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Convite ao mergulho: 
Raja Ampat, Indonésia



VAMOS NAVEGAR 2020

Dê-se o direito de desvendar novos lugares para relaxar após 
o agito do verão. Aproveite a rede global dos consultores de 
viagens Virtuoso para descobrir o próximo grande destino na 
água – navegue pelas remotas Ilhas Raja Ampat, na Indonésia; 
descubra o Arquipélago de Lofoten, na Noruega; ou faça um 
cruzeiro de expedição ao Alasca. Se você quiser aprofundar sua 
conexão com destinos já conhecidos, os consultores também 
podem ajudar organizando passeios sob medida, estadias em 
villas privativas e experiências locais exclusivas.

Encontre o consultor perfeito para você em virtuoso.com.
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Na capa
MUNDO AQUÁTICO: Ilha Wayag, em Raja Ampat, na Indonésia, é um arquipélago rico 

em vida marinha que concentra 75% das espécies de coral conhecidas no mundo.

34 

BEM MAIOR
Cruzeiros limpos, trajes de 
banho amigos do ambiente 
e a evolução das ecoviagens
POR ARIEL SHEARER E 

COSTAS CHRIST 

40 

UM REI NO MAR
Descubra as riquezas de 
Raja Ampat, na Indonésia, a 
bordo do primeiro iate a fa-
zer uma expedição à região  
POR JUSTIN PAUL   

50  

O LONGO CAMINHO PARA LOFOTEN
Este arquipélago norue-
guês vale a viagem
POR CRAI BOWER   

SUMÁRIO Nº 19
abril | maio 2020

Viagem 
sustentável

O conteúdo apresentado nesta edição está relacionado à realidade anterior à pandemia do COVID-19. Mas seu consultor de 
viagens Virtuoso pode fornecer uma atualização em tempo real dos destinos. Enquanto isso, desfrute desta revista como 
uma inspiração para quando você puder e estiver pronto para viajar.

Almoço em uma expedição de 
iate a Raja Ampat, Indonésia.
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(F
L

O
R

E
S

) 
S

U
S

A
N

 W
R

IG
H

T
, (

JA
P

Ã
O

) 
B

E
N

 W
E

L
L

E
R

, (
U

R
S

O
S

) 
JO

N
A

T
H

A
N

 K
IN

G
S

T
O

N
20

24

1816

Nº 19
abril | maio 2020SUMÁRIO

5
CARTA DA EDITORA

9
PASSAPORTE 

14
BON VOYAGE
Navegando com curadores 

do Louvre e a Antártica por 

via aérea

16   
CHECK-IN
Novos lançamentos em 

Tóquio, um restaurante em 

Marrakech digno da monar-

quia e passeios de sidecar 

no norte da Tailândia

18    
CIDADE IMPERDÍVEL
Conheça o legado culinário, 

a criatividade e os bares 

secretos de Roma

20   
ESTILO & DESIGN   
Com as calças na mão
Kojima, no Japão, fabrica o 

melhor jeans do mundo

24  
VIAGEM EM FAMÍLIA   
ABC do Alasca
Diversão entre ursos no ex-

tremo norte do continente

30  
NA MINHA MALA   
Meus itens essenciais
April Gargiulo, fundadora 

da Vintner’s Daughter, hi-

drata sua pele em viagens 

próximas e distantes

32  
ENTREVISTA  
Por que eu viajo
Patricia Bonaldi ganhou 

o Brasil e o mundo com 

sua marca

56  
SOUVENIR    
Recém-chegada 
de San Diego 
Tempo para si, vistas para 

o mar e cerveja artesanal 

no sul da Califórnia

VIRTUOSO LIFE2



Onde as belas curvas dos campos de arroz do Vietnã se encontram 
com as requintadas espirais do Master Designer Adam Tihany. 

Entre em contato com seu consultor de v iagens V ir tuoso para começar sua jornada no resor t mar í t imo mais 
sof isticado do mundo (World’s Finest Ultra-Luxury Resort at Sea). Reserve hoje e aproveite as amenities do 
Vir tuoso Voyages, incluindo um anfitr ião a bordo, recepção de boas-vindas e passeios personalizados em terra.

Navios intimistas Culinária premiada Open bar e vinhos finos Apenas suítes

SEABOURN VL Brazil FebMar20 FullPG ad512002_02.indd   1 08/01/20   17:26



“ QUAL É SEU PONTO DE PARADA   
   FAVORITO EM UM CRUZEIRO?”

POP ART: Ilustrações retrô de 
cidades famosas em 3D preenchem 

os livros pop-up London e Paris, 
de Dominique Erhard. US$ 20,

 rizzoliusa.com.
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“Pohnpei, na Micronésia, 
pelos recifes de coral, pelo 
surfe lendário, pelas cami-
nhadas a cachoeiras e por 

suas ruínas antigas.”

“Eu amo Amsterdã pelas 
pessoas calorosas, pelas 

ótimas compras e pela 
vibe incrível.”

“Saint Thomas, 
para um dia de mer-

gulho e descanso 
na praia intocada 
de Magens Bay.”

“Budapeste, pelas vistas 
emblemáticas da cidade 
e pelos bares instalados 

em ruínas.” – R.G.

“Skagway, no Alasca, com 
sua cidade do tempo da 

Corrida do Ouro restaura-
da e o muro grafitado com 
registros de marinheiros 

desde 1928.”
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NQUANTO NOSSA EQUIPE EDITORIAL ENVIAVA 
esta revista para a gráfica, a pandemia do COVID-19 
continuou causando estragos surreais em todo 
o mundo. Estes são tempos incertos e não sabe-

mos qual será a situação no momento em que esta edição 
chegar às suas mãos. Mas eis o que sabemos: viajaremos 
novamente. E, embora você ainda não possa ou ainda não 
esteja preparado para viajar, veja a Virtuoso Life como um 
lembrete do mundo maravilhoso que o aguarda quando 
esta crise de saúde global acabar.

Dizem que viajar é uma das únicas coisas que você pode comprar que o torna 
mais rico – começando com a empolgação do planejamento, estendendo-se à 
própria experiência e continuando muito tempo depois de voltar para casa na 
forma de memórias inestimáveis.

Nestas páginas, você descobrirá todo tipo de viagem para guardar na memória. 
O editor-sênior Justin Paul escreve sobre o cruzeiro de expedição para o Alas-
ca que fez com sua filha (página 24) e também leva você a um mergulho em 
Raja Ampat, na Indonésia (página 40). Entre outras matérias desta edição, 
cujo foco é a água, você encontrará nosso habitual relatório de viagens susten-
táveis (página 34). O turismo sustentável é um tópico importante para nós, e 
agora mais do que nunca reconhecemos a importância de celebrar a cultura, 
proteger o meio ambiente e, principalmente, apoiar as economias locais dos 
lugares que visitamos.

Nossa equipe adora a oportunidade de mantê-lo inspirado e informado – e 
esperamos que você goste dos lugares para onde esta edição o levará.

O fascínio 
das viagens

DIRETORA EDITORIAL E  
VICE-PRESIDENTE DE CONTEÚDO
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Os benefícios exclusivos para viajantes Virtuoso incluem uma recepção de boas-vindas a bordo, 
um anfitrião Virtuoso e crédito de US$ 150 por pessoa a bordo em cruzeiros selecionados.

RESERVE A SUA SUITE HOJE MESMO. ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR DE VIAGENS VIRTUOSO. 

Conheça o Silver Origin, nosso primeiro navio criado inteiramente para um destino específico. Usamos o que aprendemos em vários 
anos navegando as Ilhas Galápagos e os comentários dos nossos hóspedes para projetar um navio com um design inteiramente novo e 
consciente. Nunca antes esse destino de caráter tão singular foi apresentado de maneira tão soberba: uma equipe de guias Equatorianos 
experientes, a maior proporção de tripulação por passageiro, 8 barcos Zodiacs para excursões e espaços abertos que facilitam a interação 
com o ambiente exterior e oferecem uma viagem extraordinária - para pessoas extraordinárias. 

SILVER ORIGIN
Projetado para as Ilhas Galápagos, 

construído para você.



Os benefícios exclusivos para viajantes Virtuoso incluem uma recepção de boas-vindas a bordo, 
um anfitrião Virtuoso e crédito de US$ 150 por pessoa a bordo em cruzeiros selecionados.

RESERVE A SUA SUITE HOJE MESMO. ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR DE VIAGENS VIRTUOSO. 

Conheça o Silver Origin, nosso primeiro navio criado inteiramente para um destino específico. Usamos o que aprendemos em vários 
anos navegando as Ilhas Galápagos e os comentários dos nossos hóspedes para projetar um navio com um design inteiramente novo e 
consciente. Nunca antes esse destino de caráter tão singular foi apresentado de maneira tão soberba: uma equipe de guias Equatorianos 
experientes, a maior proporção de tripulação por passageiro, 8 barcos Zodiacs para excursões e espaços abertos que facilitam a interação 
com o ambiente exterior e oferecem uma viagem extraordinária - para pessoas extraordinárias. 

SILVER ORIGIN
Projetado para as Ilhas Galápagos, 

construído para você.



Cheval Blanc revela o seu novo 
refúgio contemporâneo no coração 
da Cidade Luz.

A primeira residência urbana do Cheval Blanc abre 
suas portas entre o Marais e o Louvre. A parte mais 
vibrante da capital francesa é repleta de história e 
cheia de vitalidade e criatividade. Um destino em 
si, ancorado pelo Sena e pelo céu de Paris. Aqui, 
no coração do icônico edifício art déco de La 
Samaritaine, o Cheval Blanc Paris revela uma nova 
expressão da Art de Recevoir. O estilo francês. O 
estilo parisiense.

Apenas 72 chaves. A intimidade de uma Maison 
particular.  Todos os hóspedes são especiais no Cheval 
Blanc Paris e desfrutam da quintessência da harmonia: 
uma joia exclusiva, com um número limitado de 
quartos e suítes, orquestrada por um mordomo 
dedicado. Um edifício histórico revigorado, com o 
espírito contemporâneo imaginado pelo arquiteto 
de renome mundial Peter Marino.

O Cheval Blanc Paris apresenta um produto único: 
seu apartamento nos andares superiores, com piscina 
privativa, terraços, varandas, área de bem-estar e 
sala multimídia. Sete quartos, várias salas de estar e 
jantar, elevador e entrada privativos. Para ver sem ser 
visto: viva Paris intensamente e desfrute das vistas 
deslumbrantes da Cidade Luz.

Quatro restaurantes e três bares oferecerão uma 
abordagem inovadora e instigante da gastronomia. O 
Cheval Blanc Paris apresenta a vibrante arte culinária 
do chef Arnaud Donckele para uma experiência 
inigualável, e do chef de pâtisserie Maxime Frédéric, 
que propõe uma doce jornada a seus clientes.

Mergulhe em um mundo de bem-estar no Dior 
Spa Cheval Blanc. Descubra a experiência dos 
tratamentos de assinatura criados exclusivamente 
para a Maison. Renove suas energias e relaxe por um 
momento, ou por um dia.

Aprecie a quintessência de Paris a partir da primavera 
parisiense de 2020 no Cheval Blanc Paris.

Advertorial Virtuoso - 28.02.2020 - BRAZ FINAL V.3.indd   1 28/02/2020   15:17
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REPORTAGENS DE MICHAEL FRANK, ELAINE GLUSAC, JEN ROSE SMITH E JULIANA A. SAAD

Fonte da Vida, de 
Yoshitomo Nara.

Desenhos pop de crianças com olhos grandes, pets em êxtase e alguns personagens ameaçadores habitam o mundo de Yoshitomo 
Nara, inspirado em música e viagens. Com abertura prevista para 5 de abril, uma nova retrospectiva no Museu de Arte do Condado de Los 
Angeles (Lacma) recria o ateliê do artista japonês expondo 33 anos de obras e esboços, alguns jamais exibidos. Um dos trabalhos presen-
tes será Miss Forest, escultura em bronze de 8 metros de altura instalada na Wilshire Boulevard. A exposição Yoshitomo Nara vai até o dia 
2 de agosto, antes de seguir para o Museu Yuz de Xangai e depois para o Museu Guggenheim Bilbao. lacma.org.

9ABRIL |  MAIO 2020
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Passaporte

 ARTE & CULTURA 

Cores aquáticas

Outrora uma instituição pioneira no bairro de Wynwood, famoso por seus 
murais, a antiga Rubell Family Collection dobrou de tamanho quando se 
mudou para o emergente bairro de Allapattah, a 1,6 quilômetro do centro. 
Rebatizado como Rubell Museum, o novo local consiste em seis edifícios 
industriais transformados em um espaço que abriga 40 galerias. Entre os 
trabalhos expostos estão Infinity Mirrored Room – Let’s Survive Forever 
(Quarto Espelhado Infinito – Vamos Sobreviver para Sempre), de Yayoi 
Kusama, peças do artista residente Amoako Boafo e um espaço dedicado 
a obras de Jeff Koons. rubellmuseum.org.

O Museu do Grafite, um novato em Wynwood, traça o desenvolvimento da 
arte urbana conforme documentado pelo cofundador do museu e curador-
-chefe, Alan Ket, que também é artista, colecionador e historiador. Come-
çando com pichações dos anos 1970 no metrô de Nova York, o museu 
traça a explosão do grafite e da arte urbana de mídia mista com mais de 
200 obras, além de dois murais internos e 14 externos que transmitem a 
energia e a rebeldia dessa forma de arte. museumofgraffiti.com.

Chamando instrutores certificados para mergulho: nesta prima-
vera, o novo Museu de Arte Subaquática abrirá dois locais com 
esculturas de Jason deCaires Taylor, conhecido por seus museus 
submarinos nas costas de Granada, da Península de Iucatã e das 
Ilhas Canárias. Assim como essas galerias subaquáticas, o museu 
australiano, localizado no norte de Queensland, espalha uma men-
sagem de conservação marinha e destaca os efeitos da poluição e das 
mudanças climáticas. A Ocean Siren (Sereia Oceânica) do novo museu 
se ergue das águas ao lado do píer de Townsville e muda de cor de 
acordo com as temperaturas do oceano. Embaixo da superfície, no 
Recife John Brewer, a obra Coral Greenhouse (Estufa de Coral) imita 
um laboratório com 20 crianças cientistas que cuidam de jardins de 
corais. Ambas as instalações, além de mais duas obras em produção, 
apoiam a pesquisa sobre restauração de recifes e a introdução de 
corais de crescimento natural. moua.com.au.

ARTE EM ALTA
Dois novos e ambiciosos museus enriquecem a cena artística de Miami

Em sentido horário, a partir do alto: Ocean Siren; 
Hudson in a Baby Blue Suit (Hudson em um Terno 
Azul-Bebê), de Amoako Boafo; e um mural de Ticoe.

VIRTUOSO LIFE10
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 ESCAPADAS 

Paixão caribenha
Cartagena das Índias seduz os viajantes 

com sua vibração e beleza colonial

A partir do alto: cena típica da Ciudad Vieja, em Cartagena, e Suíte Junior Legend 
do Sofitel Legend Santa Clara.

O QUE FAZER 
As ruas cheias de vida e a brisa 
do mar que varre o mormaço 
de Cartagena são propícias 
para momentos relaxantes. 
Passear de charrete pelas ruas 
do Centro Histórico, comer os 
pescados fritos servidos com 
crocantes patacones (rodelas 
de banana amassadas e fritas), 
dançar rumba, salsa e meren-
gue em um dos animados cafés 
da cidade, como o Del Mar ou 
o Havana, são ótimas opções. 
Um passeio inesquecível é o 
tour de barco pelas idílicas 
Islas del Rosario e Isla Barú. 
Imperdível: vá até o alto do 
Convento La Popa (de 1612), 
que proporciona uma visão 
panorâmica da cidade e do por-
to de Cartagena, um dos mais 
importantes das Américas du-
rante a era colonial espanhola.

GASTRONOMIA E DIVERSÃO
Com o oceano a seus pés, é na-
tural que Cartagena ofereça 
uma cozinha coalhada de fru-
tos do mar. La Cevichería, por 
exemplo, recebeu aprovação ir-
restrita do saudoso chef viajan-
te Anthony Bourdain. O ceviche 
de lagosta e o caliente, com cama-
rão e molho de tangerina e ma-
racujá, são pedidas obrigatórias. 

O Club de Pesca, localizado
 no Fuerte San Sebastián del 
Pastelillo, na Ilha de Manga, 
é um clássico de Cartagena. 
Seu cenário ultraexclusivo, 
com mesas privadas entre as 
muralhas e uma vista espeta-
cular da baía, faz dele um lu-
gar ideal para comer frutos 
do mar acompanhados por 
uma extensa carta de vinhos. 

ONDE FICAR
O Sofitel Legend Santa Clara 
ocupa o edifício histórico de 
um antigo convento de 1621 
que dá nome ao hotel. Seus 103 

quartos e 20 suítes têm vistas 
para os jardins, os terraços ou 
o mar – um cartão-postal do 
Caribe ao vivo. A bela piscina e 
o pool bar são pontos cardinais 
do hotel, e o restaurante 1621 
serve pratos do Velho Mundo 
harmonizados com vinhos se-
lecionados da grande adega. 
As suítes incluem café da manhã 

para duas  pessoas e crédito de 
US$ 100 para consumo de ali-
mentos e bebidas no hotel.

A Casa San Agustin está aloja-
da em três casas coloniais do 
Centro Histórico. Dispõe de 20 
quartos e 11 suítes lindamente 
decorados em estilo colombia-
no, com afrescos originais e 

comodidades modernas. Peça 
delícias tradicionais como 
o Arroz con Coco e o Ceviche 
Eljach no restaurante Alma e 
faça o scrub de café no ritual 
de hammam do spa Aurum. 
As suítes incluem café da manhã 
para duas pessoas e crédito de 
US$ 100 para consumo de ali-
mentos e bebidas no hotel.  – J.A.S.
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Passaporte

 EQUIPAMENTO 

Looks vintage para as 
festas à beira da piscina 
nesta temporada

OLHAR RETRÔ ➊ O modelo “Aubrey”, da 
Warby Parker, vem com 

ou sem lentes de grau 

(incluindo opções progres-

sivas) e tem substituição 

gratuita de lentes arranha-

das por até um ano após a 

compra. A partir de US$ 95, 

warbyparker.com. 

➋ Sinta-se uma estrela de 

Hollywood dos anos 1960 

com os óculos “Fiona”, da 
Spy+, criados com armações e 

lentes extraduráveis que real-

çam as cores e o contraste. 

US$ 110, spyoptic.com.

 

➌ O leve “Cambridge”, da 
Roka, combina aparência 

retrô com tecnologia do sécu-

lo 21, como plaquetas nasais 

antideslizantes e lentes pola-

rizadas à prova de marcas de 

dedos. A partir de US$ 170, 

roka.com.

  

➍ As lentes de vidro mineral 

(em vez de policarbonato) me-

lhoram a clareza e o contraste 

do “Edge 1614”, da Vuarnet, 

que possui revestimento an-

tirreflexo para cortar o bri-

lho e plaquetas largas para 

garantir o conforto o dia todo. 

US$ 340, us.vuarnet.com.

➊

➋ 

➌

➍
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ESCUDERO & CO 
Sandália Aria, US$ 190, 
escuderoonline.com.br

Planos para o sol
Três acessórios para levar na sua próxima viagem de verão

WAIWAI 
Bolsa Binoculars azul, 

US$ 470, waiwairio.com

FARM RIO 
Argola grande multicolorida néon, 

US$ 16, farmrio.com.br
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 LEVE NA MALA 

 PAPO DE AVIÃO 

DURMA BEM, COMA BEM: Passageiros da primeira classe e da classe executiva nos longos voos da Cathay Pacific Airways 
agora chegam a seus destinos mais descansados e mais bem alimentados graças a novas comodidades, como roupas de 
cama de algodão sustentável da marca britânica Bamford. As novas e mais leves opções do menu de bem-estar da primeira 
classe incluem sucos prensados a frio, tigelas de superalimentos e uma alternativa vegetariana à carne de porco, OmniPork, 
que possui 86% menos gordura saturada do que a verdadeira.

Artista em trânsito
Troque selfies por um caderno de desenho

 O conjunto de lápis prove-
niente das oficinas da Caran 
d’Ache, em Genebra, é produ-
zido com madeira coletada 
nas f lorestas suíças. O leve 
pinho da região de Grächen e 
a faia das montanhas de Jura 
envolvem o grafite sedoso, 
perfeito para estudos rápi-
dos. US$ 20, com borracha e 
apontador; carandache.com. 

 A Ultramarine Palette, con-
junto para viagem de quatro 
aquarelas artesanais da ame-
ricana Hushwing, evoca 
paisagens marinhas e dias 
de sol. O fundador Kirsten 
Cooner, também artista, 
mistura cada lote à mão em 
uma placa de vidro. US$ 48,  
hushwingwatercolors.com. 

 Fundada em Paris em 
1793, a oficina familiar de 
pincéis Raphaël embutiu 
três pincéis desmontáveis 
em um elegante estojo que 
pode ir preso ao bolso, per-
feito para viagens. Compos-
to de dois pincéis redondos 
e um pincel de penas, o 
Le Voyageur está pronto 
para a aventura. US$ 160, 
dickblick.com. 

 Envolto em tecido ver-
melho, o caderno Venezia, 
do fabricante italiano de 
papéis Fabriano, tem 
15 x 22 centímetros, folhas 
livres de ácido e uma es-
tampa na capa que evoca 
a Praça de São Marcos. 
US$ 24, plazaart.com.
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Bon voyage

Neste ano, a Ponant concede aos viajantes o direito de se sentirem 
artistas em seus cruzeiros com escalas culturais e encontros com 
diretores de museus de renome mundial. Curadores e chefes de de-
partamento do Louvre criaram dois novos roteiros em parceria com a 
companhia marítima, e alguns deles se juntarão aos amantes da arte 
a bordo para compartilhar seus conhecimentos entre as escalas. 
Em agosto, um cruzeiro de dez dias de Atenas a Veneza no Le Lyrial 
levará 264 passageiros à Acrópole de Atenas, do século 5 a.C., e ao 
Palácio de Diocleciano, de 1.700 anos de idade, em Split, na Croácia. 
Jannic Durand, diretor do Departamento de Artes Decorativas do 
Louvre, e Ludovic Laugier, curador do Departamento de Antiguida-
des Gregas, Etruscas e Romanas do museu, compartilharão seu co-
nhecimento durante as palestras no navio. Na viagem de nove dias a 
bordo do Jacques Cartier, para 184 passageiros, Yannick Lintz, curador 
e diretor do Departamento de Arte Islâmica, orientará os passageiros 
por meio de uma série de palestras durante o cruzeiro de Mascate a 
Dubai, com uma escala para ver arte islâmica em Doha e uma visita ao 
novo museu Louvre Abu Dhabi, entre outros portos. Saída de Atenas: 
14 de agosto; a partir de US$ 5.690. Saída de Mascate: 19 de novembro; 
a partir de US$ 5.670. 

Estude a bordo

Antártica em 
uma brisa
A nova combinação de voo e 
cruzeiro da Silversea Cruises 
à Antártica torna mais rápida a 
travessia da Passagem de Drake, 
evitando águas agitadas e elimi-
nando quatro dias no mar. Para 
iniciar essa aventura de dez dias 
ao sétimo continente, a empresa 
transporta os passageiros de 
Punta Arenas para a Ilha do Rei 
George, na Antártica, com con-
forto de classe executiva em um 
jato particular BAE 146 com 75 
lugares. Uma vez lá, os viajantes 
embarcam no Silver Explorer 
(144 passageiros) para passeios 
em bote inflável, caminhadas a 
colônias de pinguins e albatrozes 
nas Ilhas Shetland do Sul e obser-
vação de icebergs ao longo da 
Enseada Antártica. Saídas em vá-
rias datas, a partir de 11 de dezem-
bro de 2021; a partir de US$ 15.750. 

Caminhada nas Ilhas 
Shetland do Sul durante 
um cruzeiro da Silversea 
pela Antártica.

Curadores enriquecem a 
visita ao Louvre Abu Dhabi 
no novo roteiro da Ponant.
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O ÚNICO RESORT DA RIVIERA MAYA 
FORMADO SÓ POR PISCINAS

Um refúgio incrível para relaxar, rejuvenescer, namorar e jantar em grande estilo. 
Um lugar onde antigas civilizações se encontram e onde a natureza apaixonante do México 

é harmonizada com o toque delicado do Extremo Oriente. 

Mayakoba, Riviera Maya, México

Entre em contato com seu consultor de viagens Virtuoso



Check-in

Neste verão, o célebre arquiteto japonês Kengo Kuma deixa sua 

marca em dois edifícios de alto padrão no horizonte de Tóquio. 

Um, o novo Estádio Nacional, servirá como o planejado epicentro 

dos Jogos Olímpicos de Verão de 2021. O outro, o Tokyo Edition, 
Toranomon, com 206 quartos, será aberto no dia 30 de junho, 

no bairro de Toranomon, e destaca o design de interiores de 

Kuma. O hotel fica a uma curta distância dos restaurantes e lo-

jas do bairro de Roppongi e perto de atrações como a Torre de 

Tóquio e o Teatro Kabukiza.

Skyline de Tóquio
 NOVO HOTEL 

O hotel envidraçado da Edition no bairro de Toranomon

Todo o luxo que se espera do hoteleiro Ian Schrager preen-

cherá os últimos seis pavimentos do elegante arranha-céu de 

38 andares. Os hóspedes poderão nadar na piscina aquecida, 

exercitar-se na academia e fazer massagens em uma das seis 

salas de tratamento do spa. Entre as três opções de restauran-

tes e bares, o hotel incluirá uma filial do popular Punch Room da 

Edition, bar de inspiração internacional que servirá a bebida ho-

mônima em taças de prata. Quartos duplos a partir de US$ 500, 

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

Luzes acesas: aprecie a vista do cen-
tro da capital japonesa no terraço do 
hotel Toranomon, da Edition.
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“Cada país tem mais ou menos três 
aromas característicos, tão fortes que 
é possível reconhecê-los instantanea-
mente”, diz Massimiliano Alajmo, chef 
dono de três estrelas Michelin que, jun-
tamente com seu irmão, Raffaele, abriu 
recentemente o restaurante Sesamo 
no Royal Mansour Marrakech, de 53 
quartos. “Aqui, esses aromas são de 
amêndoa, açafrão e flor de laranjeira.” 
Sabores marroquinos ganham destaque 
nos pratos italianos do Sesamo, como o 
risoto de açafrão e enguia defumada, as 
costeletas de cordeiro com maionese de 
limão e alho negro e, para a sobremesa, 
um delicado torrone branco salpicado 
de gergelim com espuma de amêndoas 
e molho cítrico. Os irmãos completam 
a lista de vinhos franceses e marroqui-
nos do hotel com mais de 300 rótulos 
italianos, dos sicilianos cultivados 
aos pés do Etna aos Supertoscanos 
Sassicaia. Riads (quartos típicos mar-
roquinos com pátio interno) a partir de 
US$ 1.200, incluindo café da manhã 
e crédito de US$ 100 para uso no spa.

Aviso aos motociclistas: os hóspedes do Anantara 
Golden Triangle Elephant Camp & Resort, com 
61 quartos, podem agora chegar aos pontos turísticos 
do norte da Tailândia – como o enorme Buda de Ouro 
de Chiang Saen e templos de mil anos – utilizando os 
sidecars da Royal Enfield. Quartos duplos a partir de 
US$ 1.400, incluindo upgrade, se disponível no momento 
da reserva, todas as refeições, crédito de US$ 100 para uso 
no resort e uma atividade diária por pessoa. Passeios de 
sidecar a partir de US$ 100 por hora.

Novidade: 
Sesamo

Tailândia de sidecar

BALADA NO QUARTO Aspirantes a DJ podem escolher LPs de David Bowie a TLC graças ao novo menu de vinis presente 
nas 33 suítes do W Bogotá, com 168 quartos. O combo engloba uma plataforma giratória e um coquetel inspirado em 
discos. Quartos duplos a partir de US$ 219, incluindo café da manhã e crédito de US$ 100 para jantar. Serviço de vinil 
a partir de US$ 16. 

Um elevador privativo leva os hóspedes da nova Manhattan Sky Suite, 
de 390 metros quadrados, ao 59  andar do Park Hyatt New York (211 
quartos) para uma vista gloriosa do Central Park. Extravagâncias adi-
cionais: uma biblioteca com curadoria da editora Assouline, um armá-
rio cheio de opções sazonais da Nordstrom (disponíveis para compra), 
um personal chef e transfer de helicóptero para o aeroporto. Suíte a 
partir de US$ 50.000, incluindo café da manhã para seis pessoas, um 
tratamento de spa individual para até seis pessoas e crédito de US$ 100 
para uso no hotel.

PARA O ALTO E ACIMA  

Descubra a Tailândia a bordo de 
um sidecar da Royal Enfield.

A luz preenche a 
ampla sala de estar da 
Manhattan Sky Suite.

Massimiliano Alajmo (à esquerda) 
e Raffaele. No detalhe, uma so-
bremesa de trufas do Sesamo.

17ABRIL |  MAIO 2020



Em sentido horário, a partir do alto, à esquerda: vista do 
Fórum Romano, ramalhetes frescos no Campo de’ Fiori, ravióli 

artesanal do Da Francesco e o artista Giancarlino Benedetti 
Corcos na frente de seu ateliê.

Doce Roma

POR QUE IR Embora a Itália esteja 

passando por um momento 

desafiador, ela certamente 

renascerá. E, quando o fizer, 

Roma recuperará seu lugar 

no topo da lista de viajantes. 

Visitantes de primeira viagem 

vêm à cidade há séculos para 

jogar moedas na Fontana

di Trevi, imaginar gladiadores 

no Coliseu e caminhar pelos jar-

dins da Basílica de São Pedro. 

Mas, quando voltam, buscam 

as mesmas coisas que os roma-

nos adoram: a trama dinâmi-

ca dessa cidade cheia de cantos 

escondidos e pessoas multifa-

cetadas. A chave para se apro-

fundar em uma metrópole com 

tantas camadas? Conte com 

um especialista. Os consulto-

res de viagens Virtuoso podem 

contatar conexões locais para 

organizar experiências exclu-

sivas, como evitar as filas do 

Vaticano para um momento 

particular de contemplação no 

túmulo de São Pedro ou visitar 

bairros menos turísticos, como 

o Gueto Judaico com seus cal-

çadões. Especialistas também 

podem indicar uma pizza que 

poucos turistas conhecem 

(tente a do Da Francesco, 

Piazza del Fico 29) e apresen-

tar romanos memoráveis em 

visitas a ateliês como o de 

Maurizio Savini, que cria es-

culturas com gomas de mas-

car – de um porco-espinho 

cor-de-rosa com espinhos gi-

gantes a um busto marmori-

zado de Ernest Hemingway. 

COMER Peixes do dia sobre gelo 

picado saúdam os clientes do 

Restaurante Pierluigi (Piazza 

de Ricci 144), especializado em 

frutos do mar – sobretudo ca-

marões, ouriços-do-mar e os-

tras cruas. Quando se trata de 

harmonizações, o sommelier 

tem à disposição uma carta de 

mais de 1,5 mil rótulos para 

sugerir, de tintos desconhe-

cidos a grandes clássicos.

No outono, o cheiro das tru-

fas que emana dos pratos de 

tagliolini flutua pelo pátio ao 

ar livre da Taverna Trilussa 

(Via del Politeama 23/25). É 

preciso reservar uma mesa 

com antecedência para pro-

var as tradicionais massas do 

restaurante. Uma vez lá, não 

Conheça o legado culinário, a criatividade 
e os bares secretos da capital italiana 
POR LARA HALLOCK  FOTOGRAFIA DE SUSAN WRIGHT

Cidade imperdível
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Campo de’ Fiori), onde ofere-

cem desde flores até azeite e 

produtos locais.

Encontre cadernetas de edi-

ção limitada e canetas pre-

miadas internacionalmente 

na Fabriano Boutique (Via 

del Babuino 173), um paraíso 

para editores e entusiastas 

de artigos de papelaria.

O artista Giancarlino Benedetti 
Corcos, especializado em pin-

turas ao ar livre, monta os ca-

valetes do lado de fora de seu 

ateliê (Via dei Cappellari 86) e 

imprime nas telas pinceladas 

largas, cores ricas e formas 

minimalistas, às vezes incor-

porando o vulto de uma única 

figura feminina, uma homena-

gem à sua falecida esposa. 

FICAR A poucos passos da 

Piazza di Spagna, o Hotel 
Eden Rome tem 98 quartos 

arejados, com decoração em 

dourado e branco. Os hóspe-

des podem ir ao lounge do 

lobby, La Libreria, para tomar 

um drinque ou explorar o bar 

escondido atrás de uma porta 

espelhada. Quartos duplos a 

partir de US$ 690, incluindo 

café da manhã e crédito de 

US$ 95 para jantar.

Roseiras e árvores cítricas ali-

nham-se nos jardins do Hotel 
de Russie, com 120 quartos. 

Moradores bem vestidos to-

mam coquetéis no pátio ao ar 

livre do Stravinskij Bar, cujo 

cardápio tem duas páginas 

dedicadas aos martínis. 

Quartos duplos a partir de 

US$ 875, incluindo café da 

manhã e crédito de US$ 95 

para jantar.

Um edifício do século 17, an-

tiga sede da escola de arqui-

tetura da Universidade de 

Roma, abriga o J.K. Place 
Roma. Quartos duplos a partir 

de US$ 550, incluindo café da 

manhã e um almoço ou jantar 

para duas pessoas.  

se esqueça de experimentar 

os aperitivos, entre eles flores 

de abobrinha fritas, alcacho-

fras grelhadas e salumi.

Mesmo depois de 200 anos, 

ainda não há uma placa na 

entrada da Pasticceria 
Boccione (Via del Portico 

d’Ottavia 1). Viajantes famin-

tos em visita ao Gueto Judai-

co podem seguir o olfato 

para encontrar os bolos 

frescos e os doces de rico-

ta dessa padaria kosher.

BEBER É difícil encontrar um 

bom bar de rooftop em Roma, 

devido à estrita regulamen-

tação da cidade. Uma bem-

-vinda exceção é o Terrazza 
Borromini (Via di Santa Maria 

dell’Anima 30), onde o pátio 

panorâmico proporciona vis-

tas da capital romana – inclu-

sive entardeceres cujas cores 

combinam com o spritz.

Tome um café expresso e con-

fira os pisos pintados pelo artis-

ta local Giancarlino Benedetti 

Corcos no Caffè Perù (Via di 

Monserrato 46/47). 

 

Inaugurado em 2010 como 

o primeiro speakeasy (bar 

secreto) da Itália, o Jerry 
Thomas Speakeasy (Vicolo 

Cellini 30) rapidamente con-

quistou um lugar na lista dos 

50 melhores bares do mundo. 

Apesar de sua popularidade, 

esse salão de coquetéis troca 

a pretensão por sofás confor-

táveis, teto baixo e detalhes 

acolhedores em madeira. 

COMPRAR O Moda Barberini 
(Via Ludovisi 36) recebe os 

clientes com hora marcada 

em seu ateliê particular para 

que experimentem calças de 

couro e tenham suas medidas 

tomadas para a confecção de 

jaquetas personalizadas.

Vendedores independentes 

embalam o mercado ao ar livre 

de Campo de’ Fiori (Piazza 

DICA
“Se você quiser comer como os locais, não perca 

a Osteria de Memmo, um restaurante rústico 
não muito longe da Piazza Navona. Experimente 
o espaguete all’amatriciana, prato originário da 

cidade natal do proprietário, Amatrice.”

– Andrew De Angelis, 
consultor de viagens Virtuoso

Em sentido horário, a partir do 
alto, à esquerda: expresso do 
Caffè Perù, o artista Maurizio 

Savini, camarão do Restaurante 
Pierluigi e a Fabriano Boutique.
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A partir da esquerda: o mestre tecelão Shigeru Uchida na fábrica de jeans Collect (que fornece o jeans da Momotaro), 
o botão da Kamikaze Attack e a fundadora e designer da Apple Do, Satoko Watanabe.

Estilo & design

Com as calças na mão
Kojima, no Japão, fabrica o melhor jeans do mundo

POR MICHAEL FRANK  FOTOGRAFIA DE BEN WELLER

EANS BONITOS E QUE CAEM BEM SÃO COMO UM  
unicórnio – e com razão. Como um terno sob medida 
ou botas confeccionadas à mão, o jeans tradicional – 
feito de um tecido que costuma ser bem rígido e pesa-

do no início, fabricado em teares de lançadeira – se ajusta 
à forma do corpo de quem o usa. Mas, diferentemente das 
diversas cidades famosas por fabricarem calçados e rou-
pas personalizadas, há apenas um lugar no mundo onde 
você encontrará mais de 40 lojas que vendem jeans do tipo 
selvedge (com costura tradicional) em um único local: a 
Jeans Street (Kojimaajino) e seus quarteirões adjacentes 
no bairro costeiro de Kojima, em Kurashiki. Fica na pro-
víncia de Okayama, fora da rota turística convencional, 

mas tem fácil acesso – a meio caminho entre Kobe e Hi-
roshima e a menos de 3 horas de Quioto em trem-bala, o 
que vale um bate-volta. (Uma linha azul na rua guia o vi-
sitante da estação de trem de Kojima até a Jeans Street.)

“Depois de usar jeans japonês umas 25 vezes, ele se tor-
na você”, diz Kiya Babzani, que, com sua parceira, Demitra, 
fundou em 2006 a Self Edge, uma boutique de jeans em 
São Francisco que agora tem filiais em Manhattan, Los 
Angeles e Portland, além de San José del Cabo, no México. 
Em outras palavras, o jeans da velha escola se torna es-
sencialmente uma segunda pele – moldando-se em vez de 
se desgastar. “Especificamente, é isso que os fãs de jeans 
buscam”, ele diz.
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Okayama é um dos epicentros de pro-
dução de roupas no Japão desde os anos 
1600, cultivando algodão para fazer um 
tipo casual de quimono e, mais tarde, uni-
formes para fábricas e escolares. Mas, 
quando a contracultura hippie chegou 
ao Japão, os quimonos já não faziam tan-
to sucesso. As pessoas queriam vestir o 
que viam os soldados americanos usan-
do nos dias de folga: Levi’s. Nas décadas 
de 1960 e 1970, porém, poucos japoneses 
podiam pagar pelo jeans americano. 

Os fabricantes de roupas de Kojima per-
ceberam, então, que os teares domésticos 
podiam tecer o brim com um acabamento 
selvedge – termo que vem de self-edge, bor-
da própria –, da mesma forma que empre-
sas como a Levi’s têm feito há mais de um 
século. Basta virar a barra de um jeans e 
você vai encontrar a tal da self-edge: uma 
tira de tecido bicolor ao longo da borda. 
É uma marca do jeans de alta qualidade, 
que não requer um ponto de costura para 
impedir que o tecido se desfie nas bordas. 
Os teares de lançadeira, mais lentos, tam-
bém dão origem a um tecido mais denso, 
com pequenos pedacinhos de algodão que 
conferem a cada par de jeans um DNA in-
dividual – e uma legião de fanáticos.  

Enquanto a maioria dos fabricantes de 
jeans abandonou os teares em favor de 
máquinas mais modernas, ajustadas à in-
dústria de massa, as marcas japonesas 
mantiveram a tradição e ultrapassaram 
a Levi’s e outras como as donas do jeans 
mais cobiçado do mundo. “Elas foram 
muito além da Levi’s”, diz Babzani. “E 
continuaram a inovar, ainda que a maio-
ria tenha produção muito pequena.” Em-
bora os estilos tradicionais custem mais 
caro, dezenas de marcas de Kojima ago-
ra oferecem variedades de cortes, mui-
tas vezes com estampas incríveis que 
ref letem a arte da tatuagem ou botões 
que parecem moedas de outro mundo. 

A partir do alto: de-
pósito de jeans em 
Kojima; Momotaro; 
estilo na Jeans 
Street; um passeio 
de barco pelo bairro 
histórico de Bikan, 
em Kurashiki; e 
o proprietário do 
Kamikaze Attack, 
Norihiko Kanazawa.

DICA
Para agradar a todos: entre no 
Salon de Denim, bem perto da 
Momotaro, para tomar um café 

com leite ou um macchiato. Seus 
grãos torrados em pequenos lotes – 

que são vendidos, claro, em uma 
bolsa de brim – são um excelente 

presente para os amigos.
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A maior parte dessas filigranas é propo-
sitadamente sutil para melhor encantar 
os mais fervorosos, sempre à procura de 
pequenos toques, tal como uma criança 
busca ovos de Páscoa.

Nenhum dos produtos na Jeans Street 
sai barato: ainda que você possa comprar 
uma calça por US$ 150, não é raro encon-
trar outras por US$ 400. No entanto, as 
principais marcas têm garantias longas, 
de até dez anos, e você pode enviar um 
produto de volta para reparo. (Quando 
foi a última vez que a Diesel ou a Dolce & 
Gabbana fizeram isso por você?) Além 
disso, quase todas as lojas têm alfaiates 
no local – não apenas para ajustar as bai-
nhas mas também para personalizar seu 
jeans com patches (emblemas) ou costu-
ras contrastantes. É o que faz um achado 
na Jeans Street ser diferente de qualquer 
souvenir de viagem.

TUDO AZUL: ONDE COMPRAR NA JEANS STREET

Momotaro

Esta boutique de quase 100 metros qua-
drados parece uma cabana trazida do 
Tennessee, das tábuas rangentes no piso à 
trilha sonora de Johnny Cash. Momotaro 
é a marca mais fácil de encontrar em bou-
tiques sofisticadas de Los Angeles a No-
va York, mas a matriz oferece muito mais 
do que seus jeans consistentes e ultrar-
resistentes. A loja possui muitas peças 
confortáveis e macias, além de roupas de 
trabalho sob medida, “camisas-jaquetas” 
(que lembram as L.L.Bean da década de 
1950) e uma enorme variedade de jaque-
tas jeans. O nome da marca deriva de um 
conto de fadas japonês sobre um meni-
no encontrado flutuando em um pêssego 

IR As conexões de turis-

mo Virtuoso no Japão 

trabalham com os con-

sultores para adaptar 

as viagens a interesses 

específicos. Por exemplo: 

Um roteiro de Quioto a

Osaka com foco no arte-

sanato pode incluir aces-

so a um ateliê de fios de 

ouro ou ao de um cera-

mista, para aprender os 

segredos das tradicionais 

louças Bizen. Um dia em 

Kurashiki pode começar 

em um ateliê de tingi-

mento de índigo, onde 

os viajantes pintam seus 

próprios jeans, e seguir 

com compras na Jeans 

Street e com a chance 

de visitar um estúdio de 

design de peças, antes 

de conhecer uma esco-

la de tecelagem tradicio-

nal. Passeios turísticos 

em Naoshima, a “ilha da 

arte” do Japão, além de 

Hiroshima e Osaka, são 

opções para completar

a viagem. 

FICAR Kojima representa 

uma bela viagem de um 

dia a partir do The Ritz-
-Carlton, Kyoto, que tem 

134 quartos com vistas en-

cantadoras do Rio Kamo. 

O hotel, uma mistura 

de ryokan japonês com 

influências europeias, 

oferece opção de futons 

em vez de camas ociden-

tais. O restaurante orien-

tal Mizuki fica diante de 

uma parede de água 

hipnotizante, com três 

andares de altura, em 

movimento constante 

do lado de fora das jane-

las panorâmicas. Outra 

surpresa: uma casa tra-

dicional de 1908 – com 

teto antigo, piso de tata-

me e tudo o mais –, pre-

sente anteriormente no 

local, agora faz parte da 

sala de jantar privada 

do La Locanda, o restau-

rante italiano do hotel. 

Nota: em Quioto há uma 

filial da Samurai Jeans, 

marca respeitada que 

você não encontrará em 

Kojima. Quartos duplos 

a partir de US$ 845, in-

cluindo café da manhã e 

crédito de US$ 100 para 

uso no hotel.

Como costurar a Jeans Street a uma viagem ao Japão
PARAÍSO DO BRIM

TÓQUIO TAMBÉM TEM 
No elegante bairro de Daikanyama, 

a UES possui sua própria linha de

jeans masculinos com muitos es-

tilos e cortes, tanto tradicionais 

quanto modernos, além de flane-

las macias e roupas de trabalho. 

Você pode encontrar itens da UES 

em estabelecimentos de todo o 

país, mas a marca tem só duas 

lojas próprias (a outra fica em 

Osaka). Edifício Abiadaikanyama 

#101, 26-7-101 Sarugaku-cho; 

uesdenim.com.

Reparo de jeans na Big 
John e (à direita) caixas 
com rebites da marca.

Estilo & design
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gigante na beira de um rio, daí os logoti-
pos de pêssego (momo) estampados nos 
rebites de alguns modelos e nos botões. 
1-12-17 Kojimaajino; momotarojeans.net.

Kamikaze Attack

Como a Momotaro, esta marca usa prin-
cipalmente um brim mais rígido, mas a 
loja em si tem um clima mais divertido. 

Apple Do

A marca de Satoko Watanabe se con-
centra nas mulheres. Em sua loja enso-
larada você encontrará, além de jeans, 
vestidos, coletes, ponchos, casacos e xales. 
O trabalho de Watanabe tende mais para 
a alta-costura (suas criações desfilam 
nas passarelas de Paris), e seus tecidos 
mais leves e macios costumam ser usa-
dos para drapear. 1-9-26 Kojimaajino; 
appledo.ocnk.net.

Big John

O mais próximo de uma “superstore” na 
Jeans Street vende de tudo, de cortes 
mais quadrados e rígidos a jeans skinny, 
stretch e corduroy para ambos os sexos, 
além de jaquetas e outros acessórios. A 
equipe fala inglês melhor do que muitos 
varejistas e ali há menos frenesi do que 
na Momotaro, que pode soar um pouco 
blasé. No entanto, não é menos autên-
tica – a Big John ajudou a estabelecer a 
indústria de jeans em Kojima em 1965. 
Além disso, personaliza, ajusta e asses-
sora suas compras na loja. 2 Chome-2-43 
Kojimaajino; bigjohn.co.jp.  

Os detalhes da Kamikaze são extrava-
gantes, e muitas vezes reutilizam partes 
das listras selvedge para decorar. Os enfei-
tes variam de bolsos em cores vibrantes 
e emblemas a etiquetas que proclamam 
“Jeans Madness!”. É uma piscadela de 
alfaiataria para aqueles que levam os 
jeans bem a sério. 2-2-66 Kojimaajino; 
kamikaze-attack.com.

As tarifas são baseadas na Promo LG. Os valores em destaque são por pessoa, com base em ocupação dupla, unicamente em cruzeiro ou nas Land+Sea Journeys. As tarifas estão em dólares americanos. Todos 
os créditos estão incluídos nos valores mostrados. Impostos, taxas e despesas portuárias têm custo adicional de US$ 195. Sujeito a disponibilidade. Para obter mais informações sobre nossas categorias de 
cabine e descrições de suítes, além de ver as plantas dos deques e os termos e condições aplicáveis ao seu cruzeiro, consulte o site hollandamerica.com ou o folheto específico da Holland America Line. As 
ofertas têm lugares limitados e podem ser modificadas ou descontinuadas sem aviso prévio. Outras restrições podem ser aplicadas. Registro do navio: Holanda.
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ABRACE A AVENTURA,  
A BORDO E EM TERRA

Da majestosa Glacier Bay aos aconchegantes 

pubs de Dublin, aprofunde sua conexão  

com o mundo em um cruzeiro da 

Holland America Line.

Viagem de sete dias para a Inside 
Passage, no Alasca
Ida e volta de Vancouver  
Navio Koningsdam | 25 de julho de 2020 
Impostos, taxas e despesas portuárias por US$ 195 adicionais 
Benefício exclusivo: crédito de até US$ 50 por cabine para uso 
abordo. Hóspedes das suítes e das cabines com varanda ganham 
um jantar no Pinnacle Grill e no Canaletto para duas pessoas!

ENTRE EM CONTATO COM SEU 
CONSULTOR DE VIAGENS  
VIRTUOSO HOJE MESMO

ENCONTRE

CABINE COM VISTA PARA O MAR 
US$ 1.899



Viagem em família

ABC do Alasca
Diversão entre ursos no extremo 
norte do continente

POR JUSTIN PAUL 
FOTOGRAFIA DE JONATHAN KINGSTON

INCO É O NÚMERO MÁGICO NA
terra dos ursos-pardos. Duas ou 
três pessoas já são suficientes 
para se fazer notar e não pegar o 

urso de surpresa, mas o cheiro, os pas-
sos e o burburinho de grupos maiores 
são ainda mais eficazes para evitar que 
o animal tome um susto – e, portanto, 
se torne agressivo. Uma massa compac-
ta e calma de andarilhos é a melhor fór-
mula para manter a paz nesse pedaço 
do Alasca. Isso é o que tenho em mente 
enquanto ajudo minha filha a encontrar 
o caminho entre arbustos e tufos de cen-
teio selvagem quase tão altos quanto ela, 
desviando de excrementos que não dei-
xam dúvida sobre quem abriu esta quase 
trilha na Ilha Baranof.

“Você provavelmente já ouviu as pes-
soas falarem em gritar ‘Yo, bear!’ (‘Ei, 
urso!’)”, disse o naturalista Alberto Mon-
taudon antes de iniciarmos a caminhada. 
“Não faremos isso, a menos que haja o 
risco de pegar o urso de surpresa. Se co-
meçarmos a chamá-los o tempo todo, eles 
possivelmente vão se meter na floresta 
antes que você possa vê-los.”

Agora, com a cabeça balançando, ele 
canta: “Yyyyo bear” – é a única vez que eu o 
ouço fazer isso na viagem. A grama é tão 
espessa que esconde qualquer coisa que 

Aos pés do gigante: à es-
querda, a Geleira Dawes; e, 
acima, passeio de caiaque. 
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esteja a mais de alguns metros de nós, 
mas, se um urso curioso se levantasse, 
o mato não passaria de sua barriga. Ne-
nhum animal se ergue, mas outro grupo, 
em uma trilha a algumas centenas de me-
tros, encontra uma mãe ensinando seus 
filhotes a pescar na beira de um riacho. 

As Ilhas ABC – Admiralty, Baranof e 
Chichagof – abrigam a maior densidade 
de ursos-pardos da América do Norte, 
em torno de um a cada 2 quilômetros 
quadrados. Corvos e águias também fre-
quentam esse trecho de floresta úmida, 
ao passo que as águas ao seu redor nu-
trem uma das mais ricas concentrações 
de vida marinha do Alasca. Remota e 
selvagem, essa é uma paisagem perfeita 
para expedições em pequenos navios.

Quando pensei em uma primeira gran-
de viagem de um pai com sua filha, admi-
to que tinha ressalvas. Blixa é ativa e gosta 
de animais e atividades ao ar livre, mas, 
com o tempo, uma criança de nove anos 
poderia ficar mal-humorada ou entedia-
da? Todo o papo sobre animais e geogra-
fia a interessaria? Seríamos os dois mais 
jovens no navio? 

Contudo, depois de analisar o cruzei-
ro de seis dias da Lindblad Expeditions 
de Sitka a Juneau a bordo do National 
Geographic Sea Bird, reservei nossos voos 
para o Alasca. O cruzeiro é parte da série 
“Wild Escapes” da empresa – itinerários 
compactos de aventura no Alasca, em Ga-
lápagos, em Baja California e em vários 
outros destinos, projetados para profis-
sionais e famílias que não podem passar 
as duas semanas que muitos cruzeiros exi-
gem. Os dias prometiam stand up paddle, 
caiaque no mar, rafting e caminhadas, 
mas enquanto caminhávamos por uma 
Sitka fria e chuvosa, esperando para em-
barcar, não pude deixar de me perguntar 
se teria nos metido em uma roubada.

“Isso é o que eu chamo de cama!”, disse 
Blixa naquela tarde ao entrar em nossa 
cabine, aconchegante e confortável, po-
rém sem requintes, como na maioria dos 
navios de expedição. Duas camas de sol-
teiro cobriam as paredes em forma de L, 
enquanto outra parede sustentava um 
guarda-roupa que, logo descobri, era alto 
o suficiente para que minha filha pudesse 
se esconder em pé. Uma cortina separava 
o chuveiro do resto do banheiro – do ta-
manho de um armário – para evitar que o 
piso se molhasse. Em suma, era o quarto 
com tamanho de barraca mais legal que 
qualquer um de nós tinha visto. 

A partir do 
alto: o National 
Geographic Sea 

Bird em Endicott 
Arm e caminhada 

no Monte Riley, 
perto de Haines. 

ALGUMAS DICAS PARA MANTER AS 
crianças da cidade entretidas na nature-
za: compare árvores a comidas (“a casca 
do pinheiro se apresenta na forma de tiras 
enrugadas que parecem bacon; a do abeto 
se assemelha a batatas fritas”); admire o 
estranho (um guia segurando uma car-
caça de salmão: “Veja, os ursos podem ser 
exigentes a ponto de comer só a barriga 
e o cérebro do peixe”); e realce a fofura 
(“Olhe as lontras-marinhas – elas estão 
se enrolando nas algas para não serem 
levadas pela maré”). Os seis naturalis-
tas do Sea Bird e outros funcionários da 

expedição trazem diversão e um senso 
de descoberta ao lugar: fazem moldes 
de gesso de pegadas de ursos e veados, 
capturam medusas-da-lua e ensinam a 
conduzir e atracar botes infláveis – uma 
atividade popular oferecida nos cruzei-
ros da Lindblad com crianças. 

No Morris Reef, no Estreito de Cha-
tham, todo mundo vai para a proa assis-
tir a sete baleias-jubarte criarem uma 
“rede de bolhas” – método de pesca que 
apenas algumas jubartes utilizam, e so-
mente em partes do Alasca e da Colúm-
bia Britânica. Para ouvir melhor o que as 
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baleias estão aprontando, um naturalista 
do navio lança um hidrofone no mar. Lá 
embaixo, a líder do grupo emite um som 
e solta em torno de um cardume de aren-
ques um anel de bolhas, que sobe à super-
fície criando uma barreira que os peixes 
acreditam não poder romper. O canto das 
baleias varre o convés enquanto a arma-
dilha empurra o cardume para cima, até 
que uma delas dá o sinal para o ataque: um 
som estridente aumenta de volume gra-
dualmente e, por fim, as baleias explodem 
na superfície, com as bocas abertas – e, a 
julgar por apenas um ou dois arenques que 
vemos escapar, cheias de peixes. 

Bocas de baleias não são a única coisa 
repleta de peixes nas ABCs. Em uma ca-
minhada na Baía de Port Althorp, entra-
mos em um riacho de 9 metros de largura 
e profundidade na altura das canelas, e 
vemos a água entrar em ebulição com cen-
tenas de salmões em desova. “Estes são o 
salmão-rosa e o salmão-keta”, diz Alberto. 
“Quem pode nomear as cinco espécies de 
salmão do Pacífico?”

Minha mente corre para menus e bancas 
no mercado de peixe enquanto ele levanta 
a mão. “Thumb (polegar) rima com chum 
(salmão-keta)”, diz ele, antes de passar 
para o dedo indicador. “Este é o dedo que 
você usa para esfregar os olhos – sockeye 
(salmão-vermelho). O dedo médio é o mais 
alto, o rei: salmão-real. O próximo dedo é 
aquele no qual você usa um anel de prata 
(salmão-prateado), e o pinky (mindinho) 
é pink (salmão-rosa). Keta, vermelho, real, 
prateado e rosa.”

“Faça de novo”, diz Blixa. Alberto sorri 
e repassa aquilo que certamente é de co-
nhecimento de qualquer criança no Alas-
ca, porém novidade para todos os adultos 
da viagem.

DEPOIS DE REMAR DE CAIAQUE E DO 
stand up paddle na água, tão clara que é 
possível contar as estrelas-do-mar no 
fundo, trocamos o oceano pela terra em 
Haines. A cidade é conhecida como a ca-
pital dos esportes de aventura do Alas-
ca, e nosso grupo não deixa por menos: 
mountain bike, caminhadas na tundra, 

A partir do alto: encon-
trando o equilíbrio em 
Tracy Arm; ensinando 
os filhotes a pescar; e 
baleias-jubarte e sua 

“rede de bolhas”.

Viagem em família
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Você ama seu consultor 
de viagens?

Suas referências são nosso melhor elogio.

Compartilhe o carinho com os amigos e a família. 

As melhores agências de viagens do mundo são Virtuoso.



f ly-fishing, voo panorâmico, caminhadas 
no Monte Riley e um passeio pela Chilkat 
Bald Eagle Preserve, reserva que tem a 
maior concentração de águias-america-
nas do mundo. Em nossas apostas, es-
timávamos ver não mais que 20 águias; 
quando avistamos a 31 , até os mais oti-
mistas ficaram surpresos – tanto quanto 
quando vimos o grande volume de gelo 
ao sobrevoarmos o Parque Nacional de 
Glacier Bay naquela tarde.

À noite, os grupos compartilham as 
histórias do dia durante o banquete ini-
ciado com caranguejos de até um quilo, 
servidos em estilo familiar na mesa for-
rada de papel – uma despedida justa após 
o carré de cordeiro banhado no café, o 
salmão selvagem grelhado e o linguado 
das outras noites. O voo sobre Glacier 
Bay é sucesso inegável, e a conversa logo 
se volta para as atividades do dia se-
guinte no Fiorde de Endicott Arm e na 
Geleira Dawes.

Dezenas de cachoeiras nos saúdam de 
manhã em Endicott Arm, deslizando por 
centenas de metros pelas paredes escor-
regadias do fiorde e desaparecendo no 
vapor como se caíssem das nuvens. Racha-
duras e estalos ecoam nas profundezas 
da Geleira Dawes, onde observamos – a 
uma distância segura – pedaços de gelo 
do tamanho de um carro despencando 
na água. Sem aviso, uma parte do glaciar, 
com 60 metros de altura e da largura de 
um prédio de apartamentos, se solta. O 
“trovão branco” explode, a água espoca e 
uma onda espessa se espalha, refletindo o 
gelo e fazendo com que mini-icebergs flu-
tuem em torno de nosso bote.

De repente, Blixa está sorrindo e apon-
tando para trás: vestida de pirata, a líder 
da expedição e alguns de seus compa-
nheiros atacam nosso barco com choco-
late quente, doses de Baileys e aguardente 
e chantilly extra para todos. Quando mi-
nha filha se encolhe toda sobre a xícara, 
protegendo-se da brisa fria e com um bi-
gode fino de chantilly nos lábios, imagi-
no qual parte do Alasca ficará gravada 
em sua memória. 

Passam-se três meses até que eu te-
nha uma primeira resposta, enquanto 
acompanho uma excursão escolar fora 
de Seattle. “Quem sabe quantas espécies 
de salmão temos?”, pergunta o instrutor. 
Uma mão se levanta. Todos os olhos se 
voltam para Blixa. Ela sorri, pega o pole-
gar com dois dedos e entrega o spoiler da 
fala do instrutor.

Lavando um molde 
de pegada de urso e 
(abaixo) uma águia-

-americana alça voo. 

DICA
“Certifique-se de caminhar com cada um dos naturalistas. 

Todos eles são brilhantes, e cada um oferece diferentes 
conhecimentos e visões que aprimoram a experiência.”

– Sam McClure, consultor de viagens Virtuoso

Viagem em família
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 Os cruzeiros de seis dias da 

Lindblad Expeditions entre Sitka 

e Juneau exploram as ilhas ABC 

e oferecem um dia em Haines 

e nos fiordes Tracy ou Endicott 

Arm. Cada roteiro nos navios ir-

mãos National Geographic Sea 

Bird e Sea Lion, ambos para 62 

passageiros, inclui um naturalis-

ta especializado em crianças, que 

adapta as atividades de acordo 

com a idade. Saídas em várias 

datas, de 16 de maio a 30 de 

agosto; a partir de US$ 4.420.

 Passeios de caiaque, caminha-

das na mata fechada e excursões 

em bote inflável compõem a via-

gem de oito dias da UnCruise 
Adventures que parte de Juneau. 

O Wilderness Adventurer, para 60 

passageiros, passa dois dias no 

Parque Nacional de Glacier Bay 

e faz escala em Haines para ativi-

dades de ciclismo, rafting e mui-

to mais. Saídas em várias datas, 

de 11 de abril a 19 de setembro;

 a partir de US$ 3.195.

 As novas excursões “Ventures”, 

parte dos cruzeiros de 14 dias 

da Seabourn pelo sul do Alasca 

saindo de Vancouver (ida e volta), 

proporcionam encontros reais 

com a vida selvagem. A bordo do 

Seabourn Sojourn, para 458 pas-

sageiros, há saídas em bote para 

avistar leões-marinhos nas Ilhas 

Inian, enquanto outras opções in-

cluem observação de ursos perto 

de Wrangell e caiaque no mar nos 

Misty Fjords. Saídas em várias da-

tas, de 12 de junho a 14 de agosto; 

a partir de US$ 5.999.  

Aventuras no Alasca remoto
VÁ PARA O NORTE

As cores vivas do México. A arte do puro prazer.

Só aqui

Haines, capital da aventura no Alasca.



Na minha mala

Meus itens essenciais
April Gargiulo, fundadora da Vintner’s Daughter, hidrata sua 
pele em viagens próximas e distantes  RETRATO DE ALANNA HALE

PRIL GARGIULO PASSOU  
mais de dois anos aperfei-

çoando o agora cultuado 

Sérum Botânico Ativo da 

Vintner’s Daughter. Considerando 

que só recentemente ela expandiu 

sua linha para incluir um segundo 

produto, seu estilo minimalista de 

viajar não é de causar surpresa: ela 

sempre leva suas coisas em uma 

bagagem de mão – sua amada 

Tumi. Gargiulo viaja para nutrir sua 

imaginação e geralmente para se 

encontrar com os estoquistas e for-

necedores de ingredientes de sua 

linha em todo o mundo. Antes de 

nascerem os filhos, ela e o marido, 

Mitch, passaram um ano na Espa-

nha e fizeram uma viagem memo-

rável de carro de Barcelona ao Lago 

de Como. “Os destaques foram um 

jantar selvagem no La Petite Maison 

e a estadia no Villa d’Este”, conta. 

“Agora que temos filhos, fazemos 

viagens internacionais de 72 horas, 

o que parece loucura, mas adora-

mos.” Neste verão, a família fará 

uma jornada mais longa, passando 

por Madri, Valência, Milão e Como. 

“Estamos procurando locais sabá-

ticos para uma família”, diz. Parece 

uma receita de inspiração.

NÃO SAIO DE CASA SEM: 

1. Uma bagagem de 
mão da Tumi que tenho 

há 30 anos. 

2. Essência de Trata-

mento Ativo da Vintner’s 
Daughter para hidrata-

ção, firmeza e microesfo-

liação e Sérum Botânico 

Ativo para umidade, brilho 

e equilíbrio. 

3. Meu iPad com 
livros. Estou lendo The 

Overstory, de Richard 

Powers, e ficarei triste 

quando terminar.  

4. Uma bolsa Proenza 
Schouler que comprei 

no The RealReal. 

5. Tênis Nike Epic React 
Flyknit e equipamento 

de treino. 

6. Chocolate amargo 

realmente bom. Eu 

sempre levo na mala e 

acabo comprando mais 

na viagem.

7. Um vestido midi de 

malha preta da The Row 
que não amassa. 

8. Joias vintage da 

Metier, de São Francisco. 

9. Um suéter Jil Sander 
de caxemira preta bem 

velho e bem folgado.  

6.

2.

5.
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CONTATE SEU CONSULTOR DE VIAGENS VIRTUOSO.

NO MOMENTO DA RESERVA INFORME O CÓDIGO OCI89 E RECEBA UMA OFERTA EXCLUSIVA NESTA SAÍDA!



Entrevista

Por que eu viajo
Patricia Bonaldi ganhou o Brasil 
e o mundo com sua marca

ENTREVISTADA POR JULIANA A. SAAD

ESTILISTA E EMPRE-

sária nascida em 

Goiânia mudou-se 

para Uberlândia com 

a família ainda na infância 

e hoje reside em São Paulo. 

Com sua sofisticada marca 

homônima e a casual PatBO, 

a quase advogada – Patricia 

Bonaldi terminou o curso, mas 

optou pela moda, sua paixão – 

valoriza o trabalho manual na-

cional feito por mulheres e para 

mulheres. Suas peças estão 

distribuídas pelo Brasil e pelo 

mundo, onde conhece pessoas, 

culturas e paisagens que a ins-

piram a criar e a viajar cada 

vez mais. Conheça um pouco 

do seu universo particular.

A interseção trabalho e lazer 
faz com que as viagens sejam 
parte essencial da minha vida. 
Minha brand está presente em 

80 multimarcas estrangeiras 

(como Net-a-Porter e Saks) 

e em outras 120 espalhadas 

pelo Brasil, além de cinco lojas 

próprias em três estados e da 

fábrica, em Uberlândia (Minas 

Gerais). Cada vez mais, quero 

levar o handmade brasileiro 

para o estrangeiro e conquistar 

Lounging no mormaço 
de Cartagena.
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“Quando escolho meu próximo destino já penso 
em cada detalhe, como o hotel no qual irei 

me hospedar, museus, ateliês, restaurantes... 
A pré-viagem também é muito legal!”P
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o guarda-roupa das celebri-

dades do mundo todo.

Para mim, viajar é uma for-
ma de reconexão comigo 
mesma. Sempre que tenho 

alguma viagem a trabalho, 

tento ficar alguns dias adicio-

nais para conhecer o lugar. 

Viajo também com meu ma-

rido, com meus amigos, e 

amo esses momentos.

Curto tudo que envolve his-
tória, arte, moda e novas 
culturas. Para mim, viajar é 

mais do que conhecer novos 

locais: é conhecer novas his-

tórias. Em cada viagem, tento 

desfrutar ao máximo o que o 

país oferece. Quando escolho 

meu próximo destino já pen-

so em cada detalhe, como o 

hotel no qual irei me hospedar, 

museus, ateliês, restauran-

tes... A pré-viagem também

é muito legal!

A Colômbia me impressionou. 
Conheci cidades incríveis, 

como Cartagena e Bogotá. 

Apaixonei-me pela história 

do país e pelo seu povo. O 

artesanato local é extrema-

mente rico em detalhes, uma 

explosão de beleza e cores. 

Achei a Colômbia um lugar 

mágico e surpreendente. 

Já o México é um dos meus 
países preferidos, repleto de 

atrativos culturais e naturais, 

além da cultura contagiante. 

Indico-o para quem ama histó-

ria, arte e novas culturas.

Uma história engraçada 
ocorreu quando eu estava 
em Paris com meu marido. 

No dia de deixar a cidade 

e partir para outro destino, 

fomos para o aeroporto sem 

que ele me contasse para onde 

viajaríamos. Ele já tinha toda 

a viagem programada e eu 

estava ansiosa, muito curiosa 

para saber para onde iríamos. 

Quando descobri, amei: está-

vamos indo para Istambul.

A região que mais sonho
em conhecer é o sudeste da 
Ásia: Tailândia, Vietnã, Laos 

e Camboja. Imagino que essa 

viagem será uma aventura 

incrível, com paisagens ma-

ravilhosas e uma imersão 

em culturas que provocam 

minha curiosidade.

 

Restaurantes que amei co-
nhecer: Um deles é o Andrés 

Carne de Res, em Bogotá, 

que mistura o típico com o 

cosmopolita. O Le Voltaire, 

em Paris, traz todo o charme 

da cidade para dentro desse 

bistrô clássico. Também na 

capital francesa indico o Le 

Piaf, um restô e bar supera-

nimado e descolado que tem 

uma ótima carta de drinques.

 

Na minha mala nunca faltam 
peças básicas e essenciais, 
como uma boa camisa branca, 

jaqueta de couro preta e um 

jeans legal, que misturo com 

peças-chave da PatBO.  

A partir do alto: artesanato oaxaquenho da 
Hilo de Nube; Patricia pelas ruas de Oaxaca; 

e vestido Margot da coleção PatBO.
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Boas-novas  
p. 36

Acessórios de praia ecológicos
p. 39

Vida selvagem de perto: mer-
gulho nas Ilhas Galápagos.

BEM MAIOR

Relatório de
viagens sustentáveis

Cruzeiros limpos, trajes de banho amigos do ambiente e a evolução das ecoviagens
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BEM MAIOR
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andinas com educação e in-
dependência financeira, co-
nectando tecelãs artesanais 
aos mercados globais.

Viajar é importante porque 
é um lembrete concreto do que 
nos une. Temos a sorte de ver 
que há um número crescente 
de empresas de viagens cons-
cientes que entendem essa 
interconexão e estão com-
prometidas com a preserva-
ção de tesouros culturais e 
naturais. Quando adotamos 
uma maneira de explorar 
com mais propósito, conec-
tamos a alegria de passar 
as férias com o benefício de 
ajudar a tornar o mundo um 
lugar melhor para todos.

Costas Christ é consultor-
-sênior de sustentabilidade 
do Virtuoso e presidente da 
Fundação TreadRight. 

de água limpa na Amazônia. 
Para seus cruzeiros neste ano, 
a Uniworld também prome-
teu plantar uma árvore por 
cada passageiro que optar 
por receber documentos pré-
-viagem digitalmente. E, em 
colaboração com a empresa 
social ME to WE, oferece aos 
viajantes a chance de parti-
cipar ativamente de projetos 
de desenvolvimento comuni-
tário durante passeios de 
imersão cultural na Índia, 
antes de zarpar.

Da mesma forma, a Big 
Five Tours & Expeditions, 
que ganhou dois Prêmios de 
Liderança em Turismo Sus-
tentável Virtuoso, continua 
investindo nas viagens como 
uma potência para fazer o 
bem. Entre seus muitos es-
forços está a parceria com a 
Awamaki, no Peru, que ca-
pacita mulheres indígenas 

que beneficiem as pessoas 
e o planeta. 

Observe os esforços da 
Wilderness Safaris, que, de-
pois de seu humilde come-
ço em Botsuana, em 1983, 
hoje opera quase 50 lodges 
e acampamentos em sete 
países africanos. “Estabele-
cemos nossa empresa de eco-
turismo para ajudar a salvar 
espécies ameaçadas de ex-
tinção e restaurar paisagens 
naturais”, diz Keith Vincent, 
CEO da companhia contro-
ladora Wilderness Holdings, 
que atualmente protege cer-
ca de 3 milhões de hectares 
de habitat natural – e, com 
ele, alguns dos animais mais 
raros do planeta. Pensando 
adiante, diz Vincent, “quere-
mos salvar milhões de hecta-
res de lugares selvagens para 
as gerações futuras”.

Outra empresa de viagens 
centrada na sustentabilidade,
 a Uniworld Boutique River 
Cruise Collection ajudou a 
estabelecer as primeiras dire-
trizes do mundo para cruzei-
ros fluviais ambientalmente 
amigáveis, além de manter 
seus esforços já existentes 
para proteger o patrimônio 
cultural e apoiar as comuni-
dades locais. Os viajantes 
da Uniworld, diz a CEO Ellen 
Bettridge, podem “tocar o 
mundo de maneiras positi-
vas”, graças à parceria com a 
The TreadRight Foundation, 
que apoia projetos de susten-
tabilidade como os programas 

ÓS, HUMANOS,  
nascemos viajan-
tes. Há algo em 
nosso DNA que 

nos obriga a explorar terras 
e culturas distantes. Em uma 
reunião que tive com o Dalai 
Lama, ele explicou que os an-
tigos tibetanos consideravam 
a viagem uma parte funda-
mental de quem somos como 
povo, uma visão que ajuda a 
explicar por que nossa espécie 
se aventurou até os confins do 
planeta, do Ártico à Antártica.

Isso vale até hoje, mesmo 
quando atravessamos fron-
teiras modernas (e ainda em
evolução). E, embora a política 
e os procedimentos alfande-
gários (escaneamento de re-
tina, reconhecimento facial) 
em 2020 sejam muito diferen-
tes dos de 1920, ano em que a 
Liga das Nações concebeu os 
passaportes globais, a essên-
cia de fazer uma viagem per-
manece a mesma. Trata-se de 
conhecer novos lugares, ex-
plorar maravilhas naturais e 
ver o mundo da perspectiva 
de diferentes culturas.

Talvez ainda mais crucial 
seja, agora, também ajudar a 
proteger as culturas que 
encontramos. E, com tantos 
lugares para visitar e mais 
maneiras de chegar a eles do
que nunca, o movimento do 
turismo sustentável está 
ganhando um impulso de-
finitivo: temos uma varie-
dade crescente de opções 
para ver o mundo de formas 

POR QUE 
VIAJAR IMPORTA
Costas Christ fala sobre o 
turismo como uma força para 
a mudança positiva

Temos uma variedade 
crescente de opções para ver 

o mundo de formas que 
beneficiem o planeta.

As empresas de viagens estão assu-
mindo causas dignas na Amazônia – 
e em outras partes do mundo.
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BOAS-NOVAS
As últimas notícias em viagens sustentáveis

R E P O R TA G E M  D E  A R I E L  S H E A R E R

VEGETARIANOS COM VISTA
Paris está plantando as sementes (literalmente) de um futuro sustentável. 

No telhado do centro de exposições Porte de Versailles, as empresas de agri-
cultura urbana Agripolis e Cultures en Ville projetaram a maior fazenda em 

telhado verde do mundo, prevista para ser inaugurada na próxima primavera. 
A fazenda orgânica de quase 1,5 hectare fornecerá produtos sazonais para 

hotéis e restaurantes locais, inclusive para uma nova filial do grupo de restau-
rantes em rooftop Le Perchoir. 

A chef Ana Ros e seu agora famoso restau-
rante Hisa Franko levaram o remoto Vale 
de Soca à lista de muitos viajantes entu-

siastas da boa mesa. Outro motivo para 
visitar o lugar: a Organização Mundial 

do Turismo, da ONU, nomeou recente-
mente a chef como embaixadora oficial 

do turismo gastronômico. Faz sentido: 
Ros é mestre em realçar os produtos 

sazonais e as proteínas do Vale de Soca. 

SABOR DA ESLOVÊNIA

Uma das cidades mais queridas do 
mundo conta agora com um novo pro-
grama de reciclagem que reduz o des-
perdício e aumenta o uso do transporte 
público. Em Roma, foram introduzi-
das recentemente máquinas de reci-
clagem em várias estações de metrô, 
onde os passageiros trocam garrafas 
por um bilhete de trem. Anteriormen-
te, Pequim, Istambul e outras cidades 
lançaram com sucesso programas 
semelhantes para ajudar a conter o 
desperdício de plástico.

GARRAFAS PARA VIAGEM

S U S T E N T A B I L I DA DE
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Do estabelecimento voluntário de um limite de emis-
sões de carbono até investimentos em pesquisa de 
biocombustíveis e um programa de reciclagem a 
bordo que arrecadou mais de US$ 1 milhão para o 
Habitat for Humanity desde 2007, a Delta Air Lines é 
líder há muito tempo em viagens aéreas sustentáveis. 
Alison Lathrop, diretora administrativa de meio am-
biente, sustentabilidade e conformidade global, com-
partilha suas dicas para um voo mais sustentável. 

Qual é a maneira mais fácil de reduzir o desper-
dício a bordo?
Leve uma garrafa de água reutilizável para encher 
no aeroporto e esteja atento aos alimentos que você 
leva a bordo. Quando os atendentes oferecerem ali-
mentos e bebidas, pegue apenas o que planeja comer 
e beber. A Delta coleta papel, plástico e alumínio de 
alimentos e bebidas e os transporta para centros de 
reciclagem em 41 cidades em todo o mundo. 

Como os passageiros podem tornar seus voos 
mais ecológicos?
Use a calculadora online de emissões de carbono 
da Delta e compre compensações de carbono em 
seus voos. Malas mais leves ajudam a economizar 
combustível e a reduzir também as emissões de 
carbono. Use um cartão de embarque digital em 
vez de imprimi-lo. Também incentivamos os pas-
sageiros a fechar as cortinas das janelas antes de 
sair do avião para economizar a energia necessária 
para resfriar a cabine.

Como a Delta ajuda os viajantes a voar de maneira 
mais sustentável? 
A Delta é a única companhia aérea importante 
que mantém voluntariamente o nível de emissões 
desde 2012, tendo adquirido quase 12 milhões de 
créditos de carbono a partir de 2013. Foi também 
a primeira companhia aérea dos Estados Unidos a 
oferecer aos clientes a oportunidade de compen-
sar as emissões de suas viagens. Desde 2005, re-
duzimos nosso consumo de combustível de aviação, 
levando a uma diminuição de 11% das emissões, ao 
mesmo tempo que trabalhamos para atingir nossa 
meta de longo prazo de reduzir as emissões em 
50% até 2050. Mais recentemente, investimos 
US$ 2 milhões em um estudo de viabilidade para 
a instalação de uma fábrica de biocombustível e, no 
meio do ano passado, fizemos o primeiro dos 20 
“voos de entrega” (o voo inaugural de uma aeronave 
desde o local onde foi fabricada – nesse caso, da 
montadora da Airbus até o hub da companhia aérea) 
neutros em emissões, usando biocombustíveis e 
compensações de carbono.

 Companhias aéreas 

MANTENHA O AR LIMPO
Como decolar e deixar uma pegada 

ambiental mais leve

q & a

Os legumes frescos servidos 
a bordo do voo mais longo 
do mundo vão da semente 
à colheita em menos de 12 

dias. Graças a uma nova 
parceria com a americana 

AeroFarms, os viajantes da 
classe executiva do voo da 
Singapore Airlines entre 

Newark e Cingapura podem 
desfrutar, por exemplo, de 
um ceviche de tomate com 
verduras mistas produzi-

das por meio da aeroponia 
(técnica de cultivo em que as 
plantas ficam suspensas, sem 
solo, luz solar ou pesticidas) 
a apenas alguns quilômetros 
do Aeroporto Internacional 

Newark Liberty. 

A KLM Royal Dutch 
Airlines está fechando o 
ciclo entre o desperdício 
a bordo e os reparos em 
aviões. Ao transformar 

garrafas PET em filamen-
tos de impressoras 3D, a 

KLM produz internamente 
capas de hélices de turbina 

e outros suprimentos, o 
que aproxima a empresa de 
seu ambicioso objetivo de 
reduzir o desperdício em 

50% até 2030.

DA LAVOURA 
AO VOO 

CÍRCULO 
COMPLETO

AJUDANDO 
GALÁPAGOS
O novo Fund for the Galapagos, 
da Silversea Cruises, presta 
apoio aos habitantes – humanos 
e animais – do famoso arquipélago 
equatoriano, ao mesmo tempo que 
beneficia os viajantes. Por meio 
de uma parceria com a Galapagos 
Conservancy, o fundo direciona 
doações para projetos locais, in-
clusive para capacitação de jovens 
e conservação ambiental. Aqueles 
a bordo do Silver Galapagos e do 
Silver Origin (navio para cem pas-
sageiros prestes a ser lançado) 
que contribuírem com quantias 
de US$ 500 a US$ 1.000 recebem 
um voucher para gastar em futu-
ros cruzeiros. Saídas o ano todo; 
a partir de US$ 9.900.

Com lançamento previsto para 
2021 e viagem inaugural ao Ártico, 
o novo Ultramarine, navio para 199 
passageiros da Quark Expeditions, 
oferecerá cruzeiros de aventura aos 
destinos mais remotos do mundo, 
nos extremos sul e norte polares, 
levando viajantes para perto das ge-
leiras e da fauna que definem esses 
lugares. O pequeno navio quebra-
-gelo de expedição foi projetado 
para ter baixo impacto ambiental, 
ao passo que helicópteros bimoto-
res e botes infláveis de fácil monta-
gem prometem acesso rápido aos 
passeios. As comodidades a bordo, 
como suítes com piso aquecido e 
um deque de observação panorâ-
mica, garantem conforto o tempo 
todo. Saídas a partir de 3 de maio 
de 2021; a partir de US$ 8.495. 

 Cruzeiros 

ABRINDO
CAMINHOS
As companhias marítimas 
têm diminuído o impacto 
das viagens em alto-mar
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O patrimônio cultural cafeeiro em Bali vai muito além de suas terras agrícolas. 
Por meio de uma nova parceria com a Su-re.co, organização com sede na ilha 
que educa os cafeicultores em práticas sustentáveis e trabalha em conjunto 
com a Montessori School Bali, entre outras iniciativas, o Four Seasons Resort 
Bali at Jimbaran Bay, com 156 quartos, ajuda a estimular a demanda local por 
cultivo ecológico (o resort serve café Su-re.co e vende seus grãos) oferecendo 
aos hóspedes informações sobre a rica história agrícola da ilha. Os clientes 
que se inscreverem na Jala Cooking Academy do resort aprenderão a preparar 
café no estilo Bali (sem leite e com muito açúcar) e conhecerão a importância 
do café na cultura balinesa – lições que ajudam a fazer compras inteligentes e 
sustentáveis de café depois que as férias acabarem. Quartos duplos a partir de 
US$ 880, incluindo café da manhã e crédito de US$ 100 para uso no spa.

SOCIEDADE DO CAFÉ

 Hotéis 

As borboletas-monarca viajam 
milhares de quilômetros duran-
te suas épicas migrações sazo-
nais do Canadá para o México. 
O Ritz-Carlton Bacara, Santa 
Barbara, com 358 quartos, 
ajuda seus clientes a se conec-
tarem com essas criaturas ma-
jestosas enquanto passam o 
inverno na Califórnia. Graças 
a uma parceria com a vizinha 
Ellwood Mesa Butterfly Reserve, 
os hóspedes que reservarem a 
experiência “Adopt-a-Butterfly” 
(Adote uma Borboleta), dispo-
nível durante a temporada de 
migração das monarcas – de 
novembro a março –, ajudarão a 
apoiar a conservação das bor-
boletas com uma doação para 
a reserva inclusa na tarifa. Por 
meio do programa Embaixa-
dores do Meio Ambiente, de 
Jean-Michel Cousteau, ao 
qual o hotel é afiliado, os par-
ticipantes também terão aces-
so a outras experiências com 
as monarcas, como um pas-
seio guiado de bicicleta e cami-
nhadas pela reserva. Quartos 
duplos a partir de US$ 489, in-
cluindo café da manhã e crédito 
de US$ 100 para uso no hotel. 
Experiência com as monarcas 
a partir de US$ 379.

Efeito 
borboleta

A cultura do café de 
Bali começa aqui. 

Floresta de asas: borboletas-monarcas 
descansam durante a migração.
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Basta adicionar água

 Moda praia 

Férias conscientes à beira-mar 
merecem itens elegantes

➁

➊ O vestido Aster, da 
Lemlem, da modelo Liya 
Kebede, é feito à mão na Etió-
pia. As vendas apoiam mulhe-
res artesãs em toda a África. 
US$ 465, lemlem.com. 

➋ Membros de uma coope-
rativa de mulheres nas Filipi-
nas fabricam a palha orgânica 
usada na bolsa de praia 
Paloma, da Kayu. US$ 195, 
kayudesign.com.

➌ A Fisch utiliza Econyl, nylon 
regenerado feito de redes de 
pesca recicladas, para produ-
zir o biquíni Grenadins Blue 
Reef. US$ 150, fischswim.com. 
 
➍ O chapéu de aba larga 
da Clyde é feito à mão em pe-
quenos lotes em Nova York. 
US$ 258, clyde.world.

➎ As sandálias Isabela, 
da Adelante Shoe Co., são 
fabricadas sob encomenda 
na Guatemala por artesãos 
pagos de acordo com os pa-
drões Living Well da empresa. 
US$ 150, adelanteshoes.com.  

➂

➃

➄

➀
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Um peixe-donzela e (ao lado) o 
Aqua Blu próximo a Alyui Bay.

um reI no mar Descubra as riquezas de Raja Ampat, na Indonésia,
a bordo do primeiro iate a fazer uma expedição à região

por JUSTIN PAUL
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Descubra as riquezas de Raja Ampat, na Indonésia,
a bordo do primeiro iate a fazer uma expedição à região

por JUSTIN PAUL
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Vinte 
metros 

abaixo da 
superf cie 
do oceano,

INDONÉSIA

com o azul infinito atrás de você e os moradores dos recifes 
desfilando diante da sua máscara, é tentador deixar os olhos se 
guiarem por cada figura brilhante que aparece à frente. Mas é 
preciso parar e prestar atenção ao guia de mergulho quando ele 
submerge até um coral, saca uma lupa de sua roupa de neoprene 
e a usa para enxergar um cavalo-marinho-anão cor de menta, 
quase do tamanho de um polegar. Quando os olhos do animal 
descobrem aquele ser sobre ele, é quase possível imaginá-lo se 
perguntando: “O que diabos é isso?”.  

“As pessoas estão sempre querendo ver os tubarões e outras 
grandes criaturas”, me conta depois o divemaster Kaz (“apenas 
Kaz”). “Ok, tubarões são legais, mas o recife é macro”, ele diz, 
usando uma gíria de mergulhadores que, de maneira não muito 
intuitiva, se refere ao foco nas criaturas menores do oceano. 
“Para realmente ver um camarão, é preciso pensar: ‘O que ele 
está fazendo? E por quê?’”.

Quando se trata de recifes e vida marinha, poucos destinos 
superam Raja Ampat. Esse arquipélago na província de Papua 
Ocidental fica no coração do Triângulo de Coral, a área oceâni-
ca com maior biodiversidade do mundo, compreendida entre as 
Filipinas, a Indonésia e as Ilhas Salomão. Dentro do Triângulo 
de Coral, a maior diversidade – quase 600 espécies de corais 
e 1,5 mil espécies de peixes – está justamente na Península 
de Bird’s Head, parte de Raja Ampat. A região, cujo nome se 
traduz como “Quatro Reis”, consiste nas ilhas principais de 
Misool, Salawati, Batanta e Waigeo, além de suas 1,5 mil ilhotas

WAIGEO

PAPUA
OCIDENTAL

BATANTA

Sorong 

Wayag

Baía de Alyui

Pulau Pef
GAM

Ilha de BirieIlha de Dayang

Cape Kri 

Baía de 
Kabui 

SALAWATI

MISOOL
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Nacional de Komodo. O primeiro navio oceânico da Aqua segue 
a fórmula da companhia, que introduziu cruzeiros f luviais de 
alto estilo na Amazônia peruana e no Mekong: cabines espaço-
sas, refeições gourmet e decoração minimalista – nesse aspecto, 
madeira e metal complementados por orquídeas, esculturas, 
artefatos e uma trilha sonora com clima de lounge global.

“Bem-vindo ao Aqua Blu. Você pode deixar seus sapatos lá”, 
diz o diretor de cruzeiros Glenn Wappett – de pés descalços – 
na minha chegada, definindo imediatamente o clima da viagem. 
“Eu prometo que você os terá de volta quando precisar deles.” 
No decorrer da semana seguinte, exceto nas caminhadas, não 
vi ninguém usar meias nem chinelos, com exceção do capitão 
Arni Brzac – um marinheiro tipicamente supersticioso que nun-
ca fica sem seus mocassins da sorte. (“Às vezes eu os descalço 
para dormir.”)

circundadas por recifes. Até recentemente, a menos que você 
tivesse seu próprio iate e contasse com uma equipe local de 
mergulho, era preciso trocar o conforto e as comodidades de 
um resort por iates simples, alugar uma escuna mais sofisticada 
ou se contentar com mergulhos em recifes próximos oferecidos 
por um punhado de pousadas e ecoresorts. Isso mudou em de-
zembro do ano passado, quando a Aqua Expeditions lançou seu 
novo Aqua Blu para uma viagem de oito dias saindo de Sorong, 
ponto de partida para explorar Raja Ampat. 

Usado como navio britânico de pesquisa naval do final de 
1960 até sua desativação, em 2002, o Aqua Blu então serviu como 
iate particular de uma família italiana antes de ser transformado 
em seu formato atual: um iate com cinco deques para 30 passa-
geiros, destinado a expedições a Raja Ampat, às Ilhas Molucas 
(antigamente chamadas de Ilhas das Especiarias) e ao Parque 

Happy hours: voltando de um passeio de 
caiaque no The Passage e (à esquerda) o 

chefe de atendimento Wayan Putra Wijaya.
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bate ao longe desencadeia um clamor de aves. Com binóculos, 
sigo pais e filhos pequenos dando os primeiros passos do dia de 
mãos dadas em um velho píer. 

Esse é o apelo de Papua Ocidental, onde os recifes mais popu-
lares podem estar repletos de esquadrões de mergulhadores cli-
cando lagostas multicoloridas ou moluscos bebês, mas, acima 
do nível do mar, o dia se move a um ritmo pouco alterado pelo 
mundo exterior. Barcos ancorados balançam suavemente sob a 
brisa, e há um ou outro pescador solitário. Depois do mergulho 
matinal, nosso grupo se senta no deque traseiro para tomar um 
café da manhã com frutas frescas, granola, iogurte e arroz frito. 
A caminho da Baía de Kabui, canoas compridas cruzam aldeias 
de não mais que uma dúzia de casas, algumas situadas a poucos 
metros da linha da água, outras sobre ela, em palafitas. 

A vida no iate corre tranquila e, em pouco tempo, todos encon-
tram seus lugares preferidos. Com a brisa do mar sempre pre-
sente (e happy hours ao pôr do sol no bar), as espreguiçadeiras 
e os sofás sombreados do convés superior são o local ideal para 
apreciar a paisagem e observar golfinhos-rotadores perto da 
proa. No Deque 3 há uma jacuzzi e duas enormes espreguiça-
deiras, perfeitas para observar as estrelas com uma taça de 
vinho após o jantar. Também ali, a grande mesa com bandeja 
giratória serve como um lugar para saborear os drinques gelados 
que saem do lounge – com ar-condicionado.

Poucas horas depois do café da manhã, chegamos ao The 
Passage, um canal de água salgada de 20 metros de largura que 
separa as ilhas Gam e Waigeo. É conhecido como um ótimo 
local para observação de corais e lesmas-do-mar, mas, como 
sua vida marinha também inclui crocodilos ocasionais, achamos 

A programação da Aqua em Raja Ampat difere da elaborada 
pela maioria das empresas que navegam em suas águas. O mer-
gulho é a grande atração: muitos turistas pulam de recife em 
recife e passam o maior tempo possível debaixo d’água, fazen-
do de três a quatro mergulhos por dia. O Aqua Blu é para quem 
procura uma experiência de qualidade, uma abordagem mais 
“macro” para explorar o que torna essa região tão especial – 
o que significa, além dos mergulhos diários e do snorkeling, 
andar de caiaque pelos manguezais, caminhar até cachoeiras, 
ver aves raras, visitar uma fazenda de pérolas e fazer um luau 
em uma praia deserta, e também uma ou duas surpresas pelo 
caminho, próprias de um itinerário bastante flexível.

Isso não quer dizer que a Aqua não leve a sério a atração 
principal: Kaz, o divemaster, deixou um dos melhores resorts 
de mergulho do mundo para se juntar ao navio, assim como 
Glenn (também instrutor de mergulho) e outros membros da 
equipe passaram anos nos resorts da Aman na Indonésia e em 
seus barcos fretados em Raja Ampat. Mas no Aqua Blu você 
não encontrará companheiros de mergulho amontoados sobre 
os cardumes ou um varal cheio de trajes de banho gotejando ao 
sol. Considere essa viagem como um mergulho nas principais 
atrações culturais e naturais da Indonésia, em detrimento do 
estilo megaiate de viajar. 

O segundo dia amanhece
úmido e limpo na Ilha Gam. É quando uma praia se revela, em 
contraste com o emaranhado de selva que sobe rapidamente 
sobre uma cordilheira repleta de palmeiras. Uma porta que 
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Em sentido horário, a partir da 
página ao lado: luau em uma 
praia na Ilha Batanta; o chef 

Adrian Broadhead; um almoço 
com camarão cozido em dashi, 

tofu com sal e pimenta, satay de 
porco, macarrão de arroz, salada 

de repolho e rolinhos primavera de 
lagosta; e o salão do Deque 2.
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melhor contemplar o desfiladeiro de águas claras a bordo de 
caiaques, flutuando com a corrente até sermos levados de volta 
à baía rochosa. Árvores e arbustos se agarram a cada centíme-
tro de terra nos af loramentos de calcário até a linha da maré. 
Enquanto nosso grupo nada perto de uma rocha, duas águias-
-do-mar passam planando. 

Embora papagaios e caca-
tuas estejam sempre bradando nas árvores, a rainha de Raja 
Ampat é a esquiva ave-do-paraíso, espécie cujos machos são 
conhecidos por sua plumagem vermelha extravagante e sua pe-
culiar dança de acasalamento. Acordo antes das 5 da madru-
gada para fazer uma caminhada e ter “a chance” de ver algum 
desses pássaros, ainda com olhos sonolentos, mas assim que 
embarcamos na canoa do nosso guia local, Frits, a aventura co-
meça. Depois de navegar um braço de mar que adentra a selva, 
o barco desvia de afloramentos de coral e, por fim, aporta em 
uma doca. A curta caminhada que se segue não é brincadeira: 
vamos nos agarrando aos galhos das árvores em busca de apoio 
enquanto subimos. No meio do caminho, Frits subitamente esti-
ca o pescoço e começa a correr. Ninguém tenta acompanhar.

Minutos depois, no alto de um morro, encontramos o guia 
sentado em um banco improvisado, assobiando com os olhos 
postos na copa das árvores. O tataravô de Frits “chamou” pás-
saros para o naturalista britânico Alfred Wallace na década de 
1860, e essa habilidade foi passada de geração a geração desde 
então. Em pouco tempo, uma ave-do-paraíso voa para um ga-
lho acima de nós, inclina a cabeça algumas vezes e vai embora. 
Frits logo atrai outro macho, supostamente em busca da fêmea 
cujo assobio ouviu; como não a encontra, voa também. Lindo 
pássaro, mas não muito mais do que isso. 

Quando estamos prestes a ir embora, Frits chama mais dois 
machos, que se encaram. O olhar de Frits se intensifica e seu 
assobio se acelera. Um dos pássaros, então, abre lentamente 
suas asas, fazendo-as vibrar, volta sua cabeça para o chão e co-
meça a pular ritmicamente sobre suas patas enquanto balança 
as longas penas da cauda. 

“Dance, dance, ha ha”, Frits murmura com um aceno de 
cabeça. Os obturadores das câmeras disparam rapidamente. 
Ouvem-se alguns “uaus” e até uma risadinha. Observar esse 
espetáculo sabendo que os papuas viam as aves como fadas 
reencarnadas o torna ainda mais interessante.

As principais atrações de Raja Ampat causam impressões 
duradouras: a lagoa da Ilha Wayag e suas rochas semelhantes 
a cogumelos, que aparecem em quase todo canto; o recife de 
Cape Kri, recordista em número de espécies de peixes vistas 
em um mergulho; o Maze (Labirinto), um ponto de mergulho 
que cruza a Linha do Equador. Mas são as raias-jamanta bebês – 
que saltam da água e, depois de tentar em vão abrir suas barba-
tanas em forma de asas, dão com a barriga no mar – que tornam 
a paisagem de Wayag especialmente lúdica. É a precisão cirúr-
gica da mão de um coletor de pérolas ou o aceno subaquático 
de um mergulhador vindo de quem sabe a que distância que o 
surpreende durante a visita a um recife. E, no dia certo, é um 
encantador de pássaros sentado na selva, no mesmo lugar onde 
quatro gerações antes dele se sentaram, reunindo os espíritos 
de Raja Ampat na copa das árvores e os convidando a dançar.

Uma ave-do-paraíso 
macho e (à esquerda) 
o guia local Frits 
chamando por ela 
na Ilha Gam. 

Na página ao lado (em 
sentido horário, a par-
tir do alto, à esquerda): 
o divemaster Kaz, arroz 
frito no café da manhã, 
o diretor de cruzeiros 
Glenn Wappett e mer-
gulho em um recife de 
Raja Ampat.

47ABRIL |  MAIO 2020



(C
A

V
A

L
O

S
-M

A
R

IN
H

O
S

-A
N

Õ
E

S
) 

R
Y

A
N

 D
A

N
D

Y

As Ilhas Gam, Waigeo e a 

menos visitada Batanta apa-

recem com destaque nas ex-

pedições de oito dias da Aqua 

Expeditions a Raja Ampat 

com partida de Sorong (ida 

e volta). De abril a setembro, 

o Aqua Blu, para 30 passagei-

ros, concentra-se no Parque 
Nacional de Komodo, em 

cruzeiros de ida e volta que 

partem de Bali. Em outubro 

e novembro, dedica-se às 

Molucas (Ilhas das Especia-

rias), com partida de Ambon. 

Saídas para Raja Ampat: vá-

rias datas, de 12 de dezembro 

de 2020 a 13 de fevereiro de 

2021; a partir de US$ 7.525.

Mergulhadores podem ex-

plorar Raja Ampat em uma 

escuna para seis passagei-

ros com a Remote Lands.

Os charters privados de dez 

dias que partem de Sorong 

incluem caminhadas guia-
das pela selva, visitas a vila-

rejos, tempo para aproveitar 

a praia e escalas em Misool 

e nas Ilhas Boo. Saídas: de 

1 de outubro de 2020 a 30 

de maio de 2021; a partir 

de US$ 20.500 por pessoa 

(para duas pessoas) ou de 

US$ 8.500 por pessoa para 

grupos de seis.

Passe cinco dias em Raja 

Ampat a bordo do Crystal 

Endeavor, para 200 passa-

geiros, em uma viagem de 

17 dias entre Bali e Cairns, 

na Austrália. Esse navio 

de expedição da Crystal 
Cruises, o primeiro da com-

panhia, tem apenas dois 

meses de uso e oferece vá-

rias maneiras de apreciar a 

paisagem e o mundo mari-

nho – de snorkel, caiaque, 

helicóptero e submarino 
para sete pessoas. Saída: 

15 de outubro; a partir de 

US$ 16.499.

A Silversea circunda a Penín-

sula de Bird’s Head, na Papua 

Ocidental, em um cruzeiro de 

19 dias de Darwin, na Austrá-

lia, a Apra Harbor, em Guam. 

No Silver Explorer, para 144 

passageiros, os viajantes 

têm a possibilidade de mer-

gulhar nas baías de Triton 

e Cenderawasih em busca 

de cavalos-marinhos-anões 

nos jardins de coral e tentar 

nadar com tubarões-baleia. 

Saída: 21 de março de 2021; 

a partir de US$ 13.770.

Mergulhadores a bordo do 

Bellot, capacidade para 184 

passageiros, exploram reci-

fes em sete dos dez portos 

de escala durante o cruzeiro 

de 15 dias da Ponant, que vai 

de Darwin a Honiara, capital 

das Ilhas Salomão. História 

e cultura são o centro das 

atenções nas Ilhas Molucas 

e nas visitas aos nativos da 

Papua-Nova Guiné. Saída: 

4 de dezembro; a partir de 

US$ 12.600.

A Zegrahm Expeditions 
aborda a esquina oriental 

do Triângulo de Coral em 

uma viagem de 18 dias de 

Port Moresby, na Papua-

-Nova Guiné, até Port Vila, 

em Vanuatu. Destaques da 

viagem do Island Sky, para 

cem passageiros: snorkeling 

e mergulho nas Ilhas Salomão 

(incluindo a maior lagoa de 

água salgada do mundo), 

caminhadas em fontes ter-

mais e lagos de cratera e 

passeios em meio à nature-

za na maior ilha desabitada 

do Pacífico Sul, Tetepare. 

Saída: 10 de setembro; a 

partir de US$ 14.480.  

Pegue um snorkel, passe protetor solar e descubra 
o Triângulo de Coral

Pequenas maravi-
lhas: uma amostra 
da Atlas Pearl Farm 
e (abaixo) cavalos-
-marinhos-anões.

ENCONTRE O CLIQUE
Dicas de fotografia subaquática de Ryan Dandy, consultor 
de viagens Virtuoso, mergulhador ávido e fã de Raja Ampat

 A iluminação é especialmente importante debaixo d’água, 

pois os raios do sol desaparecem com a profundidade. Para 

fotos em grande-angular, acenda dois estrobos (flash subma-

rino) um pouco afastados do ponto de foco para evitar o apa-

recimento de pequenas partículas na água. Para fotos macro, 

posicione um ou dois flashes próximos à sua lente. 

 Conheça a vida selvagem e tenha respeito: cavalos-marinhos-

-anões não têm pálpebras – a exposição excessiva à luz do 

flash pode matá-los. Mover criaturas para obter um melhor 

ângulo ou tocar nelas na esperança de que olhem para a sua 

câmera também não é recomendável.   

 Perseguir um peixe geralmente resulta em uma foto de sua 

cauda. Mova-se devagar e o peixe chegará até você; quando 

o fizer, concentre-se em seus olhos para obter a melhor foto.   

 Leve duas câmeras, uma para a superfície e outra para os 

mergulhos: você não vai querer perder uma foto de baleia ou 

de golfinho enquanto estiver fora da água porque sua câmera 

está configurada para o modo submerso. E, quanto mais você 

a põe e a tira de uma caixa-estanque, maior é o risco de vaza-

mento, o que pode molhar a câmera. 

ENTRE DE CABECA
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Encontre seu lugar em 
Lofoten: uma cena do 
fiorde de Nordland.

O 
LO�GO
CAMI�HO
PARA
LOFOTE�
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Este arquipélago norueguês 
vale a viagem

POR CRAI BOWER
FOTOGRAFIA DE ULF SVANE
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CUBO PRATEADO DESPONTOU NA PAISAGEM QUANDO A ESTRADA   
contornou a Enseada de Sydalen. Ao me aproximar, presumi que fosse uma 
espécie de cabana; afinal, a Noruega rural é conhecida por hospedagens 
inovadoras. Eu estava errado – aquela era a escultura Sem Título (informal-

mente conhecida como O Box de Chuveiro), do artista americano Dan Graham, um espe-
lho curvo que reflete a água, as montanhas e quem estiver de pé diante dessa moldura de 
aço e vidro de 2,5 metros de altura.

Eu estava explorando o Arquipélago de Lofoten, em pleno Círculo Polar Ártico, no 
Condado de Nordland, na Noruega, onde os primeiros assentamentos humanos da-
tam de 5,5 mil anos atrás. A área abriga um mosaico de montanhas verdejantes, arte ao 
ar livre, vilas de pescadores e muita história. De fato, há apenas 37 anos, os arqueólogos 
desenterraram a maior casa de chefes viking já encontrada, a cerca de 30 minutos de 
carro de onde eu estava.

No extremo norte, apesar dos invernos sem luz solar, os moradores mantêm um dos 
maiores índices de felicidade do mundo. Um exemplo são as Bathing Angels (Anjos 
Banhistas), um grupo de mulheres que nada no Mar da Noruega todos os meses do ano – 
exceto em julho, quando “todo mundo nada” sob o sol do verão nas águas cuja tempera-
tura fica entre 7 e 15 graus, como uma das “anjas” me disse. Algo especial vem acontecendo
em Lofoten há mais de cinco milênios, e, inspirado pela recente onda de turismo no ar-
quipélago, eu decidi dar uma olhada. 

Para chegar a Lofoten, voei de Oslo até Bodø e depois embarquei em uma balsa para 
a travessia de seis horas até Moskenes, perto do extremo sudoeste do arquipélago. A 
operadora turística 50 Degrees North organizou meu roteiro e programou um en-
contro com Havard Lund, clarinetista de jazz e embaixador não oficial de Nordland, 
conhecido em toda a comunidade artística da Noruega por suas parcerias musicais 
e sua criatividade. “O mar é calmo por dentro, mas áspero por fora”, me disse ele. 
“Eu acho que isso vale também para os moradores.”

O verso da escultura 
Sem Título, de Dan 
Graham, em Lofoten.
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Parei em Stamsund, uma vila na base 

do Monte Steinetinden. Como muitas 

cidades costeiras de Lofoten, está repleta 

de casas de um vermelho intenso, antes 

ocupadas por pescadores de bacalhau e 

hoje disponíveis para locação. Um barman 

no restaurante Live Lofoten recomendou 

uma visita a Henningsvær, vila de pesca-

dores espalhada por várias ilhotas 1 hora 

a leste, que funciona como um centro de 

recreação ao ar livre e vila de artistas.

No Lofotr Vikingmuseum, em Borg, 

faixas de luz atravessavam um 

navio viking que flutuava, atracado, 

próximo dali. A Casa do Chefe, onde 

fica o museu, é uma réplica da que foi 

desenterrada durante as escavações 

na década de 1980. As exposições 

interativas transportam os visitantes para 

mil anos atrás, com demonstrações 

de culinária, costura e artesanato 

por parte de atores vestidos à moda 
da época (à direita), além de artefatos 

históricos (desculpe, Brunhilde, os 

capacetes viking não têm chifres) e 

outras oportunidades para adotar um 

estilo de vida viking. Alimentos nórdicos 

antigos, como sopa de peixe, caldo de 

carneiro, coxa de cordeiro e pão assado 

na lareira, são servidos na casa do chefe 

durante o almoço ou em festas noturnas 

à la viking, quando os atores cantam 

músicas tradicionais e compartilham 

fábulas de Nordland.

ABRIL |  MAIO 2020 53



Andando pelas ruas estreitas do 

porto de Henningsvær encontrei 

o Engelskmannsbrygga, estú-

dio de vários artistas, inclusive 

Cecilie Haaland (acima). Estava 

cheio de amostras de cerâmica 

branca; na varanda, um border 

collie dormia ao lado de um 

vaso com três margaridas. Na 

confeitaria Kafé Lysstøperiet, 

a vitrine brilhava com pães de 

canela, merengues, uma flores-

ta de bouchons com coco e tor-

tas de limão, chocolate e frutas 

vermelhas. Um grupo de jovens 

guias reunidos em torno da mesa 

compartilhada recebia orienta-

ção sobre como conduzir turis-

tas nas trilhas. 

A galeria Kavi Fac Ory 

(também conhecida como 

KaviarFactory), em 

Henningsvær, tem esse 

nome em razão das letras 

que sobraram do letreiro de 

uma antiga fábrica de caviar. 

Esse impressionante espaço 

de arte contemporânea de 

três andares montado pelos 

curadores Venke e Rolf Hoff, 

de Oslo, começou apoiando 

jovens artistas e acabou se 

tornando um destino inter-

nacional. Ai Weiwei já exibiu 

no local e Yoko Ono já foi 

uma artista residente.

Quando perguntei 
a Havard Lund o 

que ele aprecia em 
Lofoten, ele disse: 
“A luz que brilha 

sobre as montanhas 
sempre de um 

modo diferente e 
as praias, brancas 

e compridas.”

VIRTUOSO LIFE54



(M
A

P
A

) 
K

O
R

E
N

A
 B

O
L

D
IN

G
 S

IN
N

E
T

T

A jornada de sete dias da 

50 Degrees North propõe um 

roteiro autoguiado pelas Ilhas 
Lofoten. Pegue o voo de 90 

minutos de Oslo para Bodø, 

depois vá a Leknes, no centro 

do arquipélago, ou embarque 

em uma balsa para Stamsund. 

O clima durante a primavera e o 

outono pode rapidamente ficar 

frio e úmido; no verão, permane-

ce fresco sob o sol da meia-noite. 

Saída todos os dias de maio a se-

tembro; a partir de US$ 1.405, 

incluindo acomodações e alu-

guel de veículo.

A Lindblad Expeditions atra-

vessa as Ilhas Lofoten em um 

roteiro de 17 dias pela Norue-

ga, Islândia e Groenlândia. 

O cruzeiro, em parceria com 

a World Wildlife Fund, navega 

de Reykjavík a Tromsø no 

National Geographic Endurance, 

para 126 passageiros, lançado 

recentemente. O navio quebra-

-gelo tem todas as cabines volta-

das para fora e um spa a bordo. 

Saídas em 30 de abril e 29 de 

maio; a partir de US$ 19.420.

A aurora boreal é uma certeza 

ao norte do Círculo Polar Ártico, 

e a G Adventures leva os viajan-

tes para vê-la em um roteiro 

de inverno com sete dias de 

duração que parte de Tromsø. 

A viagem inclui trenós puxados 

por cães, visita a uma fazenda 

de renas e uma introdução à 

cultura do povo sami. Os clien-

tes também podem explorar 

uma vila pesqueira histórica 

no Arquipélago de Lofoten. 

Saídas em várias datas até 

14 de março de 2021; a partir 

de US$ 2.399.  

Um guia para as Ilhas Lofoten
EXTREMO NORTE

LOFOTEN

HENNINGSVÆR

SYDALEN

BORG

STAMSUND

LEKNES

MOSKENES

MAR DA
NORUEGA

BODØ
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A NOVA GERAÇÃO 
DO LUXO



DICA: San Diego é o lar de algumas das melhores comidas mexicanas do país – afinal, a fronteira fica 
a apenas 27 quilômetros do centro da cidade. Para uma experiência genuína, vá aos locais favoritos: 
Las Cuatro Milpas, Tacos El Gordo e El Indio. (F
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Compras em San Diego (em 
sentido horário, a partir do 
alto à esquerda): um cader-
no ilustrado da papelaria 
Sweet Paper, um patch 
da Ballast Point Brewing 
Company, canudos de aço 
inoxidável reutilizáveis da 
STRW Co., um adesivo da 
North Park Beer Co., floral 
de lavanda com infusão de 
CBD da Cordial Organics 
e uma vela feita à mão da 
loja de presentes Pigment.

Souvenir

Em San Diego, eu podia fazer 
o que quisesse. Acabara de 
completar 30 anos e estava 
na minha primeira viagem 
solo. Férias inteiras a meu 
critério. No primeiro dia, 
entrei em um restaurante 
à beira-mar com vista para 
La Jolla Cove, passei uma 
hora observando pessoas 
(e leões-marinhos) ao longo 
da praia e fiquei um tempo 
espiando a Sweet Paper, 
em La Jolla, e a Warwick’s, 
a mais antiga livraria fami-
liar dos Estados Unidos. No 
dia seguinte, aventurei-me 
em North Park, onde lojas 
ecléticas, cafeterias gourmet 
e cervejarias artesanais são 
perfeitas para um passeio. 
Meus amigos amantes da cer-
veja certamente apreciarão 
a praticidade de North Park: 
há mais de dez cervejarias e 
salas de degustação em um 
raio de apenas 3 quilômetros. 
Depois de uma tarde de com-
pras (não perca a Pigment, 
de presentes artesanais, e a 
Artelexia, de decoração em 
estilo mexicano), passei a 
noite saboreando meu cami-
nho entre goles de cerveja 
em locais como a North Park 
Beer Co. e a Modern Times 
Flavordome. Viajar sozinha? 
Um brinde a isso!  – Veronica 
Rosalez, designer gráfica

TEMPO PARA SI, VISTAS 
PARA O MAR E CERVEJA 
ARTESANAL NO SUL 
DA CALIFÓRNIA

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

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

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

Santorini, Grécia

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

A vida é curta.



Apenas o melhor

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

viagens: eles as aprimoram – com créditos para uso nos hotéis, 
upgrades de quarto cortesia e toques personalizados que 

tornam cada experiência excepcional. Encontre o consultor 
de viagens perfeito para você em virtuoso.com.


