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NESTA EDIÇÃO: LUGARES PARA AMAR

Que destinos você ama? Nesta edição, você certamente 
descobrirá novos lugares para amar. Seja para curtir uma 
viagem de trem pelas Montanhas Rochosas canadenses, 
seja para explorar o vibrante bairro londrino de Shoreditch, 
seja para visitar as ilhas do Havaí, os consultores de viagens 
Virtuoso são especialistas em criar itinerários personalizados 

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

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

ÃO DEVERIA SER UMA SUR-
presa, mas o tema desta edição, 
Nossos Lugares Favoritos, 
foi um desafio para a equipe 

editorial. Embora o assunto pareça 
simples, selecionar esses lugares, na 
verdade, não foi tarefa fácil. Primeiro, a 
pergunta óbvia: como escolher? A lista 
de candidatos é tão grande quanto o 
mundo. Em seguida, as questões mais 
emocionais: o que faz um lugar ser tão 
amado pelos viajantes? Muito da nossa 
experiência de viagem é menos sobre 
o lugar em si e mais sobre quem você é 
e por que está lá. A praia que você e sua 
família visitam todo ano é também feita 
das lembranças das coisas que vocês 
fizeram juntos lá. Seu destino da lua de 
mel sempre terá um lugar romântico 
especial em seu coração.

Então propusemos um teste decisi-
vo: esse é um lugar onde você gostaria 
de voltar, muitas e muitas vezes? Isso, 
naturalmente, leva à questão central 
daquelas bucket lists – um destino ao 
qual você foi uma única vez também 
poderia ser considerado um favorito 
mesmo que você nunca mais retorne? 

Finalmente, nos voltamos para as re-
des sociais e convidamos os seguidores 
do Virtuoso a votar em seus lugares pre-
diletos, colocando cidades, montanhas 
e praias como concorrentes em par de 
igualdade em nossa competição online 
sobre o destino dos sonhos. Os primei-
ros selecionados, com dicas sobre o que 
fazer em sua primeira – e próxima – 
visita, você confere na página 25. 

Embora eu não tenha certeza de que 
gostaria ou poderia voltar muitas e 
muitas vezes, Havana certamente está 
no topo da minha lista de experiências 
favoritas de viagem. Tive a sorte de 
passar um fim de semana prolongado – 
planejado por um consultor Virtuoso – 
com um grupo de amigos nesse destino 
caribenho ainda difícil de desvendar. 
Leia sobre a nossa viagem na página 34. 

Espero que esta edição inspire seu 
próprio debate entre amigos e fami-
liares – e que você também encontre 
nela algumas ideias para seus futuros 
lugares favoritos. 

DIRETORA EDITORIAL E  
VICE-PRESIDENTE DE CONTEÚDO

Escolhendo
os favoritos 

Um passeio em carro 
vintage, nosso grupo em 
Habana Vieja e um escudo 
personalizado à la cubana 
feito pela diretora de 
arte associada, Korena 
Bolding Sinnett.
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“Nova Orleans, porque 
tem de tudo para todos: 
história, música ao vivo, 

vida noturna, cozinha 
marcante e vida selvagem.” 

“ ”
QUAL É SUA VIAGEM DE 

FIM DE SEMANA FAVORITA?

“Austin, no Texas, para um 
belo brunch seguido

de escalada e caminhada
em Barton Hills.”

“Victoria, na 
Colúmbia Britânica, 
no Canadá. É uma 

viagem que fazemos 
todo ano em família.”

“O Acqualina Resort & Spa, 
em Sunny Isles, na Flórida, 

para muito sol, areia e 
crianças se divertindo.”

“Newport, no estado de 
Rhode Island. Hospede-se no 
The Chanler at Cliff Walk, faça 

um piquenique no Brenton 
Point State Park e admire 
as suntuosas mansões na 

Bellevue Avenue.”

SUA JORNADA COMEÇA COM A GENTE

Virtuoso® é a rede líder no mundo de agências de turismo de alto padrão e viagens de experiência. Esta organização, acessível apenas por meio de convite, compreende mais de 1.000 agências de turismo parceiras, com mais de 17.500 consultores de viagens qualificados 
em mais de 45 países da América do Norte, América Latina, Caribe, Europa, Ásia-Pacífico, África e Oriente Médio. Valendo-se de suas excelentes relações com 1.700 dos melhores hotéis, resorts, companhias aéreas e marítimas, agências de viagens e destinos do mundo, a 
rede proporciona a seus clientes cortesias exclusivas, experiências únicas e acessos privilegiados. Para uma assinatura, por favor entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso. Todos os preços e roteiros aqui descritos estão sujeitos a disponibilidade e podem 
sofrer alterações e restrições. Os preços são por pessoa, em ocupação dupla, em dólares americanos, e não incluem taxas, salvo quando informado. Os editores não assumem nenhuma responsabilidade pelas reproduções aqui contidas. Os editores não assumem nenhuma 
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Recém-chegada 
de Portugal

SAUDAÇÕES DA EQUIPE VIRTUOSO

Ana Cristina Villaça, proprietária-funda-

dora e diretora executiva de uma agência 

Virtuoso no Rio de Janeiro, recentemente 

fez uma deliciosa viagem de férias a Por-

tugal. Com seu marido, visitou Cascais, 
Douro, Porto e Lisboa e voltou certa de 

que o país está vivendo um grande mo-

mento. Abaixo, ela compartilha alguns 

dos destaques de sua jornada.

POR QUE IR:  Eu não ia lá havia muito tem-

po. Com o boom atual, resolvi revisitar 

Portugal. O país está mais internacio-
nal. Eu não apenas recomendo como já 

estou fazendo roteiros especiais para 

meus clientes.

COISAS BOAS:  As fartas opções de vinícolas

e a excelente qualidade dos vinhos pro-

duzidos, tanto no Douro quanto em ou-

tras regiões do país, como Monsaraz e 

Alentejo. Os mercados de mariscos e 

peixes de Cascais e Lisboa são pura au-

tenticidade e qualidade. E as galerias de 
arte contemporânea instaladas em ca-

sas antigas do Chiado são ótimas. 

MOMENTOS FAVORITOS:  O passeio em um velei-

ro privativo pelo Rio Douro degustando 

vinhos e conhecendo vinícolas. Na Quinta 

Nova de Nossa Senhora do Carmo, gostei 

da beleza singela da igreja – de 1795 – e 

do acervo do Museu do Vinho.

ESTADIAS MEMORÁVEIS:  No Six Senses Douro 
Valley tudo é impactante, e já começa na 

chegada: você é recebido com um vinho 

do Porto e uma linda vista. No hotel The 
Yeatman, no Porto, a vista é igualmente 

incrível, com destaque para o restauran-

te e a cave. Do ótimo Four Seasons Hotel 
Ritz Lisboa destaco o café da manhã lin-

do e completo do restaurante Varanda e 

o fitness center no rooftop do hotel.

NO CÉU DA BOCA:  Gostei muito do restauran-

te The Dining Room do Six Senses Douro 

Valley, onde pedi um delicioso Franguito
com purê de batatas trufado e aspargos

verdes com sal grosso, prato muito bem ela-

borado, acompanhado pelo vinho Cartuxa.

DICA: Indico usar carro – dirigir ou ter 

um motorista – para se locomover com 

mais liberdade, visitar os lugares com 

calma e descobri-los aos poucos. Ponto 

para a beleza da estrada que liga Peso 
da Régua ao Pinhão, no Douro, com 

suas vinhas e oliveiras.

O QUE TROUXE DE LÁ:  Vinhos, porque achei muito

bons e com bom custo: Pêra-Manca, Car-

tuxa, Mirabilis e vinhos do porto Taylor’s. 

The Virtuoso life

Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: 
vista de Lisboa, Farol de Santa Marta em 
Cascais e Ana Villaça com o Rio Douro ao fundo. 

VIRTUOSO LIFE6
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“Um bom par de Havaianas 

é o acessório mais multiúso 

para quem viaja: vai da praia 

ao quarto com conforto. Nun-

ca deixo de levar meu fone 

de ouvidos, além de minha 

manta e meu tapa-olhos 

de cashmere da Diane Von 

Furstenberg que vêm dentro 

de uma linda nécessaire e 

são perfeitos para viagens. 

Para mim, praticidade e estilo 

caminham juntos.” 

– Eby B. Piaskowy, 

São Paulo

“Em minhas viagens não po-

dem faltar o fone de ouvidos 

wireless antirruídos da Bose 

e a Muse, minha headband 

para meditação. São dois 

devices que me ajudam a 

desfrutar mais do percurso. 

No voo também não pode 

faltar uma pashmina para 

me proteger do frio a bordo e 

uma bolsa em estilo carteiro 

ou uma boa pochete.” 

– Elisabet Fleck Diefenthaeler, 

Porto Alegre

“Sempre levo um adaptador 

universal para multitomadas 

e conectores USB. Nunca 

espero encontrar isso nos 

hotéis, então nada como estar 

bem equipado. Meu celular e 

laptop sem bateria? Imagina! 

Isso acabaria com qualquer 

viagem. No quesito vestuá-

rio, meus óculos de grau me 

acompanham. Quem usa 

óculos não pode se esquecer 

de levar sobressalentes.”

– Frederico Fajardo, 

Belo Horizonte

Quais são seus acessórios 
de viagem preferidos?

PERGUNTE AOS 
CONSULTORES

Em maio, cem consultores latino-
-americanos se reuniram com 40 par-
ceiros na Virtuoso Life Brasil Travel 
Showcase 2018, realizada em São 
Paulo antes do ILTM Latin America. 
A partir da esquerda: Sylvia Pelegrini, 
da Travex - Israel Travel Experts; as 
consultoras Renata Ribeiro e Vera 
Möller; e Miri Hoss, também da Travex - 
Israel Travel Experts.

VIRTUOSO NEWS

A diretora-proprietária de agência 
Vera Maria Salem Gattaz (à es-   

querda) com Karen Goldberg, do 
Virtuoso, Ernesto Draque, da Oetker 

Collection, e o Hippolyte – mimo 
fofo do Hotel Le Bristol Paris que é 

oferecido aos pequenos hóspedes – 
durante a ILTM Latin America, um 

evento de networking de viagens de 
luxo, realizado em São Paulo.

O WE Day celebra e capacita jovens dedicados a melhorar suas comunidades por meio de 
ações sociais. O CEO do Virtuoso Matthew D. Upchurch e a embaixadora da sustentabilidade 

Jessica Upchurch (juntamente com seus filhos, Clay e Benji) participaram do WE Day em 
Seattle e foram copresidentes do evento no Texas (dois dos 17 eventos globais do WE Day). A 

família também esteve presente no EarthxFilm, festival de cinema de Dallas (do qual Jessica é 
membro do conselho) dedicado à conscientização sobre questões sociais e ambientais.

FORÇAS DO BEM

AGOSTO |  SETEMBRO 2018 7
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REPORTAGENS DE ELAINE GLUSAC E MICHAEL FRANK

Conhecido pelos vibrantes personagens de anime que unem alta cultura e cultura pop, Takashi Murakami tem colaborado com 
artistas de todo o espectro cultural, de Kanye West aos designers da Louis Vuitton. A retrospectiva sobre sua obra que será aber-
ta no dia 16 de setembro no Museu de Arte Moderna de Fort Worth, no Texas, intitulada The Octopus Eats Its Own Leg, conecta 
o artista às antigas tradições artísticas e folclóricas do Japão. Suas pinturas monumentais exploram a globalização, a cultura 
midiática e a energia nuclear em séries inspiradas pelo título da mostra: um polvo ameaçado, segundo um ditado japonês, come 

a própria perna para sobreviver, sabendo que outra crescerá em seu lugar. themodern.org.

Artista da sobrevivência

A obra Flower Ball 
(Lots of Colors), 

feita em 2008 por 
Takashi Murakami 

em acrílico e platina. 

9AGOSTO |  SETEMBRO 2018
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Passaporte

 LEVE NA MALA 

Combata a fadiga facial causada pelas 
longas viagens com a Jet Lag Mask, da 
nova marca de beleza Summer Fridays. A 
fórmula vegana e livre de parabenos, que 
ganhou elogios de celebridades por seus
superpoderes rejuvenescedores, restaura a 
pele com extrato de castanha esfoliante, vi-
tamina C hidratante e chá verde anti-incha-
ço. Use-a como um hidratante de primeira 
linha, para reduzir as olheiras ou como uma 
máscara facial completa. A rápida remoção 
torna a vida mais fácil para aquelas que 
estão sempre indo de um lugar para outro. 
US$ 48; summerfridays.com.

Antes de sua morte, em novembro do ano passado, o estilista 
Azzedine Alaïa fez uma parceria com o Museu de Design de 
Londres para documentar sua evolução de escultor a costu-
reiro de celebridades como Greta Garbo, Michelle Obama 
e Rihanna. Famoso por desenhar suas criações estendendo 
tecidos sobre modelos vivos e costurando à mão, Alaïa criou 
peças icônicas como o vestido em tiras e o body de stretch, 
ambos apresentados na mostra Azzedine Alaïa: The Couturier, 
até 7 de outubro. Mais de 60 peças, além de histórias da vida 
do estilista, compõem essa pesquisa que abrange seu trabalho 
do início dos anos 1980 a 2017. designmuseum.org.

Uma geração inteira atingiu a maioridade desde que a World 
Wide Web estreou em 1989, e muitos artistas dessa safra têm 
algo a dizer sobre a tecnologia que hoje predomina em suas 
vidas. Até 14 de outubro, a ampla mostra do Museu de Arte 
Contemporânea de Chicago, I Was Raised on the Internet, 
explora temas como identidades digitais, vigilância, polí-
tica online, marketing e games em quase cem obras criadas 
de 1998 até o presente. As linguagens variam de fotografia, 
pintura e escultura a cinema, vídeo e realidade virtual, com 
alguns trabalhos apenas online, prontos para alcançar um 
público conectado em todo o mundo. mcachicago.org.

 ARTE & CULTURA 

PRONTA PARA
A PASSARELA  

Melhores mochilas
Depois de começar como uma pequena fábrica de carteiras e 
afiadores de navalha, a boutique de couro Ezra Arthur lançou sua 
primeira mochila, a Keystone Rucksack. Feita de couro curtido 
costurado à mão nos Estados Unidos, a mochila de 45 centíme-
tros de altura possui dois bolsos internos, um zíper oculto e presi-
lhas de abertura rápida para facilitar o acesso. Escolha entre dez 
opções de cores e ferragens, entre elas “whisky e latão” e “malbec 
e níquel”. US$ 1.270; ezraarthur.com.

Alta-costura

Conectados

Um vestido bem cortado 
de Azzedine Alaïa e 

(abaixo) Reading, de 
Erin Hayden.

VIRTUOSO LIFE10
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Cinco opções para arrematar seu look em dias ensolarados

FEITOS PARA O SOL
 EQUIPAMENTO 

1. Versão estilosa dos equipamentos 

para montanhismo, os óculos Ice, da 

Vuarnet, são espelhados e vêm com 

proteções removíveis na armação que 

bloqueiam o reflexo da luz e reduzem a 

fadiga ocular. US$ 340; vuarnet.com.

2. Tons de bronze tingem a armação do 

Runaround, da Smith. As lentes polari-

zadas Chromapop reduzem o brilho e cor-

rigem as distorções de cor para uma visão 

nítida e realista. US$ 199; smithoptics.com. 

➊ ➋

➌

➍

➎

3. Um toque de cor desponta nas hastes 

dos óculos de sol Flat-Top Square, da 

Burberry, que apresentam uma ponte 

dupla reforçada que fica ótima em forma-

tos de rosto mais arredondados. US$ 245; 

neimanmarcus.com.

4. Os óculos de sol Colonel, da Ray-Ban, 

atualizam sutilmente  a tradição do modelo 

aviador, que remonta à Segunda Guerra 

Mundial, com uma forma quadrada, 

levemente maior e lentes gradientes que 

permitem que os outros vejam seus olhos. 

Uma bela alternativa ao visual espelhado 

de motociclista. US$ 163; ray-ban.com.

5. As molduras de acetato transparente 

dos óculos de sol Jones, da Warby Parker, 

combinadas com lentes redondas de tons 

marrons, são projetadas para se adaptar 

a formatos de rosto de largura média. Se 

verde não é seu tom favorito, eles também 

estão disponíveis em versões tartaruga ou 

rosada. US$ 95; warbyparker.com.
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BARCO DE FESTA: Espregui-

çadeiras e sofás circulares 

ocupam o convés superior 

do navio, onde é possível 

curtir vistas privilegiadas a 

poucos passos do Ice Bar, um 

elegante lounge que ocasio-

nalmente se transforma em 

discoteca do tipo “silent”, 

em que as pessoas dançam 

ao som de fones de ouvido. 

DJs locais embarcam no U 

Lounge duas vezes por sema-

na e o transformam em uma 

animada festa iluminada por 

raios laser. 

O navio A cruza os rios Reno, 

Meno e Danúbio; já o B navega 

pelo Sena. Itinerários de oito 

dias a partir de US$ 1.499.

enviando os itinerários direta-

mente para os celulares dos 

passageiros via WhatsApp, 

que também facilita o com-

partilhamento de fotos com 

os novos amigos a bordo.

CLIMA MODERNO: Viagens se-

lecionadas oferecem acesso 

a algumas das maiores festas 

da Europa, como o Festival 

Sziget, também conhecido 

como “Eurowoodstock”, em 

Budapeste, em agosto, ou a 

Oktoberfest, na Alemanha, 

entre o final de setembro e 

o início de outubro. Os mais 

notívagos podem dormir até 

o meio-dia e ainda aproveitar 

o brunch, que é servido até as 

13h todos os dias.

maiores academias em 

navios de cruzeiro fluviais. Os 

passeios vão do estilo des-

contraído – uma visita a um 

castelo na Alemanha abas-

tecida com champanhe, por 

exemplo – ao emocionante, 

como o blokart na praia 

(imagine um kart com uma 

vela acoplada), na Holanda.

NAVEGAÇÃO SUSTEN-

TÁVEL: Os menus do 

jantar prestam reverência 

à paisagem ao redor do 

navio – pense em schnitzel e 

cerveja Kölsch em Colônia. 

E os ingredientes para as 

refeições são comprados em 

cada parada. O navio A mi-

nimiza o consumo de papel 

Bon voyage

Fique de olho no Instagram: 

a U by Uniworld chegou para 

agitar os cruzeiros fluviais. 

Os dois elegantes navios da 

marca – o A e o B, para 120 

passageiros – estrearam 

no início deste ano com um 

chamativo casco em preto e 

néon. As embarcações foram 

projetadas para um público 

mais jovem e incluem áreas 

comuns que favorecem a so-

cialização nas madrugadas e a 

realização de brunches, além 

de oferecerem wi-fi gratuito 

e excursões em terra à tarde 

para os passageiros que não 

estiverem dispostos a acordar 

antes das 9 da manhã. A edito-

ra assistente da Virtuoso Life, 

Rebecca Ratterman, em-

barcou no A em uma recente 

navegação pelo Reno. Aqui, 

ela compartilha os destaques:

DESCANSE E RECARREGUE AS 

BATERIAS: As cabines do A 

são compactas, mas espa-

çosas o suficiente para um 

cruzeiro no rio. São equipadas 

com colchões Savoir – que 

compensam os valores de até 

cinco dígitos –, além de TV de 

tela plana com transmissão 

ao vivo do lounge para você 

não perder nada do que está 

acontecendo, luzes especiais 

no banheiro para não atra-

palhar seu sono e acessórios 

de banho da Beekind que 

perfumam a cabine com notas 

de mel, cítricos e verbena.

MEXA-SE: Faça ioga no convés 

superior do navio, ande de 

bicicleta (sozinho ou como 

parte de um tour guiado) 

ou exercite-se em uma das 

Ousado e
brilhante

 NOVO NAVIO 

A nova marca da Uniworld 
lança cruzeiros fluviais 
como nenhum outro

Em sentido horário, a partir do alto: o navio A chega a Frankfurt, uma excursão em blokart na Holanda, 
passeios de bicicleta à tarde, o U Lounge e a hora das mimosas no deque superior do A.

DICA
“O layout do navio A incentiva muita 
interação social. Os passageiros po-
dem se encontrar para conversar ou 
jogar em espaçosas áreas comuns 
e o salão de jantar tem mesas co-

munitárias – alguns pratos inclusive 
são servidos em porções feitas para 

várias pessoas.”

– Wonnie Baik, 
executiva de agência Virtuoso

VIRTUOSO LIFE12





Check-in

Olá, 
luxo
Como passar o seu próximo fim de semana prolongado na 
Califórnia: entre em um dos 195 quartos reformados recen-
temente do The Peninsula Beverly Hills, abra as cortinas 
com estampas florais e aprecie a vista do jardim. Pegue o 
tablet de cabeceira – programado em 11 idiomas – e confira o 
menu do The Belvedere no andar de baixo. Quando chegar a 
hora das compras na Rodeo Drive, solicite um serviço cortesia 
de motorista em uma das novas BMWs do hotel. Se você 
preferir assumir o volante, as 55 suítes e villas do The Peninsula 
disponibilizam seu próprio molho de chaves do carro caso você 
queira fazer um passeio. Quartos duplos a partir de US$ 715, 
incluindo café da manhã e crédito de US$ 100 para uso no spa. 

As seis novas villas do Gansevoort Turks + Caicos, de 91 quartos, foram definitivamente projetadas com a vida ao ar livre em mente. Cada 
uma das residências com quatro ou cinco quartos dispõe de piscina de borda infinita, lounge com lareira, áreas comuns ao ar livre e uma 
plataforma para nado ao nível do mar. Situadas na encosta dos morros, as villas ficam a cinco minutos de carro do hotel, onde os hóspe-
des desfrutam dos privilégios do resort. Como a equipe de funcionários cuida da limpeza (e pode providenciar serviços privados de chef e 
mordomo), tudo o que resta a você é decidir em qual corpo d’água quer mergulhar primeiro. Villas a partir de US$ 4.500 por noite (estadia 

mínima de quatro noites), incluindo drinques de boas-vindas e traslados de ida e volta entre o aeroporto e o resort.

Não, você não está sonhando: há um 
botão para pedir margaritas no tele-
fone do seu quarto no Four Seasons 
Hotel Austin, no estado americano do 
Texas. Solicite um coquetel a qualquer 
momento entre as 15h e as 18h, diari-
amente, e um barman (ou barwoman)  
chegará com um carrinho de bar 
abastecido com tequilas de todo tipo 
em questão de minutos. Ele ou ela 
irão preparar ali mesmo uma das 500 
combinações de margarita, da receita 
clássica a um Lady Bird, feito com hi-
bisco, Cointreau e molho de pimenta. 
O serviço de coquetéis dá aos hóspedes 
a possibilidade de ficar em um dos 294 
quartos recém-reformados sem perder 
o happy hour. Um brinde a isso. Quar-
tos duplos a partir de US$ 400, incluindo 
café da manhã e crédito de US$ 100 para 
jantar. Margaritas a partir de US$ 14.

Disque T para Tequila

50 tons de azul

Uma escada para o céu em uma villa 
do Gansevoort Turks + Caicos. 

Deixe a luz entrar no The 
Peninsula Beverly Hills.

Isso, sim, é serviço 
de quarto.
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Em sentido horário, a partir do alto: café etíope no Origin Coffee, 
o Old Spitalfields Market, o lagostim com ballotine de frango 

confitado do Blixen, a loja SCP Ltd. e o Huckle the Barber. 

Shoreditch 
sem escala

Cidade imperdível

POR QUE IR Mesmo o Brexit não 

conseguirá frear Shoreditch. 

Esse bairro antigamente rús-

tico de East London transfor-

mou seus moinhos do século 

19 em escritórios, boutiques, 

galerias e bares – alimentados 

pelo dinheiro de empresas 

de tecnologia e povoados por 

uma multidão jovem, instruída 

e diversificada. No entanto, à 

sombra das torres de vidro, 

você também encontrará 

elegantes casas georgianas e 

discretas ruínas do Império Ro-

mano. É uma deliciosa mistura 

da nova Grã-Bretanha com a 

Velha Inglaterra.

COMPRAR Embora o bairro não 

tenha um núcleo tradicional, o 

mais próximo do que poderia 

ser o vibrante centro de Sho-

reditch é o Old Spitalfields 
Market (16 Horner Square), 

que tem a 350 anos de idade. 

As marcas britânicas presen-

tes ali incluem Belstaff, Rapha 

e a sapataria Cheaney, mas 

o melhor lugar para caçar 

souvenirs está nas quase 70 

barracas ao ar livre na praça 

do mercado, sob um teto de 

vidro. A designer Mei-Hui 

lançou recentemente o The 
Silk Series – uma homena-

gem à história da tecelagem 

no bairro –, que acontece 

sempre de segunda a quarta, 

com quase 30 vendedores 

dedicados à arte e à moda 

em seda. Às quintas-feiras, 

o tema muda para antigui-

dades; recomenda-se deter 

o olhar na extraordinária cole-

ção de cartografia vintage da 

Malby Maps.

Passe na matriz da SCP 
Ltd. (135-139 Curtain Road), 
especializada em design de 

utensílios domésticos, para 

comprar um cobertor de lã 

galês, um travesseiro kitsch 

ou uma luminária, mesa ou 

cadeira vintage. Seus têxteis 

exclusivos também são ver-

dadeiros achados.

Entretenimento de dia e de noite no bairro 
que dita modas no East End londrino
POR MICHAEL FRANK  FOTOGRAFIA DE NANNA DÍS
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a década de 1730 com deco-

ração de época e cenas da 

vida cotidiana dos mercado-

res de seda franceses. 

FICAR Viva a vida local em uma 

das 15 propriedades da One-
finestay em Shoreditch. Uma 

recomendação: a casa da 
Calvin Street, com três quar-

tos e três andares, a poucos 

quarteirões do Old Spital-

fields Market, com terraço 

na cobertura e vista para o 

horizonte de East London. 

Semelhante ao bairro, ela 

combina um interior moder-

no com paredes de tijolos ex-

postos e janelas grandes que 

lembram as raízes operárias 

do edifício. Casa de Calvin 

Street a partir de US$ 845 por 

noite (estadia mínima de duas 

noites), incluindo geladeira 

abastecida na chegada.  

FAZER Dê um up no visual 

com um corte de cabelo 

ou de barba no Huckle the 
Barber (340 Old Street). O 

espaço evoca o clima dos 

clubes masculinos da década 

de 1920, com paredes de 

azulejos brancos, cadeiras 

estofadas vintage que se in-

clinam até as pias para lavar 

o cabelo e bebidas oferecidas 

aos clientes – entre elas, a 

cerveja local Howling Hops e 

copos de whisky.

A Artillery Lane e a Fournier 

Street proporcionam alguns 

dos melhores exemplos de 

quarteirões do século 18 em 

toda a Inglaterra. Para sentir 

o clima de como viviam seus 

habitantes originais, reserve 

com antecedência um tour 

pela Dennis Severs’ House 

(18 Folgate Street), que evoca 

aerada de um crème frâiche 

e peito de pato Gresham com 

ruibarbo e alcaçuz. 

A uma quadra a leste do 

mercado, o Poppie’s Fish & 
Chips (6-8 Hanbury Street) 

foi finalista durante anos no 

National Fish & Chip Awards 

do Reino Unido. Peça os 

peixinhos fritos para dividir 

e, como prato principal, ba-

calhau, hadoque ou halibute. 

Para acompanhar, uma das 

cervejas da casa.  

Combata o jet lag com um 

macchiato perfeito do Origin 
Coffee (65 Charlotte Road). 

Os baristas levam a sério 

seu café e são agradavel-

mente charmosos, sem 

aquela pretensão hipster de 

se gabar dos grãos torrados 

na casa. 

COMER & BEBER É impossível 

andar em Spitalfields sem se 

sentir atraído pela The Kitchens,

a área do mercado povoada 

por barracas de comida de 

rua preparada pelos chefs 

favoritos do East End. Os bo-

linhos ensopados ao estilo de 

Xangai do Dumpling Shack 

ou os ridiculamente delicio-

sos sanduíches de sorvete da 

Happy Endings não têm erro. 

A equipe por trás do Blixen 

(65A Brushfield Street) 

converteu um banco em uma 

estufa, criando a sensação 

de comer em um jardim 

botânico. Alguns favoritos 

do cardápio inspirado no 

Mediterrâneo: bacalhau 

curado na casa com picles 

de couve-flor, salada de be-

terraba com queijo de cabra 

batido até alcançar a textura 

Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: o Poppie’s Fish & Chips, 
a Dennis Severs’ House, as flores da Rebel Rebel no Old Spitalfields 

Market e o velho e o novo visual de Shoreditch.

DICA
“Todos os domingos, o 

Columbia Road Flower Market 
transforma uma linda rua 
vitoriana em um mercado 

de flores ao ar livre. Confira 
também o The Bike Shed, um 
café muito legal com impres-

sionantes motocicletas.” 

– Toby Watfa, consultor de 
viagens Virtuoso em Londres
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Entrevista

Por que eu viajo
Viajar moldou o propósito de vida da empresária 
carioca Marcia Kemp, da Nannacay
ENTREVISTADA POR JULIANA A. SAAD

invariavelmente, ficava extasiada com 

as cores e a rica cultura que via. Essa 

busca sempre pautou minhas viagens, 

tanto de férias como a trabalho. Viajar 

é meu maior ativo. Adoro cultura e 

aventura: fazem parte do meu DNA, da 

minha alma. Criei meus dois filhos da 

mesma maneira, e hoje eles também 

são cidadãos do mundo. 

Minha inspiração para criar a marca 
Nannacay surgiu em uma visita à 
África, onde tive contato com pessoas 

únicas, criativas, lindas e elegantes – 

como o povo massai, que conheci na 

Tanzânia. Ali descobri um propósito para 

minha vida: transformar a arte que já 

nasce com o artesão e conectar aquelas 

vidas humanas. Como eu poderia aju-

dar? Criando uma empresa que levasse 

a arte deles para o mundo e impactasse 

de forma benéfica o sistema produtivo já 

existente. Assim surgiu a Nannacay. Pro-

duzimos acessórios artesanais únicos, 

feitos à mão em várias comunidades: 

África, Peru, Equador, Brasil. 

Cada produto é único e tem o senti-
mento de quem o fez. Incrível, não? 
Nada pode ser mais luxuoso. Algo 

também muito emocionante para mim 

foi quando a mãe de uma artesã me 

agradeceu por ajudar a alimentar a filha 

dela com nosso trabalho na Nannacay. 

Naquele momento, mais uma vez, per-

cebi a responsabilidade social da minha 

missão. Foi algo que nunca esperava 

ouvir na vida.

O passeio de balão que fiz em Mian-
mar foi uma das melhores expe-
riências que já tive. Outra viagem 

marcante foi a Chengdu, na China, para 

visitar especificamente o Giant Panda 

Breeding Research Base, que sempre 

amei desde criança. Eu sabia que havia 

um berçário secreto. Ao entrar e me 

deparar com o panda fiquei muito emo-

cionada, pois quando era bem pequena 

eu pensava como seria triste se eles 

ECONOMISTA CARIOCA MARCIA 
Kemp transformou sua vida e

a de muitas comunidades mun-

do afora ao fundar seu negócio, 

a Nannacay, marca que produz acessó-

rios em palha e junco e tem a respon-

sabilidade social e a sustentabilidade 

em seu gene. Em 2016, ela deixou a 

diretoria da IBM e décadas de trabalho 

na empresa para viver sua paixão: viajar 

e capacitar comunidades de artesãs 

pelo mundo. Os trabalhos são transfor-

mados em acessórios cheios de bossa, 

vendidos em mais de 20 multimarcas 

globais e adorados por fashionistas pelo 

bom gosto criativo. As viagens de Marcia 

lhe renderam não apenas inspiração mas 

também um legado de responsabilidade (M
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e beleza social. Entre mergulhos no mar 

e no mundo, criou dois filhos gêmeos, 

surfistas – que, assim como ela, ado-

ram viajar e conhecer culturas dife-

rentes. Com sua equipe superafinada, 

estabelecida em um charmoso atelier 

no Rio de Janeiro, criou uma marca 

global de cultura artesanal com DNA 

brasileiro. De origem quéchua aimará, 

o nome Nannacay significa irmandade 

de mulheres. 

Eu sempre fui “National Geographic”. 
O mundo exibido nas páginas dessa 

publicação, que eu colecionava desde 

pequena, sempre me fascinou. Quando 

cresci e tive a oportunidade de viajar, 

escolhia os países mais exóticos e, 

Marcia Kemp pegando o 
avião para ver as Linhas 
de Nazca no Peru.
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fossem extintos. Ao perceberem meu 

amor pelos pandas, permitiram uma vi-

sita especial: pude segurar um deles no 

colo, o abracei e alimentei com bambu 

e mel. Quando abracei aquela fofura eu 

me senti voltando a ser criança. 

Passei momentos auspiciosos quando 
visitei o Tibete. Pedi para pararmos 

no Templo de Tara; ali, um monge me 

convidou para conhecer aposentos 

reservados, onde cantaram e rezaram 

para mim. Foi muito especial.

 

São vários os lugares que adoro pelo
mundo, tudo me alegra e me surpreende. 

Amo o Peru e sua cultura – o país 

oferece tanta coisa diferente! Em Lima, 

gosto de me hospedar no distrito de 

Miraflores. Meus restaurantes preferi-

dos são o El Mercado e o Maido. Ambos 

proporcionam uma verdadeira expe-

riência nikkei. Nunca deixo de ir a mu-

seus; o Mate e o Museo Larco são meus 

favoritos na cidade. Adoro descansar 

em Paracas – sonho com um editorial 

nessa região incrível, que tem praias e 

uma reserva nacional.

Temos de viajar leves. Sou prática e 
detesto mala pesada. Peças em tons 

monocromáticos e leves, somadas 

Em sentido horário, a partir do alto: passeio de balão em Bagan, Mianmar; bolsa artesanal feita em palha de junco da Nannacay; 
Kemp imersa na paz do Tibete e pandas se alimentando em Chengdu, China.

a acessórios descolados, compõem 

meus looks de viagem. Nunca viajo sem 

protetor solar e produtos customizados 

feitos pelas minhas dermatologistas. 

PARA ONDE VAI?
Meus próximos destinos a curto prazo 

estão ligados à Nannacay. Irei ao Equa-

dor para encontrar meu novo grupo de 

artesãs e conhecer outros potenciais. 

Depois sigo para Paris e Miami para 

apresentar a nova coleção Resort 19 

em feiras de moda. Na minha lista de 

desejos está ver a aurora boreal, que 

deve ser incrível. E queria também ir à 

Austrália para business.  

“Viajar é meu maior ativo. 
Adoro cultura e aventura; 
fazem parte do meu DNA, 

da minha alma.”
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Por aí

M UMA MANHÃ QUENTE DE 
outono, na pequena comuni-
dade de Canoe, no centro da 
Colúmbia Britânica, Doris Lund

está na varanda acenando para nós. 
Sua camiseta amarela e sua casa igual-
mente amarela despontam sob o céu 
azul. Como se tivessem sido convoca-
dos, gansos canadenses passam sobre 
nossas cabeças em uma clássica forma-
ção em V. Eu aceno de volta, porque é 
o que você faz quando está a bordo do 
Rocky Mountaineer. 

Parece que todo o mundo ao longo do 
trajeto cumprimenta o trem. Esses ele-
gantes vagões azuis e dourados trafegam 

pelas rotas que unificaram o país há 
133 anos e hoje são uma fonte de orgu-
lho nacional. Mas talvez ninguém seja 
mais dedicado a esse ritual do que Doris. 
Houve um dia, entretanto, em que ela 
não apareceu: a tripulação foi tomada de 
preocupação até o momento em que ela 
foi vista do último vagão, correndo de 
dentro de casa, coberta apenas com uma 
toalha e acenando com as duas mãos 
para o trem que ia se distanciando.  

Afinal, tradição e hospitalidade são 
algo que deve ser mantido. Eu me dei 
conta disso no segundo dia da minha 
viagem de três dias de Vancouver aos 
parques nacionais de Banff e Jasper. 

Rumo 
à glória
Percorra as Montanhas Rochosas 
Canadenses como um pioneiro 
cheio de regalias

POR LISA WOGAN 
FOTOGRAFIA DE KARI MEDIG

Melhor lugar: vendo o 
mundo passar de um 
vestíbulo de trem.
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MADRI,  
luxo feito à mão
Não existe luxo maior que aquele aproveitado de-
vagar, com a certeza de que é uma experiência ir-
repetível. Se você está disposto a fazer as malas, 
seu destino é Madri. A capital da Espanha é única 
em sua oferta cultural, gastronômica e de com-
pras. E, principalmente, em seu estilo de vida, tão 
sedutor que cativa e fará você desejar vir de novo. 
Enquanto isto, leve uma boa lembrança, como os 
produtos de artesanato. Ou, o que é mais divertido 
ainda, crie seu próprio presente.

No seu circuito de compras, não perca o bairro das 
Letras e o Madri dos Áustrias, com lojas centená-
rias onde você pode comprar desde uma capa, 
como a que Picasso usava, até alpargatas manu-
faturadas com produtos naturais ou um leque feito 
à mão. O made in Madrid está na moda. A cidade 
está passando por uma revolução do design e mui-
tas pessoas jovens trouxeram as tradições de volta 
e criam artigos ultrachiques feitos de vime, joias 
de porcelana, roupas feitas com materiais recicla-
dos e os mais diferentes objetos criativos. Visite 
os bairros de Conde Duque, Malasaña e Chueca, 
cheios de lojas de criação própria.

Um must são as oficinas, onde você não só pode 
comprar peças de artesanato, mas também ver 
como são feitas. E, para sua veia artística, nada 
melhor que sapatos de flamengo criados por você 
mesmo. Enquanto passeia em busca desses te-
souros, aproveite alguma joia da gastronomia, 
como os vinhos de Madri ou as balas de violeta, 
que trazem à memória as “violeteiras” do começo 
do século 20.

salve em favoritos
Para sentir pessoalmente o de-
sign feito à mão, inscreva-se 
para uma visita guiada à Real 
Fábrica de Tapetes, fundada em 
1720. Digitalize este código e co-
nheça o trabalho dos tecelões e 
fatos curiosos desse ofício an-
cestral em um vídeo.

Javier S Medina

Arco de Cuchilleros
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DICA
“O menu do Rocky Mountaineer é inspirado nas regiões pelas quais o 
trem passa, e os ingredientes são produzidos em fazendas locais de 
Ashcroft e Savona. Cada rota e dia têm um menu exclusivo próprio. 

No ano passado, os chefs prepararam 45 mil panquecas para os pas-
sageiros do trem e serviram 9.600 quilos de morangos.”

–  Lisa Niver, consultora de viagens Virtuoso

O Rocky Mountaineer atravessando 
Kamloops, na Colúmbia Britânica.

Também sei que não iremos registrar 
nenhum recorde de velocidade. Estamos 
andando a uma média de 50 quilômetros 
por hora, um ritmo que torna possível 
ser o último no vagão a ouvir “urso!”, 
“águia!”, “carneiro-selvagem!” e ainda 
ter a chance de avistá-los. Minha outra 
lição inicial é parar de espiar meu celu-
lar. A conexão com a internet é delicio-
samente instável. Desligo o aparelho ao 
chegar em Rainbow Canyon e deixo que 
as histórias contadas pela tripulação se 
tornem meu feed de notícias. 

O animado staff de quatro jovens anfi-
triões é especialista em descobrir fasci-
nantes tons para as narrativas – sobre as 
geleiras, o ciclo de vida do salmão, a cul-
tura dos povos indígenas, os garimpeiros 
de ouro e, é claro, a própria ferrovia. Não 
muito tempo depois de passar por Doris, 
chegamos a Craigellachie, onde o último 
prego dessa linha férrea que atravessa 
o Canadá de costa a costa foi cravado 
nos trilhos, em 1885. O gerente do trem, 
Barry Crawford, se emociona um pouco 
quando fala sobre isso. 

IR  Com sede em Vancou-

ver, na Colúmbia Britânica, 

o Rocky Mountaineer 
percorre várias rotas ao 

norte e ao sul ao longo da 

costa e a leste até Alberta. 

A rota First Passage to the 

West inclui um dia e uma 

noite em Vancouver, uma 

noite em Kamloops, três 

em Banff, uma em Lake 

Louise e uma em Jasper, 

além de passeios em 

Banff, Lake Louise e na 

Icefields Parkway. Saídas 

de abril a outubro; a partir 

de US$ 3.141 para a Gold-

Leaf Service e US$ 2.194 

para a SilverLeaf, incluindo 

acomodações em hotéis. 

FICAR  Acerte o relógio 

para o ano de 1927 para 

sua viagem no tempo no 

Rosewood Hotel Georgia, 

no centro de Vancouver. 

O hotel, com 156 quartos, 

celebra os anos de ouro 

no Canadá em tudo, desde 

detalhes art déco (como 

lustres e entalhes) até uma 

fonte de absinto e música 

ao vivo nos fins de semana 

no bar Prohibition. Quartos 

duplos a partir de US$ 566, 

incluindo café da manhã 

e crédito de US$ 100 para 

uso no hotel. 

Relembre os grandes anos 

da ferrovia em dois hotéis 

de luxo construídos para 

surpreender os antigos 

viajantes de trem. O pri-

meiro deles: situado entre 

os picos e geleiras de um 

lago cor de esmeralda, o 

Fairmont Chateau Lake 
Louise, com 552 quartos, 

é quase um castelo suíço. 

Contemple-o em um pas-

seio de canoa indígena no 

lago tendo a bordo 

um historiador como seu 

guia (US$ 50, adultos; 

US$ 25, crianças). Quar-

tos duplos a partir de 

US$ 620, incluindo ame-

nity de boas-vindas, café 

da manhã e uma sessão 

de retratos com um 

fotógrafo profissional. 

O segundo hotel, o 

Fairmont Jasper Park 
Lodge, divide seus 446 

quartos entre um lodge 

feito de madeira e pedra 

e chalés de cedro (todos 

recentemente reforma-

dos) espalhados ao longo 

da costa de outro lago 

alimentado por geleiras. 

Quartos duplos a partir 

de US$ 582, incluindo um 

presente de boas-vindas, 

café da manhã e crédito de 

US$ 100 para uso no hotel.

Dias inesquecíveis e noites agradáveis no oeste selvagem do Canadá
SOBRE OS TRILHOS

A anfitriã a bordo, 
Laurie Mulgrew, 

cheia de bom 
humor sob o teto 

abobadado do andar 
de cima do vagão 
GoldLeaf Service.

Por aí
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o granito. Um estupendo esforço de 
engenharia que eliminou uma travessia 
antes muito dificultosa. Do outro lado 
dos túneis, o Parque Nacional de Banff 
enfim revela toda a glória das Monta-
nhas Rochosas sob a luz do crepúsculo. 

Depois de uma noite confortável no 
Fairmont Château Lake Louise e de uma 
manhã observando o Victoria Glacier 
trocar seu leito escuro por roxo, depois 
rosa, e depois branco, embarcamos no 
ônibus para Jasper. A promessa de per-
correr a famosa e pitoresca Icefields 
Parkway – e uma chance de caminhar 
sobre o Athabasca Glacier (e beber de sua 
água) – mitiga um certo arrependimento 
por deixar o trem e seus encantos para 
trás. O ônibus nos leva para além de um 
imenso campo de gelo que alimenta três 
oceanos e, entre lagos iridescentes e rios 
mutáveis, nos deixa, como se fosse uma 
torrente glacial, às margens do Lac Beau-
vert, no Fairmont Jasper Park Lodge. 

Ali, eu me junto a um grupo em torno 
de uma fogueira cercada de chalés. Co-
bertores xadrez em vermelho e preto 
nos protegem do frio da noite. É uma 
noite clara, e a segunda maior Reserva 
de Céu Noturno do mundo nos presen-
teia com uma visão repleta de estrelas. 
Embalados pelo trombetear dos cervos 
ao longe, contemplamos imagens fan-
tasmagóricas no céu. Esta é a fronteira 
da aurora boreal. O radiante espectro 
dessas luzes setentrionais não alcança 
o lodge esta noite (embora o faça em ou-
tras ocasiões). 

Antes que eu possa manifestar minha 
decepção, um cervo macho de enorme 
galhada entra no feixe de luz da lanter-
na do meu vizinho. Todo mundo respira 
fundo. Por nenhuma razão aparente, ex-
ceto pela interação com os moradores ao 
longo da ferrovia e, talvez, pelo excelente 
tinto Okanagan Valley que estivemos be-
bendo a noite toda, eu aceno para ele.  

Em sentido horário, a partir do alto: selfies pré-viagem em Kamloops, uma janela para a 
vida selvagem, o anfitrião Ben Direen e o café da manhã a bordo com ingredientes locais. 

Esta é uma viagem apropriadamente 
vagarosa através do tempo e de uma 
beleza imbatível. Estou na GoldLeaf 
Service, a melhor das duas classes da 
linha, com vagões de dois andares fei-
tos sob medida. No andar de cima, as-
sentos reclináveis e confortáveis sob 
tetos de vidro abobadados que ofere-
cem vistas de 360 graus. No de baixo, 
cafés da manhã e almoços com ingre-
dientes locais (não pule nada que tenha 
mirtilos) são servidos em toalhas de 
mesa brancas. A plataforma ao ar livre 
na parte de trás do vagão oferece o sim-
ples prazer de sentir o ar da montanha 
e o calor do sol. 

Não há vagões-dormitório, e isso é 
uma coisa boa. Esse é um cenário que 
você não vai querer atravessar com os 
olhos fechados. O trem para para esta-
dias em hotéis espetaculares no final 
de cada dia, dando aos passageiros a 
chance de esticar as pernas e explorar 
mais a região com caminhadas, barcos 
e bicicletas. 

Com base em Vancouver, o Rocky 
Mountaineer percorre rotas de dois a sete 
dias para Alberta, seja no sentido leste, 
passando por Kamloops até Banff, se-
ja pelo norte, e depois pelo leste, pas-
sando por Whistler, Quesnel e Jasper. 
Outra rota, que segue pelo sul até Seattle, 
acompanha o litoral de Puget Sound. 
(Todas as rotas voltam para Vancou-
ver também.) Os hóspedes são gente do 
mundo todo, mas meu vagão tem muitos 
viajantes dos países da Commonwealth, 
inclusive vários casais que celebram 
eventos especiais. Ingleses recém-ca-
sados em lua de mel deram início à via-
gem ao som de um apito cerimonial, do 
mesmo modo como também fizemos um 
brinde a um aniversário de casamento de 
65 anos antes do término do percurso. 

A GRANDIOSIDADE DA PAISAGEM VAI 
se tornando ainda maior conforme ga-
nhamos altitude através da rota que os 
exploradores usaram no século 19. Saí-
mos de terras agrícolas nos arredores de 
Vancouver para galgar os desfiladeiros 
estreitos do Vale de Fraser (com cer-
to arrepio no Hell’s Gate), passar pelo 
deserto e entre estranhas formações 
rochosas conhecidas como hoodoos até 
que, de forma dramática, no final do 
segundo dia, mergulhamos no coração 
escuro de duas montanhas por um par 
de túneis construídos em 1907 que rasgam 
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AQUECENDO O ESPÍRITO 
DE NOSSA COMUNIDADE 
ATRAVÉS DO PODER 
DO BEM-ESTAR.

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. Sinta-se em casa nas nossas suítes bem equipadas; saboreie nossas opções de refeições no local; restaure sua 
vitalidade através de nossos poderosos tratamentos terapêuticos; faça uma imersão no nosso inigualável programa de 

condicionamento físico; e encontre tranquilidade, clareza e foco em nosso sereno ambiente à beira-mar.

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

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. Sinta-se em casa nas nossas suítes bem equipadas; saboreie nossas opções de refeições no local; restaure sua 
vitalidade através de nossos poderosos tratamentos terapêuticos; faça uma imersão no nosso inigualável programa de 

condicionamento físico; e encontre tranquilidade, clareza e foco em nosso sereno ambiente à beira-mar.

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
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VOLTO JÁ
OITO DESTINOS DE SONHO QUE VALEM A PENA VER DE NOVO  POR AMY CASSELL

ESTAMOS PEDINDO UMA suspensão da frase “uma vez na vida” – pelo menos no que se refere a viajar. Não há nada de errado em 
visitar o mesmo local duas vezes. É impossível conhecer a Nova Zelândia inteira em uma viagem de duas semanas, por exemplo, e nós somos 
fortes defensores de uma visita anual ao Havaí ou de um longo fim de semana em Paris. Os destinos nas páginas seguintes ocuparam os oito 
primeiros lugares do nosso recente concurso online Travel Dreams Tournament, uma competição em mídia social na qual milhares de pessoas 
votaram em seu destino favorito. Com a ajuda dos consultores de viagens Virtuoso, reunimos algumas ideias para uma primeira e para uma 
segunda visita a cada lugar. (Também não faremos objeções caso você queira fazer uma terceira, quarta ou quinta visita.)

Os destinos da nossa lista em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: Machu Picchu, Nova Zelândia, Toscana, 
Mediterrâneo, Havaí, Paris, África do Sul e Grécia.

      NOSSOS LUGARES FAVORITOS
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MACHU PICCHU + PERU
É bem provável que seja Machu Picchu que leve o Peru ao topo de muitas listas de desejos – o país é o campeão deste ano 

do Travel Dreams Tournament –, mas isso é apenas o começo. “Pouquíssimos lugares no mundo rivalizam com o Peru 

em matéria de diversidade de paisagens e de regiões tão diferentes umas das outras”, diz o consultor Virtuoso Geordie 

McDonald. “Há muito mais para descobrir além das montanhas andinas cobertas pela névoa.”

PRIMEIRA VEZ  

PRÓXIMA VEZ 

A aventura atinge novas altitudes na América do Sul

Faça uma peregrinação a Machu Picchu

Explore um pouco mais
Voe até Lima, recomenda McDonald, e passe alguns 

dias experimentando as preciosidades culinárias da 

cidade antes de seguir para o Vale Sagrado, a caminho 

de Machu Picchu. “Meu melhor conselho é passar pelo 

menos uma noite em Machu Picchu, em vez de passar 

o dia em Cusco [uma viagem de três horas de trem], 

para que você realmente tenha tempo para explorá-

-la”, diz McDonald. Os hóspedes do Inkaterra Machu 
Picchu Pueblo Hotel, com 85 quartos, podem visitar a 

cidade inca de pedra logo pela manhã, em uma viagem 

de ônibus de 25 minutos ou em uma caminhada de 

uma hora. Quartos duplos a partir de US$ 500, incluin-

do amenities de boas-vindas, café da manhã e uma 

massagem cortesia de 25 minutos para duas pessoas.

Antes que os incas florescessem aqui, várias ou-

tras civilizações chamaram o Peru de lar, como os 

chachapoyas, que construíram o assentamento 

de Kuélap uma das maiores ruínas pré-incas da 

América do Sul – no século 6. “Aos mais aventurei-

ros, recomendo uma viagem ao norte do Peru para 

ver essas ruínas monumentais”, diz McDonald. “O 

sítio raramente é visitado e pode se revelar uma 

bela experiência de viagem.” A Big Five Tours & 
Expeditions personaliza viagens região. Um dos ro-

teiros é uma aventura de 11 dias que oferece visita a 

Kuélap, caminhada até uma cachoeira escondida e 

muito mais. Saídas todos os dias ao longo de 2018; 

a partir de US$ 600 ao dia por pessoa.

SUBA AINDA MAIS: “Huayna Picchu – o pico que se eleva acima de Machu Picchu – proporciona uma excelente visão das 
ruínas”, diz McDonald. “No entanto, eu chamo esse passeio de imperdível e, ao mesmo tempo, de dispensável: é ótimo 
para quem quer uma vista fantástica da cidadela e topa encarar a escalada, mas deixe Huayna de fora se você tiver 
medo de altura. A subida é bastante íngreme e intensa, com muitos precipícios atrás de você.”

A partir da esquerda: Machu Picchu, uma das lhamas 
fotogênicas da cidade inca e Kuélap, o antigo centro 
do povo chachapoya – também conhecido como os 
“Guerreiros das Nuvens”.
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Explore um pouco mais

NOVA ZELÂNDIA
Praias de areia negra, pastos de um verde reluzente que se perdem no horizonte, lagos alpinos, vales cercados de vinhedos – 

a Nova Zelândia é uma obra-prima cinematográfica arrebatadora. (Você viu O Senhor dos Anéis?) “Tem comida e vinhos incríveis, 

aventura suficiente para muitos dias e moradores amigáveis, que realmente sabem relaxar em meio a uma beleza imaculada”, 

diz a consultora de viagens Cassandra Bookholder. “Difícil não fazer uma segunda, terceira ou quarta viagem.”

Maravilhas naturais na terra dos kiwis

Viajar pela Nova Zelândia é fácil – voos diários 

e ferries conectam as ilhas Norte e Sul e o GPS 

funciona em quase toda parte –, mas todos os 

deslocamentos consomem tempo. “Quando os 

viajantes voltam ao país, percebem que podem 

realmente se concentrar em um lugar só”, ressalta 

Bookholder. Tenha como base o Minaret Station 
Alpine Lodge – um refúgio nos Alpes do Sul com 

quatro chalés, acessível apenas por helicóptero – e 

preencha os dias com voos panorâmicos, passeios 

em fazendas, excursões guiadas a pé e muito mais. 

Quartos duplos a partir de US$ 1.693, incluindo to-

das as refeições e bebidas. Traslados de ida e volta 

de helicóptero, US$ 1.347 por pessoa.

Quanto mais tempo na Nova Zelândia, melhor, acon-

selha Bookholder, que recomenda duas semanas para 

uma primeira visita. Seu consultor de viagens pode 

contatar a Southern Crossings, uma conexão Virtuoso 

local, para programar as atrações essenciais da Terra 

Média: certifique-se de que seu primeiro itinerário 

inclua um dia ou dois em Auckland, um mergulho nas 

piscinas termais do Vale de Waikite, perto de Rotorua, 

um passeio de helicóptero de Queenstown a Milford 

Sound e uma viagem de carro até a geleira Franz Josef, 

na Ilha Sul. “Eles conhecem as pessoas certas e os 

lugares secretos que tornarão sua experiência incrível”, 

diz Bookholder. “E, sempre que possível, não deixe 

de se hospedar em lodges. Lugares como o Otahuna 
Lodge, perto de Christchurch, e o The Farm at Cape 
Kidnappers, na Ilha Norte, são destinos por si sós.”

NÃO SAIA DE CASA SEM: “Você viverá as quatro estações em um só dia, independentemente da época do ano ou da ilha em 
que esteja”, diz Bookholder. “Vista várias camadas de roupa e use luvas, gorros e jaquetas corta-ventos.”

A beleza natural da Nova Zelândia, a partir da esquerda: 
o Monte Taranaki, na Ilha Norte, e a vista dos Alpes do 
Sul do Minaret Station Alpine Lodge. 
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PRIMEIRA VEZ  De lodge em lodge, de norte a sul

PRÓXIMA VEZ Desacelere na Ilha Sul
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TOSCANA
Esta é a Itália pela qual deixaríamos tudo para trás: vinhedos famosos e aldeias de contos de fadas, museus com afrescos 

e pontes de pedra medievais. E você sabe o que é realmente fantástico? A culinária da região. “Nenhum outro lugar do 

mundo me comove como a Itália”, diz a consultora de viagens Janet McLaughlin. “A Toscana simboliza o romance.” Se não 

podemos ficar para sempre em um dos castelos da região, retornar muitas vezes é uma boa alternativa. 

Belas artes, refeições memoráveis e aquela paisagem clássica italiana

“Florença é o coração da Toscana e o berço do Renascimento”, 

diz McLaughlin. “Há muito o que ver antes de se aventurar pelo 

campo.” Hospede-se no Hotel Savoy – que recentemente saiu 

de uma reforma de seis meses –, com 80 quartos, e passe 

pelo menos quatro dias lá. As sugestões de McLaughlin: visitas 

guiadas às galerias da Academia (casa do Davi de Michelangelo) 

e dos Ofícios (Uffizi), um dia fora da cidade para degustação de 

vinhos ou caça às trufas e muito tempo livre para passear, pa-

rando para selfies na Piazzale Michelangelo e para uma bisteca 

fiorentina em pequenos restaurantes com toalhas de mesa 

brancas. Quartos duplos a partir de US$ 537, incluindo café da 

manhã e US$ 100 de crédito para jantar.

Além de Florença, a Toscana é marcada por suas encantadoras 

aldeias nas colinas – Siena, Radda e Pienza, para citar algumas – 

e pelas estradas sinuosas que as conectam, pontilhadas por 

castelos e monastérios convertidos em hotéis. Como os desti-

nos estão espalhados, McLaughlin sugere alugar um carro ou 

pedalar. A Butterfield & Robinson oferece um roteiro de bike 

em grupo de seis dias que abrange todas as atrações acima, 

com paradas para almoço e degustação de vinhos e vários 

pratos ao longo do caminho. Saídas em diversas datas até 23 de 

setembro; a partir de US$ 4.995.

BONS VINHOS: “A Toscana é conhecida pelos tintos ricos e intensos que complementam a culinária da região”, destaca McLaughlin. 
Ela sugere aos viajantes visitar Ricasoli, uma das vinícolas mais antigas da Itália e o local de nascimento do Chianti.

A partir da esquerda: um momento com Davi na Galeria da 
Academia e a aldeia toscana de Manciano, digna de cartão-postal.

       NOSSOS LUGARES FAVORITOS

PRIMEIRA VEZ  Faça de Florença sua base

PRÓXIMA VEZ Pedale pelo campo
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MEDITERRÂNEO
Basta dizer “Mediterrâneo” e você já pode se imaginar contemplando a Riviera da proa de um iate, perambulando por 

cidades mergulhadas em séculos de história e bebendo Aperol spritzes em terraços no alto de penhascos. “Há uma luz

especial ao longo da Riviera Francesa que reflete o azul do Mediterrâneo”, diz a consultora Leslie Fambrini. “Ela influenciou 

e inspirou pintores famosos durante anos.”

O melhor refúgio nas águas do Hemisfério Norte

É possível ver de tudo em um cruzeiro, mas é provável que 

os lampejos em cada escala deixem você com uma sensação 

de quero mais. Algumas das pequenas cidades favoritas de 

Fambrini estão para além dos famosos portos do Mediterrâneo, 

entre elas Vence – situada nas colinas acima de Nice, na Riviera 

Francesa – e Ravello, na Costa Amalfitana. Seu conselho: 

“Passe alguns dias no Belmond Hotel Caruso, de 51 quartos, e 

vá até as pitorescas cidades ao longo da Costa Amalfitana para 

almoços longos, entardeceres inesquecíveis e um passeio em 

iate particular para ver esse trecho do litoral italiano sob outro 

ponto de vista”. Quartos duplos a partir de US$ 1.027, incluindo 

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

Há uma razão pela qual muitos navios chamam o Mediterrâneo 

de lar todos os anos: “Um cruzeiro propicia uma visão geral da 

região, com uma facilidade de acesso que permite que você 

conheça muitos lugares em apenas uma viagem”, diz Fambrini. 

Embarque no Crystal Serenity, navio para 1.070 passageiros da 

Crystal Cruises, para um cruzeiro de 12 dias entre Barcelona e 

Veneza, com escalas em Saint-Tropez, Sorrento, Kotor e muito 

mais. Saída em 19 de agosto; a partir de US$ 4.785.

LEVE NA MALA: O essencial de Fambrini para férias no calor do Mediterrâneo: “Um chique par de óculos de sol, 
sandálias e jeans skinny e um xale para as noites frescas”.

Em sentido horário, a partir 
do alto, à esquerda: a Costa 
Amalfitana, o Belmond 
Hotel Caruso e o Crystal 
Serenity, em Mônaco.

PRIMEIRA VEZ  Navegue em grande estilo

PRÓXIMA VEZ Encontre sua costa
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HAVAÍ
“Vale a pena visitar o Havaí mais de uma vez, porque cada ilha é incrivelmente diversificada em termos de topografia, vida 

marinha e atividades”, diz Dani Johnson, consultora de viagens Virtuoso. O que todas têm em comum: a vida gira em torno 

da água. Portanto, se você está caminhando em Kauai, observando baleias na costa da ilha ou descansando à tarde em uma 

praia isolada de Oahu, esteja preparado para uma vida sob o sol.

Te encontro na praia

Escolha uma ilha para começar: a maioria delas 

exige pelo menos cinco dias para ser desfrutada 

ao máximo, observa Johnson. Maui é opção para 

uma primeira viagem – é um sucesso de público 

com “um pouco de atividade, praias maravilhosas, 

clima estável e muitos restaurantes deliciosos”, diz 

Johnson. Os 50 quartos recentemente renovados do 

Montage Kapalua Bay, na costa noroeste, possuem 

móveis de madeira koa, paletas de cores neutras e 

varandas privadas com sofás. Quartos duplos a par-

tir de US$ 1.055, incluindo upgrade (caso disponível) 

no momento da reserva, café da manhã e crédito de 

US$ 150 para uso no spa.

Refúgios descontraídos já são a especialidade do 

Havaí, mas Lanai leva a experiência a novos níveis. 

A paisagem escarpada e a população escassa dessa 

ilha de 140 quilômetros quadrados a diferenciam de 

suas vizinhas, assim como as “praias fenomenais e 

seu ambiente isolado, além de alguns dos melhores 

pontos de mergulho do Havaí, seja com snorkel,

seja com cilindro”, acrescenta Johnson. Faça do Four 
Seasons Resort Lanai, com 213 quartos, sua base – 

é atualmente a única propriedade cinco-estrelas da 

ilha e fica em frente a Hulopoe Bay, uma reserva ma-

rinha. Quartos duplos a partir de US$ 725, incluindo 

café da manhã e crédito de US$ 100 para uso no spa.

LEVE PARA CASA: Entre as lembranças favoritas de Johnson estão as aquarelas coloridas que representam a paisagem 
clássica do Havaí feitas pela artista local Pam Andelin. Encontre suas obras na Village Galleries Maui.

A partir do alto: Kapalua Bay Beach, a dez minutos a pé 
de Montage Kapalua Bay, e uma aventura com snorkel na 
costa do Four Seasons Resort Lanai.

       NOSSOS LUGARES FAVORITOS

PRIMEIRA VEZ  Relaxe em Maui

PRÓXIMA VEZ Saia do óbvio

VIRTUOSO LIFE30



(L
O

U
V

R
E

) 
C

H
R

IS
 S

O
R

E
N

S
E

N
 /

G
A

L
L

E
R

Y
 S

T
O

C
K

, (
P

L
A

C
E

 D
U

 T
E

R
T

R
E

) 
S

U
S

A
N

N
E

 K
R

E
M

E
R

/
E

S
T

O
C

K
 P

H
O

T
O

, (
B

U
S

T
O

 D
E

 M
A

R
IA

 A
N

T
O

N
IE

T
A

) 
B

R
IA

N
 J

A
N

N
S

E
N

/A
L

A
M

Y

PARIS
Estamos com Audrey Hepburn: Paris é sempre uma boa ideia. “Na primeira vez que você chega lá, suas expectativas 

são claras: ver todos os monumentos, experimentar toda comida, viver aquela joie de vivre”, diz a consultora de viagens 

Geraldine Hasting. “Uma segunda visita permite que você aprecie as pequenas coisas que perdeu na primeira viagem 

porque passou muito tempo admirando a Torre Eiffel – e não há nada de errado com isso!”

A cidade mais romântica da Europa brilha dia e noite

Uma viagem inicial à Cidade Luz não pode deixar de 

fora experiências clássicas e refeições obrigatórias. 

Faça o check-in no Hôtel Esprit Saint Germain, de 

28 quartos, um local com clima residencial na Rive 

Gauche situado a uma curta caminhada do Jardim 

de Luxemburgo, e vá dando check na lista: a Torre 

Eiffel, o Louvre, o Musée d’Orsay, a Notre-Dame, o 

Quartier Latin e um jantar a bordo de um cruzeiro 

no Sena. “Você poderá descobrir muitos desses 

lugares e monumentos em um passeio a pé”, sugere 

Hasting. “E você também poderá conhecer alguns 

dos outros bairros charmosos da cidade.” Quartos 

duplos a partir de US$ 380, incluindo amenities de 

boas-vindas e partida e café da manhã.

O poeta francês Charles Baudelaire descreveu o flâneur como 

um pedestre apaixonado, um andarilho das ruas da cidade. 

Essa é a melhor maneira de ver Paris e aliviar a pressão na 

segunda rodada, quando você já assinalou os ícones da sua 

lista. Perca-se em novos recantos, como a Place du Tertre, 

em Montmartre, no 18º arrondissement, onde Renoir e 

Picasso mantiveram seus estúdios, recomenda Hasting. Se 

quiser complementar suas andanças sem destino com um 

pouco de orientação, seu consultor de viagens pode ativar 

a Chocolatine, uma das conexões Virtuoso em Paris, para 

personalizar um passeio com base em seus interesses – de 

livrarias aconchegantes e dos bares favoritos de Hemingway 

a pâtisseries e parques secretos.

PASSEIO DE UM DIA: Hasting sugere visitar Versalhes, a 45 minutos de carro a sudoeste de Paris, onde você pode alugar bicicletas
e pedalar pelos jardins do Trianon, um dos refúgios favoritos de Maria Antonieta. Vá cedo para evitar a multidão, e fique para o 
almoço: “Fora do palácio, o Marché Notre-Dame é um grande mercado com barracas de comida fantásticas”, diz Hasting.

A partir do alto: o palaciano Louvre – maior museu de 
arte do mundo – e artistas de rua na Place du Tertre.

PRIMEIRA VEZ  Explore com propósito

PRÓXIMA VEZ Acione seu flâneur interno
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ÁFRICA DO SUL
O que mais gostamos na África do Sul: num dia você está vendo um bando de leões da sua Land Rover; no outro, toma 

um Pinot Noir na região de Cape Winelands ou sorve ostras na orla da Cidade do Cabo. “A África do Sul é um destino 

incrivelmente diversificado”, detalha David Bragg, consultor de viagens Virtuoso. “Safári, litoral, vida urbana – há 

realmente algo para todo mundo aqui.”

Comece com um safári; termine com um pouco de exploração urbana

A estação seca (de abril a outubro) é a melhor época para 

um safári na África do Sul, e você precisará de pelo menos 

dez dias para essa viagem. Voe para Johannesburgo, 

como recomenda Bragg, deixe o jet lag passar explorando 

a cidade e então siga para a Reserva Privada Londolozi, 
que tem 32 quartos, para uma semana de safáris, aulas 

de fotografia e oportunidades de voluntariado. Feche sua 

viagem com alguns dias na Cidade do Cabo: “Eu realmen-

te gosto de uma mistura de vida urbana, cultura e safári 

quando visito a África do Sul”, diz Bragg, “e essa viagem 

cobre tudo”. Acomodações a partir de US$ 1.056 por pes-

soa, incluindo amenity de boas-vindas e café da manhã.

“Cada safári é diferente do anterior”, conta Bragg. 

“Sua experiência baseia-se de fato em como os ani-

mais estão agindo naquele momento, e isso é algo 

que nunca se repete.” Em seu retorno à África do 

Sul, antes de seguir para o Parque Nacional Kruger, 

inicie a aventura com uma viagem de dois dias entre 

Pretória e Cidade do Cabo a bordo do The Blue 
Train, que evoca as antigas e glamorosas viagens de 

trem em vagões luxuosos, com direito a um lounge 

para fumar charutos decorado com painéis de ma-

deira. Mais tarde, estenda seu tempo no continente 

africano indo à praia – Bragg envia muitos viajantes 

para o pós-safári em Moçambique, para relaxar em 

algum balneário mais isolado. Cabines no The Blue 

Train a partir de US$ 3.320. 

DICA DE MESTRE: “Viaje leve”, aconselha Bragg. “Os aviões de traslado dos lodges têm limites rígidos de peso. 
De todo modo, muitos oferecem serviço de lavanderia. Se o safári é apenas parte de sua viagem e você 
precisa de mais de uma mala, podemos providenciar que a bagagem extra seja guardada no aeroporto.”

A partir da esquerda: observação de elefantes na Reserva 
Privada Londolozi, a costa da Cidade do Cabo e o local 
perfeito para um happy hour a bordo do The Blue Train.

       NOSSOS LUGARES FAVORITOS

PRIMEIRA VEZ  Embarque em safáris e passeios pela cidade

PRÓXIMA VEZ Mude seu estilo de safári
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GRÉCIA
Um brinde de ouzo à Grécia: o país é o destino mais badalado do Virtuoso para viagens no meio do ano, com base em dados 

comparativos entre as reservas deste ano e as do anterior. “A Grécia tem história, cultura e praias – sem mencionar a 

comida e o vinho”, diz o consultora de viagens Virtuoso Eirini Demetelin. “É um ótimo destino de férias para famílias, amigos, 

casais e viajantes individuais.”

Um dos destinos clássicos da Europa está de volta aos holofotes

Se você for à Grécia, não pule o berço da civilização ocidental: 

Demetelin sugere duas noites em Atenas, tempo para as visitas 

necessárias à Acrópole e ao Partenon, além de um jantar no GB 

Roof Garden do Hotel Grande Bretagne. Em seguida, siga para o 

sudeste até Mykonos e Santorini, as estrelas gêmeas de muitas 

fantasias das Ilhas Gregas – e lar de alguns dos melhores hotéis 

e restaurantes do país. A viagem de dez dias da Cox & Kings co-

bre esse itinerário, acrescido de três dias em Creta. Saídas todos 

os dias ao longo de 2018; a partir de US$ 7.995 por pessoa.

Montar base em um único lugar é a melhor maneira de absorver 

o clima das Ilhas Gregas. “Iates fretados e hospedagem em villas 

estão em alta nos dias de hoje”, diz Demetelin. Existem mais 

de 200 ilhas gregas habitadas; seu consultor pode ajudá-lo a 

escolher a que melhor combina com seu estilo de viagem, como 

Naxos, para praias incríveis, ou Lefkada, para se inspirar com a 

cultura. Os consultores podem ativar a Hellenic Tours, uma das 

conexões Virtuoso na Grécia, para assegurar a locação de uma 

villa. A empresa Onefinestay adicionou Mykonos a seu portfólio 

neste ano, incluindo o Super Paradise One, uma beleza caiada 

de cinco quartos que tem piscina de borda infinita com vista 

para a Super Paradise Beach. Villa Super Paradise One a partir 

de US$ 1.292 (estadia mínima de sete noites), incluindo crédito 

de US$ 100 para uso no mercado.  

PEÇA ISTO: Uma das especialidades gregas favoritas de Demetelin é melitzanosalata, uma tradicional pasta de berinjela. 
Experimente-a no To Psaraki, em Santorini, onde é feita com a doce berinjela branca da ilha.

A partir da esquerda: a aldeia de Oia, no topo de uma colina 
em Santorini, e a villa Super Paradise One, da Onefinestay.

PRIMEIRA VEZ  Veja Atenas e as ilhas

PRÓXIMA VEZ Acomode-se em sua própria villa
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DIAS ENSOLARADOS, NOITES 
PROVOCANTES E DAIQUIRIS GELADOS 

PARA REFRESCAR – UM FIM DE SEMANA 
PROLONGADO EM HAVANA É BEM 

DIFERENTE DE TUDO QUE VOCÊ 
PODERIA IMAGINAR  POR ELAINE SRNKA

CUBA
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Havana em alto estilo: arquitetura 
colonial e um passeio em carro vintage.
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em uma tentativa de esquecê-la, e 
encontrar maneiras inesquecíveis de 
dar-lhe as boas-vindas. Se eu fosse 
para algum lugar, queria um lugar 
marcante, mas possível de ser visitado 
em um fim de semana prolongado – 
para evitar voos de muitas horas e lon-
gos itinerários. Limitando minhas 
buscas à América do Norte, procurei 
algo que fosse sofisticado, mas não 
letárgico (da próxima vez, Napa), e 
divertido, mas não frenético (estive lá, 
já conheci Vegas). Acima de tudo, eu 
queria deixar o planejamento da via-
gem a cargo de um profissional para 
que realmente pudesse me divertir. 
Quando minha volta ao mundo mental 
pousou em Cuba, eu sabia exatamente 
quem deveria chamar: o consultor de 
viagens Virtuoso em Orlando, David 
Lee, que montou uma empresa espe-
cializada no destino. 

“Havana é o coração e a alma de 
Cuba, e três ou quatro noites é o 
tempo ideal”, ele me assegurou. “Na 
verdade, é o que se recomenda, espe-
cialmente se for um grupo privado, de 
modo que mais casais possam ir.” 

Enquanto
O SOL CAÍA NO HORIZONTE, NOSSA 
caravana de conversíveis americanos 
dos anos 50 trafegava pelo famoso 
calçadão de Havana, o Malecón, onde 
os moradores passeavam pela orla e 
os pescadores lançavam linhas nas 
ondas que batiam no muro de pedra. 
Passando pelas fachadas desbotadas 
e decadentes de joias arquitetônicas 
outrora grandiosas, meus amigos e 
eu deveríamos estar ref letindo sobre 
o paraíso paradoxal que é Cuba. Mas, 
apanhados em um momento de relaxa-
mento, estávamos, na verdade, sorrin-
do descaradamente, tirando selfies e 
saboreando cada quilômetro ao pôr do 
sol. Embora viajantes experientes se 
orgulhem de evitar clichês turísticos, 
alguns desses clichês transcendem a 
si mesmos e se tornam experiências 
essenciais – um passeio em um carro 
clássico em Cuba definitivamente se 
encaixa nessa categoria. 

Estávamos lá para celebrar o meu 
(ops) 50º aniversário. Marcos de vida 
são coisas engraçadas: eu estava em 
dúvida entre empurrar a ocasião para 
o canto mais distante da minha mente, 

VOCÊ NÃO PODE 
DEIXAR DE SE MARAVILHAR 

E DE LAMENTAR O 
QUE HAVANA JÁ FOI, 

O QUE DEIXOU DE SER, 
O QUE PODERIA TER 

SIDO E O QUE AINDA 
PODERÁ SER. 
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que torna Cuba tão intrigante.
Fizemos a primeira parada na Plaza 

de la Revolución, um espaço público 
monumental onde o ex-presidente 
Fidel Castro fez muitos discursos 
políticos. Depois, fomos ao icônico 
Hotel Nacional para um almoço ao ar 
livre e uma degustação de rum com o 
sommelier principal do Havana Club. 
Mais tarde, visitamos a mais antiga 
fábrica de charutos do mundo – a casa 
de Cohiba, Partagás e Romeo y Julieta, 
entre outros – e até tentamos enrolar 
alguns com nossas próprias mãos. 

Lee, nosso consultor de viagens, 
pode hospedar os clientes em casas 
particulares, hotéis-boutique e favo-
ritos das celebridades como o Hotel 
Saratoga, mas conseguimos ficar no 
mais novo e luxuoso estabelecimen-
to da cidade: o Gran Hotel Manzana 
Kempinski, com 246 quartos. 

longa pela mala de um amigo que 
permanecerá anônimo (tínhamos sido 
aconselhados a viajar apenas com uma 
bagagem de mão), encontramos nosso 
guia e o motorista, embarcamos em 
nosso ônibus de luxo e partimos para 
uma aventura de três noites. Situada 
na costa noroeste de Cuba, a antes 
amuralhada cidade de Havana, estabe-
lecida pelos espanhóis no século 16, é 
hoje Patrimônio Mundial da Unesco, 
com uma população de 2 milhões de 
habitantes. Você não pode deixar de se 
maravilhar e de lamentar o que Havana 
já foi, o que deixou de ser, o que poderia 
ter sido e o que ainda poderá ser. Viajar 
pode ser uma força do bem, por ajudar 
a conectar culturas, derrubar barreiras 
e beneficiar a economia local, mas sa-
ber que seu dinheiro gasto com turis-
mo pode apoiar um governo opressivo 
é inquietante, e essa é uma das coisas 

NOSSA TUR M A DE DEZ CASAIS 
incluiu amigos do mercado de turismo – 
vários deles proprietários e consultores 
de agências –, mas, surpreendentemente, 
nenhum deles havia visitado Cuba an-
tes. Estudos mostram que ansiar por 
uma viagem pode trazer tanto prazer 
quanto realmente fazê-la – pensando 
de modo coletivo, nossa expectativa 
estava além do esperado. De fato, não 
há nada como um pouco de espionagem 
política, negociações diplomáticas 
e uma temporada de furacões para 
aumentar a emoção.

Nos encontramos em Miami para um 
voo de 45 minutos da American Airlines 
rumo ao Aeroporto Internacional José 
Martí, em Havana. Embora o voo fosse 
curto – Havana fica a apenas 160 qui-
lômetros a sudoeste de Key West –, 
desembarcamos em um mundo à parte. 
Depois de uma espera ridiculamente 

As cores de Cuba, a partir da esquerda: 
a Plaza de la Catedral, em Habana Vieja, 
artistas de rua e carros vintage pelo Malecón.
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Nos instalamos em nossas suítes 
(com pé-direito alto, banheiros de 
mármore e varandas com vista para o 
Capitólio) e novamente nos reunimos 
para uns drinques à beira da piscina 
na cobertura do hotel, onde assis-
timos a uma animada apresentação 
da trupe de dança Habana Compás 
Dance. Depois do jantar em um paladar 
intimista (pequeno restaurante de 
gerência familiar, geralmente em 
uma casa particular), paramos para 
um fim de noite com música ao vivo 
no bar preferido de Hemingway, El 
Floridita. Esse estabelecimento de 
200 anos se diz “o berço do daiquiri” 
e tem um balcão ricamente enverni-
zado que percorre toda a extensão de 
uma parede. Ali, experientes barmen 
vestindo jaquetas de smoking verme-
lhas cerimoniosamente preparam os 
drinques para atender uma clientela 
sempre presente. Muito turístico? 
Certamente. Essencial? Sem dúvida. E 
uma maneira perfeita de terminar um 
emocionante primeiro dia.

CONFESSO QUE RESMUNGUEI 
quando li no itinerário “às 10h, 
palestra com o principal urbanista 
de Havana”. “Meus amigos não vão 
querer assistir a uma palestra em sua 

EM UMA TARDE, 
PASSEAMOS PELAS 

PRAÇAS PITORESCAS DE 
HABANA VIEJA ENQUANTO 

UM FOTÓGRAFO 
CONTRATADO POR LEE 
DOCUMENTAVA NOSSO 

DIA . NAVEGÁVAMOS 
POR RUAS ESTREITAS 

DE PARALELEPÍPEDOS 
ESPIANDO OS PÁTIOS E 
VARANDAS PARA TER UMA 

IDEIA DA VIDA COTIDIANA .

Criatividade cultural à mostra, a partir da 
esquerda: uma exposição na Fábrica de 
Arte Cubano, os famosos charutos, artis-
tas da companhia Habana Compás Dance, 
barmen sendo showmen no bar El Floridita 
e uma escultura de Che Guevara na Plaza 
de la Revolución. 

primeira manhã!”, comentei, mas Lee 
me garantiu o evento agradaria a todos. 
Ele estava certo; nosso grupo encheu 
de perguntas o arquiteto Miguel Coyu-
la para além do tempo previsto. Cuba 
é um pequeno pedaço da Europa no 
Caribe, ele explicou, ao descrever como 
se deu sua mistura de estilos colonial, 
barroco e neoclássico. Ao unir política, 
arquitetura e cultura, Coyula discutiu 
abertamente a história do país, desde 
suas raízes coloniais espanholas até 
a farra ostensiva de hotéis e cassinos 
sustentados pela máfia nos anos 1950 e 
a austeridade dos princípios socialistas 
na era pós-revolução. A maioria dos 
edifícios de Havana foi construída an-
tes de 1959; em média, diz ele, três deles 
desabam todos os dias. A degradação 
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continua, pois só a pintura de uma 
fachada consome uma enorme porcen-
tagem do salário mensal de 25 dólares 
que o cidadão médio ganha.  

Coyula deu como exemplo os haba-
neros que conhecemos – como Alain, 
nosso atencioso e experiente guia –, 
todos muito acolhedores, abertos e 
articulados (graças à educação sub-
sidiada pelo Estado, Cuba tem uma 
taxa de alfabetização de 98%, uma 
das mais altas do mundo). Os habi-
tantes da cidade também são resilien-
tes e dispõem de diversos recursos 
para sobrevivência, já que muitas 
gerações tiveram que suportar as 
longas filas para garantir sua ração 
mensal de comida – o que decorre do 
embargo econômico promovido pelos 

David Lee é especialista em 

roteiros culturais em Cuba 

e pode trabalhar em conjunto 

com seu consultor de viagens 

para personalizar uma ida 

à ilha com base em seus 

interesses.Nosso pacote 

incluía acomodações, guia e 

motorista particulares, pas-

seios e atividades, a maioria 

das refeições e até mesmo 

algumas bebidas. Lee e sua 

equipe cuidam de tudo, até 

mesmo de documentação 

necessária. Pacotes de três 

noites a partir de US$ 2.500.

Faça compras no mercado de 

produtores locais, visite uma 

loja de alimentos racionados 

e aprenda os segredos do 

arroz con pollo e da ropa 

vieja nos melhores paladares 

de Havana com o itinerário 

de cinco dias na cidade 

organizado pela Access 
Culinary Trips. Faça também 

um brinde durante o happy 

hour em uma casa particular, 

onde você poderá preparar 

coquetéis com um barman 

aposentado do El Floridita. 

Saídas em diversas datas, de 

30 de agosto a 8 de novem-

bro; a partir de US$ 2.990.

Os destaques do roteiro de 

quatro dias da Rico Tours em 

Havana incluem uma possível 

visita a uma oficina mecânica 

para ver o que é feito para 

manter esses carros icôni-

cos rodando perfeitamente. 

Saídas todos os dias até 15 

de novembro; a partir de 

US$ 2.278 por pessoa.

Atravesse o Malecón e o 

imponente bairro de Miramar 

em um carro vintage no pas-

seio guiado de meio dia da 

ShoreTrips que vai a bairros 

como Vedado para uma vi-

sita ao Cemitério Cristóbal 

Colón. Saídas todos os dias 

em 2018; a partir de US$ 436 

para duas pessoas. 

CONEXÕES CUBANAS 
Opções de roteiros e cruzeiros para viagens curtas no Caribe 
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Confraria gastronômica: o grupo da autora 
no La Guarida e (acima) uma entrada de 
carne do menu do celebrado paladar. 

Estados Unidos –, além de adaptar e 
reformar bens materiais para fazê-los 
durar (os carros vintage, por exemplo). 
Eles dão de ombros à dicotomia de 
sua situação e, embora reconheçam 
algumas deficiências do governo, o 
patriotismo prevalece. Como o resto do 
mundo, eles não têm certeza do que o 
futuro lhes reserva, agora que a era dos 
Castro terminou, após 59 anos de go-
verno (Miguel Díaz-Canel recentemen-
te se tornou presidente, substituindo o 
irmão de Fidel Castro, Raúl) – mas 
eles perseveram.

EM UMA TARDE, PASSEAMOS PELAS 
praças pitorescas de Habana Vieja 
enquanto um fotógrafo contratado 
por Lee documentava nosso dia. 
Navegávamos por ruas estreitas de 

paralelepípedos espiando os pátios e 
varandas para ter uma ideia da vida co-
tidiana. Então, um dilúvio nos forçou 
a buscar refúgio em uma área coberta 
de um café situado em uma praça do 
século 16. Ali esperamos a chuva passar 
à base de mojitos, cerveja Cristal e 
daiquiris. Enquanto isso, uma banda 
tocava música tradicional cubana – 
antecipando o clima das aulas particu-
lares de salsa naquele mesmo dia. 

Comemos e bebemos bem a viagem 
inteira. Embora a cena culinária de 
Havana esteja evoluindo, praticamen-
te todos os cardápios ofereciam moros 
y cristianos (feijão preto e arroz), e a
maioria das refeições não era tão 
memorável quanto a decoração dos 
lugares. Ev itando restaurantes 
estatais, jantamos exclusivamente em 

paladares de propriedade privada. La 
Guarida é o mais famoso de Havana, 
localizado em uma antiga mansão 
colonial transformada em mora-
dia coletiva, com colunas de pedra 
ricamente entalhadas, uma suntuosa 
escadaria e um mural envelhecido que 
presta homenagem a Fidel Castro. (O 
prédio também foi cenário do filme 
cubano Morango e Chocolate.) Obras 
de arte de forte identidade cobriam 
as paredes do salão no segundo andar 
e uma brisa morna penetrava pelas 
portas abertas da sacada enquanto 
jantávamos tiradito de atum, pato de-
fumado com queijo brie e filé-mignon 
com molho de pimenta. A experiência 
toda foi um choque entre o moderno e 
o histórico, o ontem e o hoje, os altos 
e os baixos. 

VIRTUOSO LIFE40



ME ENCONTRE EM MIAMI 
Demos início à nossa viagem no 

Faena Hotel Miami Beach, com 169 

quartos, um hotel glamoroso e sexy 

que deu um clima animado à nossa 

festa. De dia, desfrute da piscina ou 

do spa Tierra Santa Healing House. 

Na hora do coquetel, saboreie um 

Faena Spritz com perfume de rosas 

no The Living Room e, em seguida, 

peça pratos compartilhados da co-

zinha asiática moderna à sombra do 

unicórnio folheado a ouro de Damien 

Hirst no Pao by Paul Qui. Mais tarde, 

assista a um show no Faena Theater 

ou recolha-se no Saxony Bar, um 

elegante speakeasy. Com decoração 

em vermelho e azul, os quartos são 

tão ricamente ornamentados quanto 

as áreas comuns do hotel. Quartos 

duplos a partir de US$ 525, incluindo 

café da manhã e crédito de US$ 100 

para uso no resort. 

Essas paredes nos deram uma ideia 
do f lorescente cenário artístico de 
Cuba, que exploramos mais a fundo 
com visitas particulares a galerias 
especializadas em artistas emergen-
tes. Inclusive conhecemos o filho 
fotógrafo de Fidel Castro, Alex, e seu 
parceiro de negócios, Ramses Batista, 
em seu estúdio. Arte e entreteni-
mento se fundem na Fábrica de Arte 
Cubano, uma antiga fábrica de óleo 
de amendoim transformada em uma 
sofisticada combinação de galeria e 
danceteria. O local atrai uma animada 
clientela notívaga com exposições 
rotativas, instalações de vídeo e um 
espaço para shows.  

Em nossa última noite, fomos ver 
uma apresentação do Buena Vista 
Social Club, o aclamado conjunto 
conhecido por suas canções românti-
cas à moda antiga. Enquanto dançá-
vamos no palco com a banda (ei, era 
meu aniversário), eu desfrutava de um 
sentimento de gratidão pela minha 
vida, meus amigos e minha incrível 
sorte de estar lá. Mesmo que eu tenha 
escolhido Cuba inicialmente pela 
animação, a viagem acabou sendo 
muito mais do que um carimbo no 
passaporte, me impactando – e a meus 
amigos – para muito além da farra 
de aniversário habitual. Tive a sorte 
de viajar pelo mundo, mas Havana se 
destaca como um lugar que exige que 
você preste atenção, onde cada intera-
ção faz com que você fique consciente 
do passado, do presente e do futuro. 
É muito parecido com a introspecção 
que um aniversário marcante costuma 
provocar: aprender com os erros de 
ontem, celebrar o momento presente 
e alimentar esperanças em relação ao 
que o amanhã reserva.  

Kitsch e descolado: artistas do
Buena Vista Social Club em cena. 
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GALÁPAGOS Cactos em paisagem árida. 
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Os mais de 30 anos de carreira de Steve McCurry o leva-
ram a alguns dos mais remotos – e turbulentos – cantos 
do mundo. Seu célebre retrato de uma garota refugiada 
afegã de olhos verdes talvez seja uma das imagens mais 
reconhecíveis da fotografia contemporânea. Por sua 
colaboração com a Silversea Cruises, McCurry aponta 
sua lente para alguns dos destinos mais cativantes da 
companhia, revelando a alma dos lugares por meio de 
paisagens, pessoas e vida selvagem. Veja aqui algumas 
imagens inéditas de suas viagens recentes.

Uma visão dos mais cobiçados 
destinos e portos através dos olhos 
do lendário fotógrafo 
Steve McCurry

LENTES
SOBRE 
O MUNDO
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Grupo de emblemáticos moais e (abaixo) dançarinos no festival
anual Tapati, uma celebração da cultura nativa da ilha. 

ILHA DE PÁSCOA 
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JAPÃO Paisagem nevada em Akita. 

ÁRTICO Dentro do Círculo Polar Ártico em Spitsbergen, Noruega. 
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ÁFRICA OCIDENTAL Grupo de dança tradicional se apresenta no Togo e 
(acima) pai e filho vestidos para a missa nos arredores da cidade portuária de Cotonou, no Benin. 

VIVA AS IMAGENS
Veleje com a Silversea para destinos clicados por McCurry

A Silversea projetou 

sua circum-navegação 

de 13 dias pelo Japão 

de modo a garantir aos 

passageiros as melho-

res oportunidades de 

ver as cerejeiras em 

flor. Os viajantes par-

tem de Tóquio a bordo 

do Silver Muse, para 

596 passageiros. A rota 

faz escalas em Maizuru 

(para visitas a Quioto), 

Karatsu (conhecida 

por seu castelo e sua 

cerâmica), Busan, 

cidade balneária sul-

-coreana, e muito mais, 

antes de retornar a 

Tóquio. Um ponto alto: 

o passeio de teleférico 

às montanhas vulcâ-

nicas de Hakkoda, nos 

arredores de Aomori. 

Saídas em 16 e 29 de 

abril de 2019; a partir 

de US$ 7.200.

Explore a porção 

ártica da Noruega a 

bordo do mais novo 

navio de expedição 

da companhia, o 

Silver Cloud, para 

254 passageiros. O 

cruzeiro de dez dias 

de Longyearbyen a 

Tromsø atravessa 

fiordes e blocos de 

gelo em busca de ur-

sos-polares, morsas e 

algumas das maiores 

colônias de aves do 

Hemisfério Norte. 

Uma frota de botes 

infláveis e caiaques 

possibilita a observa-

ção da vida selva-

gem, caminhadas 

nas geleiras e visitas 

a vilas de pescadores 

durante o trajeto. 

Saída em 12 de julho 

de 2019; a partir de 

US$ 9.180. 

O Silver Galapagos, 

com capacidade para 

cem passageiros, é 

um complemento 

ao playground de 

Darwin, abarcando 

as grandes atrações 

de Galápagos em 

cruzeiros de sete dias 

entre San Cristóbal e 

Baltra (ou o inverso). 

A vida selvagem das 

ilhas é o destaque 

da viagem: leões-

-marinhos-de-galá-

pagos em Gardner 

Bay, iguanas-mari-

nhos por toda parte e 

tartarugas-gigantes 

em San Cristóbal. 

Mas a paisagem tam-

bém brilha com seus 

rios de lava e praias 

de areia vermelha. 

Saídas em diversas 

datas, o ano todo; a 

partir de US$ 7.100.
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PAPUA-NOVA GUINÉ  
Nativo em trajes cerimoniais nas cercanias de Port Moresby.  
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18 MANEIRAS DE 
VIAJAR PARA FAZER O BEM

Como rodar o mundo de maneira sustentável
 POR LISA WOGAN

NÃO BASTA VISITAR UM LUGAR BONITO, contemplar suas maravilhas e voltar cheio de lembranças e histórias. Sem amarras. 

Sem responsabilidades. Hoje sabemos demais sobre o impacto que causamos. Mais do que nunca, estamos em busca de via-

gens em que possamos dar mais do que receber. Isso contribui para o bem-estar em longo prazo das comunidades locais. Isso 

protege a flora, a fauna, o meio ambiente e as culturas que tanto celebramos. 

Feito de modo correto, o turismo sustentável é mais do que um slogan ou um truque de marketing – é a base dos benefícios 

positivos e duradouros que acrescentam propósito às nossas viagens e significado às nossas memórias. Aqui estão 18 maneiras de 

agir de modo sustentável em sua próxima aventura.

♥
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Acione o conquistador dos polos que existe em você sem comprometer seu desejo 

de conforto ou sua ética ecológica a bordo do navio Icebreaker da Ponant. Com che-

gada prevista para 2021, o primeiro quebra-gelo elétrico híbrido de luxo do mundo – 

com propulsão a gás natural liquefeito (o hidrocarboneto mais limpo existente) – irá 

se aventurar em alguns dos locais mais extremos e inspiradores do mundo, entre 

eles o Polo Norte geográfico, o extremo nordeste da Groenlândia e a ilha de Pedro I, 

na Antártica.

1

4

3

Quebre o gelo – não o planeta

VOE SEM
ESCALAS

Faça bom uSo de 
SeuS binóculoS

2 EScave profundamente – 
àS vezeS, literalmente

Primeira companhia a desenvolver diretrizes para 

cruzeiros fluviais ambientais há mais de dez anos, a 

Uniworld River Cruises rapidamente expandiu sua 

missão para as comunidades espalhadas ao longo de 

suas vias aquáticas. Agora, de uma nova parceria com 

o projeto de empreendimento social ME to WE dá aos 

passageiros a possibilidade de contribuir com quatro 

dias de trabalho em nome da causa – construindo esco-

las, instalando sistemas de filtragem de água, trabalhan-

do em hortas comunitárias – durante um cruzeiro de 12 

dias pelo Rio Ganges a bordo do Ganges Voyager II, com 

capacidade para 56 pessoas. Saídas em diversas datas, 

com início em janeiro de 2019; a partir de US$ 7.299.

Alguma vez você já sentiu que seus companheiros de cruzeiro 

não tinham a mesma ânsia que você de encontrar baleias, 

botos e golfinhos? Não se preocupe. Duas viagens do Silver 

Muse, navio da Silversea para 596 passageiros,  hospedarão 

conservacionistas da ORCA (uma das principais instituições 

de conservação marinha do Reino Unido), que irão integrar os 

passageiros em seu trabalho de proteção da fauna marinha, 

além de atiçar o interesse pela causa ambientalista com pales-

tras a bordo. Saída de Tóquio rumo a Seward, no Alasca, em 12 

de maio de 2019, a partir de US$ 5.400; saída de Seward para 

Vancouver, no Canadá, em 27 de maio, a partir de US$ 4.950.

Mais companhias aéreas estão investindo em biocombustíveis produzidos com a utilização 

de fontes renováveis, como algas marinhas. Porém, ainda há um longo caminho a percorrer 

antes que possamos realmente fazer voos em classe ecológica. Quando viajar de avião, opte 

por voos diretos em vez de fazer conexões – menos pousos e decolagens se traduzem em 

menor emissão de poluentes. Além disso, use um fornecedor confiável de compensação de 

carbono, como a MyClimate, para neutralizar o impacto dessas milhas aéreas percorridas.
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Em um safári do Singita para a 

colocação de colares, os hóspe-

des ajudam os ambientalistas 

em todo o processo: refrescam 

com água os animais tranquili-

zados, monitoram seus sinais 

vitais e realizam medições. 

Fazer a diferença nunca foi tão 

emocionante. Saídas em datas 

a serem anunciadas. 

…ABRA SEUS OLHOS
A operadora de viagens perso-

nalizadas Micato Safaris dire-

ciona sua filosofia de mudanças 

a longo prazo para a favela de 

Mukuru, nos arredores de Nairóbi.

Lá, a AmericaShare, uma organi-

zação sem fins lucrativos, oferece 

educação para crianças, empre-

endedorismo para mulheres e 

apoio a pessoas afetadas pelo 

HIV. Ao término dos safáris pela 

África Oriental, os clientes da 

Micato são convidados a visitar 

esses projetos, que fomentam 

uma crescente consciência e 

sensibilidade para com a cultura 

e os costumes locais e contri-

buem para uma real mudança 

de vida. Saídas em diversas 

datas; a partir de US$ 11.750.

…RETRIBUA
Envolvida em um compromisso 

com o progresso sustentável, 

a andBeyond oferece roteiros 

Travel with Purpose (Viaje com 

Propósito), que combinam to-

dos os elementos de um safári 

africano clássico com opor-

tunidades para os visitantes 

participarem de ações filantró-

picas. No Quênia, você pode 

adotar um elefante no David 

Sheldrick Wildlife Trust; na 

Tanzânia, pode visitar artesãos 

deficientes que criam belos 

objetos com materiais recicla-

dos. Saídas: Quênia, de março a 

dezembro, 12 dias de viagem, a 

partir de US$ 11.386; Tanzânia, 

diariamente até dezembro, dez 

dias, a partir de US$ 9.584.

…ENFIE O PÉ NA LAMA
Uma estratégia fundamental 

para proteger os elefantes do 

Serengeti é saber onde eles es-

tão. Os colares de GPS ajudam 

os conservacionistas a rastrear 

os movimentos dos animais e a 

direcionar esses potenciais in-

vasores de lavouras para longe 

dos conflitos com os agriculto-

res e de volta a seus santuários. 

5FAÇA UM SAFÁRI E…
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…APOIE MULHERES
Do rico Delta do Okavango 

até o poderoso Rio Zambezi, a 

Abercrombie & Kent captura a 

grandeza da África Austral du-

rante um safári de dez dias em 

Botsuana que envolve ações de 

proteção aos ecossistemas da 

região, ajuda a comunidades 

locais e promoção da saúde da 

mulher. Em março, uma ma-

ternidade apoiada pela A&K foi 

inaugurada em Nakatindi Villa-

ge, perto de Victoria Falls, com 

o objetivo de oferecer cuidados 

maternos em uma comunidade 

devastada pelo HIV e reduzir 

significativamente o risco de 

mães grávidas transmitirem o 

vírus para seus bebês. Saídas 

em diversas datas ao longo de 

2018; a partir de US$ 8.995.

…PROTEJA 
UM SANTUÁRIO
O Bushmans Kloof, requinta-

do ecolodge de 16 quartos aos 

pés das Montanhas Cederberg, 

na África do Sul, sustenta 

com zelo os impressionantes 

recursos da região, como mais 

de 130 sítios de arte rupestre, 

que remontam a 10 mil anos, 

e populações ameaçadas da 

zebra-das-montanhas, da 

lontra-do-cabo e de outras es-

pécies animais. Quartos duplos 

a partir de US$ 550, incluindo 

café da manhã e um piquenique 

privado para duas pessoas. 

Tenha cuidado 
com operaçõeS 
privadaS de 
obServação da 
vida Selvagem  

6
Se seus planos incluírem uma visita a orfanatos de animais ou parques de vida selva-

gem particulares – caminhar com chitas, amamentar filhotes de leão ou dar comida a 

elefantes, por exemplo –, esteja alerta: mesmo que tudo pareça legítimo, pode haver 

maus-tratos ocorrendo nos bastidores. Verifique com cuidado. A menos que tais 

locais sejam endossados e apoiados por organizações nacionais e internacionais de 

conservação e bem-estar animal reconhecidas, procure evitá-los. 
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Estimule um senso de responsabi-

lidade social e ambiental em seus 

filhos – e divirta-se nesse processo – 

durante uma viagem de 12 dias com 

a Big Five Tours & Expeditions 

em busca de tigres na Índia. Dormir 

sob as estrelas em uma cama sobre 

palafitas, ver de perto tigres-de-ben-

gala, leopardos e gatos-ferrugem 

(os menores felinos do mundo) a se 

esgueirar pela floresta e conhecer 

as famílias resilientes que vivem na 

favela de Dharavi são experiências 

que impressionam os pequenos e 

plantam neles as sementes de um 

interesse duradouro em um mun-

do mais global. Pacotes privados 

personalizáveis, incluindo os parques 

nacionais de Tadoba, Pench e Satpura, 

a partir de US$ 450 por pessoa ao dia.

Eduque 
cidadãoS 
globaiS

9

87

10

Ajude a manter aS
culturaS vivaS

Ande 
a pé

Com uma reputação de apoio ao patrimônio cultural e a 

artesãos locais, a WildChina, uma conexão Virtuoso local 

dedicada a roteiros no país asiático, é perfeita para guiar 

os visitantes através das tradições seculares das minorias 

étnicas Miao, Dong e Yao que vivem na paisagem cárs-

tica da província de Guizhou, no sudoeste da China. Em 

meio a um cenário extraordinário, os viajantes conhecem 

artesãos que praticam técnicas milenares, do tingimen-

to de índigo à confecção de cestos e à fabricação de 

adornos cerimoniais de prata para cabeça. Eles também 

são convidados a aprender a produzir papel e fazer batiks 

com verdadeiros mestres. Passeios privados de sete dias, 

em estações selecionadas, a partir de US$ 2.115.

COMPRE CERTO 
De lindas conchas em 

Ha Long Bay, no Vietnã, 

a chapéus de pele nas 

montanhas da Mongólia,

passando pelos supos-

tos crucifixos de marfim 

antigos à venda nos arre-

dores do Vaticano, não 

importa onde você

esteja: são grandes as

chances de que compre 

um objeto proveniente 

da matança ilegal de ani-

mais. Apenas diga não – 

sua resposta enviará 

uma mensagem pode-

rosa de que os viajantes 

não apoiam o comércio 

da vida selvagem.

Aplicativos de transporte 

compartilhado são tão onipre-

sentes nos centros urbanos 

que é fácil perder de vista o 

fato de que todas as grandes 

cidades do mundo foram 

construídas para o pedestre. 

Em um passeio guiado de 3 a 4 

horas organizado pela Urban 
Adventures em Lisboa, por 

exemplo, praças suntuosas e 

bairros multiculturais revelam 

segredos como o som do fado 

vindo de alguma janela aberta. 

O único combustível que você 

vai queimar ali é aquele pro-

veniente dos vinhos e frutos 

do mar. Saídas todos os dias, 

exceto aos domingos e feriados; 

a partir de US$ 54.
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Hui Juan Lim, uma consultora de viagens Virtuoso em Cingapura, incentiva 

os viajantes que vão à Ásia a não se esquecer do rinoceronte. Em grave 

perigo – devido, em grande parte, à alta demanda por seus chifres naquela 

parte do mundo –, esses impressionantes herbívoros precisam de nós. 

“Enquanto nossos parceiros africanos fazem seus melhores esforços para 

proteger os rinocerontes de caçadores, os viajantes devem aconselhar seus 

contatos no Vietnã e na China a não comprar qualquer produto feito com 

chifre de rinoceronte”, diz Lim.

13

14

EScolha 
guiaS viSionárioS 12 Suba no ônibuS

DiSpenSe 
o uSo de 
pláSticoS 
deScar-
táveiS

Um fato sobre o efeito estufa: viagens de ônibus reduzem 

o congestionamento e emitem substancialmente menos 

carbono por quilômetro – quase 40% a menos que os 

trens e aproximadamente 85% a menos que carros e 

aviões. Com uma das frotas de ônibus mais eficientes em 

termos de consumo na Europa, a Luxury Gold vai além 

ao promover iniciativas que abrangem desde o plantio de 

árvores até a preservação cultural. Veja por si mesmo em 

uma excursão de 16 dias pela Índia na qual você se jun-

tará a mulheres que produzem estampas e tingimentos 

em uma pequena aldeia nas Montanhas Aravalli. Saídas a 

cada 15 dias, de setembro a abril; a partir de US$ 5.820.

“Na minha experiência, os melhores guias são aqueles 

que superam as expectativas do viajante mas que tam-

bém incentivam um propósito maior de fazer a diferença 

na comunidade local ou realizar pesquisas para projetos 

científicos”, diz a consultora de viagens Virtuoso Natasha 

Rhodes. “No final, isso proporciona uma experiência 

gratificante e agradável para todos os envolvidos.” Seu 

consultor Virtuoso pode ajudá-lo a encontrar empresas 

reconhecidas pela qualidade de seus guias.

Procurando um motivo para fugir de sacos e garrafas plásticas? Que tal trilhões e trilhões de 

motivos? No caso, infinitas partículas de microplástico que circulam em nossos oceanos e 

causam sérios danos à vida marinha. 

• CARREGUE UMA GARRAFA DE ÁGUA REUTILIZÁVEL. Bônus: Toda vez que você procurar por uma 

fonte de água potável para reabastecer sua garrafa, você estará sinalizando que a redução 

de plástico é uma prioridade para você. Alguns hotéis e resorts, como o The Jefferson, em 

Washington, e o The Brando, no Tahiti, estão um passo à frente: oferecem alternativas à água 

servida em garrafas plásticas ao fornecer jarras de vidro ou garrafas de água potável para os 

hóspedes, além de instalarem fontes em toda a propriedade.

• USE UMA SACOLA REUTILIZÁVEL EM DIAS DE MERCADO. É inteligente e prático. No ano passado, 

o uso de sacolas plásticas foi proibido no Quênia – e os primeiros relatórios dizem que as ruas 

estão mais limpas e as vias fluviais ficaram mais claras. 

• RECUSE CANUDOS. Onipresentes e totalmente desnecessários, os canudos de plástico perde-

ram seu poder. Muitos hotéis e resorts estão eliminando esses itens e procurando dispensar 

todos os plásticos de uso único, inclusive talheres e produtos de higiene pessoal.

11

SEJA UM EMBAIXADOR 
DOS RINOCERONTES
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Neste ano, o Soneva Fushi, resort pé na praia com 57 villas no Atol de Baa, uma 

Reserva da Biosfera da Unesco nas Maldivas, lançou um programa de surfe 

sustentável com pranchas, leashes, quilhas e camisas para surfistas, além de 

um protetor solar e uma parafina que as criaturas marinhas vão amar e que 

vão fazer as próximas gerações de habitantes se sentirem estimuladas a pro-

teger as águas. Quartos duplos a partir de US$ 1.036, incluindo café da manhã, 

champanhe e petiscos locais, um almoço para duas pessoas e um presente de 

partida. Sessões de surfe de maio a outubro, US$ 350 por hóspede por três horas 

com um instrutor/guia.

Situado em uma ilha particular no 

arquipélago de Koh Rong, o resort 

Song Saa ostenta a primeira reserva 

marinha do Camboja, que promove 

programas para proteger tartarugas-

-marinhas, manguezais e as raras 

planícies de algas marinhas, além 

de iniciativas comunitárias como 

atendimento médico em barcos. 

Até mesmo suas 24 elegantes villas 

com telhado de palha são feitas de 

materiais reciclados. Villas a partir 

de US$ 890, incluindo café da ma-

nhã, crédito de US$ 100 para uso no 

resort, crédito de US$ 100 para uso 

no spa e uma aula particular de ioga 

de uma hora.

17

18

Encare aS ondaS, 
maS não deixe raStroS

EMBALE CARIDADE

Faz sentido que o The Goring, um 

hotel-boutique de Londres que torna 

a hospedagem algo tão divino, ajude a 

encontrar uma maneira de conseguir 

um teto para aqueles que não o têm. 

No ano passado, o premiado estabele-

cimento com 69 quartos no bairro de 

Belgravia se associou ao maior centro 

de recursos para desabrigados da 

cidade para lançar o Hotel School, pro-

grama de treinamento imersivo que 

ensina habilidades de hospitalidade a 

pessoas desabrigadas e vulneráveis 

durante programas de 12 semanas, 

além de ajudá-las a conseguir trabalho. 

Quartos duplos a partir de US$ 550, 

incluindo café da manhã e crédito de 

US$ 100 para jantar.

16 Durma o Sono 
doS juStoS

DeScubra uma 
ilha exemplar15

“Visite o site da Pack for a Purpose para conferir quais são as necessidades 

do local que está visitando”, diz a consultora de viagens Virtuoso Erin Green. 

“Muitos hotéis Virtuoso coletam doações de viajantes para a comunidade 

local. O Turtle Inn, em Belize, por exemplo, tem parceria com uma escola 

primária da região e coleta materiais escolares doados pelos hóspedes.” Você 

certamente encontrará algo para preencher esse espaço extra em sua viagem 

de volta para casa.  
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Encare aS ondaS, 
maS não deixe raStroS

EMBALE CARIDADE

• RÉVEILLON SOB A AURORA BOREAL
Dê boas-vindas ao novo ano quanto mais ao norte o luxo permitir. A 
50 Degrees North organizou uma viagem incrível para aqueles que gostam 
de aventura mas não abrem mão do conforto. Situado acima do Círculo 
Polar Ártico, no norte da Noruega, o refúgio fica sobre um penhasco com 
vista para o fiorde de Lyngen e oferece a 18 hóspedes afortunados cozinha 
de alto nível, bar, lounge aconchegante com lareira, biblioteca, sauna e ba-
nheira de hidromassagem ao ar livre. Essa aventura de ano-novo com tudo 
incluso é para um grupo pequeno, e disponibiliza também sessões de rela-
xamento, cozinha local saudável, pesca no gelo, trenó puxado por cães, 
fogos de artifício e, se a natureza permitir, o sublime espetáculo da aurora 
boreal. Sua anfitriã, a 50 Degrees North, é uma empresa familiar especialista 
em destinos boutique e adepta das imersões na cultura e na natureza dos 
locais visitados, o que permite ao viajante aventurar-se para longe dos ca-
minhos bem trilhados e rumo ao desconhecido. 

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 4.100 por pessoa. Saídas disponíveis até 28 de dezembro de 2018. Inclui cinco  
noites de hospedagem, todas as refeições, traslados de ida e volta, jantar de ano-novo com fogos de artifício, 
atividades ao ar livre e muito mais. 

• ESPLENDORES DA ITÁLIA E DA ESPANHA
Com a Seabourn e a Virtuoso Voyages como seus anfitriões, você navegará 
de Roma a Barcelona saboreando as riquezas da costa do Mediterrâneo ao 
longo de 11 dias memoráveis. Os benefícios exclusivos da Virtuoso Voyages 
incluem um host Virtuoso, recepção de boas-vindas a bordo e uma experiência 
personalizada em Montpellier, na França. Esse passeio abrange visitas ao ateliê 
de um fabricante de instrumentos musicais, à mais antiga escola de medicina 
do Ocidente, ao célebre centro de ostras de Étang de Thau, à charmosa vila 
de Bouzigues e ao Mont Saint-Clair, na pitoresca Sète. De volta a bordo, você 
sentirá a diferença de uma experiência com a Seabourn: navios intimistas com 
ambientes privados, semelhantes aos de um clube; atendimento personalizado 
de uma equipe comprometida em atender às mais altas expectativas; acomo-
dações em suíte com vista para o mar; champanhe de boas-vindas seguido 
de excelentes vinhos e destilados como cortesia; opções de refeições onde, 
quando e com quem você quiser; e muito mais. Não perca os programas de 
spa e bem-estar criados pelo Dr. Andrew Weil, focados no desenvolvimento 
da autoconsciência. 

Suíte Virtuoso Veranda a partir de US$ 3.999 por pessoa. O Seabourn Odyssey parte de Roma em 27 de outubro 
de 2018. 

• BÔNUS EM COMO PARROT CAY 
Com 400 hectares de paraíso tropical intocados e mais de cinco quilômetros 
de areias brancas, o COMO Parrot Cay, nas Ilhas Turks e Caicos, tem aquele 
discreto charme de uma ilha particular – sem carros, sem poluição, sem as luzes 
da rua. Desfrute do melhor spa da região e do novo fitness center; dos quartos, 
suítes e villas bem iluminados e recém-reformados, muitos dotados de camas 
com dossel e piscinas privativas; e da cozinha orgânica e saudável COMO 
Shambhala no COMO Beach Club e no restaurante Lotus. Os dias podem ser 
agitados ou sossegados – você escolhe –, com opções que vão desde caminha-
das pela natureza, passando por plantações de coco e banana e passeios de 
bicicleta em North Caicos (com piquenique em uma praia particular), até aulas 
diárias de ioga e pilates. É claro que a joia ali é o COMO Shambhala Retreat, 
com seus tratamentos holísticos de inspiração asiática, inclusive Ayurveda e 
aromaterapia, projetados para promover quietude mental, bem-estar físico e 
equilíbrio espiritual. Ganhe até US$ 500 em créditos para uso no resort, depen-
dendo da categoria do quarto; traslados ao aeroporto pela metade do preço; e 
jantar grátis para crianças de até 12 anos. Por falar nos pequenos, há um novís-
simo Play by COMO Space para atividades infantis. 

Tarifas Virtuoso a partir de US$ 700 por quarto, por noite. Disponível até 19 de dezembro de 2018; reservas 
até 31 de outubro de 2018.

PROMOÇÃO

OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE



Souvenir

Achados de Veneza da San Marco 
596 Maschere Veneziane (máscaras), 
do Antiquariato Claudia Canestrelli               
(Pulcinella de bronze) e da Scriba (cera, 
lacre e carimbo metálico).

O MISTÉRIO FLORESCE 
NA CIDADE FLUTUANTE

Veneza está repleta de vendedo-
res de bugigangas, mas mergu-
lhe em suas ruelas labirínticas 
e você descobrirá artistas que o 
próprio Pantalone, personagem 
da commedia dell’arte, aprova-
ria. Deixe suas malas no Londra 
Palace, um histórico hotel com 
53 quartos no Bacino San Mar-
co, e pegue o ônibus aquático 
até Dorsoduro para visitar ate-
liês como o de Giorgio Nason, 
descendente direto de uma das 
primeiras famílias fabricantes 
de cristais em Murano. A um 
minuto a pé a oeste, perto da 
Coleção Peggy Guggenheim, o 
Antiquariato Claudia Canestrelli 
guarda uma coleção de lito-
grafias vintage, batentes de 
porta venezianos, saca-rolhas 
e outras descobertas antigas 
da cidade. Planeje uma ida 
à San Marco 596 Maschere 
Veneziane, de Giorgio Galasso, 
a poucos passos das multidões 
da Piazza San Marco, onde 
Galasso pinta e decora máscaras 
de Carnaval feitas em fôrmas 
elaboradas por sua esposa, além 
de oferecer oficinas particulares 
para crianças e adultos. Para 
suas anotações de viagem, fique 
de olho nas cadernetas, cane-
tas-tinteiro de cristal de Murano, 
papel marmorizado e na grande 
variedade de lacres de cera e 
outros acessórios da Scriba.  
– Justin Paul, editor-sênior

DICA: Peça ao concierge do Londra Palace um passe de acesso prioritário ao terraço do T Fondaco dei Tedeschi; o antigo depósito de mercadorias 
do Grand Canal, datado do século 16, foi transformado em uma loja de departamentos de luxo cujo deque na cobertura proporciona a melhor vista 
360 graus de Veneza.
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As melhores agências e consultores de viagens do mundo são Virtuoso.
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Para nós, luxo é vivenciar a cultura local.

Foto cortesia de Sharon Amaya, 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. 

Tanto para fazer novos amigos como 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.

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.

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


