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Experiências de viagem 
que levam você para além do óbvio 

SHOW
O MUNDO É UM

Safári no Zimbábue + Adorável Islândia + Hotéis Novos e Imperdíveis 



O QUE FASCINA VOCÊ?

É o acesso aos bastidores? Um quarto com vista perfeita? 
Visitas guiadas particulares? Os consultores de viagens 
Virtuoso querem impressionar você o tempo todo. Quanto 
mais conhecerem seus gostos e preferências, mais eles 
poderão incluir em sua jornada os detalhes que fazem toda a 
diferença – e tornar sua próxima viagem a melhor de todas. 

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

UANDO SE TRATA DE TURISMO DE ALTO NÍVEL,
não é difícil encontrar exemplos de viagens 
cheias de momentos de cair o queixo. Mas, ao 
longo da última década, viajantes experientes 

começaram a buscar algo mais, trocando o impacto e a 
exuberância por atividades imersivas e com propósito. 
Enquanto alguns podem reclamar que palavras de efeito 
como “experiência” e “autêntico” são usadas em dema-
sia a ponto de perder seu significado, esse movimento 
tem a ver com conexão – com um lugar, com uma cultu-
ra, com outras pessoas –, e isso não é nada irrelevante.

Surpreender-se com algo não significa necessaria-
mente gastar muito dinheiro (embora algumas expe-
riências certamente tenham preços elevados). Pode ser 
uma descoberta inesperada, uma refeição memorável, 
um encontro casual ou até mesmo uma vista incrível. 
Aqui estão algumas dicas de como ter um momento 
especial sempre que viajar:

1. APENAS VÁ. O que você está esperando? Faça a 
viagem. A vida é curta e, convenhamos, você não 

está ficando mais jovem. “O tempo é um presente”, diz 
minha querida amiga Anne Scully, executiva de uma 
agência de viagens Virtuoso. “Faça sua viagem dos 
sonhos agora e, se tiver sorte, poderá aproveitar ainda 
mais, porque seus sonhos não são finitos.”

2. CONTRATE UM PROFISSIONAL. Tudo começa 
com um ótimo itinerário. Seu consultor pode 

ajudá-lo a organizar sua lista de desejos e traçar um 
plano – não apenas para a viagem da sua vida, mas para 
uma vida inteira de viagens feitas sob medida para 
você. As conexões de nossos consultores ao redor do 
mundo proporcionam experiências Virtuoso, como 
acessos privilegiados e oportunidades que a maioria 
dos viajantes nem sabe que existem. 

3. DEIXE SEU CE-

LULAR DE LADO. 
E tenho dito. É impos-
sível desfrutar de um 
momento quando 
você não está dando 
atenção a ele.

 4. SIGA O FLUXO. 

Mudanças es-
pontâneas de planos – 
ou não ter plano nenhum – proporcionam algumas 
das melhores lembranças. Ao visitar um destino, sou 
a favor de um desvio não programado para um café 
ou um bar. Mesmo atrasos causados pela chuva não 
devem amortecer seu espírito: quando eu estava com 
amigos em Nova Orleans para o Mardi Gras, uma 
chuva que durou o dia todo atrapalhou nossos planos, 
forçando-nos a usar sacos de lixo como roupa de chuva. 
É uma das minhas lembranças favoritas, apesar de 
um pouco enevoada, já que nos escondemos no Old 
Absinthe House, com coquetéis, risadas e nenhum 
lugar aonde ir.

5. TENHA GRATIDÃO. Essa é uma boa lição de vida 
em geral, mas particularmente quando se viaja. 

O executivo da agência de viagens Virtuoso, David 
Lowy, é um mestre na arte do entusiasmo. Quando 
estamos juntos, perco a conta do número de vezes que 
ele para e exclama: “Isso não é o melhor de tudo? Não 
é fantástico?”. O foco no positivo é contagiante: você 
não apenas será mais feliz como também fará felizes 
seus companheiros de viagem.

Aqui está uma vida inteira de momentos incríveis, 
aonde quer que você vá.

DIRETORA EDITORIAL E  
VICE-PRESIDENTE DE CONTEÚDO

Surpreenda-se
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“Minha primeira visão de 
Machu Picchu do trem 

Belmond Hiram Bingham. 
Estava além de qualquer 

coisa que eu pudesse 
imaginar – senti como se 

pudesse tocar o céu.”

“ ”
MEU MOMENTO ESPECIAL 

NUMA VIAGEM É... 

“Uma surpresa 
durante um cruzeiro 

pelo Rio Sena, quando 
vi a Torre Eiffel 

iluminar a noite.”

“Um nascer do sol inesquecível 
do topo do Templo IV no 

Parque Nacional de Tikal, na 
Guatemala.” – E.B.

ESTILO EM PALHA:  
As bolsas de vime da Bembien 
são feitas à mão por artesãos 

de todo o mundo, e 10% da renda 
vão para as comunidades locais. 

Bolsa Stella, US$ 185, bembien.com.  

Virtuoso® é a rede líder no mundo de agências de turismo de alto padrão e viagens de experiência. Esta organização, acessível apenas por meio de convite, compreende mais de 1.000 agências de turismo parceiras, com mais de 17.500 consultores de viagens qualificados em 
mais de 50 países da América do Norte, América Latina, Caribe, Europa, Ásia-Pacífico, África e Oriente Médio. Valendo-se de suas excelentes relações com 1.700 dos melhores hotéis, resorts, companhias aéreas e marítimas, agências de viagens e destinos do mundo, a rede pro-
porciona a seus clientes cortesias exclusivas, experiências únicas e acessos privilegiados. Para uma assinatura, por favor entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso. Todos os preços e roteiros aqui descritos estão sujeitos a disponibilidade e podem sofrer alterações 
e restrições. Os preços são por pessoa, em ocupação dupla, em dólares americanos, e não incluem taxas, salvo quando informado. Os editores não assumem nenhuma responsabilidade pelas reproduções aqui contidas. Os editores não assumem nenhuma responsabilidade por 
artes, imagens, ilustrações ou manuscritos não requeridos e/ou registrados. Nada poderá ser reimpresso em partes ou no todo sem o consentimento por escrito dos editores. Para reimpressões de alta qualidade, entre em contato com YGS Group no telefone +1 717/399-1900 ext. 
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com. Para deixar de receber a Virtuoso Life, entre em contato com seu consultor de viagens ou mande e-mail para gmagers@virtuoso.com. Copyright ©2018 by Virtuoso, Ltd. Todos os direitos reservados. Dentro dos Estados Unidos, Virtuoso, o logo do globo em espiral, Specialists 
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SUA JORNADA COMEÇA COM A GENTE

“Assistir a um grupo de 
golfinhos acompanhando 

nosso iate em uma 
excursão pela costa da Isla 
Espíritu Santo, no México.”
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Maurice Padovani, sócio-diretor de agência 

Virtuoso em São Paulo, recentemente pas-

sou quatro dias em Florença, a caminho 

de Gênova – onde embarcou na viagem 

inaugural do navio de cruzeiro Seabourn 

Ovation. Em sua terceira vez na cidade tos-

cana, ele aproveitou cada segundo, e com-

partilha aqui dicas preciosas.

POR QUE IR:  Florença é um museu a céu aber-

to, respira arte. É berço da boa gastrono-

mia – de restaurantes celebrados a típicas 

trattorias. E eu adoro o estilo de vida italia-

no: admirar o pôr do sol à beira do Rio Arno 

acompanhado de um Brunello, de um gelato 

ou de um Aperol spritz é pura dolce vita.

ESTADIA MEMORÁVEL:  Fiquei no Hotel Savoy, 

recém-reaberto depois de ser totalmente 

renovado. O hotel está lindo e, em minha 

opinião, tem a melhor localização de Flo-

rença. O lobby e o terraço do restaurante 

foram redecorados em parceria com a 

brand florentina Emilio Pucci. 

EXPERIÊNCIAS FAVORITAS:  O passeio a Lucca, 

uma cidade pequena, charmosa e cheia de 

história. Outro momento especial foi quan-

do revisitei – sem pressa – a Galleria Uffizi 
e a Galleria dell’Accademia, onde sempre 

se descobre algo novo.

DICAS INSIDER:  A 35 quilômetros de Floren-

ça fica um dos mais bacanas outlets de 

toda a Europa: The Mall Firenze. Lojas or-

ganizadas, ótimos preços e as melhores 

brands, como Loro Piana, Zegna, Balen-

ciaga e Bottega Veneta.

NO CÉU DA BOCA:  Indico três highlights, ca-

da restaurante com um estilo próprio. A 

Trattoria Cammillo, sem luxo nenhum, 

tem uma comida deliciosa e ótimo ser-

viço. Peça pasta com trufas brancas. A 

Enoteca Pinchiorri, dona de três estrelas 

The Virtuoso life

Recém-chegado 
de Florença

SAUDAÇÕES DA EQUIPE VIRTUOSO

Em sentido horário, a partir do alto: 
Ponte Vecchio, um dos símbolos 
de Florença; Catedral de Santa 
Maria del Fiore e a famosa cúpula 
feita por Brunelleschi; e Padovani 
curtindo o verão florentino com 
seu Aperol spritz.

“Tenho o maior prazer em garimpar 

canecas e lápis em todos os lugares. 

Coleciono esses itens e os compro 

sempre que viajo.”

– Simone Santos, Goiânia

Qual é o souvenir de viagem que você sempre compra aonde quer que vá?

PERGUNTE AOS CONSULTORES

Michelin, é um clássico imperdível, e o 

menu-degustação de sete pratos é uma 

jornada gastronômica. Já a Gucci Osteria 
da Massimo Bottura, primeiro restau-

rante da marca no mundo, é o atual “lugar 

da moda” em Florença. É preciso reser-

var com muita antecedência.

NA PRÓXIMA VEZ:  Usarei Florença como cidade-

-base para visitar os arredores, pois desejo 
conhecer San Gimignano e Siena. Vi pes-

soas fazendo stand up paddle no Rio Arno; 

se eu voltar com mais tempo, talvez tente.

“Independentemente de para onde vou, 

sempre tento trazer duas coisas bem 

simples: um pin e um ímã de geladeira. 

São souvenirs fáceis de encontrar e não 

ocupam espaço na mala. Para guardar os 

pins, tenho um mapa com base de cortiça; 

já os ímãs eu exponho em um grande pai-

nel metálico.”  – Taís Garcia, Porto Alegre

“Sempre que viajo trago na mala duas 

coisas: a primeira é bem básica, ímãs 

de geladeira com a imagem de algum 

ponto turístico; a segunda é sempre 

alguma peça de artesanato feita pela 

comunidade local.”  

– Fernando Rocha, São Paulo
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Reserve já a sua viagem com a 
Silversea. Entre em contato com o 
seu consultor de viagens Virtuoso 

para obter mais informações.

VENHA CONOSCO 
DESCOBRIR A BELEZA 

AUTÊNTICA DO MUNDO
NAVEGUE ATÉ MAIS  

DE 900 DESTINOS

Noruega por Steve McCurry

OFERTA EXCLUSIVA! DESCONTO DE US$ 1.000 POR PESSOA

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS EM VIAGENS VIRTUOSO 

• Serviços de recepção Virtuoso a bordo • Recepção de boas-vindas
• Evento terrestre exclusivo ou crédito para gastos a bordo

TERMOS E CONDIÇÕES: Todos os descontos, ofertas, programas e itinerários estão sujeitos a alterações sem aviso. Entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso para obter os Termos e Condições completos.

Os contos nórdicos dão apenas uma vaga ideia do que é esta notável região. Cada destino das viagens da Silversea exala as suas peculiaridades 
adquiridas ao longo dos séculos, fornecendo uma perspectiva única de cada um dos vilarejos ou capitais da Escandinávia visitados. Nossos 
pequenos navios levarão você a fazer grandes descobertas em todos os sentidos, desde os esplendores da arquitetura até grandes palácios, 
passando por mercados de rua e explorando a culinária local. Os cruzeiros luxuosos da Silversea no Norte Europeu são dignos de escrever 
sobre eles.  #ThisIsSilversea
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procuram-se viajantes

Mergulhe em infinitas opções de restaurantes, compras, vida noturna 
e momentos extraordinários em Greater Fort Lauderdale. Crie sua 
experiência de luxo agora mesmo em sunny.org/vacationplanner

@VisitLauderdale  |  sunny.org
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REPORTAGENS DE MICHAEL FRANK E ELAINE GLUSAC

A viagem mais cênica nos Estados Unidos está de volta: desde julho, os motoristas podem mais uma vez admirar as arrepiantes 
falésias, as serenas sequoias, as estonteantes colônias de elefantes-marinhos e as pequenas enseadas ao longo da Pacific Coast 
Highway, entre Monterey e Morro Bay, na Califórnia. Por 14 meses, a estrada esteve fechada por conta de um deslizamento de ter-
ra que enterrou um trecho de 400 metros ao sul da região de Big Sur – que, durante a maior parte do ano passado, viu-se trans-
formada em uma “ilha” costeira devido a outro deslizamento de terra que derrubou uma ponte ao norte. A reabertura não poderia 
ter vindo em melhor hora: o início dos meses mais frios da região traz uma queda perceptível no número de trailers que entopem 
os mirantes, temperaturas perfeitas para caminhar, além de orcas, jubartes e baleias-azuis nadando no mar. Em outubro, os 
eucaliptos do Parque Estadual de Andrew Molera se enchem de borboletas-monarcas em sua migração anual para o sul. O único 
inconveniente? Com um dos playgrounds favoritos da Califórnia de volta ao centro das atenções, os quartos do Ventana Big Sur

e do Post Ranch Inn, assim como as mesas do Nepenthe, estão novamente concorridos. 

Ligue o motor

Deleites do Big Sur: 
Ponte Bixby ao pôr do 

sol em uma das nossas 
estradas favoritas.

9OUTUBRO |  NOVEMBRO 2018



Verão tem tudo a ver com praia, 

cabelos ao vento, cheios de 

brilho e... frizz. Para conquis-

tar o look sexy desgrenhado, 

nada como o spray de sal 
Rahua Enchanted Island. É 

formulado com ingredientes 

naturais – sal rosa, goiaba, 

hibisco, maracujá –, que pro-

porcionam textura, brilho e vo-

lume aos cabelos e os deixam 

perfumados. Em uma viagem à 

Amazônia, o hairstylist Fabian Lliguin desco-

briu que o óleo de rahua, obtido do cozimento 

das nozes de uma palmeira nativa extraídas 

de forma artesanal por índias da tribo 

Quechua-Shuar, era o segredo por trás dos 

fortes e brilhantes cabelos das mulheres indí-

genas locais. De volta a Nova York, fundou a

 Rahua com sua mulher, Anna Ayers, e desen-

volveu produtos com ingredientes orgânicos, 

cultivados por famílias das tribos equatorianas. 

Beleza pura. US$ 32; rahua.com. (T
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Passaporte

 LEVE NA MALA 

UM GIRO PELO MUNDO

Cabelo de verão

Inspirada em oito destinos dos 

resorts Aman, a marca de praia 

Frescobol Carioca (que, apesar 

do nome, é inglesa) lançou uma 

nova linha de trajes de banho 

masculinos com designs que 

destilam a essência dos lugares 

mais ensolarados do mundo, 

do deserto aos trópicos. Ondas 

azuis e brancas saúdam o resort 

Amanzoe, na Grécia; um motivo 

de diamantes é uma home-

nagem aos azulejos islâmicos 

do Amanjena, no Marrocos; e 

padrões tradicionais butaneses 

são evocados nos motivos em 

vermelho e amarelo que remon-

tam ao Amankora. De US$ 250 a 

US$ 275; frescobolcarioca.com e 

em algumas boutiques Aman.

Delícia turca
Quando o casal havaiano Kelly e Andrew Kakalia – ele é salva-

-vidas, e o casal tem dois filhos pequenos que amam praia – 

buscava uma alternativa ecológica às tradicionais toalhas 

felpudas, eles descobriram a peshtemal, ou toalha turca. Esse 

tecido de algodão leve e de secagem rápida foi originalmente 

usado por visitantes dos hammams, os banhos turcos, no sé-

culo 15. Hoje, a empresa dos Kakalia, Hoa Kai, vende toalhas, 

cangas e saídas de praia 100% algodão, resistentes à areia. 

Acrescente também a sustentabilidade social ao negócio: 

o casal contratou uma família de tecelões tradicionais do 

sudeste da Turquia, agora em sua sexta geração, para tecer 

as peças de cores sólidas, listradas ou com padrões tropicais 

da Hoa Kai. De US$ 33 a US$ 80; hoakaisurf.com.

VIRTUOSO LIFE10



Siga os passos do explorador Hiram Bingham. Suba a bordo do luxuoso carro-observatório
da década de 1920 e comece sua viagem até os Andes Peruanos. É um novo nível de luxo.
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 ARTE & CULTURA 

Trabalho de equipe

Realizada no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, marco do modernismo projetado por Oscar Niemeyer, 
a 33ª Bienal de São Paulo (até 9 de dezembro) vai sacudir os padrões curatoriais ao permitir 
que artistas indicados pelo curador-chefe Gabriel Pérez-Barreiro selecionem trabalhos para 
expor ao lado de suas obras. A pintora sueca Mamma Andersson, por exemplo, cercará suas 
telas com obras que a inspiraram, de ícones russos do século 15 a filmes de Guvnor Nelson, 
enquanto as peças multimídia da brasileira Sofia Borges e os trabalhos dos artistas em sua 
exposição focarão interpretações da mitologia grega. A mostra também incluirá 12 exposições 
individuais de artistas latino-americanos escolhidos por Pérez-Barreiro. bienal.org.br

Os arquitetos suíços Herzog & 
de Meuron transformaram a 
Delegacia Central de Polícia 
e a Prisão Victoria, dois dos 
16 edifícios históricos do 
conjunto Barrack Block, em 
Hong Kong, no Tai Kwun 
Centre for Heritage and 
Arts. Esse projeto com dez 
anos de duração, a maior 
restauração da história da 
cidade, acrescentou dois 
prédios de alumínio perfu-
rados – um deles é uma gale-
ria de arte contemporânea, 
o outro é um auditório – 
a uma paisagem que tem 
como pano de fundo moder-
nos arranha-céus. Além de 
exposições, o centro oferece 
passeios ligados ao patri-
mônio cultural, mostras de 
filmes e apresentações de 
teatro tanto do lado de dentro 
quanto fora, no pátio da pri-
são e no antigo campo usado 
para desfiles militares. Uma 
forte seleção de restaurantes 
chineses e franceses ajuda a 
prolongar a visita. taikwun.hk

Pintura, Cérebro e Rosto, 
de Sofia Borges.
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1. As tiras de couro da Weekender, da 
WP Standard, são projetadas para encai-

xar o braço confortavelmente. Ela pode 

ser usada como bagagem de mão quando 

cheia, com bolsos nas duas extremida-

des. Tem uma alça de ombro destacável 

e ajustável, além de estrutura totalmente 

em couro que inclui rebites reforçados de 

fundo e rebites de cobre martelados ma-

nualmente. US$ 350; wpstandard.com. 

2. A Velomacchi cria malas dedicadas 

ao motociclismo. Sua Speedway Hybrid 
Travel Duffle em forma de barril, com 

capacidade para 50 litros, possui o que 

se chama de arnês de viagem (também 

conhecido como alças de mochila) e um 

design que evita que as alças de compres-

são arrastem na estrada. Mesmo se você 

não estiver de moto, ela se adapta: as 

alças dobram quando não estão em uso. 

E a bolsa é inteira impermeável, ideal 

para viagens a destinos chuvosos. Um 

detalhe: não há sistema de organização 

interior, portanto planeje usar cubos or-

ganizadores. US$ 279; velomacchi.com.

3. A nova colaboração da National 

Geographic com a Eagle Creek rendeu 

algumas bolsas incrivelmente versáteis 

e robustas. A All Purpose Duffel 60L 

tem alças para fácil transporte, é feita 

de nylon impermeável revestido de PVC 

(para que você possa amarrá-la no teto 

de um Land Rover sem medo de danos) 

e possui alças de compressão volumo-

sas para reduzir o impacto em trânsito. 

Um design em forma de concha com 

forro interior em malha transparente 

significa menos necessidade de revirar 

a mala para encontrar a roupa certa. 

US$ 200; shop.nationalgeographic.com.

4. A Patagonia utiliza um processo 

ambientalmente sustentável para 

impermeabilizar sua bolsa Black Hole 
Duffel Bag 45L, que cabe facilmen-

te nos compartimentos superiores. 

Você pode carregá-la como uma bolsa 

de ombro, uma mochila (as alças são 

afastadas quando não estão em uso) ou 

uma pasta, e há espaço externo para 

revistas e um laptop, além de vários 

bolsos para canetas, passaporte, te-

lefone e outras necessidades. A forma 

de abertura e as divisões internas de 

malha permitem visualizar o conteúdo

e separar itens menores, como meias 

e roupas íntimas, em compartimentos 

individuais. US$ 119; patagonia.com.

5. As bolsas da Filson, fabricadas nos 

Estados Unidos, têm garantia vitalícia e 

ganham uma pátina ao longo do tempo. 

Feita de algodão encerado, que pode 

ser recuperado quando necessário para 

maior resistência à água, a Medium Tin 
Cloth Field Duffle tem capacidade de 

68 litros e é grande o suficiente para 

um fim de semana prolongado, além de 

ser totalmente forrada e ter dois bolsos 

internos para manter o conteúdo orga-

nizado. US$ 195; filson.com.

 EQUIPAMENTO 

Leves, resistentes e prontas para a aventura, as bolsas são 
uma peça-chave na bagagem de qualquer viajante

Leveza na viagem

➊

➋

➌

➍

Passaporte

➎

VIRTUOSO LIFE12



MUNDOS
 EXTR AORDINÁRIOS

S E A B O U R N

A v e n t u r a  e l e g a n t e ,  l u x ú r i a  s e m  l i m i t e s .

 Registro de navios: Bahamas. ©2018 Seabourn

Entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso para começar sua jornada na mais sofisticada linha 
de cruzeiros do mundo (World’s Finest Ultra-Luxury Cruise Line™). Reserve hoje e aproveite as comodidades 
do Vir tuoso Voyages, incluindo um anf i tr ião  a bordo, recepção de boas- vindas e aventuras mar ít imas.

SEABOURN VL Oct18 HalfPG ad511810 BRAZIL m.indd   1 8/16/18   11:50 AM

 COMIDA & BEBIDA 

O chef Virgilio Martínez transferiu seu aclamado restaurante Central do elegante bairro de Miraf lores, 
em Lima, para uma casa histórica, a Casa Tupac, no agitado bairro de Barranco. Enquanto não pensa em 

mexer em seus menus-degustação de 12 e 16 pratos, que destacam ingredientes peruanos da altitude, a 
mudança possibilita a ele trabalhar com sua esposa, a chef Pía León, no Kjolle, cujo cardápio à la carte é 

ideal para um jantar sem pressa. Dos de Mayo 253; centralrestaurante.com.pe.

CENTRAL EM CENA

Pratos do Central, a 
partir da esquerda: 
vieiras com pepino 
doce e algas mari-
nhas, um prato de 
cabra e tubérculos 
representando as 
encostas andinas 
e cacau com argila 
comestível e folhas 
de coca.

(P
R

A
T

O
S

 D
O

 C
E

N
T

R
A

L)
 C

É
S

A
R

 D
E

L 
R

IO
, (

R
E

T
R

A
T

O
) 

JI
M

E
N

A
 A

G
O

IS



serve bolinhos de lula, barriga 

de porco e cebolinha, salada 

de tomate fresco com tofu e 

muito mais. A churrascaria Q 

preenche seu cardápio com 

produtos do Texas, como 

brisket (peito), macarrão 

com queijo e pudim de ba-

nana, uma receita familiar 

da tia de um executivo da 

Norwegian Cruise Line. Os 

viciados em açúcar vão se 

sentir em casa na Coco’s, loja 

de sobremesas com choco-

lates quentes, milk-shakes e 

sundaes feitos sob medida.

DE BAR EM BAR: Comece a 

noite no Maltings Whiskey Bar 

ou no A-List Bar, criado para 

homenagear o CEO da Norwe-

gian Cruise Line, Andy Stuart. 

Stuart foi a inspiração para a 

bebida principal do espaço, o 

coquetel Gunners, feito com 

gim Tanqueray, sementes de 

zimbro e água tônica cítrica. 

Os enófilos vão apreciar o The 

Cellars, o bar de vinhos com 

curadoria de Michael Mondavi, 

enquanto os passageiros em 

busca de uma boa cerveja 

devem ir à The District Brew 

House e experimentar a IPA 

District, criada exclusivamen-

te para o Bliss pela cervejaria 

Redhook, de Seattle. 

JOIAS ESCONDIDAS: O Bliss 

pode ter o tamanho de uma 

cidade, mas há cantos acon-

chegantes e isolados por toda 

parte. Entre os favoritos estão 

a Dolce Gelato, uma pequena 

sorveteria de frente para o 

calçadão navio, no convés 8, 

e a pista de boliche de duas 

pistas perto do pub The Local, 

no convés 7.

O Norwegian Bliss irá para 

o Caribe antes de retornar a 

seu porto original, Seattle, de 

onde partirá para expedições 

ao Alasca em maio do ano 

que vem. Cruzeiros de 7 dias 

a partir de US$ 1.049.

UM POUCO DE INDULGÊNCIA: 

Depois de uma sessão de 

acupuntura personalizada, os 

passageiros podem visitar a 

piscina de hidromassagem do 

Mandara Spa, suas saunas, a 

sala de terapias à base de sal 

ou relaxar na sala da neve 

(sim, a neve é de verdade ali). 

Aqueles que preferirem tirar 

um cochilo deverão reivindicar 

uma das 17 espreguiçadeiras 

aquecidas que ficam de frente 

para as janelas do spa.

HORA DE COMER: As 20 opções 
gastronômicas a bordo do 

navio oferecem culinárias de 

todo o mundo. A Food Republic 

LAÇOS DE FAMÍLIA: Leve a tur-

ma toda para curtir a arena 
de laser tag (uma espécie 

de paintball com tiros de 

laser), jogar uma partida de 

minigolfe ou dar um mergu-

lho no Aqua Park. Enquanto 

os adultos assistem a uma 

apresentação de Jersey Boys 

ou Happy Hour Prohibition – 

The Musical, crianças de até 

12 anos podem frequentar a 

Splash Academy para jogos 

e aulas de conservação, 

enquanto adolescentes se 

divertem no Entourage, um 

lounge isolado com pebolim, 

mesa de air hockey, flipera-

mas e pista de dança.

É fácil sentir as batidas do 

coração aumentarem no 

Norwegian Bliss, seja correndo 

na mais longa pista de kart 

dos oceanos, seja descendo 

em alta velocidade no escor-

regador aquático que come-

ça com uma queda livre. Mas 

nem tudo é adrenalina: o mais 

novo navio da Norwegian 
Cruise Line apresenta uma 

variedade de comodidades e 

atividades, sendo uma ótima 

escolha para todo tipo de 

passageiros. A embarcação, 

com capacidade para 4.004 

pessoas, tem como objetivo 

agradar a todos os gostos ao 

oferecer diversas opções gas-

tronômicas, dezenas de op-

ções para se animar (alguém 

aí curte disparos de laser?) 

e ainda mais formas de 

relaxar. A editora-assistente 

da Virtuoso Life, Rebecca 
Ratterman, embarcou recen-

temente no navio para a ceri-

mônia de batismo, em Seattle. 

Aqui estão seus destaques:

ME DÊ ABRIGO: O refúgio de 

luxo The Haven é como um 

hotel-boutique a bordo de um 

navio de cruzeiro, com entrada 

própria, concierge, restauran-

te e piscina privativa. Cada 

uma das suas 80 cabines con-

ta com produtos de toalete 

Bulgari, um mordomo pessoal 
24 horas por dia, 7 dias por 

semana, e um petisco gourmet 

diferente entregue a cada noite, 

como brie com morangos fres-

cos. Os passageiros do refúgio 

têm prioridade no embarque e 

desembarque, além de acesso 

ao Horizon Lounge, de dois 

andares, e suas vistas de 180 

graus a partir da proa do navio. 

Aventuras 
para todos

 NOVO NAVIO 

Um animado meganavio que é 
perfeito para férias em família

A partir do alto: pintura do 
exterior do navio, feita por 
Wyland; centro de entrete-
nimento 678 Ocean Place; 
e Ocean Loops, um dos dois 
toboáguas a bordo do Bliss.

Bon voyage

VIRTUOSO LIFE14



Descubra os mais de 1.300 hotéis e resorts ao redor do mundo onde 
os viajantes Virtuoso podem desfrutar dos seguintes benefícios: 

UPGRADE DE QUARTO, QUANDO DISPONÍVEL • CAFÉ DA MANHÃ PARA DUAS 
PESSOAS TODOS OS DIAS • CHECK-IN ANTECIPADO E CHECK-OUT TARDIO, 

QUANDO DISPONÍVEL • WI-FI GRATUITO • AMENITY VIRTUOSO

ELEVE O NÍVEL DA SUA VIAGEM 
ANÚNCIO

DUBAI, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Jumeirah  
Al Naseem

O cenário típico da região é repro-
duzido no Jumeirah Al Naseem. A 
deslumbrante arquitetura interior 
foi inspirada nas dunas de areia, 
na brisa do mar e na cultura de 
Dubai. Das varandas e terraços, 
contemple a visão espetacular do 
mar, de paisagens exuberantes e 
das serenas piscinas. 

AMENITY VIRTUOSO: Massagem 
de 60 minutos para até duas pessoas 
durante a estadia.

Mergulhe na beleza sedutora 
das Arábias no magnífico 

Madinat Jumeirah

De propriedade da família de 
Salvatore Ferragamo, o Continentale 
é um testemunho da elegância da 
simplicidade. Um lugar alegre, onde 
você pode encontrar conforto no 
design minimalista e nos tons quentes 
e suaves dos 43 quartos e suítes, 
além do White Iris Beauty Spa. Não 
perca o aperitivo no bar La Terrazza, 
um rooftop que proporciona uma 
vista impressionante de 360 graus 
de Florença.  

AMENITY VIRTUOSO: Entrada para 
o Museu Salvatore Ferragamo.

Descubra um refúgio romântico 
que mistura o clima casual com 

o glamour da dolce vita em 
uma localização deslumbrante 

no coração de Florença

FLORENÇA, ITÁLIA

Continentale

Vistas espetaculares das 
montanhas cercam você nesse 

resort de alto padrão que 
funciona o ano todo

Jogue bilhar e fliperama no centro de 
entretenimento. Relaxe saboreando 
um latte na cafeteria ou com um 
revigorante tratamento de spa. 
Deguste um vinho perto da lareira 
na praça externa ou assista a um 
filme na sala de projeção de última 
geração. E aproveite a piscina diante 
de um lindo cenário montanhoso.

AMENITY VIRTUOSO: Crédito de 
US$ 100 para uso no spa durante 
a estadia.

PARK CITY, UTAH

Stein Eriksen Lodge  
Deer Valley
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Check-in

 O St. Regis Bahia Beach Resort, 
em Porto Rico, fez da recuperação 
pós-furacões uma reforma estética 
total, contratando o designer local 
Nono Maldonado para renovar seus 
139 quartos com azuis refrescantes, 
brancos reluzentes e móveis de vidro 
personalizados. Quase todas as instala-
ções foram restauradas e atualizadas 
durante a reforma de US$ 60 milhões, 
inclusive a piscina – que fica ao lado 
da praia particular de 3 quilômetros 
de extensão do resort –, o spa e até 
mesmo o exuberante mural marítimo 
no St. Regis Bar. Quartos duplos a partir 
de US$ 599, incluindo café da manhã e 
crédito de US$ 100 para jantar.

 O Hôtel Le Toiny, em Saint Bart’s, 
agora com 22 quartos, ganhou sete 
novas villas de um quarto e uma de dois 
quartos, todas em uma encosta com 
vista para a Baía de Toiny, o que facilita 
para os hóspedes a visão das ondas 
quebrando logo abaixo das piscinas 
privativas de borda infinita e dos 
luxuosos terraços. O resort também 
planeja atualizar o bar, inaugurar uma 
nova piscina e adicionar uma frota de 
carros elétricos para transportar os 
hóspedes entre o hotel e seu badalado 
clube de praia, a cinco minutos dali. 
Quartos duplos a partir de US$ 750, 
incluindo café da manhã e crédito de 
US$ 100 para jantar.

 Richard Branson não pôde escapar 
do furacão Irma em sua ilha particular 
nas Ilhas Virgens Britânicas, a Necker 
Island, de 30 hectares. Contabilizando 
grandes danos à propriedade depois do 
incidente, ele prometeu reconstruir o 
empreendimento. A recém-restaurada 
Great House cumprirá essa promessa 
quando receber seus primeiros hóspe-
des com 11 quartos de estilo balinês, 
redes e sofás nos terraços panorâmi-
cos, além de uma banheira de hidro-
massagem na cobertura para quatro 
pessoas. Uso exclusivo (para até 22 
convidados) a partir de US$ 57.500, 
incluindo café da manhã e duas massa-
gens cortesia de uma hora.

Retorno em grande estilo
Fechados desde a passagem dos furacões Irma e Maria no ano passado, alguns dos melhores resorts 

do Caribe devem ser reabertos em outubro

Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: os quartos 
renovados do The St. Regis Bahia Beach Resort, a Necker 
Island e o clube de praia do Hôtel Le Toiny.

DÊ UMA MÃO: O Four Seasons Resort and Residences Anguilla, com 181 quartos, foi reaberto depois da pas-
sagem do Irma em março, e boa parte da ilha se recuperou dos danos causados pela tempestade. O resort 
ajudou a criar a organização sem fins lucrativos Anguilla Stronger, por meio da qual os hóspedes podem par-
ticipar de passeios voluntários semanais para distribuir alimentos aos moradores locais, repintar e reparar 
os edifícios. Quartos duplos a partir de US$ 550, incluindo café da manhã e crédito de US$ 100 para uso no spa.
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As nove suítes do Royal Malewane, no Parque Nacional Kruger, na África 
do Sul, foram recentemente reconstruídas: receberam novas paredes, 
pisos, deques e telhados de palha. A proprietária e designer Liz Biden 

escolheu a dedo os móveis e acrescentou tapetes vibrantes, antigas cadei-
ras de salão e banheiras freestanding aos aposentos de estilo colonial. 

Ao ar livre, o recém-inaugurado Masiya Bar – homenagem ao falecido mes-
tre dos rastreadores de animais do hotel, Wilson Masiya – é especializado 

em coquetéis à base de gim e whisky preparados à beira da lareira. 
Tarifas a partir de US$ 1.765 por pessoa, incluindo café da manhã e 

traslado privativo para o aeroporto.

Safári atualizado

Inspirada em suas viagens pelo 
Japão, Sofía Sanchez de Betak, 
consultora de moda argentina 

baseada em Nova York, criou uma 
coleção de 36 peças de edição li-

mitada para os hotéis e resorts da 
The Luxury Collection. Chufy for 
The Luxury Collection apresenta 

uma variedade de peças com 
reluzentes padrões de inspiração 
japonesa, de jaquetas e máscaras 
de dormir a este colorido quimono, 

que parece cair bem tanto para 
ir a um restaurante de sushi es-

trelado pelo Guia Michelin quanto 
para ficar à beira da piscina no 

spa do hotel. Quimono, US$ 741, 
luxurycollectionstore.com.

LUXO PARA VESTIR

Se você tem um sonho, há uma boa chance de que o 
Baglioni Hotel Regina, em Roma, possa realizá-lo. 
O novo programa VIP do hotel de 118 quartos 
oferece aos hóspedes de suas suítes Signature 
acesso direto a nomes lendários da moda, arte, 
música e culinária italianas. Os viajantes podem 
pedir um concerto particular do trio de tenores 
Il Volo, fazer um tour pelos bastidores do ateliê 
da Versace ou sentar-se para uma sessão com o 
renomado fotógrafo e retratista Claudio Porcarelli.
Os momentos extraluxo fazem parte de uma ex-
periência personalizada que também pode incluir 
tours para compras, tratamentos em spa e pas-
seios de Ferrari pela zona rural do Lácio. Duas 
noites Signature a partir de US$ 2.929, incluindo 
acomodações em suíte, café da manhã e crédito 
de US$ 100 para jantar. Para as experiências VIP, 
tarifas disponíveis mediante solicitação.

ROMA RARA

Drinques em grande estilo no 
Masiya Bar, da Royal Malewane, 

e (abaixo) a suíte Ludovisi do 
Baglioni Hotel Regina.
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Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: Yonder, 
Queenstown e o Lago Wakatipu, o ceviche de pargo com 
beterraba do Rata, souvenirs coloridos da The Outpost 

e um vendedor de guloseimas à beira do lago. 

Pronto para a emoção

POR QUE IR  Queenstown conquis-

tou honestamente o título de 

“Capital Mundial da Aventura”. 

É um lugar onde os meios pre-

feridos de transporte incluem 

barcos a jato, teleféricos, heli-

cópteros e parapentes. E uma 

das perguntas-padrão do 

concierge do hotel é: “Você 

gostaria de praticar bungee 

jumping hoje?”. Inclua visitas 

à região vinícola de Central 

Otago, à cadeia montanhosa 

de The Remarkables e ao Par-

que Nacional de Fiordland – 

lar do Fiorde Milford Sound, 

uma das atrações naturais 

mais visitadas da Nova Zelân-

dia – e a alcunha se revelará 

ainda mais óbvia. Essa cidade 

da Ilha Sul é mais do que ape-

nas a porta de entrada para 

as maravilhas naturais que a 

cercam: possui um centro 

vibrante, perfeito para cami-

nhadas, que reúne uma quan-

tidade impressionante de 

atrações em seus poucos qui-

lômetros quadrados. A prima-

vera promete temperaturas 

amenas, flores de cerejeira se

abrindo nas margens do Lago 

Wakatipu e menos multidões – 

o que significa ainda mais 

vinho e bungee jumping para 

os visitantes. 

COMER  Depois de um período 

no exterior com Gordon 

Ramsay, o chef Josh Emett 

voltou para casa em 2012 

para abrir o Rata (Te Nuku, 

43 Ballarat Street), o primei-

ro de seus muitos restauran-

tes no país. Em um espaço 

pequeno, com móveis de 

madeira e enormes murais 

com imagens de floresta de-

corando as paredes, seu car-

dápio apresenta ingredientes 

locais cozidos lentamente, 

como carré de cordeiro de 

Otago e salmão curado de 

Marlborough Sounds. 

As entradas no Botswana 
Butchery (Archers Cottage, 

17 Marine Parade) celebram 

cortes tradicionais de carnes 

locais – carneiro, costela, 

filé-mignon –, que combi-

nam bem com mexilhões de 

Charme à beira do lago e aventuras de tirar o 
fôlego em Queenstown, na Nova Zelândia
POR AMY CASSELL FOTOGRAFIA DE LOTTIE HEDLEY

Cidade imperdível
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situado num edifício branco 

de estilo colonial britânico, 

em frente ao Lago Wakatipu. 

Acomodações imponentes, 

com lareiras e banheiras, 

favorecem o descanso, mas 

desça as escadas cedo para 

garantir uma das cobiçadas 

mesas ao lado da lareira 

no Eichardt’s Bar. Quartos 

duplos a partir de US$ 895, 

incluindo café da manhã e 

uma aula de coquetelaria ou 

degustação de vinhos. 

A sete minutos de carro do 

centro da cidade, o Matakauri 
Lodge, com 13 suítes, hospe-

da visitantes em elegantes 

acomodações à beira do lago, 

projetadas por Virginia Fisher, 

e os mantém ocupados em 

cruzeiros particulares, pas-

seios de helicóptero em 

Milford Sound e excursões 

para fotografia e degustação 

de vinhos na Ilha Sul. Quartos 

duplos a partir de US$ 477, 

incluindo café da manhã e 

crédito de US$ 100 para uso 

no spa.  

para camping, além de roupas 

de lã merino da marca New 

Zealand Icebreaker, antes de 

encarar as trilhas ou (no inver-

no) as pistas de esqui nas 

montanhas das redondezas. 

Leve com você os souvenirs lo-

cais da The Outpost (3 Beach 

Street), uma pequena loja que 

transborda mel de manuka, 

gravuras de arte, joias de 

pedra verde e muito mais.

Visitar a filial de Queenstown 

da grife de Auckland World 
(9-11 Marine Parade) é como 

espreitar o espaçoso closet 

do seu amigo mais glamo-

roso, graças à cuidadosa 

seleção de roupas feitas na 

Nova Zelândia, sabonetes 

italianos de Santa Maria 

Novella e perfumes clássicos 

franceses. Tudo isso cercado 

de animais empalhados e 

outras curiosidades vintage.

FICAR  A grande dama de 

Queenstown é o Eichardt’s 
Private Hotel, com 11 quartos, 

chineses de tofu e as lulas 

de Sichuan e uma seleção 

de cervejas artesanais de 

Dunedin e Wellington. De-

pois de escurecer, o Yonder 

se torna um local para apre-

sentação de bandas, come-

diantes e DJs em turnê.   

Escondido no complexo de 

Steamer Wharf – e longe 

dos bares de Queenstown –, 

o aconchegante Little 
Blackwood (88 Beach Street) 

combina a vista para o lago a 

partir do deque com coque-

téis especiais, como o Kiwi 

Verde (vodca, licor de sabu-

gueiro, kiwi e suco de limão). 

Nas noites frias, escolha 

uma mesa perto da lareira.

COMPRAR  Um lugar como a 

Outside Sports (9 Shotover 

Street) é praticamente uma 

exigência em uma cidade que

defende as atividades ao 

ar livre como Queenstown. 

Entre na loja em busca de 

equipamentos para esquiar e 

caminhar, mochilas e material 

lábios verdes e harmonizam 

com a carta de vinhos do 

restaurante, focada em rótu-

los neozelandeses. 

A 25 minutos de carro a nor-

deste de Queenstown, a rua 

principal da vila de Arrowtown 

é uma fatia bem preservada 

dos tempos da Corrida do 

Ouro de 1860, quando ambos 

os municípios foram estabe-

lecidos. Visite os chalés dos 

antigos mineiros, que agora 

abrigam galerias e boutiques, 

e depois vá ao The Chop Shop 

(44 Buckingham Street), um 

dos favoritos para o brunch.  

BEBER  O refrigerador atrás 

do bar no Yonder (14 Church 

Street) convida os clientes: 

“Pegue uma cerveja”. Isso 

define o tom nesse espaço 

de convívio, inaugurado em 

agosto em uma casa restau-

rada de 1882. Inclua-se aí os 

baristas, que servem café 

(grãos de Atomic Coffee 

Roasters, de Auckland), 

lanches como os bolinhos 

Em sentido horário, a partir da esquerda: 
o coquetel Kiwi Verde do Little Blackwood, 

a loja World, paisagem à beira da estrada perto 
de Queenstown e o Eichardt’s Private Hotel.

DICA
“A.J. Hackett Bungy é a 

primeira operação comer-
cial de bungee jumping do 

mundo. Apenas chegar até a 
beira da plataforma, na Ponte 

Kawarau, e olhar para o Rio 
Shotover já é uma experiên-

cia sem igual. Na hora de pular, 
saiba que você estará bem 

cuidado, e a idade não é um 
fator limitante – pessoas na 

faixa dos 90 anos já saltaram.” 

– Kelly Cruickshank,
consultora de viagens Virtuoso, 

Queenstown, Nova Zelândia
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Entrevista

Por que eu viajo
Viajante frequente, Nicole Degreas percorre o mundo em busca 
de inspirações para a marca que leva seu sobrenome
ENTREVISTADA POR JULIANA A. SAAD

No começo deste ano, viajei a trabalho 
sozinha pela primeira vez. Fui a Paris, 

ao nosso showroom de Alto Verão, no 

Marais, e depois segui para Londres 

para as coleções. Achei incrível e desco-

bri que adoro viajar por conta própria. 

Recentemente, fui a Angra dos Reis, 

a convite do Gallerist e do Shopping 

Cidade Jardim, lançar a coleção exclusi-

va Adriana Degreas x Charlotte Olympia 

no e-commerce nacional. Fotografar a 

coleção foi demais! 

A Itália é meu lugar preferido. Amo 

a versatilidade das cidades e regiões, 

com características e aconchegos tão 

diferentes e específicos. Posso esquiar, 

ir às montanhas apreciar paisagens, 

mergulhar em ilhas lindas, rodar por 

cidades cheias de história e lugares 

desconhecidos dos turistas.

 

Amo a Sardenha e a Isola di Favignana, 
na Sicília, lugares que me marcaram de 

forma surpreendente. Os tons de azul 

dos mares emocionam, câmera nenhu-

ma captura o que vi. Bergamo, extre-

mamente histórica e linda, também me 

conquistou. Quando entrei na Basilica 

di Santa Maria Maggiore comecei a 

chorar... e tive certeza de que queria 

me casar ali. 

Desde pequena frequento Miami 
com minha família, que agora mora lá. 

Visito-os sempre, e vamos a Orlando, 

Palm Beach ou lugares próximos, como 

Clearwater, Marco Polo e Saint Augustine.

 

Na Sicília, eu e Augusto conhecemos 
o vulcão Etna. Fiquei eufórica: subir a 

mais de 3 mil metros, “mais perto do 

sol”, seria uma chance de me bronzear. 

Fui de saia e camiseta e levei um top. 

Enquanto subíamos, o frio aumen-

tava – tive de comprar um moletom 

numa lojinha de lembranças do Etna. 

Eu tremia quando chegamos ao topo. 

Ao pegar a câmera, Augusto viu o top 

na bolsa e gargalhou: entendeu que eu 

OVA YORK OU MILÃO? EM BRE-
ve, o endereço da estudante de

Moda que nasceu em Sampa e 

morou em Miami (até voltar à 

cidade natal) pode ser uma dessas ci-

dades, onde pretende fazer MBA. Nada 

incomum na vida internacional da dire-

tora operacional da Adriana Degreas, 

empresa de swimwear da família que 

leva o nome de sua mãe. Nicole cuida 

de tudo que envolve a marca: parcerias, 

projetos especiais, marketing, e-com-

merce (Estados Unidos, Ásia e Europa), 

vitrines, produtos e estilo. Workaholic 

confessa, Nicole decola no mínimo dez 

vezes por ano rumo a destinos variados, 

como a Itália, que adora e para onde 

viaja sempre com o namorado, Augusto, 

que tem raízes no país. Apesar de amar N
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a moda e viver diariamente esse univer-

so, ela não escolhe viagens pensando só 

nesse assunto. Nas trips a trabalho e a 

lazer, busca inspiração e receitas para 

criar, viver e amar. 

Eu e minha mãe – Adriana Degreas, 
fundadora da brand homônima – 
sempre fomos muito parceiras! Viajo 

em família desde pequena, com meus 

pais e irmãos, mas muitas vezes vamos 

só nós duas. Ela me ensinou a obser-

var, pesquisar e absorver a cultura dos 

países, e sempre me orientou a comprar 

mais qualidade que quantidade. Visi-

tamos brechós e museus, relaxamos 

tomando chá ou café, pegamos sol nos 

parques para energizar. Curtimos muito 

a companhia uma da outra. 

Nicole Degreas e 
campo de lavanda 
em Erba, Itália.
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queria tomar sol lá em cima, esquecen-

do de que quanto mais alto, mais frio. 

Praticamente congelei, mas foi uma 

experiência incrível!

Na Sardenha, alugamos um barco 
com marinheiro. Augusto lhe contou 

que nunca havia provado ouriço-do-mar. 

Então, o piloto parou o barco, mergulhou 

sem equipamento e subiu com um ouriço 

na mão; abriu com canivete e deu para 

Augusto experimentar. Fiquei impressio-

nada com a gentileza dele!

 

Os hotéis de que mais gosto ficam na 
Itália. O Hassler, em Roma, tem um ter-

raço delicioso, de onde se vê o Vaticano 

e o pôr do sol. E adoro o restaurante La 

Goletta, do Grand Hotel Villa Serbelloni, 

em Bellagio.

 

Para planejar uma viagem de lazer 
penso no mood em que estarei (praia, 

montanha, aventura, relax). Viajar abre a 

cabeça. Pessoas novas, outras culturas e 

costumes, situações diferentes do meu 

cotidiano. Isso me leva a refletir muito.

 

Gosto de escolher destinos que me 
deixem livre, curto pegar o carro e 

descobrir cidadezinhas e locais novos, 

não muito turísticos. Adoro a mistura 

do antigo com o novo. Vistas bonitas 

são um atrativo a mais. Coleto todo 

tipo de informação, visito museus, 

pesquiso lugares interessantes, res-

taurantes, mercados... E me inspiro na 

história e na cultura das regiões para 

descobrir lugarzinhos charmosos e 

fora do mapa.

PARA ONDE VAI?
Sonho conhecer a Rússia, sou apaixo-

nada pela cultura e pelo construtivismo 

russos. As cores e o modo de vestir 

também me encantam. Quero ir no 

outono-inverno: amo o frio! A África 

também está na minha wishlist! Sou 

fissurada por vistas, pôr do sol, animais 

selvagens e cores terrosas – lá tem 

tudo isso!  

Em sentido horário, a partir do alto: Costa Esmeralda, Sardenha; Grand Hotel Villa 
Serbelloni, em Bellagio; Monte Etna, o famoso vulcão da Sicília; e biquíni da collab 

exclusiva da Adriana Degreas e Charlotte Olympia.

“Apesar de amar a moda 
e viver diariamente 
esse universo, não 

escolho viagens pensando 
só nesse assunto.”
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Por todo o país, uma única tradição decorativa faz com que 

mesmo vielas insignificantes de Portugal sejam uma forma de es-

petáculo. Os azulejos portugueses têm raízes no passado mouro 

da Península Ibérica, bem como nas tradições da cerâmica italia-

na. Mas o efeito geral – e a quantidade – é tipicamente português, 

com padrões que variam do estilo geométrico islâmico a murais 

elaborados que adornam tanto o interior quanto o exterior dos 

edifícios. Em Lisboa, o Olissippo Lapa Palace, escondido em um 

tranquilo bairro diplomático residencial, exibe essa forma de arte 

em toda a propriedade, inclusive nas paredes do Quarto da Torre – 

que também tem a própria torre privada. Quartos duplos a partir 

de US$ 409, incluindo café da manhã, crédito de US$ 100 para 

uso no spa e uma dose de vinho do Porto.  

Azulejos portugueses
Estilo de paredes que falam por si mesmas5.

CLAUS PORTO
Sabonete Banho de Cidra e Verbena, 

US$ 20, clausporto.com

1.
LF MARKEY

Óculos Tété, US$ 158, 
lfmarkey.com

2.
TORY BURCH

Minibolsa com alça dupla 
Kira Flora, US$ 498,

 toryburch.com

3.
FREDA SALVADOR

Sapatos Oxford D’Orsay, US$ 295, 
fredasalvador.com 

4.
COREY MORANIS 

Braceletes, US$ 60 cada, 
coreymoranis.com
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Papo de bar

HISTÓRIA DA MAIS FAMOSA  
variedade de uva chilena é um 
desses relatos clássicos sobre 
alguém sendo enganado por um 

sósia. Por mais de um século, os agricul-
tores chilenos acreditaram que as uvas 
negras com aroma de pimenta verde que 
cresciam em seus vinhedos eram uma va-
riante chilena da Merlot. 

Em 1991, um botânico francês especia-
lizado em uvas viníferas descobriu que a 

“Merlot” era, na verdade, Carménère, 
uma casta quase extinta importada de 
Bordeaux no século 19. O mundo do vi-
nho ficou atordoado – seria essa uma va-
riedade realmente perdida? 

Vinicultores chilenos abraçaram a rara 
uva, vendo seu reaparecimento mais como 
uma oportunidade do que uma estraté-
gia de marketing. Com o passar do tempo 
e a curva de aprendizado encurtada por 
meio de técnicas apropriadas de cultivo e 

Terra do 
Carménère 
Região vinícola chilena está 
pronta para ser explorada 

POR LANEE LEE 
FOTOGRAFIA DE CHRIS PLAVIDAL
PRODUÇÃO DE HEIDI ADAMS

Natureza-morta com 
um grande chileno. 
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parque temático para amantes do vinho – 
oferece de tudo, de passeios a cavalo a au-
las de culinária –, enquanto Laura Hartwig 
é o oposto: um hotel-boutique instalado 
em uma casa colonial espanhola. 

A maioria das vinícolas da região exige 
que os visitantes façam uma excursão 
pelo lugar antes de proceder à degusta-
ção. Portanto, permita-se mais tempo do 
que o usual. E aonde quer que você vá, cer-
tifique-se de harmonizar seu vinho com 
especialidades locais, como o sanduíche 
de churrasco: fatias finas de carne grelha-
da servidas em pão fresco cobertas com 
maionese, tomate, abacate ou queijo. 

Se você for ao país mais esguio do 
mundo à procura de um ótimo vinho, 
aqui estão alguns destaques do Valle de 
Colchagua. Comece conferindo a arqui-
tetura futurista em forma de barril de 
Clos Apalta, fundada pela família france-
sa por trás do Grand Marnier, e siga com 
um banquete harmonizado com seus 
vinhos no restaurante da vinícola. Para 
um vinho premium ao estilo Bordeaux, 
uma visita a Los Vascos, operada pela fa-
mília Rothschild, é obrigatória. Pare tam-
bém em Neyen para uma degustação na 
adega mais antiga de Apalta, que remonta 
a 1890. Já Viu Manent é uma espécie de 

colheita, a qualidade do vinho melhorou, 
equilibrando as intensas notas vegetais, 
típicas de um Carménère, com aromas 
mais frutados. Duas décadas depois, diz 
Rodrigo Soto, enólogo da Neyen e de três 
outras vinícolas chilenas, o público apre-
ciador de vinhos está pronto: “Coincide 
com um mercado que demonstra curio-
sidade a respeito de variedades pouco 
conhecidas, apoiando uvas nativas ou 
associadas a regiões específicas”.

Hoje, a variedade é uma fonte de orgu-
lho nacional: o Chile está na vanguar-
da da produção global de Carménère, 
fazendo com ela vinhos de variedade 
única ou como parte de um blend com 
outras uvas, como Cabernet Sauvignon, 
Syrah ou Malbec. No cenário mundial, 
os Carménères abrem espaço entre os 
Malbecs argentinos nas prateleiras e nas 
cartas de vinho, enquanto sommeliers e 
donos de lojas buscam formas de aguçar 
o interesse dos clientes mais experientes. 
Uma vantagem é que essa ainda é uma 
variedade relativamente econômica.  

Embora vinhos Carménère de quali-
dade possam ser encontrados em todo 
lugar, os chilenos mantêm um pouco do 
melhor para si próprios. Considere, por-
tanto, uma viagem à fonte: o Valle de Col-
chagua, localizado no centro do país, a 
cerca de duas horas e meia de carro ao sul 
de Santiago e na divisa com a cidade de 
Santa Cruz, tem as condições ideais para 
o cultivo de uvas tintas. Do oeste chegam 
as brisas do Oceano Pacífico e a leste está 
a muralha protetora dos Andes, de onde 
vem a neve fresca derretida através do 
Rio Tinguiririca. Além disso, o solo é rico 
em minerais, um encontro perfeito entre 
o granito e a rocha vulcânica. Embora 
não seja a região vinícola mais antiga do 
país (siga para o norte até Maipo para 
conhecê-la), é a área mais propícia aos 
visitantes. É onde fica a primeira rota 
vinícola do Chile (com 17 paradas), re-
pleta de sofisticados hotéis-boutique, 
gastronomia de primeira, vinícolas sun-
tuosas e muitas aventuras ao ar livre, do 
surfe ao ciclismo.

“É o nosso Napa Valley”, explica Ma-
tias Pincheira, enólogo da Casa Silva, 
uma vinícola pioneira em pesquisa de 
clonagem de Carménère e produtora de 
um excelente vinho monovarietal. “Essa 
área é reconhecida como a principal de-
nominação chilena, onde a maioria das 
marcas de vinhos de alta qualidade do 
país está localizada.”

IR Acompanhe a produção 

vinícola, visite adegas e 

deguste vinhos em algumas 

das mais célebres vinícolas 

do Valle de Colchagua, como 

a Casa Lapostolle, que dá 

início à excursão de dez 

dias da Artisans of Leisure 

pelo Chile. Os viajantes 

também visitam Santiago, 

Valparaíso e o Parque Na-

cional de Torres del Paine.  

Saídas todos os dias ao 

longo de 2019; a partir de 

US$ 10.580 por pessoa. 

FICAR Situado no Valle de 

Millahue, não muito longe 

de Colchagua e no alto 

de uma colina, o hotel 

Vik Chile tem 22 suítes 

desenhadas por artistas 

em uma propriedade de 

4,5 mil hectares, além 

de vinhos de qualidade 

internacional produzidos 

na vinícola Vik e um spa 

temático com tratamento à 

base de vinho. Na nova Ex-

periência de Colheita, uma 

equipe de especialistas 

serve de guia aos visitan-

tes enquanto eles colhem 

uvas sob a luz do luar, 

provam o suco recém-

-extraído, misturam as 

uvas e, claro, comem 

e bebem muito bem. 

Quartos duplos a partir 

de US$ 1.200, incluindo 

café da manhã e crédito 

de US$ 100 para uso 

no spa. Experiência de 

Colheita disponível entre 

abril e maio; a partir de 

US$ 3.200 por pessoa.

O que explorar no Valle de Colchagua
PELAS VINHAS

Instalações da Clos Apalta no 
alto dos terraços de vinhedos.

Papo de bar
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Spa de 6.500 m2 com Serviço Completo  •  Experiência Termal com Nove Suítes de Hidroterapia  •  Nutrição 
Acupuntura  •  Cura Energética  •  Salão de Beleza  •  Treinamento Particular  •  +200 Aulas Semanais de Fitness em 

Grupo  •  Parede de Escalada Indoor com Dois Andares  •  Quatro Piscinas no Resort  •  Suítes com Um e Dois Quartos 
Espaço para Eventos  •  Três Opções de Restaurante  •  200 Metros Lineares de Frente para a Praia  

CARILLON MIAMI WELLNESS RESORT | 6801 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33141 
@CARILLONHOTEL #CARILLONLIFE  |  PARA RESERVAS, CONTATE SEU CONSULTOR DE VIAGENS VIRTUOSO

Situado em um trecho de 200 metros de praia particular, o Carillon Miami é o mais completo spa e resort de bem-estar da Flórida.

AQUECENDO O 
ESPÍRITO DE NOSSA 
COMUNIDADE 
ATRAVÉS DO PODER 
DO BEM-ESTAR.

Virtuoso Life - Brazil Edition half Ad 081518.indd   1 8/16/18   12:09 PM

AS GARRAFAS
Vinhos Carménère são encorpados, com 
aroma de ervas e sabor de frutas negras. 
Harmonizam melhor com carnes grelha-
das ou curadas, alimentos condimentados 
e queijos picantes.

Lapostolle Clos Apalta 2012, US$ 119 
Baunilha, cassis e ervas. 

TerraNoble Gran Reserva  
Carménère 2014, US$ 19
Aromas sensuais de frutas escuras com 
um paladar aveludado. 

Los Vascos Carménère Grande  
Reserve 2016, US$ 18 
Notas de licor de cacau e cereja, com 
taninos persistentes.

Casa Silva Los Lingues  
Carménère 2016, US$ 20 
Especiarias e frutas vermelhas, com um 
final longo e elegante. 

Neyen Espíritu de Apalta 2014, US$ 48 
Framboesa, ameixa e pimenta.  

Colchagua em garrafas.
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Nova liderança política, um futuro próspero e uma vida selvagem praticamente 
intocada após anos de isolamento fazem o Zimbábue despontar como um dos 

destinos mais promissores da África. Vá agora, antes que lote  
POR AARON GULLEY  FOTOGRAFIA DE JEN JUDGE

Victoria Falls em seu máximo volume, com os mirantes 
do lado do Zimbábue em primeiro plano.

OUTUBRO |  NOVEMBRO 2018 27



inverno no Rio Zambeze, o vapor sobe como um véu fantasmagórico en-
quanto o ar frio da noite se infiltra na água. Esquadrões de gansos-do-egito 
roçam a superfície, papiros se amontoam à beira do rio e os hipopótamos 
grunhem nas margens. Estou vendo tudo isso do deque de uma Treehouse 
Suite na ilha de Kandahar, 11 quilômetros acima de Victoria Falls, a primeira 
parada em um safári de oito dias pelo Zimbábue. Esse mundo de água fria, 
com temperaturas que batem nos 2 graus Celsius no início da manhã, não 
é o que a maioria das pessoas imagina quando pensa em um safári africano. 
Graças a uma política de governo desastrosa, somada ao receio dos viajantes 

em relação à segurança e à ideia de que pudessem estar financiando um regime autoritário, há 
muitos anos quase ninguém pensava no Zimbábue como um destino turístico. 

O fato de o país ter permanecido fora do radar do turismo não é por falta de potencial: no Zim-
bábue há 11 parques nacionais e, embora o número de animais selvagens tenha diminuído em 
meados dos anos 2000, conforme se agravavam os problemas econômicos, o volume de safáris 
vem aumentando desde então. O Parque Nacional de Hwange, a maior reserva do país, tem índi-
ces saudáveis de população selvagem, inclusive os big five – os cinco animais mais cobiçados nos 
safáris: leão, leopardo, elefante, búfalo e rinoceronte. Os elefantes se deram tão bem aqui que 
o Zimbábue agora abriga quase 20% dos exemplares remanescentes no continente. Os parques 
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menores do país também estão cheios de outras espécies, alguns com populações estáveis de ri-
nocerontes e chitas, ambos em risco de extinção. A joia da coroa disso tudo é Victoria Falls, uma 
das Sete Maravilhas Naturais do Mundo.

Com uma lista dessas, o Zimbábue deveria ser uma potência turística, mas sua história tem 
sido mais estrondosa do que o ronco do Zambeze sobre as cataratas. Considerado um dos lumi-
nares da África quando declarou sua independência, em 1980, o país teve muito do seu potencial 
roubado por líderes corruptos, a começar por Robert Mugabe. Tendo levado sua nação à falên-
cia, “Tio Bob” ou “Sr. Robert”, como os cidadãos o conhecem, foi finalmente destituído em no-
vembro do ano passado, após 37 anos no poder. Apesar de uma onda de distúrbios que se seguiu 
às eleições de julho, a calma prevaleceu e o presidente recém-eleito, Emmerson Mnangagwa, 
prometeu que o novo Zimbábue será uma nação de “prosperidade, oportunidades e responsa-
bilidade, com raízes fincadas na paz”.  Pela primeira vez em décadas, há um sentimento de que 
essa nação do sul da África poderá finalmente cumprir seu destino. 

“Na era pós-Mugabe, o Zimbábue tornou-se mais atraente”, diz Sherwin Banda, presidente 
da African Travel Inc., que liderou nosso safári e opera outros semelhantes em todos os princi-
pais destinos da África. Com quase duas décadas de experiência em serviços de hospitalidade no 
continente, Banda, que vem da Cidade do Cabo, diz que sua empresa espera uma onda de inte-
resse pelo Zimbábue à medida que a política interna vá se reestruturando. Devido à sua história 
complicada, o país é mais intocado pelo turismo do que o resto do mundo dos safáris. “É um 
lugar onde você mergulha na África em sua forma mais crua e verdadeira”, diz Banda.

As populares cataratas podem parecer um início improvável para um safári, mas, uma vez que 
os primeiros raios alaranjados da manhã perfuram a neblina, a vida no Zambeze vem à tona. 
Do deque da minha suíte no Victoria Falls River Lodge posso distinguir o zigue-zague de um 
crocodilo patrulhando as águas rasas do rio e cabeças de hipopótamo subindo e descendo como 
se fossem um daqueles brinquedos em que você bate o martelo em bonecos conforme eles apa-
recem – só que aqui, em câmera lenta. Uma mãe elefante e seu filhote cutucam os arbustos na 
outra margem em busca de um gole d’água. Rio abaixo, o vapor maciço das cataratas sobe no céu 

A partir da esquerda: hipopó-
tamos no Rio Zambeze, pôr do 
sol perto de Victoria Falls e o 
guia de safári Leo Mutsvangwa 
exibindo chifres de kudu no 
Parque Nacional de Hwange.
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DICA
“Indo para Victoria Falls entre março e agosto? 
Embale uma capa de chuva e sapatos abertos 
que possam molhar: nessa época as quedas 
estão em seu máximo volume, e o vapor de 

água cobre as passarelas e os visitantes. 
Como os safáris matinais podem ser frios, 

tenho sempre comigo uma balaclava e luvas 
para me manter aquecida.”

– Sylvia Berman, consultora 
de viagens Virtuoso

Victoria Falls

O MAPA DA MINA

Canoagem no Parque Nacional
 de Mana Pools.
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Os hipopótamos pastam PRÓXIMOS da sala de 
jantar e, mais de uma vez, elefantes passaram 

por nossas tendas a caminho do rio
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azul brilhante como a fumaça de um incêndio f lorestal. A única coisa mais barulhenta do que a 
cacofonia do canto dos pássaros é o ruído da água, um ronronar constante mesmo a essa distân-
cia. Soa um pouco como o coração de um país voltando à vida.

EM 1855, QUANDO O MISSIONÁRIO ESCOCÊS DAVID LIVINGSTONE, UM DOS PRIMEIROS 
exploradores da África, encontrou pela primeira vez as Victoria Falls, escreveu: “Ninguém pode 
imaginar a beleza dessa visão... mas cenas tão adoráveis certamente devem ter sido contempla-
das por anjos em seu voo”. Quando vi pela primeira vez as cataratas, aos 20 anos, eu provavel-
mente disse: “Uau!”.

Visitei o Zimbábue em 1994 durante as férias de Natal quando morava na Nigéria, onde nasci e fui 
criado. Em comparação com a África Ocidental, o país parecia tão organizado quanto a Inglaterra 
e tão eficiente quanto a Suíça. As estradas eram bem pavimentadas (embora todos dirigissem do 
lado errado), as lojas permaneciam abastecidas, os hotéis brilhavam e todos que conhecíamos se 
expressavam com eloquência. Mugabe estava no poder, mas ainda não havia começado a sangrar 
o país. E o Zimbábue, que reluzia quando comparado com grande parte da África que eu conheci, 
passou a simbolizar, em minha mente, tudo aquilo que o continente poderia ser. 

As Victoria Falls, primeira parada após a observação da vida selvagem no deque pela manhã, 
pareciam não ter mudado nas últimas duas décadas. São 16 os mirantes instalados na trilha ao 
longo da borda oeste, e por isso grossos arbustos de alcaparras tiveram de ser cortados para re-
velar a muralha d’água. Seu poder é impactante, especialmente de perto. O Zambeze está em sua 
maior cheia dos últimos dez anos, o que significa 500 milhões de litros de água por minuto jor-
rando sobre um abismo de 100 metros de profundidade bem diante dos meus olhos. E boa parte 
disso é enviada ao céu na forma de ruidosos jatos de vapor, que justificam o nome tradicional das 
cataratas, Mosi-oa-Tunya, “a fumaça que troveja”. 

Um zimbabuano me disse certa vez que você nunca terá visto de fato as cataratas se estiver usando 
uma jaqueta ou portando um guarda-chuva, de modo que, nos mirantes mais próximos, optei por 
uma imersão – literal – na experiência toda. É como se alguém estivesse jogando baldes e baldes de 

A partir da esquerda: uma 
suíte Treehouse no Victoria 
Falls River Lodge e um belo 
gole da água de Mana Pools.
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água sobre mim. Se há uma única razão para os turistas retornarem ao Zimbábue, é esta: existe vida 
selvagem em toda a África, mas em nenhum outro lugar você viverá esse tipo de imersão.

Com exceção de minha esposa, a fotógrafa Jen Judge, de mim e de nosso guia, o caminho está 
praticamente vazio. De volta ao hotel naquela noite, pergunto a Peter Dunning, o gerente zimba-
buano que trabalha com hospitalidade há mais de 30 anos, sobre a falta de visitantes. Ele respon-
de que o número de turistas despencou depois de 2008 devido a receios  em relação à economia 
e à segurança. “Mas este país nunca foi inseguro para os turistas”, ressalta. “Nunca”. Dunning diz 
que está animado com o fato de o novo governo se abrir e cortejar o investimento internacional. 
“Se você mora nessa parte do mundo”, ele conclui, “tem que ser otimista”.

NA ÁFRICA, ONDE AS DISTÂNCIAS SÃO ENORMES E O ASFALTO É RARO, AVIÕES MONO-
motores são como táxis. As principais artérias do Zimbábue são suaves o suficiente para viagens 
terrestres, mas dado nosso itinerário cheio de passeios, pegamos um Cessna 206 para um voo 
de uma hora e meia das cataratas até o Parque Nacional de Hwange, uma reserva de savana seca 
com área três vezes equivalente à do Distrito Federal. 

Embora já seja fim de tarde e nosso motorista, Leo Mutsvangwa, tenha prometido nos levar a 
um local pitoresco para tomar uns drinques, ele quer primeiro checar uma estrada vicinal onde 
leões foram vistos nos últimos dias. Meia hora depois da aterrissagem, após passar por antílopes 
e búfalos, encontramos o grupo de leões. Na verdade, quase atropelamos os animais, estirados so-
bre a pista como se fossem lombadas. Eles provavelmente se alimentaram pela manhã e agora são 
tão indolentes quanto gatos domésticos, deitados e bocejando para nós de olhos fechados. Leo diz 
que os dois machos são netos de Cecil, uma afirmação mais tarde confirmada. 

Eles provavelmente se alimentaram pela MANHÃ 
E AGORA são tão indolentes quanto gatos domésticos, 
deitados e bocejando para nós de olhos fechados

A partir da esquerda: 
zebras, helicóptero 
na pista de pouso 
do Linkwasha Camp 
e leões de nobre 
linhagem no Parque 
Nacional de Hwange.
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Cecil, o Leão, como lembram muitos entusiastas de safáris, foi o macho alfa que, em 2015, foi 
atraído de Hwange para uma reserva de caça privada e transformado em troféu depois de morto 
por um dentista americano. O incidente causou um frisson internacional e atiçou a ira dos con-
servacionistas, de modo que estar sentado a um metro e meio de seus descendentes é ser íntimo 
de estrelas de cinema. Em parques mais movimentados, meia dúzia de Land Rovers estariam ali 
em poucos minutos, avisados pelo rádio, mas aqui temos os leões só para nós por 30 minutos. Até 
mesmo Leo pega o celular para tirar fotos dessas feras que estão a apenas um braço de distância. 
Só quando deixamos o grupo, ao entardecer, é que percebo que nunca tomei aquele coquetel. 
Drinques ao pôr do sol, suponho, são para pilotos menos ousados. 

Nossos dois dias no Linkwasha Camp se desdobram em uma série de encontros similares – 
como 500 búfalos bebendo de um poço ao amanhecer e as raras hienas marrons cruzando nosso 
caminho, duas vezes –, mas são os guias que realmente impressionam. Com um sorriso cheio de 
dentes e o carisma de Jim Carrey, Lovemore Nowakhe, que nos guia pela maior parte de nossa 
estada em Hwange, sabe mais de seu país do que o Google. Não importa a pergunta, Lovemore 
tem uma resposta: uma presa de elefante típica pesa de 20 a 35 quilos; o período de gestação dos 
hipopótamos é de oito meses; aquele trinado suave que ouvimos, como uma fita cassete sendo 
rebobinada, é o chamado de um pequeno martim-pescador malhado. 

Ao que tudo indica, é mais difícil tornar-se um guia no Zimbábue do que um médico ou advogado 
em muitos países. A certificação – a mais rigorosa do continente – envolve dois anos de cursos e uma 
série de exames práticos que podem custar cerca de 10 mil dólares e levar de cinco a dez anos para 
serem concluídos. Qualquer guia na ativa é um verdadeiro ph.D da savana. E não apenas por creden-
ciais, mas por atitude. “Eu amo meu trabalho”, diz a toda hora Lovemore, o último de 23 irmãos, que 
recebeu seu nome depois que seu pai, aos 80 anos traiu, a terceira esposa para concebê-lo. Tal co-
nhecimento e tanto entusiasmo, que vejo em quase todo mundo que encontro por aqui, diferenciam o 
Zimbábue de algumas das minhas experiências anteriores de safári. “A política ameaçou até mesmo 
nossos empregos no parque”, ele conta. “Por isso, um dia de trabalho é outro grande dia na África.”

DOIS CESSNAS SACOLEJANTES NOS LEVAM A NOSSO DESTINO FINAL, MANA POOLS, CUJA
pista de aterrissagem é tão rugosa quanto um couro de elefante. Vizinho ao trecho mais seten-
trional do Rio Zambeze dentro do Zimbábue, esse parque nacional, que é fechado durante a esta-
ção chuvosa por causa da lama e das inundações, tem menos da metade do tamanho de Hwange 

Búfalos bebem no poço 
do Linkwasha Camp.
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e possui populações bem menores de animais. No entanto, as árvores da espécie croton, verdes 
e exuberantes, que crescem às margens do rio, atraem a fauna local e tornam a observação de 
animais por aqui quase mais garantida do que em Hwange. No Little Ruckomechi Camp, situado 
à beira d’água, os hipopótamos pastam próximos da sala de jantar e, mais de uma vez, elefantes 
passaram por nossas tendas a caminho do rio. 

Ao longo da nossa estadia, passeamos de canoa pelo Zambeze, navegando entre grupos de 
hipopótamos na água e avistando elefantes em terra, e fizemos um safári a pé, no qual obser-
vamos dois leões em apenas 60 metros de caminhada. Vimos leopardos e leões quase todas as 
vezes que saímos. Mas minha atividade favorita foi dirigir à noite, quando nosso guia, Engilbert 
Ndhlovu, acendeu uma lanterna vermelha no deserto negro em busca de olhos. É espantoso 
como ele é bom em dirigir e avistar ao mesmo tempo, e vimos quase mais vida selvagem depois 
do anoitecer do que à luz do dia: felinos chamados de genetas, com bela pelagem pintada, e suas 
parentes maiores, as civetas; primatas do tamanho de um punho, com orelhas de morcego, cha-
mados gálagos; porcos-espinhos; mais leopardos; e até um par de ratéis, parentes do texugo. 
A amplitude da vida selvagem e da geografia revela a diversidade do Zimbábue. 

Certa noite, percorrendo uma estrada escura, pergunto a Engilbert o que ele acha da situa-
ção atual do país. Taciturno e concentrado em seu trabalho, ele reluta em falar de política, mas 
acaba cedendo: “Tudo o que o povo quer é alguma indústria básica voltando ao país. Precisamos 
de alguns empregos e precisamos de algum dinheiro”. Pergunto se ele acha que o novo governo 
trará essas mudanças. “É difícil saber”, diz ele. “Mas eu espero que sim.” 

Espero que sim também. O país ainda é repleto de potencial e, de alguma forma, milagrosa-
mente, seu passado não roubou a esperança. Livingstone disse uma frase famosa: “Estou prepa-
rado para ir a qualquer lugar, desde que seja para a frente”. Se tudo correr bem, o Zimbábue pode 
finalmente estar pronto para fazer o mesmo. 

Antes que eu possa pressioná-lo ainda mais, Engilbert desliga o motor, deixando a lanterna 
vermelha de lado para ouvir melhor o som da savana. Ao longe, os ruídos ásperos dos babuínos 
ecoam entre as árvores. Os animais só ficam alertas desse jeito quando os predadores estão pró-
ximos, diz Engilbert. Talvez leões ou um leopardo. Ele liga o motor, e a camionete mergulha na 
noite enquanto nossa lanterna faz brilhar os olhos dourados de impalas e as esbeltas silhuetas 
das árvores nativas. Como o futuro do país, há muito a se revelar no meio da escuridão. A ques-
tão é saber o quê.
 

A partir da esquerda: 
drinques ao pôr do sol, uma 
tradição dos safáris; o bar e 
lounge do Linkwasha Camp; 
e artesanato local no Little 

Ruckomechi Camp, em 
Mana Pools.
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FICAR Originalmente composto de 13 tendas de estilo 

glamping com banheiros privados e deques à beira 

do Rio Zambeze, o Victoria Falls River Lodge ganhou, 

no ano passado, cinco Treehouse Suites rio acima, 

na ilha de Kandahar. Com paredes de vidro de frente 

para o rio, espaçosos banheiros – com banheiras e 

deques –, tão grandes quanto os quartos, as unida-

des sobre palafitas conectam-se ao lodge principal 

por passarelas elevadas, sob as quais hipopótamos 

e elefantes passeiam livremente. Quartos duplos a 

partir de US$ 595 (Treehouse Suites a partir de 

US$ 880), incluindo café da manhã e crédito de 

US$ 160 para uso no spa.

Construído em 1904 como acomodação para trabalha-

dores durante a construção da ferrovia entre o Cairo e a 

Cidade do Cabo, o palaciano Victoria Falls Hotel, com 

161 quartos, tem vista para o Segundo Desfiladeiro e 

para a ponte que liga o Zimbábue à Zâmbia. Antiguida-

des da virada do século enchem o hotel, como camas 

com dossel e escrivaninhas feitas com baús de couro 

nos quartos, o que o torna um lugar para apaixonados 

por história, mas ainda sofisticado para os padrões de 

hoje. Quartos duplos a partir de US$ 455, incluindo café 

da manhã e traslado para o aeroporto.

O Royal Livingstone Hotel da rede Anantara, de 173 

quartos, traz a grandeza colonial para o lado oriental 

das cataratas, na Zâmbia. Os quartos são decorados 

em estilo vitoriano e se abrem para varandas tran-

quilas, de onde é possível observar zebras, javalis 

africanos e elefantes vagando pela savana. Quartos 

duplos a partir de US$ 755, incluindo café da manhã e 

traslados de táxi aquático do aeroporto.

IR O safári de dez dias da African Travel Inc. pelo 

Zimbábue leva aos três principais destinos do país. 

Há passeios fluviais e caminhadas nas Victoria Falls, 

observação de manadas de elefantes e búfalos no 

Parque Nacional de Hwange e passeios de canoa 

entre hipopótamos no Zambeze, no Parque Nacional 

de Mana Pools. Saídas todos os dias ao longo de 

2018; a partir de US$ 8.995.

A aventura de 11 dias da Cox & Kings também visita 

os três grandes pontos do Zimbábue e adiciona duas 

noites no Parque Nacional de Matusadona, lar de ele-

fantes adaptados à água que frequentemente nadam 

e brincam nas margens do Zambeze. Saídas todos os 

dias ao longo de 2018; a partir de US$ 8.725. 

O safári compacto de nove dias oferecido pela 

Kensington Tours inclui as cataratas e a vida selva-

gem no Zimbábue, com menos tempo de viagem. A 

jornada começa em Victoria Falls, dá um rápido pulo 

em Hwange e depois segue para o leste até o menos 

visitado Parque Nacional de Matobo, onde colinas 

de granito escondem rinocerontes pretos e brancos, 

ambos ameaçados. Os viajantes também podem optar 

por visitar uma aldeia dos matebele, onde terão um 

panorama da vida tradicional africana. Saídas todos 

os dias ao longo de 2018; a partir de US$ 5.382.  

VIDA NA SAVANA
Hotéis e safáris para descobrir o melhor do Zimbábue

A partir da esquerda: a ponte que liga o Zimbábue à Zâmbia em Victoria Falls, um pássaro nativo 
do Parque Nacional Hwange e o Victoria Falls Hotel.
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CHECK-IN, POR FAVOR

Uma volta ao mundo em
12 incríveis novos hotéis

HOSPEDAGENS ESTREANTES SEMPRE NOS ANIMAM, MAS O QUE É REALMENTE ESTIMULANTE É QUANDO SURGE UM 

novo hotel que muda completamente as regras do jogo: proporciona acesso a um canto menos explorado do mundo, por exemplo, 

ou traz uma atmosfera inteiramente nova a um local já amado pelos visitantes. Estamos sempre de olho nos lugares onde os 

viajantes deveriam fazer check-in em sua próxima viagem (é parte do nosso trabalho), e os estabelecimentos elencados nas 

páginas seguintes já estão oficialmente em nossa lista.  POR ELAINE GLUSAC

OS 12 COBIÇADOS

Montage 
Los Cabos.
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 Perfeito para um grande 
final, o Six Senses Paro 
está no vale mais famoso 
do Butão, lar do impressio-
nante mosteiro cravado na 
encosta de uma montanha 
conhecido como Ninho 
do Tigre. Das janelas das 
suítes revestidas de pedra 
e madeira se vê a paisagem 
do Himalaia, e as salas de 
tratamento do spa têm vista 
para as ruínas de uma forta-
leza do século 15.

Quartos duplos a partir de 
US$ 1.500, incluindo café da 
manhã e duas massagens 
cortesia de 60 minutos.

 Comece no Six Senses 
Thimphu, na capital do 
Butão, onde uma fundação 
de pedra, linhas horizon-
tais e paredes caiadas de 
branco imita os dzongs 
(fortalezas) da região. 
Caminhe até os mosteiros 
locais e regresse para me-
ditar no pavilhão de oração 
situado entre as lagoas do 
lodge, com vista para uma 
gigantesca estátua de Buda 
do outro lado do vale.

 O Six Senses Punakha 
se parece com uma das 
pontes que atravessam 
os terraços agrícolas dos 

DE LODGE EM LODGE NO BUTÃO
Abrangendo 82 suítes e villas em cinco lodges diferentes, a Six Senses Bhutan está pronta para abrir seus 

três primeiros lodges (em Thimphu, Punakha e Paro) em novembro e outros dois (em Gangtey e Bumthang) 
no início do próximo ano. Seu objetivo é levar os hóspedes a uma viagem pelas mais diversas regiões do 

reino budista famoso pela felicidade de seu povo. As estadias são projetadas para ser progressivas – duram 
em torno de duas semanas no total – e são guiadas pelos Guest Experience Makers dos lodges (os Criadores 

de Experiências para os Hóspedes), que desenvolvem atividades personalizadas e ajudam a organizar os 
traslados dos visitantes entre as propriedades. Confira abaixo como é essa aventura.

“A tecelagem é um componente central da cultura do Butão, e qualquer roupa feita em tear artesanal é uma ótima 
lembrança. O Museu Têxtil Nacional, em Thimphu, é imperdível – eu mesma trouxe para casa um belo livro sobre 

os tecidos Thagzo do país.” 

– Kay Merrill, consultora de viagens Virtuoso

vales verdejantes da maior 
região produtora de arroz 
do Butão – com o edifício 
principal suspenso sobre 
uma piscina. Caminhe pela 
floresta até Chorten Ningpo, 
um santuário budista do sé-
culo 17 associado ao arrojado 
monge Drukpa Kunley.

 Com vista para um vale
que é escala anual na rota
de migração dos grous-
-de-pescoço-preto, o Six 
Senses Gangtey se asse-
melha a uma ponte de pedra 
que parece cruzar um cór-
rego no meio de um prado. 
Plante sementes, are os 

campos e aprenda as práti-
cas tradicionais de colheita 
em uma fazenda local. De-
pois, faça uma pausa na sala 
de meditação do spa.

 Dirija-se ao coração espi-
ritual do Butão – marcado 
por mosteiros exuberantes 
e relevo acidentado – até 
o Six Senses Bumthang, 
cuidadosamente construído 
em uma f loresta de pinhei-
ros (que crescem também 
no pátio interno). O jantar 
no restaurante do lodge, 
instalado em uma casa 
na ár vore, destaca a culi-
nária butanesa.

dica

Uma suíte do lodge Six 
Senses Thimphu e (à direita) 
estudantes em Bumthang.

Paro
Thimphu

Punakha

Gangtey

Bumthang
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MERGULHE NO CABO
A Baía de Santa María brilha com a intensidade de 
um cinema Imax quando vista do elegante lobby ao 
ar livre do Montage Los Cabos, com 122 quartos, 
inaugurado em maio. É uma cena que chamará sua 
atenção muitas vezes, seja nos dois restaurantes 
do resort, seja nas três piscinas, seja em qualquer 
espreguiçadeira ou cabana em que você estiver. 
A bebida mezcal também desempenha papel prota-
gonista – em drinques de boas-vindas, misturada 
em óleos essenciais para tratamentos no maior spa 
da Baixa Califórnia, nas 54 variedades servidas nos 
bares e, de forma mais proeminente, nos pratos da 
nova cozinha mexicana do restaurante Mezcal, 
como ceviche de lagosta, peixe local com dashi 
defumado e torresmos e tostadas de atum com 
cinzas de pimenta seca. O Montage projetou seu 
primeiro resort fora dos Estados Unidos com um 
toque minimalista condizente com a paisagem 
desértica da península. Detalhes em travertino, 
cobre e madeira escura, além de tapeçarias nas pa-
redes, amenizam o clima dos quartos, instalados 
em blocos térreos em meio a cactos gigantes, rosas 
do deserto e outras plantas nativas na propriedade 
de 15 hectares. No interior, camas, áreas de estar e 
amplos pátios e terraços – presentes em quase todos 
os quartos, exceto os chuveiros ao ar livre – estão 
voltados para a baía, que oferece uma das poucas 
praias onde se pode nadar com segurança em 
toda a costa entre Cabo San Lucas e San José del 
Cabo. O melhor de tudo: salvo a presença ocasional 
de um iate ou um grupo de snorkeling, os hóspedes 
têm tudo isso exclusivamente para si. 

Quartos duplos a partir de US$ 625, incluindo café da 
manhã e crédito de US$ 100 para uso no resort. 

– Justin Paul 

Em sentido horário, 
a partir do alto, à 
esquerda: tartare de 
atum no Marea, lobby 
e área da piscina 
do Montage, stand 
up paddle na baía 
de Santa María e 
drinques de mezcal 
após a praia. 
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RELAXE NO VIETNÃ
Espere muita paz e sossego nas 26 villas 
do Anantara Quy Nhon Villas, que serão 
inauguradas em novembro. Com vista para 
uma enseada particular do Mar da China 
Meridional no centro-sul do Vietnã (entre 
Hanói e Ho Chi Minh), o resort é a primeira 
propriedade de luxo nessa área, em grande 
parte desconhecida dos turistas.

O LUGAR: Todas as villas do resort, com um 
ou dois quartos, incluem mordomo, piscina 
própria e deque. Na praia de Bai Xep há um 
bar ao lado de uma piscina à beira-mar. En-
volto pela f loresta tropical em um penhasco 
com vista para o mar, o spa busca harmoni-
zar-se com o entorno por meio de práticas de 
ioga ao nascer do sol, aulas de artes marciais 
vietnamitas, meditação guiada e tratamen-
tos em espaços fechados e ao ar livre.
 
OS HÓSPEDES: Aqui, os amantes da praia en-
contram os entusiastas do bem-estar, atraí-
dos por algumas das praias mais intocadas 
do Sudeste Asiático – um lugar onde areias 

douradas se estendem de forma ininterrupta 
entre pequenas vilas de pescadores. O spa 
holístico recebe uma seleção de terapeutas 
visitantes, de iogues a esteticistas. 

OS SABORES: Opções saudáveis temperam 
a cozinha do resort, como sucos naturais e 
pratos vegetarianos crus feitos com produ-
tos nativos. Os hóspedes podem pescar o 
próprio jantar acompanhados de um pesca-
dor local em um pequeno bote de vime. E os 
mordomos servem café vietnamita gelado 
e petiscos de comida de rua aos hóspedes à 
beira da piscina.

O ENTORNO: A região de Quy Nhon é rica 
em pagodes budistas e ruínas da civilização 
Cham com mil anos de idade. Visite o mercado 
da cidade para comprar sacolas de praia feitas 
à mão, bolsas e cestos que lembram os barcos 
de pesca locais em miniatura.

Quartos duplos a partir de US$ 560, incluindo 
café da manhã e crédito de US$ 100 para jantar.

Paisagem à beira-mar: 
a Hillside Pool Villa do 

Anantara Quy Nhon. 

OS 12 COBIÇADOS
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Poucos meses após a inauguração de sua filial em Pequim, a Bulgari acrescentou outra proprie-
dade ao seu portfólio chinês. O The Bulgari Hotel Shanghai foi aberto em junho, emoldu-
rando alguns dos melhores panoramas da cidade vistos do edifício mais alto no bairro de Bund, 
situado à beira do rio. Seus 82 quartos, localizados nos andares 40 a 48, ostentam os toques 
refinados do estúdio de design sediado em Milão, Antonio Citterio Patricia Viel: pisos de ma-
deira preta, móveis italianos e, em suítes de inspiração romana, banheiras de hidromassagem 
de mármore. (O pequeno frasco de perfume Bulgari deixado ao anoitecer é um toque de luxo.) 
Dirija-se às lojas de grife da Nanjing Road em um dos carros Maserati do hotel, com chofer, 
ou acomode-se no spa de 2 mil metros quadrados – há uma piscina coberta, estúdios de ioga e 
pilates e um Workshop Gymnasium, inspirado na popular sede da marca em Londres. Escolhas 
culinárias honram a Itália e Xangai: mergulhe na carta de 500 rótulos de vinho do Il Ristorante – 
Niko Romito ou aventure-se no prédio vizinho de 1916, onde funcionou a câmara de comércio da 
cidade e onde hoje é servida a cozinha cantonesa do chef Justin Tan no restaurante Bao Li Xuan. 
Os barmen agitam os drinques no bar Terrazza, na cobertura, onde palmeiras plantadas em 
vasos e cabanas arejadas evocam um pouco da dolce vita no meio da maior cidade da China.

Quartos duplos a partir de US$ 567, incluindo café da manhã e crédito de US$ 100 para uso no hotel.

A NOVA JOIA DE XANGAI

“O Bulgari Shanghai 
é um verdadeiro hotel 
design – a atenção aos 
detalhes é inigualável. 

Não perca o bar da 
cobertura: discreto, o 

pequeno elevador situa-
do no restaurante do 

último andar leva você 
a vistas espetaculares 
e elegantes coquetéis. 
Perfeito para relaxar e 

tirar selfies.”

– Joshua Bush, executivo 
de agência Virtuoso

dica

Em sentido 
horário, a partir 

da esquerda: o 
The Bulgari Spa, 

o La Terrazza, 
um quarto de 

hóspedes e o The 
Lobby Lounge.
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Reconecte-se com a 
natureza em Utah
Eis uma bela densidade popu-

lacional: os hóspedes dos 46 

quartos do The Lodge at Blue 
Sky, nos arredores de Park City, 

Utah, terão acesso a 1,4 mil 

hectares de fazenda. As acomo-

dações nesse refúgio com foco 

no Oeste Americano, a ser inau-

guradas no início do ano que vem, 

incluem quartos construídos em 

encostas ou em palafitas sobre 

áreas alagadas. Prepare-se para 

aprender equitação, praticar 

ioga aérea e conhecer a pesca 

com mosca. Quartos duplos a 

partir de US$ 700, incluindo café 

da manhã e crédito de US$ 100 

para uso no hotel.

O novo refúgio mais 
quente do Caribe
Com paredes de madeira clara 

e camas com cortinas brancas, 

as 43 suítes minimalistas do 

Silversands Grenada vão re-

frescar o clima nos trópicos. O 

sofisticado resort, inaugurado 

em novembro, está instalado 

em torno de uma piscina de 

borda infinita de 100 metros de 

comprimento. E seu restaurante 

de influência asiática se baseia 

na reputação de Granada como 

a “ilha dos temperos” no Cari-

be. Quartos duplos a partir de 

US$ 800, incluindo upgrade 

(caso disponível) no momento 

da reserva, café da manhã e crédi-

to de US$ 100 para uso no hotel.

Alto estilo em 
Hong Kong 
Quando for inaugurado, no final 

do ano, o Rosewood Hong Kong, 

com 413 quartos, se erguerá 

sobre o novo distrito de artes 

da cidade, o Victoria Dockside, 

ocupando 43 andares em um 

arranha-céu de Salisbury Road. 

Oito restaurantes e um spa ho-

lístico também estão nos planos. 

Tarifas a serem anunciadas, in-

cluindo café da manhã e crédito 

de US$ 100 para as refeições.

BEM-VINDAS NOVIDADES 
Oito hotéis novos ou prestes a abrir que já são nossos favoritos

A partir do alto: 
passeio a cavalo 
na área do The 
Lodge at Blue 
Sky, o Silversands 
Grenada e uma 
projeção digital 
do Rosewood 
Hong Kong. 

OS 12 COBIÇADOS
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Em sentido horário, a partir da 
esquerda: Shangri-La Al Husn 

Resort & Spa, Villa La Coste, 
Bürgenstock Hotel and Alpine 

Spa, Shinta Mani Angkor e 
piscina na cobertura do Nopsi 

Hotel New Orleans.

Do deserto ao 
mar em Omã

Inspirado em um antigo cas-

telo árabe, o Shangri-La 
Al Husn Resort & Spa tem 

vista para a baía de Al Jissah 

do topo de um penhasco. Si-

tuado na capital, Mascate, es-

condido entre as montanhas e 

o mar, o resort de 180 quartos 

oferece atividades variadas, 

de mergulho e excursões em 

iate a aventuras no deserto. E 

mais: um spa L’Occitane para 

os hóspedes relaxarem depois 

dos passeios. Quartos duplos 

a partir de US$ 298, incluindo 

amenity de boas-vindas, café 

da manhã, chá da tarde todos 

os dias, coquetéis pré-jantar 

e crédito de US$ 100 para 

uso no resort. 

Um sofisticado refúgio 
de campo francês 
O Villa La Coste, com suas 

28 suítes pintadas de branco, 

de um e dois quartos, com 

banheiras de mármore e ter-

raços privativos, tem vista 

para os vinhedos biodinâmi-

cos provençais da vinícola 

Château La Coste, repleta de 

arte. Um jardim orgânico no 

local fornece os ingredientes 

para o restaurante comandado 

pelo renomado chef Gérald 

Passedat. Quartos duplos a 

partir de US$ 1.117, incluindo 

café da manhã, um tour pela 

vinícola e um almoço ou jantar 

cortesia para duas pessoas. 

Bem-estar por 
inteiro na Suíça
Nas margens do Lago de 

Lucerna, os hóspedes pegam 

um funicular restaurado de 

1888 para chegar ao impres-

sionante Bürgenstock Hotel 
and Alpine Spa, situado 500 

metros acima. Após a che-

gada, há poucas razões para 

deixar esse refúgio moderno 

de 102 quartos, cercado por 

florestas e montanhas, que 

abriga um amplo spa de 

10 mil metros quadrados, 

três piscinas, um campo de 

golfe de nove buracos e 70 

quilômetros de trilhas para 

caminhadas e percursos de 

bicicleta. Quartos duplos a 

partir de US$ 654, incluindo 

traslados de catamarã e funi-

cular, café da manhã e crédito 

de US$ 100 para uso no hotel.

Deleite para os 
sentidos no Camboja
O designer Bill Bensley 

transformou o estilo khmer 

em refúgios luxuosos nas 

dez villas do Shinta Mani 
Angkor, em Siem Reap, a 15 

minutos de tuk-tuk de Angkor 

Wat. Cada villa murada pos-

sui um jardim, piscina privada 

(repleta de flores de lótus, 

mediante solicitação) e um 

terraço no último piso, onde 

mordomos podem preparar 

a cama para uma noite sob 

as estrelas. Quartos duplos 

a partir de US$ 570, incluin-

do traslados de ida e volta 

para o aeroporto, café da 

manhã e crédito de US$ 100 

para jantar.

Um emocionante 
restauro em 
Nova Orleans 
O antigo prédio da agência 

de energia e trânsito da cida-

de, construído em 1920, é 

o lar do Nopsi Hotel New 
Orleans, onde os pisos de 

marmorite originais e os 

tetos abobadados são mais 

bem apreciados bebericando 

Sazeracs no grande bar do 

lobby. Após um mergulho na 

piscina da cobertura e um 

jantar com ingredientes locais 

no restaurante Public Service, 

planeje um descanso em um 

dos 217 luxuosos quartos do 

hotel. Quartos duplos a partir 

de US$ 229, incluindo café da 

manhã e crédito de US$ 100 

para uso no hotel.  

NA CAPA
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DE VOLTA  AO LAR
fotógrafa islandesa revisita uma região pouco 

conhecida de seu país natal
TEXTO E FOTOgrafia DE NANNA DíS

Isolamento à moda antiga: casas 
com telhado de turfa em Laufás, 
ao norte de Akureyri.
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norte da Islândia é um dos meus lugares mais queridos. 

Tenho raízes em Reykjadalur (entre Akureyri 

e Mývatn), onde meu bisavô Jörger nasceu. 

Na infância, passei alguns verões na fazen-

da de minha tia, perto do Lago Mývatn. Foi 

uma época mágica para mim, uma criança 

da cidade: curtir a liberdade da natureza, 

interagir com os animais, correr pelos cam-

pos. Voltei para lá recentemente e passei 

um tempo fotografando dentro e ao redor 

do fiorde de Eyjafjörður, ao longo do trecho norte da famo-

sa Ring Road, a estrada que contorna toda a ilha.  

Vale a pena percorrer cinco horas de estrada a partir de 

Reykjavík para conhecer essa parte da Islândia. (Você pode 

também voar diretamente para Akureyri, conhecida como 

a “Capital do Norte”.) A maioria dos visitantes não costuma 

viajar tão ao norte, então há menos turistas por aqui. 

Dirigir pela Tröllaskagi (Península de Troll), entre os 

fiordes de Skagafjörður e Eyjafjörður, é uma ótima ativi-

dade para passar o dia. Há penhascos íngremes e monta-

nhas altas – algumas das quais têm neve no topo, mesmo 

no verão –, além de poucas pessoas na estrada. Come-

ce a sua manhã com um pequeno mergulho na piscina 

termal de Hofsós para apreciar as vistas deslumbrantes 

de Skagafjörður. Depois, siga para Siglufjörður, uma vila 

de pescadores, e almoce no restaurante Hannes Boy, ins-

talado em uma casa amarela no porto. Rume então para 

Eyjafjörður, passando por túneis e aldeias nas montanhas, 

e pare na Cervejaria Bruggsmiðjan para um jantar mais 

cedo ou tome um banho de cerveja no Spa Bjórböðin. 

Eu visitei Siglufjörður duas vezes. Na primeira vez, no 

início da noite, não vi uma única pessoa enquanto cami-

nhava pela cidade. Na segunda vez, apareci durante o 

dia, e estava lotado. O sol brilhava forte no céu, iluminan-

do famílias e amigos que estavam lá para curtir os cinco 

dias de um festival de música folk. Na Islândia, a atmos-

fera do lugar depende totalmente  do clima, que costuma 

ser imprevisível o ano todo. Quando o sol sai, as pessoas 

saem também. 

Mais a nordeste, não perca o Lago Mývatn, a cratera 

do Krafla e os campos de lava de Dimmuborgir. O melhor 

lugar para comer é o Vogafjós Cowshed Café, que ofe-

rece guloseimas locais caseiras, como truta defumada, 

muçarela e seu próprio pão de centeio Geysir, assado no 

solo usando o calor geotérmico. Se você for no inverno, 

procure não desperdiçar as horas de luz ao longo do dia. 

Eu definitivamente recomendo visitar os Mývatn Natu-

re Baths – nada se compara a relaxar numa piscina de 

águas termais estalando de tão quentes com seu cabelo 

e suas sobrancelhas congeladas. 
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Fogo, gelo e panquecas, 
em sentido horário, a 

partir do alto, à esquerda: 
o Centro de Emigração 
da Islândia em Hofsós, 

a única fábrica de 
bandeiras do país; o 

fiorde de Héðinsfjörður, 
perto da aldeia de 

Siglufjörður; Gréttislaug, 
uma piscina de águas 

termais em Skagafjörður; 
paisagem na estrada 

entre a aldeia de Húsavík 
e o Lago Mývatn; e uma 

tradicional panqueca 
islandesa recheada 
com creme e geleia 

de ruibarbo no Sólvík 
Restaurant, em Hofsós. 

Na página ao lado: 
a cratera do Krafla.
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Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: Kirkja (igreja), 
uma caverna formada por fluxos de lava em Dimmuborgir, a 
leste do Lago Mývatn; cavalos islandeses; restaurante Hannes 
Boy, em Siglufjörður; e a ruidosa Dettifoss, a maior das várias 
cachoeiras de Jökulsárgljúfur, área mais setentrional do 
Parque Nacional de Vatnajökull.
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Os islandeses levam a sério essas instruções –
e os viajantes deveriam fazer o mesmo

 Alugue um bom veículo – de preferência, com 

tração nas quatro rodas – e dirija com cuidado. 

As ovelhas andam livremente no verão e tendem a 

ficar perto das estradas. Nunca, nunca pare na Ring 

Road (isso pode levar a colisões) e nunca dirija 

fora da estrada – pois danifica a frágil vegetação. 

 Não confie no Google Maps – use o site road.is. 

 Esteja preparado para passar no chuveiro nu 

antes de entrar em piscinas públicas (é obrigatório). 

 Respeite o país e não deixe nada além de pegadas.  

– Nanna Dís

REGRAS DA RING ROAD

Uma morada 
solitária nos 
arredores da 

cidade litorânea 
de Dalvík.

ISLÂNDIA










Reykjavík

Krafla

Lago 
Mývatn

Skagafjörður

Hofsós

Tröllaskagi
Akureyri

Húsavík

Jökulsárgljúfur/
Parque Nacional de Vatnajökull 

Ring Road

Dalvik

Siglufjörður
Eyjafjörður







51OUTUBRO |  NOVEMBRO 2018



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

Húsavíkurkirkja, uma 
igreja em Húsavík; 

edredons feitos à mão à 
venda em um mercado 

local; e a paisagem entre 
Hofsós e Siglufjörður.
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Sinta o rugir da cachoeira de 

Goðafoss, de 30 metros de 

largura, e navegue ao longo 

de falésias cheias de aves 

marinhas na circum-navegação 

de 11 dias ao redor da Islândia 

organizada pela Lindblad 
Expeditions a bordo do 

National Geographic Explorer, 

para 148 passageiros. Veja 

também as piscinas de lama 

borbulhantes de Hverarönd, 

conheça os icebergs cor de 

safira em Djúpivogur e entre 

na menor igreja de madeira da 

Islândia, na ilha de Heimaey. 

Saídas de Reykjavík em 15 e 

24 de julho e 2 e 11 de agosto 

de 2019, ida e volta; a partir 

de US$ 10.290.

Navegue até uma ilha de trolls 

e vikings com a International 
Expeditions. Durante os nove 

dias de viagem partindo de 

Reykjavík (ida e volta), aviste 

jubartes na capital de obser-

vação de baleias da Islândia, 

Húsavík, e beba schnapps 

islandês na baía de Skjálfandi. 

Saída em 31 de maio de 2019; 

a partir de US$ 6.149. 

Siga os passos de Jon Snow, de

Game of Thrones, no Parque 

Nacional de Thingvellir neste 

roteiro pelo Golden Circle na 

baixa temporada, em busca 

da aurora boreal e de spas 

locais. Nessa viagem de in-

verno autoguiada de sete dias, 

a 50 Degrees North leva os 

viajantes ao campo de gelo 

de Sólheimajökull e ao Lago 

de Mývatn para relaxar em 

um banho geotérmico. Saídas 

todos os dias entre 1º de ja-

neiro e 15 de abril de 2019; a 

partir de US$ 3.582, incluindo 

acomodações, café da manhã, 

voos de e para Akureyri, além 

de alguns guias e atividades.  

Os consultores de viagens 

podem personalizar uma 

exploração particular da Islân-

dia com a conexão Virtuoso 

local, a Iceland Encounter. 

Em uma excursão de oito dias, 

por exemplo, os viajantes 

contemplam o arco-íris sobre 

a cachoeira mais poderosa da 

Europa, a Dettifoss; descobrem 

falcões nos penhascos rocho-

sos; e embarcam em um voo 

de 25 minutos para a pequena 

ilha de Grimsey, a única área 

da Islândia dentro do Círculo 

Polar Ártico. Saídas todos os 

dias entre 1º de junho e 31 de 

agosto de 2019; a partir de 

US$ 20.000 para duas pessoas, 

incluindo acomodações, café da 

manhã, guia e veículo 4x4. 

Outra conexão Virtuoso local, a 

Luxury Beyond Iceland, traba-

lha com consultores de viagens 

para personalizar roteiros dos 

sonhos na Islândia. Um exemplo: 

uma excursão independente 

de seis dias que inclui a área 

vulcânica de Krafla, a caldeira 

verde azulada de Askja e muito 

mais. Depois de montar ca-

valos islandeses no campo, os 

viajantes retornam à cidade de 

Akureyri para uma visita guiada 

à primeira microcervejaria do 

país. Saídas todos os dias; a 

partir de US$ 7.000 para duas 

pessoas, incluindo acomoda-

ções, veículo e uma excursão 

de três horas para observação 

de baleias em Akureyri. 

– Colby Lamson-Gordon   

Encontre sua aventura na Islândia 

FOGO E GELO

Habitantes de 
Faroe Islands 

cantam no Folk 
Music Festival 

de Siglufjörður.
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Dê um passo além do arco.

Abra seus olhos para um novo mundo. Para uma terra desconhecida protegida por 

falésias imponentes à beira de mares cintilantes. Atreva-se. 

Saia da sua zona de conforto e mergulhe na nossa. 

Para mais informações sobre Los Cabos, visite visitloscabos.travel

ou entre em contato com um consultor de viagens Virtuoso.
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• VISITE O MAIS AUTÊNTICO REFÚGIO DE VAIL
Estenda a estadia no mais novo refúgio de montanha de Vail, o maravilhoso 
Hotel Talisa, com a garantia de que a quarta noite será por conta da casa. 
Nesse paraíso invernal você fica confortavelmente instalado em quartos e 
suítes reformados, com banheiras de imersão que revitalizam músculos can-
sados e camas impecavelmente arrumadas que o enviam diretamente à terra 
dos sonhos. Esquie à vontade, desfrutando da conveniência de um teleférico 
dentro da propriedade, e depois curta as surpreendentes alternativas aprés-
-ski. Quando a neve se vai e chegam as flores, caminhe pela Vail Mountain 
e pratique pesca com mosca nas prestigiadas águas de Gore Creek. Não im-
porta a estação, as criações culinárias são divinas. No restaurante Gessner, 
que tem vistas deslumbrantes, o cardápio combina a herança gastronômica 
das Montanhas Rochosas do Colorado com a dos Alpes – na verdade, por um 
momento você pode até pensar que está em Zermatt. E o spa é pura perfei-
ção, desde a massagem esfoliante corporal com flores silvestres do Colorado 
até a massagem com pedras quentes de Gore Creek. 

Confira as tarifas com seu consultor de viagens Virtuoso. A experiência exclusiva Virtuoso inclui crédito de 
US$ 100 para uso no hotel; café da manhã; upgrade de quarto, caso disponível; e muito mais. Disponível 
de 16 de novembro de 2018 a 21 de abril de 2019; reservas até 31 de março de 2019. 

• DELEITE NO MEDITERRÂNEO 
Sinta o romance e a história de Cinque Terre enquanto passeia pela colorida 
e charmosa La Spezia. Ouça as animadas apresentações de rua nas escada-
rias da Praça de Espanha, em Roma, e suba até o topo da cúpula da Basílica 
de São Pedro. Absorva os aromas de oliveiras com mais de mil anos de idade 
em Maiorca. A viagem mediterrânea de 11 dias da Regent Seven Seas Cruises 
é um deleite para os sentidos – e uma ode à radiodifusão pública. Emocionan-
tes espetáculos teatrais, painéis de discussão e apresentações fascinantes 
contam com importantes jornalistas e personalidades do setor para celebrar 
o melhor das emissoras públicas de rádio e televisão. Dias de lazer podem ser 
desfrutados no deque da piscina, tendo à mão um delicioso romance retirado 
da bem abastecida biblioteca do navio. As animadas noites incluem desde 
espetáculos de cabaré no Constellation Theater, onde não há um só lugar ruim, 
até competições de karaokê no lounge do Voyager. O requintado jantar seis 
estrelas torna as refeições memoráveis, de autênticos antipasti aos clássicos 
churrascos do Prime 7. 

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 6.949 por pessoa. O Voyager sai de Monte Carlo em 14 de maio de 2019; 
reservas até 30 de novembro de 2018. Os benefícios Virtuoso Voyages incluem uma experiência persona-
lizada em Valletta (Malta), recepção de boas-vindas e anfitrião a bordo.

PROMOÇÃO

OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE

• MAIS TEMPO EM MANHATTAN
Há magia o suficiente em Manhattan para você passar a vida inteira exploran-
do a ilha. Mas, se tiver pouco tempo, aproveite a noite cortesia oferecida no 
The Towers at Lotte New York Palace. Essa espécie de “hotel dentro de outro 
hotel” tem uma localização espetacular: fica de frente para a Catedral de São 
Patrício e a poucos passos do Rockefeller Center. Trata-se de uma torre exclu-
siva no topo da icônica Villard Mansion com 176 quartos impecavelmente de-
corados e suítes extraespaçosas com vista para o horizonte de Nova York. 
Para elevar o nível da sua experiência, opte por uma glamorosa cobertura 
tríplex com móveis personalizados e detalhes em mármore. No andar de bai-
xo, faça uma parada no Trouble’s Trust, no Tavern on 51 ou no Rarities para um 
coquetel. O brunch é ainda mais estiloso na mais impactante “Breakfast Room” 
da cidade, a Villard, onde panquecas de mascarpone com limão e grossas 
fatias de bacon fazem salivar até mesmo os mais exigentes paladares. Exer-
cite-se no bem equipado spa e centro de fitness, uma das melhores insta-
lações de bem-estar da cidade. 

Confira as tarifas com seu consultor de viagens Virtuoso. A experiência exclusiva Virtuoso inclui a quarta 
noite grátis; crédito de US$ 100 para uso no spa; café da manhã; upgrade de quarto, caso disponível; e 
muito mais. Disponível até 13 de janeiro de 2019. 



Achados de Cusco de Kuna 
(lenço), Textiles Pomataylla 
(pompom), Centro Artesanal 
(chaveiro) e Gato’s Market (sal 
rosa peruano e pasta de cacau).

UMA VIBRANTE ESCALA NO 
CAMINHO PARA MACHU PICCHU

A maioria dos turistas 
visita Cusco antes de se 
aventurar no Vale Sagrado 
ou embarcar na viagem de 
trem de duas horas para 
Aguas Calientes e Machu 
Picchu – um dia ou dois na 
cidade, que fica a 3.350 
metros acima do nível 
do mar, possibilita aos 
visitantes adaptar-se à 
altitude antes de conhecer 
a antiga cidadela inca. Mas 
a cidade é um destino por 
si só: siga para a sempre 
movimentada Plaza de 
Armas, frequentada por 
humanos e lhamas, onde 
prédios de estilo colonial 
abrigam lojas de tecidos 
coloridos e restaurantes 
tradicionais peruanos. 
Souvenirs simples preva-
lecem no Centro Artesanal 
(quem não gosta de uma 
lembrancinha um pouco 
kitsch?), mas eu encontrei 
malhas sofisticadas na 
Cocoliso e joias artesanais 
de prata na Iya Mayta. 
Todo esse ar fresco aju-
dará você a se adaptar 
à altitude, mas especia-
listas dizem que o cacau 
também ajuda. Ou seja: 
você ganhou uma sobre-
mesa.  – Melanie Fowler, 
diretora de design

DICA: Brasileiros não necessitam de passaporte para viajar para o Peru ou visitar Machu Picchu. Porém, aqueles que levam o documento podem 
conseguir o cobiçado carimbo da Cidade Perdida como lembrança – mas não sem um esforço extra: há uma fila para receber o carimbo logo após 
a entrada principal do sítio arqueológico. (F
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Foto cortesia de Julie Floyd, viajante Virtuoso

A MELHOR DEFINIÇÃO DE LUXO É A SUA. E as melhores experiências de viagem refletem 
exclusivamente você — sua personalidade, suas preferências e seu estilo. É uma questão de gosto pessoal. 
Seja para ser um cidadão global, seja para qualquer outra experiência que torne sua viagem especial, conte 
com a gente. Isso é pessoal para nós também — todo cliente, todo detalhe, toda viagem.

Meu luxo é ser um cidadão global.

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.



Benefícios exclusivos para nossos clientes

Você pode contar com um consultor de viagens Virtuoso para 
obter benefícios como créditos em hotéis, upgrades cortesia e 
toques personalizados. Seja para um fim de semana, seja para 
um roteiro mais longo, eles garantem que suas experiências 

serão extraordinárias. Encontre o consultor de viagens 
perfeito para você no catálogo de membros Virtuoso, 

disponível em virtuoso.com.


