de queijos 
e embutidos servidos em uma tábua de 
madeira, além de belas vistas de Viena e 
do Danúbio.”

Para levar para casa: “Uma garrafa de vi-
nho Gemischter Satz, os chocolates lin-
damente embalados da Altmann & Kühne, 
um chapéu feito à mão da Mühlbauer ou, 
se você estiver disposto a gastar, um par 
de sapatos feitos sob medida por Ludwig 
Reiter. São a pura tradição vienense.”  



Na minha mala

4.

1.

3.

7.

1. Creme hidratante 
Malin+Goetz. Os pro-

prietários são meus ami-

gos e parecem saber o 

que estão fazendo.  

2. Meu diário Moleskine 

é do tamanho perfeito. 

Adoro o papel para de-

senhar e o envelope na 

parte de trás para guardar 

ingressos de museus e 

cartões-postais variados.

3. Conjunto de cane-
tas Muji coloridas. Há 

uma miniversão com

cores exclusivas que é 

fácil de levar.

4. As botas de deserto 
da Clarks são confortá-

veis e ficam bem com 

jeans, sem falar que ves-

tem incrivelmente bem. 

5. Um sarongue de 
batik vintage que pode 

servir de canga à beira 

da piscina.

6. Um cadeado combo 
Master para a minha 

mala, porque pode ser 

perigoso lá fora!

7. Minha máscara de 
dormir de voal John 
Robshaw. Eu preciso de 

um lugar escuro e frio 

para pegar no sono.

8. O casaco de algo-
dão com capuz da 1/8 
Takamura tem o peso 

certo para levar no avião!

9. Uma bolsa de Matt 
Singer. Ele costuma-

va projetar para Jack 

Spade. Nós trocamos 

bolsas por lençóis.

10. O robe de via-
gem de algodão John 
Robshaw é fácil de do-

brar e vem com uma 

bolsa para guardá-lo.    

John Robshaw ama passar o Natal em Tbilisi e caçar tecidos vintage
RETRATO DE BALL & ALBANESE

S VIAGENS DERAM IM-

pulso à carreira de John

Robshaw anos atrás. O 

estilista de 53 anos tra-

balhava como “atravessador de 

paetês”, como ele chama, com-

prando lantejoulas em Paris e 

levando-as a Mumbai para serem 

usadas em vestidos. Desde então, 

ele construiu um negócio em torno 

de roupas de cama de luxo feitas 

por artesãos na Índia. E ainda viaja 

muito, geralmente com sua esposa, 

Rachel. Uma aventura de Natal no 

ano passado levou-o a Istambul 

e a Tbilisi, na Geórgia (“para se 

deleitar no decadente centro da 

cidade antes que ele se torne 

desenvolvido e repleto de resorts 

de esqui”). Robshaw fez safári no 

Quênia, trilhas no Egito e visitou a 

“ilha artística” de Naoshima, no 

Japão. “Eu costumo ficar uma 

semana inteira para realmente 

conhecer o lugar”, diz ele. “E para 

cavar todos os cantos e recantos 

com a esperança de encontrar 

alguns tecidos vintage, é claro.”

NÃO SAIO DE CASA SEM: 

Meus itens essenciais

Robshaw em seu 
ateliê de Manhattan. 

A
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ENTRE EM CONTATO COM SEU CONSULTOR DE VIAGENS VIRTUOSO PARA 
RESERVAR SEU CRUZEIRO E RECEBER AS AMENITIES VIRTUOSO VOYAGES.

DESCUBRA QUATRO NOVOS SUPERNAVIOS NO EGITO, PORTUGAL, ITÁLIA, VIETNÃ E CAMBOJA. 

CRUZEIROS FLUVIAIS DE 
LUXO ALL-INCLUSIVE 

elevados a um novo patamar em 2020.

August-September Virtuoso Life Brasil_19-ADS-64_AB-PORT.indd   1 26/06/19   09:51



Navios intimistas Apenas suítesCulinária premiada Open bar e vinhos finos

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

E X T R AOR DINA RY WOR LDS

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

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

Notícias, informações exclusivas e um grande tour do bem pela África



VIAGENS SUSTENTÁVEIS
Notícias, informações exclusivas e um grande tour do bem pela África

Abrigo em Tel Aviv
p. 32

Compensação de carbono
p. 34

   Tênis ecológicos
   p. 35

Dicas de insiders 
p. 36

Aventura africana
p. 38

A vida selvagem 
que vale a pena 

conservar na 
África do Sul.

R EL ATÓR IO DE
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Correndo 
com as 
gazelas 

LIXO NÃO

Na vasta planície Serengeti da Tan-
zânia, local da maior migração de 
animais terrestres do mundo, fica a 
reserva de 140 mil hectares do Singita 
Grumeti. Lá, em seu Sabora Tented 
Camp, o Singita criou o “turismo 
de baixa densidade com safári de 
alta densidade”. Em outubro, essa 
experiência exclusiva na savana 
proporcionará aos espectadores da 
vida selvagem uma oportunidade de 
adicionar um elemento humanitário 
a seu safári: durante o programa 
Serengeti Girls Run, de seis dias, os 
viajantes exploram essa região indo-
mada a pé, com corridas opcionais 
de até 20 quilômetros por dia, por 
três dias (com patrulheiros anticaça 
do Grumeti Fund e um veículo de 
apoio), bem como uma corrida de 
4 quilômetros com a participação 
de garotas locais. O objetivo é arre-
cadar US$ 250 mil para programas 
que capacitem meninas e mulheres, 
abrangendo bolsas de estudo em 
várias escolas, projetos de mento-
ria, estágios, educação ambiental, 
treinamento de habilidades para a 
vida e empreendedorismo. E todas 
as tardes, em um passeio de carro 
guiado, os participantes exploram 
o fervilhante Serengeti, onde pe-
rambulam rinocerontes, elefantes, 
leopardos e hienas. O safári Singita 
Girls Run começa em 25 de outubro. A 
partir de US$ 25.000 (inclui doação de 
US$ 16.500 para o Grumeti Fund).

 Comunidade 

 Cruzeiros 

Abrigo para jovens em Tel Aviv
“Sinto-me realmente shanti aqui”, disse uma garota mo-
radora de rua ao fundador de um abrigo para jovens em 
situação de risco em Tel Aviv. E foi assim que a Shanti 
House acabou ganhando seu nome: a palavra em sâns-
crito para “serenidade”. O abrigo ajuda esses jovens com 
o apoio do InterContinental David Tel Aviv, com 555 
quartos, que oferece aos moradores da Shanti House 
oportunidades de trabalho no hotel como parte de sua 
reabilitação. O hotel também tem uma parceria com uma 
escola local para jovens com necessidades especiais, 
proporcionando aos estudantes um programa profissio-
nal de treinamento culinário de oito meses. Um dos gra-
duados do programa é então contratado para trabalhar 
na cozinha do hotel – outra oportunidade para se sentir 
shanti. Quartos duplos a partir de US$ 375, incluindo café 
da manhã e crédito de US$ 100 para jantar.

A Grande Porção de Lixo do 

Pacífico é um exemplo claro do 

que acontece quando o plástico 

acaba no oceano. Para ajudar a 

combater o aumento desse re-

demoinho de detritos, a Regent 

Seven Seas Cruises está adicio-

nando sistemas de purificação 

Vero Water à sua frota, eliminan-

do, assim, o uso de 2 milhões de 

garrafas plásticas de água por 

ano. A Regent já não utiliza canu-

dos de plástico e está a caminho 

de se tornar a primeira linha de 

cruzeiros oceânicos de luxo a 

dispensar garrafas plásticas 

descartáveis. Tudo isso faz parte 

do programa Sail & Sustain, da 

Norwegian Cruise Line Holdings, 

que está implantando a iniciativa 

plástico zero em 26 navios e dois 

destinos insulares – evitando, 

com isso, o consumo de mais de 

50 milhões de canudos por ano.

PERGUNTE AOS CONSULTORES 

O que os viajantes podem fazer para viajar de forma 
mais sustentável? 

Veja os conselhos dos consultores do painel de jurados dos 
Prêmios de Liderança em Turismo Sustentável do Virtuoso.

“Diga a seu consultor que você valoriza a sustentabilidade. 
Podemos pôr você em contato com operadores turísticos locais 

e hotéis com práticas sustentáveis.”

– Margarita Fedorova

Hotel do bem: o 
InterContinental 
David Tel Aviv. 
Acima, à direita: um 
fim para o plástico.

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

O QUE TEM DE BOM
 As novidades no turismo sustentável  R E P O R TA G E M  D E  B A R B  S L I G L
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“Os viajantes podem pensar em micro ou macro quando se trata de sustentabilidade. Algumas dicas micro: traga seu próprio canudo 
reutilizável; use produtos que sejam mais gentis com o meio ambiente, como protetor solar que protege os corais; e reutilize toalhas. 

Quando se trata de escolhas macro, converse com seu consultor para escolher a propriedade hoteleira mais sustentável em seu destino.” 
– Jessica Renshaw

Situado na costa leste da 
África, no Oceano Índico, o 
arquipélago de Seychelles 
tem praias, selva, recifes 
de coral, uma das maiores 
tartarugas do mundo e, 
agora, lápis que florescem. 
Um programa inovador 
no Six Senses Zil Pasyon, 
na ilha privada de Félicité, 
incentiva os jovens a criar 
desenhos que ilustram um 
livro de histórias sobre 
sustentabilidade, tendo as 
tartarugas da ilha como 
personagens, com lápis de 
cor que, depois de usados, 
são plantados para promo-
ver reciclagem e horticul-
tura. Cada lápis contém 
sementes de flores e ervas 
em um invólucro solúvel 
em água. Ali, não apenas 
brotam cravos e coentros, 
mas também a imaginação. 
Quartos duplos a partir de 
US$ 1.600, incluindo café 
da manhã e c rédito de 
US$ 200 para uso no resort.

 Cidadãos globais 

UMA 
NOVA VIDA

Encontro com os ursos
 Meio ambiente 

Ver um urso-polar na natureza é uma experiência inesquecível – mas que, em breve, poderá ter uma 
data de validade, em virtude das mudanças climáticas. O próximo simpósio de sete dias da Natural 
Habitat Adventures, na remota cidade de Churchill, no norte do Canadá, proporcionará uma grande 
oportunidade de avistar esses majestosos predadores com a utilização de veículos adaptados para 
rodar na tundra. Especialistas em sustentabilidade, incluindo um Prêmio Nobel e o vice-diretor de 
coordenação climática internacional do World Wildlife Fund, se unirão a essa expedição especial para 
tratar de questões relativas ao aquecimento do Ártico. E, como parte de uma nova iniciativa da em-
presa, a Nat Hab está compensando as emissões de carbono das viagens aéreas dos participantes do 
simpósio (e de todas as suas viagens), tornando a aventura 100% neutra em carbono. Saída em 14 de 
outubro; a partir de US$ 7.295.

Ursos-polares 
no Canadá.
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Compensações de carbono desmistificadas
“As compensações de carbono são consideradas a última coisa a se fazer na cadeia de sustentabilidade”, diz Costas Christ, estrategista global do Virtuoso 
para a sustentabilidade. Isso significa que os viajantes devem primeiro tomar outras providências para diminuir sua pegada de carbono, como reservar um 
hotel que ofereça suporte a esforços de conservação de energia ou viajar com uma empresa de turismo que adote as melhores práticas sustentáveis, como 
a exclusão de garrafas de plástico (o plástico é um produto de origem fóssil que contribui fortemente para as emissões de carbono). Depois, os viajantes 
podem recorrer a compensações de carbono, programas que ajudam a neutralizar as emissões financiando projetos que reduzam o gás tóxico que sobe 
para a atmosfera. Christ sugere a compra de créditos de carbono como uma maneira razoável de compensar a pegada nociva de viagens aéreas – mas 
apenas por meio de organizações de renome. Ele recomenda duas: a Native Energy, baseada nos Estados Unidos, e a europeia MyClimate.

ESCOLA NA SELVA
 Cidadãos globais 

Não muito longe da capital do Equador, Quito, estão os pulmões verdes do planeta. E é lá que fica o Mashpi Lodge (23 quartos), no meio da 
Reserva Mashpi, com mil hectares de extensão, em um trecho da região de Chocó, floresta tropical enevoada que vai do Panamá até o Peru. 
É um dos ecossistemas biologicamente mais ricos do mundo, que abriga milhares de espécies. As crianças de seis anos ou mais hospedadas 

no Mashpi Lodge podem participar de um novo programa de manejo florestal para aprender sobre a flora e a fauna nativas – como o galo-
-da-serra e os felinos selvagens, entre eles o puma – e vivenciar experiências como imitar o canto dos pássaros e identificar insetos. Biólogos 
residentes no Mashpi Laboratory, misto de instalação científica, showroom, museu e sala de aula, promovem o engajamento dos jovens no 

novo Kid’s Corner. As crianças também podem explorar o local na companhia de Carlos Morochz, gerente de expedição da pousada e dire-
tor de pesquisa. Ele descobriu uma espécie de rã (agora chamada de Mashpi Torrenteer) durante seu trabalho de campo e é especializado 

em leks, ou “discotecas de pássaros”, pontos onde os machos se exibem para as fêmeas buscando o acasalamento. Seja no laboratório, seja 
na selva, o objetivo é ajudar as crianças a identificar um beija-flor-verde ou a espiar microrganismos em um microscópio, em vez de passar 

o dia usando seus smartphones. Quartos duplos a partir de US$ 1.098, incluindo café da manhã e crédito de US$ 100 para uso no spa.

 Meio ambiente  

Mashpi Lodge: trans-
formando crianças em 
guerreiros do planeta.

“As lojas dos resorts costumam vender itens produzidos local-
mente, o que beneficia diretamente a comunidade. Além disso, 

desligar as luzes do seu quarto e o ar-condicionado quando você 
estiver fora reduzirá o consumo de energia.” 

– Dayana Brooke

“Coma ingredientes locais. Não procure por produtos que você 
consome em casa, que podem ter vindo de fora. Queremos não 

apenas visitar os pontos turísticos como também contribuir 
com o desenvolvimento das comunidades.” 

– Hui Juan Lim 
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É a multa, em euros, 
que Capri vai cobrar 

de quem estiver 
carregando sacolas 
ou garrafas de plás-
tico. A ilha italiana, 

que recebe cerca de 
2,3 milhões de visi-
tantes anuais, proi-
biu recentemente a 
utilização de plásti-

cos de uso único, na 
tentativa de manter 
esse paraíso medi-
terrâneo intocado.

500

Passos na direção certa
 Lista de compras 

1. A Everlane prometeu recentemente tornar-se livre de plástico virgem; 
as solas de seus tênis de couro já são 94,2% desprovidas do material. 

The Trainer, US$ 98, everlane.com.

2. Os tênis notoriamente confortáveis da Allbirds incorporam lã sus-
tentável, cadarços feitos de plástico reciclado e um compromisso 

da empresa com a neutralidade do carbono. Women’s Wool Runners, 
US$ 95, allbirds.com.

3. Misto de empresa social e marca descolada, a Veja usa borracha 
natural, ajudando a preservar a Floresta Amazônica – bem como os 

meios de subsistência de seus moradores e dos de outras partes do Brasil. 
Sua fábrica fica no Rio Grande do Sul. SDU Hexa, US$ 111, veja-store.com.

Tênis para levar com a consciência tranquila

“Procure maneiras de retribuir durante suas férias, especialmente quando você está viajando com crianças. Participe de uma limpeza na 
praia, leve suprimentos para uma escola local ou embarque em um projeto maior de arrecadação de fundos. Não há melhor maneira de 

se conectar e demonstrar gratidão pelo presente da viagem do que fazer algo para enriquecer a vida dos outros. Muitos hotéis e operado-
res turísticos têm relações com instituições de caridade locais e podem facilitar uma oportunidade de retribuição.” 

– Hedy Marks 
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salvar espécies ameaçadas, 

como o bisão-americano. 

Isso levou à criação das Re-

servas Ted Turner, que hoje 

consistem em mais de 400 

mil hectares de paisagens 

espetaculares, que vão de 

cordilheiras a desertos. 

Tenho muito orgulho da 

doação de US$ 1 bilhão que 

meu pai fez para estabelecer 

a Fundação das Nações Uni-

das, que promove a saúde 

global, o desarmamento nu-

clear e a conservação da vida 

selvagem, incluindo espé-

cies criticamente ameaça-

das, como o lobo-mexicano. 

Os visitantes podem ver seu 

trabalho de conservação nas 

Reservas Ted Turner, que 

têm os maiores rebanhos de 

bisões em terras privadas 

do mundo. Acabei de voltar 

de uma viagem de três dias 

a Vermejo, uma Reserva Ted 

Turner localizada na frontei-

ra do Novo México com o 

Colorado, onde você pode 

fazer o estresse desapare-

cer. É como ter seu próprio 

parque nacional particular. 

Estar cercada de uma beleza 

natural majestosa, em um 

lugar onde o veado e o an-

tílope brincam e o búfalo 

vagueia livremente, é curati-

vo e rejuvenescedor.

práticas com outros lodges e 

operadoras de turismo do país. 

Um dos nossos maiores suces-

sos é o Golden Eagle Festival, 

que criamos para preservar as 

antigas tradições de falcoaria 

da Mongólia e apoiamos nas 

últimas duas décadas. Sendo 

uma das poucas executivas de 

viagens mulheres na Mongólia, 

é importante para mim capa-

citar outras jovens para ter 

sucesso. Estou particularmente 

orgulhosa de que nosso apoio 

ao festival tenha aberto a porta 

para que as mulheres partici-

pem dessa iniciativa cultural. 

Uma dessas histórias é contada 

no premiado documentário The 

Eagle Huntress, que demonstra 

como o turismo pode ser uma 

força positiva.

A sustentabilidade está no 

centro dos nossos negócios, 

mas também é importante 

para mim pessoalmente. 

Quando viajo, escolho hotéis 

que se preocupam com o meio 

ambiente e só compro lem-

branças feitas por artesãos lo-

cais. Costumo ser minimalista 

e gosto de doar qualquer coisa 

que eu não esteja usando ou 

de que não precise. Esse é o 

espírito nômade com o qual 

fui criada: viaje com leveza e 

se preocupe com os lugares 

que você visita.

SENDO FILHA DE TED TURNER, 

minha infância foi cheia de 

aprendizados sobre a natu-

reza. Meu pai é um exemplo 

de conservação. Quando eu 

era criança e saíamos para 

passear, ele me ensinava 

a não ter medo de insetos 

ou dos sons e cheiros da 

floresta. “Precisamos salvar 

tudo”, dizia com frequência, e 

me ensinou como pequenas 

ações fazem a diferença. Ele 

parava para pegar o lixo em 

nossas caminhadas e explica-

va a importância de proteger 

o meio ambiente.

Embora meu pai talvez 

seja mais conhecido como 

o fundador da CNN, ele tem 

um orgulho especial por ter 

lançado o Capitão Planeta, 

uma série de desenhos ani-

mados que educa crianças 

sobre a importância de sal-

var a Terra, vista por milhões 

de pessoas em todo o mun-

do. Ele também estabeleceu 

a Captain Planet Foundation 

para apoiar a educação am-

biental de jovens e financiou 

inúmeros documentários so-

bre a vida selvagem, entre eles 

filmes de Jacques Cousteau. 

E comprou grandes fazen-

das na América do Norte 

para recuperar seu habitat, 

restaurar ecossistemas e 

COMO CRESCI NA MONGÓLIA, 

passei meus verões pastorean-

do animais com meus avós, 

que viviam uma vida nômade 

no campo. É certo dizer que 

o espírito da minha família é 

o motivo pelo qual as viagens 

sempre foram importantes 

para mim e por que hoje tenho 

orgulho de ajudar a liderar 

uma empresa comprometida 

com a natureza e a cultura 

ancestral da Mongólia.

Cerca de 500 mil pessoas 

visitaram a Mongólia no ano 

passado, e o governo declarou 

a meta de aumentar para 2 

milhões de turistas anuais. 

Com esse tipo de crescimento, 

é crucial proteger nossos ecos-

sistemas naturais e o modo de 

vida nômade – justo o que as 

pessoas vêm conhecer –, ao 

mesmo tempo que criamos 

empregos para os locais.

Esta é uma das razões pelas 

quais estou entusiasmada com  

a pousada ecológica que es-

tamos construindo em Kara-

korum, a capital da Mongólia 

durante o período de Genghis 

Khan, para complementar 

nossa principal propriedade no 

Deserto de Gobi. A Nomadic 

Expeditions se esforça para 

ajudar a moldar o mercado de 

turismo local pelo exemplo, 

compartilhando as melhores 

Laura Turner Seydel
Coproprietária das Reser vas Ted Turner

Undraa Buyannemekh
Presidente da Nomadic E x peditions

PROTETORES DO PLANETA
Cinco especialistas do setor falam sobre como usam as viagens para tornar 

o mundo um lugar melhor  E N T R E V I S TA S  P O R  C O S TA S  C H R I S T

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

VIRTUOSO LIFE36



PESSOAS DE TODAS AS IDADES E DE TO-

dos os cantos do planeta querem ver o 

mundo em que vivemos. Na Delta, fazemos 

Tim Mapes
Diretor de marketing e comunicação 

da Delta Air Lines

Michelle Devlin
Gerente-geral da The Eger ton House e l íder de 

sustentabilidade da Red Carnation Hotels

FOI O FATO DE MORAR EM BO-

gotá, mas passar a maior parte 

do meu tempo livre explorando 

a natureza na fazenda de mi-

nha família, que me estimulou a 

ter mais conexão com a nature-

za, hoje um traço característico 

da minha personalidade. 

A Colômbia é um dos 17 paí-

ses considerados megadiversos. 

Temos 98 ecossistemas dife-

rentes em cinco regiões: o Mar 

do Caribe, o Oceano Pacífico, a 

Cordilheira dos Andes, a Floresta 

Amazônica e a Bacia do Rio 

Orinoco. Para mim, os compro-

missos com a sustentabilidade 

não devem surgir por medo de 

um futuro sombrio, mas sim 

por amor e gratidão pelo nos-

so meio ambiente, com base no 

entendimento de que somos 

parte da natureza. Essa é a razão 

pela qual faço escolhas pessoais, 

como usar transporte público, 

plantar árvores e defender 

Julián 
Guerrero Orozco

Vice-Ministro de Turismo da Colômbia

A SUSTENTABILIDADE ESTÁ 

se tornando o novo padrão. 

Tem claramente importância 

crescente para nossos hóspe-

des. A ideia de não trocar len-

çóis e toalhas diariamente, por 

exemplo, não é mais incoerente 

com o serviço cinco-estrelas – 

é algo que nossos clientes es-

peram. A Red Carnation Hotels 

foi um dos primeiros grupos 

hoteleiros a oferecer essa op-

ção para economizar água e 

reduzir o uso de detergentes. 

Qualquer economia de gastos 

que fazemos ao lavar menos, 

nós doamos para instituições 

de caridade locais.

O comportamento dos hós-

pedes também está mudando. 

Cada vez mais, eles chegam 

com as próprias garrafas de 

água reutilizáveis e nos pedem 

para enchê-las, e ficam felizes 

ao saber que não estamos 

apenas reduzindo os plásticos 

de uso único, mas também 

que os eliminaremos comple-

tamente de nossos hotéis até 

2022. Agora somos questio-

nados sobre questões como 

milhas de alimento (a distância 

percorrida pelo produto da 

fonte ao consumidor) e reci-

clagem, e só posso imaginar 

que os viajantes irão desafiar 

o mercado da hospitalidade a 

fazer ainda mais no futuro.

Parte de nossa missão é 

causar um impacto positivo 

nas comunidades locais, pro-

teger a fauna e a vida marinha 

e cuidar do planeta que todos 

chamamos de lar. É preciso 

haver uma mudança na noção 

de sustentabilidade do mer-

cado de viagens, passando 

a ser um complemento dele, 

um padrão das operações. Eu 

realmente acho que sustenta-

bilidade e hospitalidade de alta 

qualidade são inseparáveis.

práticas sustentáveis de turismo.

O turismo tem desempe-

nhado um papel positivo na 

construção da paz na Colôm-

bia. Não só oferece às pessoas 

a possibilidade de trabalhar e 

gerar renda como também é 

uma oportunidade para refor-

mular um passado trágico com 

uma narrativa de reconciliação. 

Quando trabalhei como vice-

-presidente da ProColombia, 

tivemos um papel ativo de apoio 

às comunidades em todo o 

país com o desenvolvimento de 

projetos de turismo, como uma 

empresa de rafting montada por 

antigos membros da guerrilha.

Também lançamos uma cam-

panha inovadora que faz da 

música uma expressão da diver-

sidade da Colômbia. Com 23 ar-

tistas colombianos, produzimos 

13 músicas e videoclipes inspira-

dos em destinos das diferentes 

regiões do país. Produzimos o 

primeiro white paper sobre mú-

sica e turismo para a Organiza-

ção Mundial de Turismo da ONU 

no ano passado, intitulado “A 

música é a nova gastronomia”. 

Com a organização, estamos 

criando agora uma rede global 

de turismo musical. Também 

produzimos o The Birders, um 

documentário sobre a observa-

ção de aves na Colômbia, que 

inclui músicas originais de cinco 

artistas inspiradas em canções 

de pássaros.

Posen. Desde 2013, a Delta tem comprado 

voluntariamente mais de 12 milhões de 

créditos de carbono, o que equivale às 

emissões anuais de 1,7 milhão de carros.

Quanto à minha família, minha esposa, 

Mary, faz parte do conselho do Jane Goodall 

Institute e trabalha com Goodall e sua equi-

pe buscando promover a conscientização 

sobre o que todos nós podemos fazer 

para proteger os animais, a humanidade e 

o meio ambiente. Nossa casa foi projetada 

e construída para ser certificada pela 

EarthCraft Gold, conduzimos um SUV 

híbrido e apoiamos financeiramente orga-

nizações ambientais. Diariamente somos 

lembrados de que todos podemos – e 

devemos – fazer mais.

mais do que simplesmente levá-las até lá 

ou trazê-las de volta; queremos proteger 

nosso planeta enquanto conectamos 

todas as pessoas e culturas que tornam 

a vida tão incrível.

Nossas muitas iniciativas de sustenta-

bilidade incluem reduzir a pegada de car-

bono, diminuir o desperdício e incentivar a 

reciclagem. Por exemplo, reciclamos mais 

de 1,3 mil toneladas de alumínio derivado 

de resíduos de bordo e usamos a receita 

proveniente desse reaproveitamento para 

financiar as casas da Habitat for Humanity, 

construídas por funcionários da Delta. No 

ano passado, reciclamos até uniformes 

de funcionários por meio da Looptworks 

quando introduzimos a nova coleção Zac 
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WILDERNESS SAFARIS 

Possui e opera mais de 
50 camps em Botsuana, 
Quênia, Namíbia, Ruan-
da, Zâmbia e Zimbábue. 
Fundada em 1983.

SINGITA  Tem 15 lodges e 
camps na África do Sul, no 
Zimbábue e em Ruanda. 
Fundada em 1993.

MICATO SAFARIS  
Respeitada operadora 
familiar de safáris no 
sul e no leste da África. 
Fundada em 1966.

ME TO WE  Empresa 
social fundada em 
2009 com o objetivo de 
gerar oportunidades 
econômicas locais e in-
ternacionais para a WE 
Charity. A WE Charity 
ajuda as comunidades 
a sair da pobreza por 
meio de um modelo 
de desenvolvimento 
internacional holístico 
e sustentável chamado 
WE Villages na África, 
Ásia e América Latina.

SEUS 
PARCEIROS

 Dia 1 

ÁFRICA DO SUL 
Chegada a Johannesburgo. 

 Dia 2 

BOTSUANA
Traslado para o Little Vumbura 

Camp, da Wilderness Safaris, 

localizado em uma ilha no exu-

berante Delta do Okavango. A 

Wilderness Safaris, um termô-

metro do turismo sustentável, 

está investindo pesadamente 

na conservação e restauração 

do meio ambiente e da fauna 

africana. Desde o final dos 

anos 1980, a empresa opera 

a Wilderness Wildlife Trust, or-

ganização dedicada à proteção 

de animais, ao fortalecimento 

das comunidades e a esforços 

de combate à caça. A Wilder-

ness Safaris também apoia a 

organização sem fins lucrati-

vos Children in the Wilderness, 

que educa crianças africanas 

sobre como cuidar do meio 

ambiente. No ano passado, a 

empresa contribuiu com cerca 

de US$ 14,7 milhões para a 

conservação por meio de seus 

vários projetos. 

“Na Wilderness Safaris, acre-

ditamos que o propósito é o 

elemento mais importante nas 

experiências de safári de hoje. 

Excelente hospitalidade local, 

comida deliciosa com um toque 

regional e belos camps cons-

truídos com uma leve pegada 

ecológica em locais de nature-

za extraordinária estão sempre 

no pacote. Nós acreditamos 

em jornadas de mudança de 

vida com um propósito: inspirar 

nossos viajantes e ajudar a im-

pulsionar mudanças positivas 

no mundo.”  – Keith Vincent, 

CEO, Wilderness Safaris

A família Upchurch 
com Anna Pinto 

(à esquerda), da Micato 
Safaris, e a equipe da 
ME to WE no Quênia.

PELA ÁFRICA
 Um tour grandioso e sustentável pelo continente

O CEO do Virtuoso, Matthew Upchurch, e sua esposa, Jessica Upchurch, embaixadora Virtuoso de sustentabilidade, foram 
à África recentemente para mais de três semanas de exploração, observação da vida selvagem e tempo com a família: seus 
filhos Clay, de 14 anos, e Benji, de 10. Veja aqui como foi essa jornada por quatro países focada em sustentabilidade – além 
de insights sobre a experiência de fazer safáris em família. 
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 Dias 3-5  

BOTSUANA
Safáris e exploração no 

Little Vumbura Camp.

“A maioria das pessoas, é claro, 

quer conhecer os big five, mas 

Benji foi inflexível em ver os 

cupinzeiros. Temos tantas fotos 

dele com cupins! Acabamos 

descobrindo que esses insetos 

são cruciais para os ecossiste-

mas dessa região. Vê-los nos 

trouxe de volta à ideia do gran-

de e do pequeno. Os grandes 

animais – como elefantes e ri-

nocerontes – são importantes, 

mas cupins e insetos também 

são. Na sustentabilidade não 

é diferente: todas as nossas 

pequenas ações resultam em 

um grande impacto.” 

– Jessica Upchurch

“Mesmo sendo pequeno, você 

pode causar um grande impacto.”  

– Benji Upchurch

 Dia 5 

ZIMBÁBUE
Traslado para o Linkwasha 

Camp, da Wilderness Safaris, 

em uma concessão privada 

no canto sudeste do Parque 

Nacional de Hwange. 

“Um dos nossos guias favoritos 

aqui, Sam, nos disse que seu 

pai estava com vergonha de ter 

um filho trabalhando como guia. 

Porém, quando ele apareceu 

em casa como o primeiro dono 

de um veículo em sua aldeia, 

seu pai ficou imensamente 

orgulhoso. Ver Sam nos contan-

do emocionado sua história foi 

uma lembrança comovente do 

impacto positivo das viagens 

nas pequenas economias 

locais.”   – Matthew Upchurch 

 Dias 6-8 

ZIMBÁBUE
Safáris no Linkwasha Camp 

e experiências na comuni-

dade local.

“Foi muito poderoso ir até a vila 

e ver como a Wilderness Safaris 

atende às suas necessidades. 

Eles construíram um relaciona-

mento real com as aldeias locais 

e puderam trazer os jovens para 

o turismo.”   – Jessica

 Dias 8-11 

ÁFRICA DO SUL
Singita Sweni, Parque Nacional 

Kruger. O Singita foi fundado 

com o único propósito de con-

servar a vida selvagem. Hoje, 

o grupo ajuda a proteger mais 

de 400 mil hectares em toda a 

África e apoia as comunidades 

locais por meio de educação, 

empreendedorismo e treina-

mento ambiental projetados 

para minimizar a caça e pro-

porcionar oportunidades eco-

nômicas aos moradores.

“Nossos hóspedes têm acesso 

exclusivo a algumas das áreas 

selvagens mais intocadas do 

continente – um resultado 

direto do nosso compromisso 

de cem anos de proteger e pre-

servar a vida selvagem da Áfri-

ca para as gerações futuras. 

Trabalhando junto com nossos 

parceiros de conservação nas 

várias regiões onde operamos, 

somos capazes de alcançar 

sucessos extraordinários na 

proteção da vida selvagem e 

na cooperação com as comu-

nidades, o que, por sua vez, be-

neficia nossos hóspedes, que 

vivenciam a vida selvagem em 

todo o seu esplendor quando 

visitam nossos lodges.”  

– Luke Bailes, fundador e 

presidente do Singita

 
A partir do alto: zebras no 
Parque Nacional Kruger, Singita 
Sweni Lodge e Benji Upchurch 
no Singita Sweni.
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terra onde hoje fica o Giraffe Centre. Clay 

e Benji adoraram brincar com Dennis e 

Elizabeth. Vê-los rindo e superando sua ti-

midez enquanto a girafa olhava por cima de 

seus ombros foi maravilhoso!”  – Matthew

 Dia 17 

QUÊNIA
Traslado para o Masai Mara para as 

atividades da ME to WE. O programa 

incluiu uma visita ao WE College em 

Masai Mara, que permite aos estudan-

tes prosseguir no Ensino Superior, um 

passeio pelo Bogani Tented Camp e uma 

caminhada com um guerreiro massai 

para aprender sobre ervas medicinais, 

além de uma visita ao Hospital Baraka.

“As viagens da ME to WE geram mudan-

ças positivas e sustentáveis nas comuni-

dades com as quais trabalhamos, além 

da oportunidade de formar conexões ge-

nuínas e espontâneas com membros da 

comunidade que temos a honra de chamar 

de família. Eles recebem viajantes em suas 

casas e em suas vidas, convidando-os a ex-

plorar sua cultura da maneira mais imersi-

va possível. As comunidades parceiras da 

ME to WE já hospedaram mais de 40 mil 

viajantes desde 2002. Ao longo dos anos, 

as contribuições dos viajantes à empresa 

apoiaram diretamente a WE Charity na 

criação de duas clínicas médicas e de um 

hospital na região de Narok, no Quênia; 

na construção de três escolas secundá-

rias e uma faculdade, incluindo bolsas de 

estudo, fornecendo educação a 11,5 mil 

estudantes quenianos em 24 comunida-

des de Masai Mara; e em muitos outros 

projetos que criam impactos positivos 

ao redor do mundo.”  

– Roxanne Joyal, CEO da ME to WE

“A existência do Hospital Baraka significa 

que, pela primeira vez nesta área, as mulhe-

res que têm problemas na gestação têm um 

 Dias 11-15 

ÁFRICA DO SUL
Singita Boulders Lodge, às margens 

do Rio Sand, na Reserva de Sabi Sand. 

Leopardos, leões, rinocerontes, elefantes 

e muitas outras espécies podem ser vistos 

durante os safáris que partem desse lodge 

no extremo norte do país.

“Cada aspecto de como projetamos, cons-

truímos e operamos nossos lodges é guiado 

pela estrutura de sustentabilidade do One 

Planet Living, estabelecida pela organi-

zação social e de caridade Bioregional, 

sediada no Reino Unido. Esse compromisso 

engloba uma série de medidas que garan-

tem que o impacto na Terra seja pequeno. 

Tais medidas estão presentes em tudo: na 

cultura de nossa equipe, nas experiências 

cuidadosamente planejadas para os hós-

pedes, na nossa culinária com ingredientes 

locais, na geração de energia solar e nas ca-

deias de fornecimento sustentáveis. É uma 

cultura que se infiltra em todos os aspectos 

de nossas operações – dos gerentes-gerais 

às camareiras – e passa despercebida aos 

hóspedes.”  – Luke Bailes

“Uma grande iniciativa do Singita é a 

escola de culinária. Matthew e eu agora 

estamos apoiando um aluno dessa escola. 

Filantropicamente, fizemos contribuições 

por todo o trajeto desta viagem. Nossa 

filosofia é trabalhar com empresas que es-

tejam fazendo coisas incríveis que causam 

grandes impactos, por isso não precisa-

mos reinventar a roda. Podemos trabalhar 

com pessoas que já estão fazendo as 

coisas certas para satisfazer às verdadei-

ras necessidades do mundo.”  – Jessica

 Dia 15 

QUÊNIA
Traslado para Nairóbi, no Quênia, para 

o trecho de viagem da Micato Safaris, 

com início na Giraffe Manor, onde as 

girafas residentes ocasionalmente surgem 

com suas cabeças nas janelas do primeiro 

andar. O permanente compromisso da 

Micato com a sustentabilidade permeia tudo 

o que ela faz, desde o braço beneficente 

da empresa, a AmericaShare, até a ênfase 

de sua equipe nas melhores práticas am-

bientais (todos os diretores de safári são 

especialistas em vida selvagem formados 

em universidades). A Micato foi uma das 

primeiras empresas de safári no Quênia a 

reciclar garrafas plásticas de água e está 

mudando totalmente para o vidro. Além 

disso, para cada safári que vende, envia 

uma criança para a escola primária. 

“Durante nossos 50 anos de atividade, nos 

esforçamos para estabelecer parcerias com 

os camps e lodges de safári mais alinhados 

a nosso espírito ambiental.”  – Anna Pinto, 

diretora-executiva da Micato Safaris

 Dia 16 

QUÊNIA
Almoço com crianças assistidas na 

Giraffe Manor e uma visita ao Sheldrick 

Wildlife Trust. 

“Almoçamos com duas crianças a quem 

prestamos ajuda por meio da AmericaShare, 

Dennis e Elizabeth. Temos ajudado Dennis 

há nove anos e ele se formará no Ensino 

Médio neste ano. A ele é dada uma edu-

cação sólida, acomodação e alimentação. 

Uma das alegrias desse apoio é trocar car-

tas com as crianças, além de ver Dennis e 

Clay se enturmarem.”  – Jessica 

“Visitar a Giraffe Manor foi incrível, espe-

cialmente porque meu pai, Jesse, doou a 

 
Na página ao lado, em sentido horário, 
a partir do alto, à esquerda: Jessica 
Upchurch na Giraffe Manor, Clay e 
Benji Upchurch com um guerreiro 
massai e o Singita Boulders Lodge.

Benji na escola 
de culinária do 

Singita e a família 
no WE College.
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Apresentação de equipamen-

tos de lacrosse (esporte de 

equipe típico dos Estados 

Unidos) no Harambee Centre.

“Trouxemos uma doação de 

equipamentos de lacrosse 

para o Harambee Centre. Essa 

era uma das coisas que Clay 

realmente queria fazer. Pude-

mos brincar com as crianças lá 

também. Sempre acreditamos 

que uma bola é uma ótima 

maneira de as crianças intera-

girem no mundo.”  – Jessica

Visita ao Huru International, 

um programa do qual a 

Micato é um dos principais 

doadores. A organização 

fabrica e distribui absorventes 

higiênicos reutilizáveis para 

meninas, e ajudou 165 mil 

jovens a permanecer na escola 

durante sua menstruação.

“É muito estimulante para essas 

jovens ter acesso a esses recur-

sos e sentir que podem conti-

nuar com suas vidas.”  – Jessica

Pernoite no hotel Hemingways 

Nairobi, uma propriedade 

com 45 suítes em estilo de 

fazenda no subúrbio de Karen.

 Dia 23 

QUÊNIA
Visita a duas crianças 

recém-assistidas pela 

AmericaShare antes da 

partida para casa.

“Aproveitar um tempo tão va-

lioso juntos, como uma família, 

foi delicioso e memorável. 

Reduzimos o ritmo, tivemos 

almoços de duas horas e nos 

conectamos uns com os outros 

e com os que estavam à nossa 

volta. Foi mágico.”  – Jessica

“Desde criança, eu sentia que 

a África era mágica. Ver nossos 

meninos transformados pelo 

destino também foi mágico. Você 

deixa a África, mas a África nun-

ca deixa você.”  – Matthew  

Clay Upchurch no Ol 
Jogi Ranch e (abaixo) 

o corte de fita do 
Virtuoso Upchurch 

Learning Centre.

lugar para onde ir. Elas ainda 

podem fazer o parto em casa, 

que é o que muitas mulheres 

querem; mas, se houver neces-

sidade, contam com o hospital 

como suporte. Elas também 

podem ter um bom atendi-

mento pré-natal.”  – Jessica

 Dias 17-22 

QUÊNIA
O safári da Micato é retoma-

do no Ol Jogi Ranch. Entre as 

as fotos há uma da família com 

um elefante. 

“Minha escola tem um progra-

ma beneficente em que pode-

mos indicar organizações para 

doações. Eu amo os animais, e 

fiquei tão impressionado com 

o programa anticaça do Ol 

Jogi, For Rangers, que, quan-

do chegamos em casa, defendi 

a doação de US$ 3 mil para 

ajudar em seus esforços.” 

 – Clay Upchurch

 Dia 22 

QUÊNIA
Traslado para Mukuru, em 

Nairóbi, para a cerimônia 

de inauguração do Virtuoso 

Upchurch Learning Center.

“Há muito tempo minha famí-

lia acredita que a ferramenta 

mais poderosa para a mudan-

ça sustentável na África é a 

educação – não apenas dos 

nossos viajantes, mas também 

das comunidades dos lugares 

por onde viajamos. Por 

essa razão, para cada safári 

que vendemos, enviamos 

uma criança para a escola, 

através do Compromisso One 

for One da Micato. É por isso 

que nossa fundação sem fins 

lucrativos, a AmericaShare, 

se dedica à divulgação educa-

cional e comunitária. Nossos 

amigos do Virtuoso, inclusive 

Matthew e Jessica Upchurch, 

desempenharam um papel 

importante nesses esforços 

ao financiar uma sala de aula 

para alunos com necessidades 

especiais na favela de Mukuru, 

em Nairóbi, e ajudar crianças a 

frequentar a escola primária por 

meio do Micato-AmericaShare 

School Sponsorship Programme.

Sempre que os viajantes Virtuoso 

participam de um safári com 

a Micato, estão fazendo muito 

para apoiar os esforços educa-

cionais e de sustentabilidade 

na África.”  – Anna Pinto

PROMOÇÃO
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PROMOÇÃO

OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE

• MAIS TEMPO NA MONTANHA  
Abrace a paisagem no refúgio de montanha mais autêntico de Vail. O 
Grand Hyatt Vail convida os viajantes Virtuoso a aproveitar ao máximo cada 
momento nas Montanhas Rochosas do Colorado com uma quarta noite cor-
tesia. Esse refúgio de esqui oferece teleférico exclusivo, além de aluguel de 
esquis no local e compra de entradas com auxílio de um concierge. É a base 
ideal para aventuras na neve. Relaxe com um tratamento revigorante no spa 
alpino e saboreie suntuosas criações culinárias do mundo todo. Desfrute de 
música ao vivo e de uma cena social après-ski com vistas impressionantes 
da montanha no Fireside Lounge. Ao fim do dia, você pode se recolher em 
um dos 285 quartos bem equipados, com decoração moderna e sofisticada 
inspirada nas montanhas. 

Contate seu consultor de viagens Virtuoso para saber das tarifas. Disponível de 15 de novembro de 2019 a 14 de 
abril de 2020; reservas até 30 de setembro de 2019. Amenities exclusivas Virtuoso incluem crédito de US$ 100 
para uso no hotel; café da manhã para duas pessoas; upgrade de quarto, se disponível; early check-in e late 
check-out, caso disponível; e wi-fi cortesia. 

• LENDAS DO MEDITERRÂNEO 
Duas semanas de exploração no Mediterrâneo darão vida à cultura, à culinária 
e à cativante história da Itália, Croácia, Montenegro, Eslovênia e Grécia. Junte-se 
à Holland America Line e ao Virtuoso Voyages para este cruzeiro imersivo 
que começa em Roma. Ao longo do trajeto, você terá oportunidades para 
explorar um dia inteiro de visitas guiadas privativas em Roma, um tour do 
Game of Thrones em Dubrovnik, passeios de caiaque no Adriático, navegação 
na Baía de Boka, em Montenegro, pérolas escondidas na Península de Ístria e 
uma incursão aos subterrâneos de Nápoles para aprender sobre o passado 
romano e grego da região com um arqueólogo local. Com uma das companhias 
marítimas mais antigas do mundo, você desfrutará de ótimos restaurantes e 
novos locais de entretenimento, como o Music Walk e o World Stage, de dois 
andares. A bordo, confira a parceria com a BBC Earth: saiba como editar suas 
fotos e criar um filme para familiares e amigos com um especialista e não 
perca as atividades de bem-estar inspiradas em O, The Oprah Magazine. 

Tarifas Virtuoso Verandah a partir de US$ 1.880 por pessoa. O Koningsdam parte em 18 de outubro de 2019. 
Benefícios exclusivos Virtuoso Voyages incluem um jantar para duas pessoas no Pinnacle Grill e no Canaletto. 

• PRAZER NO GOLFO PÉRSICO   
O Bulgari Resort Dubai, de estilo mediterrâneo, está distante dos arranha-
-céus da cidade, em sua própria ilha. É o lar do exclusivo Bulgari Marina and 
Yacht Club, de um spa Sterling e de residências particulares, além de quar-
tos, suítes e villas. Situado a apenas dois minutos de carro do continente 
(basta atravessar uma ponte), esse oásis urbano não deixa ninguém passar 
vontade — vários restaurantes disputam a preferência dos gourmets e o 
beach club particular, La Spiaggia, seduz os adoradores do sol com sua lin-
da praia e a piscina ao ar livre. Caso os hóspedes desejem explorar ainda 
mais Dubai, o resort fica a poucos minutos do edifício mais alto do mundo, 
o Burj Khalifa, e do vasto Dubai Mall. Não é de espantar que o resort seja tão 
cuidadosamente elaborado quanto as melhores joias da Bulgari. Para um 
clima de romance, reserve a suíte para casal do spa, que tem uma piscina 
com vista para o mar folheada a ouro. 

Contate seu consultor de viagens Virtuoso para saber das tarifas. Disponível ao longo de 2019. Amenities 
exclusivas Virtuoso incluem crédito de US$ 100 para alimentos e bebidas; café da manhã para duas pessoas; 
upgrade, caso disponível; early check-in e late check-out, caso disponível; e wi-fi cortesia.
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é a nossa primeira vez em 
um lugar novo, que-
remos saber como os 
moradores locais pas-

sam as manhãs de sábado, onde 
encontrar aquele despretensio-
so carrinho de comida com os 
tamales mais incríveis de todos os 
tempos e qual é aquela rua fofa 
que vai nos fazer pensar seriamen-
te em morar lá para sempre. Em 
suma, nos apaixonamos por uma 
cidade por meio de seus melhores 
bairros. Pedimos aos escritores 
da Virtuoso Life que vivem e 
trabalham ao redor do mundo 
para compartilhar aqui os segredos 
de suas vizinhanças favoritas. Nas 
próximas páginas, eles contam 
por que amam esses bairros e nós 
damos nossas dicas de como você 
pode descobrir cada um deles por 
sua própria conta. 

se

Uma volta ao 
mundo em 13 dos

bairros mais legais 
de algumas cidades

NOSSOS BAIRROS FAVORITOS
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que é melhor do que a cremosa 
salmorejo (sopa de tomate fria) 
e os sanduíches grelhados é 
sentar-se nas mesas ensolara-
das da calçada para ver o movi-
mento das pessoas na rua. 

15h: Esse bairro cheio de bouti-
ques é o sonho de todo amante 
das compras. Descubra péro-
las da moda escandinava na 
Grandpa, encontre produtos na-
turais para a pele na L:a Bruket, 
admire a prestigiada cerâmica 
e vidraria no showroom da es-
tilista Carina Seth Andersson 
e compre sandálias e bolsas 
italianas na ATP Atelier.

18h: Termine o dia com um 
gim-tônica no intimista Bar 
Agrikultur. Os gins servidos ali 
vêm de uma destilaria no pró-
prio Södermalm, e os pratos in-
ventivos – como carne de veado 
curada e brotos de ervilha com 
ovas de bacalhau – espelham as 
estações escandinavas. 
         – Ingrid K. Williams 

ESTOCOLMO É NATURAL-
mente descolada, e em nenhum 
lugar o jeito de viver sueco é tão 
marcante como nesse distrito 
insular do sul da cidade. Tudo 
ali é tendência, mas o que torna 
Södermalm atemporal são suas 
joias escondidas, do campo de 
bocha ao lado do canal, aberto 
apenas nos meses mais quentes, 
às pequenas lojas de antigui-
dades com surpreendentes 
seleções de vinil escondidas nos 
porões. Veja aqui como passar 
um dia explorando o bairro 
como se fosse um morador.

11h: Comece pela pitoresca 
orla norte, no Fotografiska, 
um museu de fotografia onde 
mostras contemporâneas de 
artistas como Irving Penn e 
Charlotte Gyllenhammar são 
consideradas um roteiro obri-
gatório entre os södermalmers 
mais perspicazes.

13h: Almoce no Café Pascal – a 
única coisa dessa nova padaria 

FICAR Fazer o check-in no Lydmar Hotel – uma propriedade com 

46 quartos numa ilha em frente ao bairro de Södermalm – é como 

se mudar para sua própria casa em Estocolmo, decorada com 

bom gosto. Quartos duplos a partir de US$ 396, incluindo café da 

manhã e crédito de US$ 100 para as refeições.

Em sentido horário, 
a partir do alto, à es-
querda: loja Grandpa, 
prato do Bar Agrikultur, 
vista de Estocolmo e 
pausa para lanche em 
Södermalm. Na página 
ao lado: Café Pascal.
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ficam os Cines Verdi e Verdi 
Park, que passam filmes nas 
versões originais, em vez de 
dublados, como no resto da 
cidade; restaurantes como o 
(meu favorito) Somodó, cujo 
chef japonês apresenta uma 
visão criativa da culinária 
mediterrânea; e o belíssimo 
café SlowMov, um dos pou-
cos lugares em Barcelona 
que servem café coado (e 
torram os próprios grãos). 

 – Jeff Koehler 

tempo local me faz voltar 
semana após semana. Os 
moradores abastecem suas 
despensas com produtos 
do mercado de alimentos 
Llibertat, de 131 anos, enquan-
to as famílias se reúnem em 
torno dos balcões de már-
more das bodegas Quimet 
e Lo Pinyol para um vermu-
te antes do almoço, aos 
sábados. Mesmo com toda 
a sua tradição, Gràcia é um 
pouco moderna também: ali 

secos a bolsas vintage. O 
turismo de massa causou 
mudanças substanciais em 
algumas partes de Barce-
lona ao longo da última 
década, mas, curiosamente, 
Gràcia conseguiu manter 
sua identidade, seu forte 
orgulho catalão e sua atmos-
fera de cidade pequena.

Eu moro em Barcelona há 
mais de 20 anos, e o equilíbrio 
que Gràcia proporciona de 
sentir-se global e ao mesmo 

DE CERTA FORMA, BAR-
celona é uma coleção de pe-
quenas cidades aglutinadas 
no século 19 em torno da 
construção do Eixample, 
um bairro planejado que se 
espalhou a partir da Cidade 
Velha medieval. Ao norte 
fica a Vila de Gràcia, com 
suas ruas estreitas, praças 
que funcionam como 
playgrounds e pequenas 
lojas especializadas que 
vendem de tudo, de grãos 

Sabor vintage com uma pitada de ar cosmopolita

FICAR  Localizado no Passeig de Gràcia – a avenida que liga o 

centro da cidade ao bairro homônimo –, o Majestic Hotel & 
Spa, com seus 271 quartos, atrai os hóspedes com sua co-

zinha catalã, o bar na cobertura e a extensa coleção de arte 

espanhola. Quartos duplos a partir de US$ 380, incluindo 

café da manhã e crédito de US$ 100 para jantar.

NOSSOS BAIRROS FAVORITOS
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Dicas de Gràcia 
Pedindo um café: Un tallat (expres-

so com uma camada de leite) no 

Café Salambó.

Bons para o happy hour: Bobby Gin, 

Old Fashioned Gin Tonic & Cocktail 

Bar e Elephanta têm os gintònics. 

Não perca: A Festa Major de Gràcia, 

em agosto, é um dos melhores festi-

vais de rua de Barcelona. 

Para postar no Instagram: a reno-

vada Casa Vicens, o primeiro projeto 

residencial de Gaudí – foto de capa 

desta edição.

Em sentido horário, 
a partir do alto, à
esquerda: Casa 
Vicens, um gintònic 
do Elephanta, Plaça 
de la Vila de Gràcia e 
delícias do Lo Pinyol. 
Na página ao lado: 
produtos do mercado 
de Llibertat.
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IR Os consultores de viagem podem contratar a Windows 

to Japan, uma conexão Virtuoso em Quioto, para persona-

lizar um tour guiado pelo Caminho do Filósofo, que pode 

incluir visita à galeria de um colecionador de cerâmicas e 

degustação de saquês.  K
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Chuva de sakura (flor 
de cerejeira) no 
Caminho do Filósofo. 

NOSSOS BAIRROS FAVORITOS

BOM PARA: Encontrar natureza 
e solitude no meio da cidade.

Uma maneira perfeita de co-
nhecer os bairros de Quioto 
é percorrer o Caminho do Fi-
lósofo, um sereno percurso de 
quase 2 quilômetros de ex-
tensão que leva os viajantes da 
fervilhante área da Sakyo-Ku 
até o bairro histórico de 
Higashiyama. Ladeado por 
um canal decorado com ce-
rejeiras, o trajeto oferece um 
vislumbre da rica cultura da 
cidade. Comece no Pavilhão 
de Prata (lar de um impres-
sionante jardim zen) e siga o 
curso da água; dependendo da 
estação, a paisagem promete 
chuvas de pétalas de f lores de 
cerejeira ou chão forrado de 
folhas de bordo, vermelhas 
como o fogo. O caminho pode 
parecer curto, mas placas de 
sinalização convidam a uma 
série de desvios para visitar 
templos, oficinas de artistas, 
casas de chá e lanchonetes.   
     – Gayle Keck
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BOM PARA: Sentir-se no meio 
de todo o agito. 

Quando me mudei dos subúr-
bios da Cidade do Cabo para 
um arranha-céu na Adderley 
Street, alguns anos atrás, minha 
decisão provocou mais do que 
surpresa – o Central Business 
District costumava ser uma área 
a ser evitada depois de escurecer. 
Graças à constante revitalização 
ocorrida nos últimos dez anos, o 
colorido e sempre movimentado 
CBD é agora a minha parte favo-
rita da cidade. Há muita varie-
dade, desde os novos cafés que 
abrem todos os meses nas ruas 
Buitenkant e Harrington (não 
perca o Swan Café e o Belly of 
the Beast) até os chamados para 
as orações muçulmanas que 
ecoam das reluzentes mesquitas 
do bairro de Bo-Kaap. As impres-
sionantes construções inglesas e 
holandesas da região têm grande 
probabilidade de abrigar tanto 
uma chocolataria artesanal (olá, 
Honest Chocolate) quanto uma 
lanchonete de comida para via-
gem com fila na porta. O CBD 
é a área mais diversificada e 
dinâmica da Cidade do Cabo. 
E seu coração pulsante.  

– Sarah Khan

NAVEGAR  Passe um tempo na CBD 

antes de embarcar no Nautica, 

para 684 passageiros, da Oceania
Cruises. A viagem de 15 dias que 

parte da Cidade do Cabo (ida e 

volta) inclui escalas em outros 

lugares da África do Sul, assim 

como na Namíbia e em Moçam-

bique. Saída em 6 de janeiro de 

2020; a partir de US$ 3.499.

FICAR  O InterContinental Sydney 
Double Bay, com 140 quartos, 

promete um lugar descontraído 

para passar a noite. Situado a 

5 minutos de carro de Kings 

Cross, é o único hotel de luxo da 

cidade fora do Central Business 

District. Quartos duplos a partir 

de US$ 158, incluindo upgrade 

(caso disponível) no momento 

da reserva, café da manhã e 

crédito de US$ 100 para jantar.

dica “A Macleay on Manning é uma loja fantástica que oferece itens incomuns e ecléticos de 

todo o mundo – joias, fragrâncias, material de escritório e muito mais. É sempre um ótimo lugar 

para espiar.” – Stuart Reay, consultor de viagens Virtuoso em Sydney

BOM PARA: Criadores de ten-
dências em busca de lugares 
descolados e cafés com matcha. 

Kings Cross é uma pequena 
área no centro da cidade com 
um passado escandaloso (é a 
antiga zona de meretrício de 
Sydney) e uma animada vida 
noturna. Para uma exploração 
diurna, junte-se aos locais 
que passeiam com seus pugs 
e tomam café no Mercado de 
Orgânicos do bairro. Perto dali, 
a Macleay Street é o coração da 
moda, com lojas cheias de perfu-
mes autorais, pratos Fornasetti 
e toalhas Missoni, além dos 
coloridos arranjos f lorais da 
Grandiflora. Os bons de prato 
adoram o tagliatelle com ragu 
de peito bovino do Fratelli 
Paradiso, o sorvete de chá verde 
do Cho Cho San e o coquetel 
Rum Blazer do The Roosevelt. 
Uma coisa é certa: você não vai 
sair de Kings Cross com fome.   

– Susan Skelly

A partir do alto: Grandi-
flora, em Kings Cross, e 

influência vitoriana no 
CBD da Cidade do Cabo.
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de uma suculenta entraña (mús-
culo do diafragma), acompa-
nhada de um aveludado Malbec 
argentino da adega de 14 mil 
garrafas do restaurante.

16h: Visite o Museu de Arte 
Latino-Americana de Buenos 
Aires (Malba) para ver mais 
de 200 obras de arte de ícones 
como Frida Kahlo, Diego Rivera 
e Antonio Berni.

20h: Depois de jantar no Proper, 
alojado em uma antiga mecâ-
nica automotiva, siga até o bar 
subterrâneo Uptown & The 
Bronx para provar um pouco da 
coquetelaria portenha. Aqueles 
que gostam de dançar tango 
podem misturar-se aos locais 
no La Milonguita.  

– Nora Walsh

NENHUMA NOITE EM 
Buenos Aires está completa sem 
uma parada em Palermo. Esse 
bairro de quase 20 quilômetros 
quadrados une o melhor da 
cidade em vários microbairros 
cheios de locais divertidos e vida 
noturna vibrante. Veja aqui uma 
maneira de aproveitar o dia e a 
noite no bairro mais empolgante 
da capital argentina. 

11h: Seu consultor de viagens 
pode contar com a Mai1O, uma 
conexão Virtuoso na Argen-
tina, para personalizar uma 
série de sofisticadas atividades 
em Palermo. Uma ideia: visite 
o arborizado Palermo Viejo 
com a fashionista Catalina 
Sánchez Barrenechea. Ela tem 
acesso privilegiado aos ateliês 
do artista Leandro Erlich e da 
joalheira Inés Bonadeo, além 
de boutiques artesanais como 
Arte Étnico Argentino e 
Casa Ayma, conhecidas pelos 
tecidos e objetos feitos à mão. 

13h: Para uma verdadeira 
parrilla, siga para o Don Julio 
e peça empanadas fritas, além 

dica “Não perca o Mercado de 
Pulgas, um ótimo lugar para en-

contrar móveis antigos. Depois, 

tire uma foto na frente do mural 

de Frida Kahlo e passeie pelos 

parques públicos de Palermo.” 

– Sofia de Kemmeter, consultora 

de viagens Virtuoso, Buenos Aires

Em sentido horário, a 
partir do alto: Arte Étnico 
Argentino, um passeio em 
Palermo e o Malba. Y
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Em sentido horário, a 
partir do alto: centro de 
Mumbai no horizonte, 
Taj Mahal Tea House e 
Kulture Shop.

A MAIORIA DOS VISITANTES 
de Mumbai concentra-se na 
parte sul da cidade, onde ficam 
os principais monumentos e 
as grandes avenidas. Justo. Mas 
tire um dia para o subúrbio 
de Bandra West, no litoral 
norte, com seus restaurantes da 
moda, lojas de produtos locais
e grandes chances de cruzar 
com os astros de Bollywood. 
Aqui está um dia ideal de pas-
seio pelo bairro: 

11h: A principal atração da Taj 
Mahal Tea House é a extensa 
lista de chás, mas a comida tam-
bém vale a pena. Prove o sanduí-
che de frango com manteiga ou 
a salada de kebab de cordeiro.

14h: Passeie pelas antigas vilas 
de pescadores de Chimbai e 
Ranwar antes de ir para a filial 
da Kulture Shop, um coletivo 
de artistas e designers gráficos 
indianos que vendem gravuras 
emolduradas e sacolas.

18h: A Bandstand Promenade é 
onde todos em Bandra conver-
gem para o pôr do sol. Caminhe 
ao longo da orla até Castella de 
Aguada (Forte de Bandra) para 
ter uma vista impressionante da 
ponte de Bandra-Worli Sea Link 
e do horizonte de Mumbai.

20h: O chef canadense Kelvin 
Cheung é um dos mais concor-
ridos em Mumbai: as reservas 
para o brunch de domingo no 
Bastian devem ser feitas com 
antecedência. Já o bar One 
Street, no andar de cima, é o 
local ideal para moscow mules 
apimentados.  – Sarah Khan

FICAR O ícone Taj Mahal Palace, Mumbai, com 543 

quartos, tem vista para o Portal da Índia. Fica a 45 

minutos de carro ao norte de Bandra West, mas 

o hotel pode providenciar um carro particular com 

motorista. Quartos duplos a partir de US$ 242, 

incluindo café da manhã e crédito de US$ 100 

para uso no hotel.
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SE EU ESTIVESSE DIRIGINDO
meu próprio filme, faria uma 
comédia romântica no West 
Village, por causa de seu 
reluzente otimismo. As ruas 
de paralelepípedos do bairro 
lembram uma época em que 
ele parecia o centro da cultura 
global, dos clubes de jazz dos 
anos 1920 aos artistas boêmios 
que se destacaram na década de 
1960. O West Village parece um 
set de filmagem (as locações 
das séries Friends e Sex and the 
City ainda atraem multidões), e 
também convida os visitantes 
à descontração. E sim, aquelas 
belas ruas são um pouco desor-
denadas, criadas antes da planta 
de Manhattan estruturada 
em 1811 – não é estranho você 
vir parar na esquina das ruas 
4 e 10, ou seja, números não 
sequenciais que aqui podem 
perfeitamente se encontrar. 

Alguns dos meus passatem-
pos favoritos no West Village: 
caminhar pelas ruas Perry, 
Charles e West 11th, cheias de 
árvores e edifícios feitos com 
pedras marrons; folhear livros 
na Three Lives & Company; to-
mar um café da manhã francês 
na Buvette; encontrar cartões 
de lembrança na Greenwich 
Letterpress; e comprar carame-
los de sal marinho na Varsano’s 
Chocolates. Fala-se muito de 
uma velha Nova York em vias 
de desaparecimento; embora o 
West Village não esteja imune 
às possíveis transformações no 
futuro, seu charme perdura. 

 – Annie Fitzsimmons

Na cidade que nunca 
dorme, este canto com 
certeza é um sonho

Pedindo um café: 
Um macchiato no 

Bluestone Lane, de 

inspiração australiana.

Leve para casa: Um 

pequeno (ou grande) 

tesouro da loja de 

antiguidades The 

Upper Rust.

Onde você deveria 
estar às 20h: Espe-

rando sua mesa no 

Café Cluny.

Só os moradores 
conhecem: O melhor 

show noturno da ci-

dade é o do piano-bar 

Marie’s Crisis.

Em sentido horário, a 
partir do alto: Three 
Lives & Company, café 
da Buvette e uma rua 
do West Village per-
feita para passear.

DICAS DO 
WEST VILLAGE 

FICAR Popular ponto de encontro local desde que foi aberto por 

Robert De Niro, em 2008, o Greenwich Hotel, com 88 quartos, 

é um refúgio em estilo residencial em Tribeca, poucas quadras 

ao sul. Quartos duplos a partir de US$ 595, incluindo café da 

manhã e crédito de US$ 100 para uso no spa.
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SIM, OS HIPPIES DE PÉS 
descalços agora compartilham 
o Abbot Kinney Boulevard 
com executivos que dirigem 
carros elétricos da Tesla, mas 
Venice ainda é o bairro mais 
legal dos Estados Unidos. É a 
Califórnia clássica, com uma 
mão segurando uma prancha 
de surfe e a outra apontando 
para o futuro. Food trucks 
gourmet (o Kogi Truck, do 
chef Roy Choi, é o favorito 
de todos), motos elétricas, 
Snapchat – todos começa-
ram aqui. E se você já comeu 
couves-de-bruxelas grelha-
das com bacon, isso também 
é Venice (o Gjelina é um dos 
pioneiros dessa combina-
ção). Hippie-chique? Não 
exatamente. Mas mudanças 
podem ser deliciosas.   

– David Hochman

FICAR Siga para o norte na Pa-

cific Avenue até a vizinha Santa 

Monica em direção ao Fairmont 
Miramar Hotel & Bungalows, 

que do alto de um promontório 

exala o clássico estilo do sul da 

Califórnia em seus 297 aparta-

mentos. Quartos duplos a partir 

de US$ 599, incluindo café da 

manhã e crédito de US$ 100 

para jantar ou uso no spa.

QUANDO QUERO SENTIR 
que estou em uma cidade uni-
versitária sem sair da cidade, 
vou para o sul, em direção ao 
Hyde Park, que combina diver-
são inteligente com bom design
e diversidade racial. Lar do 
edifício em estilo gótico inglês
da Universidade de Chicago, 
Hyde Park cresceu com a Feira 
Mundial de 1893, que deixou 
como legado o Museu da Ciên-
cia e Indústria. Os planos para 
o futuro Centro Presidencial 
Obama têm atraído novos 
vizinhos, como o moderno 
restaurante americano Mesler 
e o bar Bibliophile, onde os 
coquetéis são inspirados em 
clássicos da literatura.   
                   – Elaine Glusac

FICAR Situado no coração da 

cidade, o Langham Chicago, 

com 316 quartos, ocupa o topo 

do arranha-céu de Mies van der 

Rohe que se ergue ao lado do 

Lago Michigan. Quartos duplos 

a partir de US$ 383, incluindo 

café da manhã e crédito de 

US$ 100 para uso no hotel. 

dica “Para conhecer a ver-

dadeira culinária do sul dos 

Estados Unidos, vá ao Virtue 
Restaurant & Bar. Os tomates 

verdes fritos são obrigatórios.”

– Agnes D’Astice, consultora 

de viagens Virtuoso, Chicago

A partir da esquerda: 
um passeio em Venice, a 
hospitalidade sulista do 
Leon’s e a Universidade 
de Chicago.

em bares de vinhos naturais, 
padarias, destilarias artesa-
nais e restaurantes elogiados, 
entre eles a casa de frutos do 
mar de estilo sulista Leon’s 
Fine Poultry & Oyster Shop e 
o francês recém-inaugurado 
Maison.   – Peggy Loftus 

IR Conheça três dos lugares 

mais charmosos do sul dos 

Estados Unidos – Savannah, 

na Geórgia; Hilton Head, na 

Carolina do Sul; e Charleston – 

no tour de 8 dias da Tauck. O 

roteiro tende para as atrações 

históricas, mas incorpora bas-

tante tempo livre para explorar 

a região. Saídas em diversas 

datas, de 6 de setembro de 

2019 até 22 de outubro de 

2020; a partir de US$ 3.690. 

AGORA QUE A ESTRELA DA 
Charleston histórica voltou a 
brilhar, muitos dos tipos cria-
tivos por trás da florescente 
cena gourmet, das muitas ga-
lerias de arte e da arquitetura 
meticulosamente conservada 
dessa cidade da Carolina 
do Sul estão levando seus 
talentos para um pouco mais 
ao norte da península. North 
Central é um bairro particu-
larmente emergente, onde 
chefs, designers e arquitetos 
têm transformado velhas fa-
chadas do início do século 20 
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O mercado de alimentos 
mais antigo de Paris, o Les 
Enfants Rouges, ainda 
funciona ali. E, depois que 
a realeza deixou o bairro 
após a Revolução Francesa, 
o Marais tornou-se um en-
clave para artistas boêmios. 
Hoje, é o lar de alguns dos 
museus mais adorados da 
cidade, como o Centro 
Pompidou, o Museu Picasso 
e o Museu Carnavalet. Pa-
risienses descolados vão ao 
bairro em busca de algumas 
das melhores casas notur-
nas, bares gays e boutiques 
vintage da cidade. Aos do-
mingos a região geralmente 
fica livre de carros – sempre 
que volto à cidade, é uma 
das minhas oportunidades 
preferidas para dar uma de 
flâneur (a palavra francesa 
para “errante”).  

– Kimberley Lovato

FOI A PLACE DES VOSGES – 
jardim palaciano do século 17
e mais antiga praça oficial 
planejada de Paris – que me 
levou ao Marais na minha 
primeira viagem à capital 
francesa, há 25 anos. Com a 
pequena ajuda de uma noite 
de dezembro romântica e 
cheia de neve, foi amor à 
primeira vista. Situadas na 
margem direita do Sena, as 
ruas estreitas do Marais atra-
vessam o terceiro e o quarto 
arrondissements da cidade de 
uma forma que implora pelo 
livre vagar. Não há grandes 
avenidas arrebatadoras ali; 
o Marais parece a Paris de sé-
culos atrás, com uma notável 
coleção de edifícios medievais 
e de estilo renascentista.

Antes de atrair os aristo-
cratas, o Marais foi um pân-
tano e, em seguida, o bairro 
judeu da cidade, no século 13. 

IR Mergulhe no Marais no tour a pé de meio dia da Urban Adventures.

Aulas de história, paradas em confeitarias, desvios para a Place 

des Vosges e degustação de vinhos estão na programação. Pas-

seios de quatro horas disponíveis todos os dias (exceto aos 

domingos), a partir de US$ 100.

Não há melhor lugar para se perder

Dicas do Marais
Pedindo um café: Qualquer 

coisa do Boot Café, a menor 

cafeteria da cidade.

Bom para o happy hour: Les 

Nautes, no Quai des Célestins, 

na margem do Sena.

Leve para casa: Uma sacola 

da elegante loja-conceito Merci.

Só os moradores conhecem: 
Os pátios do Le Village Saint-

-Paul estão repletos de algu-

mas das melhores lojas de 

antiguidades e galerias de arte 

do bairro.

Em sentido horário, a partir 
do alto, à esquerda: um 
descontraído almoço no 
Marais, a Place des Vosges 
e acessórios da Merci.
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Viajantes que tenham apenas 
um dia para explorar Coyoacán
devem fazê-lo no fim de se-
mana, quando as praças de 
Jardín Centenario e Jardín 
Hidalgo ganham vida: palha-
ços, marionetistas e músicos 
se apresentam; os vendedo-
res oferecem todo tipo de 
brinquedos irresistíveis, mas 
facilmente quebráveis; e ca-
sais recém-casados emergem 
da igreja de San Juan Bautista, 
do século 16.  

– Brooke Porter Katz  

sua beleza me tirou o fôlego. 
Depois de passar um dia es-
crevendo – muitas vezes na pa-
daria orgânica Ruta de la Seda 
ou na Galatea Panadería & 
Bistro –, eu geralmente fazia 
um desvio ao voltar para o 
apartamento de nossa família 
apenas para descobrir uma 
rua pitoresca ou um parque 
que eu não sabia que existia. 
Às vezes eu acabava na aveni-
da arborizada Francisco Sosa, 
onde prédios antigos abrigam 
lojas, cafés e centros culturais. 

anos depois, a artista Frida 
Kahlo nasceu e viveu seus 
últimos dias ali. Sua residên-
cia, conhecida como Casa 
Azul, agora está maravilho-
samente preservada como 
um museu. Desde então, o 
bairro passou a atrair mais 
artistas e intelectuais (entre 
eles o poeta Octavio Paz e a 
atriz Dolores del Río), e mui-
tos ainda residem no local.

Recentemente, eu vivi em 
Coyoacán por um ano e, por 
mais sentimental que pareça, 

EMBOR A SEJA TECNICA-
mente parte da Cidade do 
México, Coyoacán parece 
um pequeno refúgio – e 
não apenas porque fica a 25 
minutos de carro ao sul do 
Zócalo. Lá o ar é mais fresco, 
as ruas são mais calmas e a 
história é rica desde a época 
de Hernán Cortés, que cons-
truiu sua sede em Coyoacán 
durante a conquista espa-
nhola, antes de declará-la a 
primeira capital da Nova Es-
panha, em 1521. Quase 400 

Cultura e criatividade no berco de Frida Kahlo

FICAR Situado no Paseo de la Reforma, na capital mexicana, 

o Four Seasons Hotel, Mexico City tem 240 quartos em 

torno de um pátio exuberante. O hotel é o lar do Fifty Mils, 

um dos melhores bares da cidade. Quartos duplos a partir 

de US$ 295, incluindo café da manhã e um almoço ou jan-

tar para duas pessoas.

Dicas de 
Coyoacán
Pedindo um café: 
Qualquer coisa da 

cafeteria que fica no 

OFCA Centro Cultural.

Bom para o happy 
hour: Mezcalero, 

um bar que tem 

uma grande sele-

ção de mezcal.

Para postar no 
Instagram: A Plaza 

Santa Catarina, em 

Francisco Sosa. Há 

uma igreja amarela 

nessa praça cheia 

de árvores ador-

nadas com papel 

picado brilhante. 

Só os moradores 
conhecem: Tamales 

Chiapanecos María 

Geraldine, ao lado da 

igreja de San Juan 

Bautista, barraca de 

fim de semana que 

vende os melhores 

tamales da região.
A Casa Azul de Frida 
Kahlo e (no detalhe) uma 
praça em Coyoacán.
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Souvenir

PURA SOBRECARGA DE SENTIDOS

Fascinante, colorida e ao mesmo tempo supermoderna e rica em tradições, a Cidade do México é o sonho de um diretor de 
arte. Cenas inspiradoras chamaram minha atenção a todo momento, da arquitetura contemporânea da Casa Luis Barragán 
às flores frescas que decoravam o Mercado de Jamaica. Na hora das compras, procurei itens que me lembrassem os tons 
vibrantes da cidade: no mercado de artesanato La Ciudadela, encontrei bichos de pelúcia para o bebê recém-nascido de 
um amigo e um olho de Deus (espécie de mandala mexicana); na Utilitario Mexicano, loja de design minimalista no bairro 
de Juárez, carimbos de madeira. Além disso, é claro, comprei um pouco de mezcal, o amado destilado do país. Todas as pes-
soas que eu e meu marido conhecemos foram simpáticas e receptivas – um morador nos disse que os mexicanos preferem 
viver “em voz alta”. O ambiente reluzente à nossa volta parecia ser a melhor representação desse espírito.  

– Korena Bolding Sinnett, diretora de arte associada

DICA: Assista a uma partida de futebol no enorme Estádio Azteca, que acomoda 87 mil pessoas. A variedade de opções de comida e bebida – tortas, 
biscoitos de merengue e micheladas, para citar algumas – deixará felizes até os que não são muito fãs de esportes.

CIDADE DO MÉXICO
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Achados da Cidade do México:
miniatura de leão, olho de Deus 
e bandeiras de papel picado 
do La Ciudadela; carimbos da 
Utilitario Mexicano; e mezcal 
da Las Garrafas.

VIRTUOSO LIFE56



Maldivas

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

A vida é curta.

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

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

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



Apenas o melhor

O Virtuoso dá um novo sentido às viagens personalizadas. 
É por isso que os consultores de viagens Virtuoso não 

somente planejam viagens: eles as aprimoram – com créditos 
para uso nos hotéis, upgrades de quarto cortesia e toques 
personalizados que tornam cada experiência excepcional. 

Encontre o consultor de viagens perfeito para você no catálogo 
de membros Virtuoso, disponível em virtuoso.com.


