Destinos Imperdíveis

África do Sul

Luxo na Selva Africana
São espaços dos sonhos,
deslumbrantes, em três lugares
perfeitos da África do Sul. Os hotéis
boutique da Royal Portfolio – o
Royal Melawane, em plena selva
africana, o Birkenhead House, entre
as melhores praias da cidade de
Hermanus e o La Residence, na
capital gourmet Franschoek – trazem
luxo e requinte, associado a um
conceito não tão novo, mas nem por
isso menos charmoso. O de
transformar casas de veraneios em
hotéis e proporcionar aos hóspedes o
máximo de exclusividade, com um
tom caloroso que faz com que a
estadia fique parecendo uma
temporada na casa dos melhores
amigos, mas com intimidade, design
maravilhoso e serviço personalizado.
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A ideia foi da empresária Liz Biden
que, depois do casamento dos filhos e
de vender sua parte na luxuosa cadeia
de lojas de roupas, a Jenny Button,
resolveu transformar suas
propriedades para que amigos e
familiares pudessem usufruí-las.
Logicamente, o negócio se ampliou, e

muito, e, atualmente,
ficar hospedado é uma
experiência fascinante.
Liz cuidou
pessoalmente da
decoração dos três hotéis
que têm identidades
próprias e peças originais
incríveis. Ela diz que
acha interessante e adora
misturar o moderno e o
antigo. Cores fortes e
vibrantes traduzem bem a
personalidade da empresária, que não
tem medo de ousar. São tantas peças
interessantes que surge a curiosidade
de saber como são feitas as escolhas.
Ela confessa que quando adora uma
peça, não pensa em não ficar com a
obra. Por isso mantém um armazém

para guardar várias delas até chegar o
momento certo de inseri-las nos
ambientes dos hotéis. “Quando há
uma peça linda, e de qualidade, ela
sempre terá um destino ou uso em
algum momento”, diz.
Para começar, nada como o
sofisticado Birkenhead House,
localizado em uma falésia na praia de
Hermanus, na chamada África Austral
– onde ocorre o encontro entre os
oceanos Índico e Atlântico. A
propriedade clássica, em tons claros, é
perfeita. São 11 suítes de luxo e mais
uma vila. Como se não bastasse a
beleza do local, ele fica situado em
uma praia em que é possível observar
a migração das baleias-francas austrais.
A região é considerada a melhor do
mundo para a observação desses
animais fantásticos. O melhor, se você
quiser observar de longe, ótimo. Se
não, o concierge providencia um
barco para vê-las de pertinho. Aliás, a

escolha de Hermanus é perfeita –
conheça a cidade que, de um lado tem
o mar e, do outro, montanha, pode
render ainda belas surpresas. É um dos
poucos lugares do mundo em que se
pode ver pinguins, leões-marinhos e
tubarões brancos – no caso desses
últimos é possível fazer um mergulho
com eles, logicamente protegido por
uma gaiola de ferro.
Em outra cidade apaixonante,
Franschoek, o canto francês da África
do Sul, está o La Residence. Na

entrada, um enorme lustre indiano e
um arranjo maravilhoso de flores são o
que mais chamam atenção, mas logo
que você conhecer as 11 suítes, todas
decoradas com antiguidades, belos
tapetes persas, tecidos requintados,
murais orientais, também ficará
extasiado. Para quem quer mais
intimidade, o hotel oferece ainda
cinco vilas. Cada suíte tem sua própria
varanda privada, com vista para as
vinícolas do La Residence – aliás, não
deixe de experimentar os vinhos
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toda a biodiversidade da região é
exuberante e de uma beleza
espetacular. O último passeio do dia
reserva momentos deliciosos, além
dos animais, vale uma paradinha em
plena selva para um lanche soberbo.
E, enquanto você espera o encontro
com a natureza selvagem, não faltam
opções como o SPA, as piscinas que
estão voltadas para a selva, mas num
nível acima da mata e que podem
proporcionar a grata surpresa de

elefantes fazerem companhia a você. E
ainda tem passeios de balões, safáris a
cavalo, voos de helicópteros e até jogos
de golfe.Tudo tendo como cenário as
redondezas do Parque Kruger que,
pode acreditar, vai deixá-lo
maravilhado com tamanha beleza.
—eliana fonseca
www.theroyalportfolio.com
*A repórter viajou a convite da South African Airways e da
Journey Beyond

a c i m a : Ma r t i n H a r v e y

produzidos pela casa.
Por falar na bebida, aproveite para
visitar a região, que tem vinícolas
premiadas, cozinha soberba e
hospitalidade inesquecível. E se, no
final do dia, quiser um jantar especial
no La Residence, basta solicitar ao
chef, que prepara um menu exclusivo
para o hóspede.
Na região do Parque Nacional
Kruger, maior área de conservação da
vida selvagem da África do Sul, está o
Royal Melawane. O hotel,
considerado um dos melhores lodges
do país, tem várias opções, desde seis
suítes num mesmo local. Duas das
suítes, a Royal e a Melawane, podem
abrigar até quatro pessoas; há ainda
uma vila, a África House. E muito
luxo, em plena selva. Logicamente, os
safáris, que podem ocorrer pela
manhã e no final da tarde, são a
grande atração. Os melhores rangers e
trackers da África foram contratados
para que, logo nas primeiras
experiências, o hóspede veja a grande
atração, os chamados “big Five” – leão,
leopardo, búfalo, elefante e
rinoceronte. Não só os grandes, mas

