Viagem

especial norte da itália

É impossível falar
desta região da Itália
sem recorrer aos
superlativos. Aqui está
a maior concentração
de estrelas Michelin da
Europa e hotéis cujos
serviços vão muito além
da sofisticação. Conheça
sete pérolas incrustadas
logo abaixo da Áustria e
da Suíça e que muitos
desconhecem
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E

nquanto os brasileiros concentram sua
atenção em destinos de luxo como Monte
Carlo, Punta Del Este e Saint Tropez, outros
lugares não menos encantadores e sofisticados
dão sopa por aí – e com a vantagem de oferecerem mais privacidade e sossego do que as rotas
óbvias. É o caso do norte da Itália, onde os serviços
oferecidos unem o inigualável padrão suíço com a
gastronomia italiana.
Ainda que o País da Bota esteja no mainstream
europeu, há trechos bem pouco conhecidos pelos
turistas tupiniquins. Não estranhe, portanto, se você
nunca tiver ouvido falar nas Dolomitas. A região,
logo abaixo da Áustria e da Suíça, foi considerada
Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco
em 2009, é formada por 1.200 km de Alpes montanhosos e se estende entre as províncias de Bellu-

no, Bolzano, Trento, Údine e Pordenone.
Explorar esse território pode surpreender os mais
desavisados, já que esconde, além de paisagens
belíssimas, opções de restaurantes estrelados e
hotelaria de qualidade que vão muito além do ostensivo. São estabelecimentos reservados para quem
busca por serviços personalizados e não abre mão
do alto padrão.
Para se ter uma ideia, só nas Dolomitas há cinco
estrelas Michelin, a maior “constelação” em menor
espaço geográfico dentro da Europa. Mas não para
por aí: até mesmo as cidades mais populares da região norte, e que costumam estar sempre cheias,
como Veneza e Toscana, guardam espaços especiais para quem busca exclusividade. Conheça nas
próximas páginas o que há de inusitado neste pedaço da Itália, sem perder o lifestyle.
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Hotel & SPA Rosa Alpina, nas Dolomitas
Duas das cinco estrelas Michelin presentes nas Dolomitas pertencem ao renomado restaurante St. Hubertus, do hotel Rosa Alpina. O chef Norbert Niederkofler é
quem prepara receitas de sucesso como o risoto de pinhão ao alho e óleo. Além deste, o hotel abriga mais três
excelentes estabelecimentos gastronômicos, entre
jardins, terraços e acomodações do mais alto padrão
voltadas para os bosques e as montanhas.
Membro da rede Relais & Chateux, o Hotel & SPA
Rosa Alpina está localizado na vila de San Cassiano,

San Lorenzo Mountain Lodge, nas Dolomitas
O que separa o território da Suíça, Áustria e Itália é uma
simples linha imaginária, criada por meio de acordos diplomáticos. Mas a natureza desconhece essas fronteiras e ultrapassa seus limites, levando o cenário montanhoso, bastante típico da Suíça, até Dolomitas. É por ali,
entre picos nevados e vales floridos, que se encontra
o San Lorenzo Mountain Lodge. Aberto em 2010 pelo
celebrado casal Georgia Brioni e Stefano Barnini – ambos do ramo da moda e membros do alto escalão da
grife italiana ESCADA – o estabelecimento aposta no
clima intimista elevado ao extremo.
Imagine ser recepcionado pelos próprios donos, comer a comida que eles mesmos cozinham e passear
com eles pelas vinícolas da região como se fossem velhos amigos. Assim funciona o chalé de 300 m² e apenas quatro quartos, onde sofisticação e simplicidade
convivem em perfeita harmonia. O San Lorenzo Mountain Lodge possui ambientes aconchegantes com
lareira, três suítes e um aposento para famílias. A propriedade conta com um heliporto, além de disponibilizar
aluguel de transfers entre o hotel e o aeroporto e para
passeios. www.sanlorenzomountainlodge.com
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de 800 habitantes e a 1,5 mil metros de altitude. Com
mais de 70 anos de tradição, o local se tornou referência do turismo nas Dolomitas. As suítes, de inspiração
moderna, contam com camas king size e edredons
de pena de ganso, enquanto os chalés-lofts oferecem
clima aconchegante graças às lareiras e sacadas espaçosas. Mas o Rosa Alpina guarda na manga seu
maior trunfo: dois chalés isolados nas montanhas, a
dois mil metros de altitude, para quem faz questão de
total privacidade. www.rosalpina.it

L’andanna, na Toscana
Não é preciso experimentar nenhum dos pratos para
saber que a comida do L’Andanna é do mais alto nível. A
explicação é simples: Alain Ducasse, chef reconhecido
internacionalmente, é um dos sócios do hotel. O francês concretizou seu amor pela Itália oferecendo aos
turistas uma hospedagem inspirada no Mediterrâneo,
localizada no coração da Toscana.
Membro da associação Leading Hotels of the World,
o estabelecimento não carrega um visual ostensivo,
mas deixa clara a proposta de que “menos é mais”. E o
conforto somado ao serviço de qualidade é garantia de
uma estadia inesquecível.
O hotel, que dispõe de 33 quartos e suítes, está localizado a poucos quilômetros da vila de Castiglione, dentro dos 500 hectares de La Badiola. Há ainda um SPA
gourmand, uma verdadeira trattoria toscana, e campo
de golfe. Tudo isso inserido no cenário natural que combina seu charme com sua história: a construção que
hoje abriga o hotel foi uma das Vilas Médici e recebeu o
Duque Leopoldo II e sua corte durante uma temporada
de verão. www.andana.it
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Villa F, em Veneza
Quem assistiu ao filme O Turista, estrelado por Angelina Jolie e Johnny Depp, talvez já conheça um dos
aposentos dessa majestosa construção veneziana.
O local serviu de cenário para a gravação da cena final do longa hollywoodiano, lançado em 2010. Antes
disso, num passado mais distante, foi residência de
nobres e mais tarde usada como pensão para pintores, escritores e artistas.
Pertencente ao mesmo grupo que o Il Palazzo, o Villa
F também ocupa um endereço privilegiado, do outro
lado do canal. A estrutura do século 16 foi inteiramente
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renovada e abriga 11 residências com jardins privativos.
A decoração, entretanto, é diferente do hotel vizinho e
privilegia a simplicidade e o aconchego, mas sem perder o charme. No Villa F se experimenta o verdadeiro
lifestyle de um veneziano, com a excelência em serviços de uma coleção tradicional de hotéis locais.
As acomodações, que levam nomes de pedras preciosas, ainda contam com serviço de mordomo. Do
lado de fora, um jardim de mais de 12 mil m² dispõe de
piscina e serve de locação para casamentos.
www.villafvenezia.com

L’Albereta, em Franciacorta

Il Palazzo, em Veneza

Situado no topo da colina de Bellavista, em Franciacorta, e a poucos minutos do Lago de Iseo, o L’Albereta
é outro paraíso distante das principais rotas turísticas.
Membro do Relais & Chateaux, o hotel é rodeado por
vegetação, permitindo contato com a natureza.
O comprometimento com o bem-estar e a alta gastronomia fica claro graças ao SPA Espace Vitalité Henri Chenot e ao restaurante Gualtiero Marchesi. A localização central, no coração da Lombardia, a menos de
uma hora de Milão e das principais cidades do norte
da Itália, também faz do L’Albereta um local ideal para
reuniões e eventos, capaz de acomodar cerimônias e
recepções em grande estilo.
Ao todo são 57 quartos, incluindo nove suítes e nove
suítes júnior, cada qual com uma decoração diferente,
mas todas com igual conforto. Uma lareira em cada
cômodo torna a experiência ainda mais aconchegante e faz os hóspedes se sentirem em casa. Já as
varandas e terraços se estendem entre os vinhedos
– de onde saem vinhos de excelente qualidade – e os
jardins de magnólias. www.albereta.it

O nome pode soar pomposo, mas está longe de ser
um exagero. O Il Palazzo é de fato um palacete do século 18 – e, ainda por cima, de localização invejável – a
poucos metros da Piazza San Marco, no centro.
O hotel preservou o estilo clássico veneziano, repleto de ambientes adornados com lustres de cristal
Baccarat, espelhos, pisos de mármore, mosaicos e
móveis entalhados. As 72 acomodações seguem a
mesma linha decorativa, com estofados e papéis de
parede que ornam entre si, e oferecem total conforto
e serviços exclusivos. A propriedade foi erguida justamente com a finalidade de receber hóspedes e, por
isso, é muito bem estruturada.
Um barco particular do grupo The BAUERs fica à disposição dos clientes, de modo que eles podem fazer
a curta travessia entre o coração de Veneza e a ilha de
Giudecca sempre que desejarem.
www.ilpalazzovenezia.com

setembro 2013

Casta Diva Resort & SPA, no Lago de Como
Estrelas como George Clooney e Madonna passaram
por lá e aprovaram. Esse é o CastaDiva Resort & SPA,
estabelecimento membro da Small Luxury Hotels of
the World, e cujo nome já revela que exala puro romantismo: trata-se de uma referência à Giuditta Pasta, musa do compositor italiano Vincenzo Bellini que ali
viveu por certo período. O músico dedicou a ela a ária
“Casta Diva”, parte de sua obra mais famosa, a ópera
Norma, de 1831.
Localizado às margens do Lago de Como e rodeado pelos Alpes, a 45 minutos de Milão, o hotel abriga
nove encantadoras vilas. Ler um livro nos jardins à

beira do lago, caminhar em meio a belezas singulares e fazer um passeio de barco são prazeres que
Como garante o ano todo. No ver´ão, os esportes
aquáticos, como wakeboard, windsurfe e kitesurfe,
também fazem a diversão dos hóspedes. Há ainda
uma piscina flutuante sobre o lago. Já o momento
de relaxar é no SPA de 1,3 mil m², que oferece quatro
exclusivas suítes com os temas “água, terra, fogo e
ar”, para tratamentos à base de óleos naturais e microminerais provenientes da macieira, que ajudam a
restaurar o equilíbrio e o bem-estar.
www.castadivaresort.com

Aventure-se pelos Alpes
Se hospedar em algum destes hotéis ao norte da
Itália significa também ter a chance de explorar a
região e desfrutar do que ela tem de melhor para
oferecer. A Dolomite Mountains (representada no
Brasil pela agência TL Portfolio) oferece experiências personalizadas, como trekking, escalada, ski
safari, rota gourmet, entre outras.
Um dos roteiros disponíveis oferece uma semana
nas Dolomitas, onde os participantes combinam o
trekking com a escalada pela Via Ferrata, uma antiga trilha criada pelos soldados austríacos da Primeira Guerra para atravessar as montanhas.
A aventura se divide em três noites em um hotel
na vila de Corvara, e outras três em refúgios pelas
montanhas. É só montar seu roteiro e desbravar
os Alpes. www.dolomitemountains.com
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A MÚSICA
NO SEU
MELHOR
MOMENTO.
Os artistas nacionais
e internacionais que
você mais gosta
em uma seleção com
seus melhores hits.
Sintonize a Iguatemi
Prime 92,5 FM e ouça só
o melhor da música.
facebook.com/radioiguatemiprime

