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ESCÓCIA

À mesa
Cafe Royal Oyster Bar

O paraíso para o
tradicional esporte
Cerca de 80km separam Edimburgo da cidade de St. Andrews, que abriga o campo de golfe mais antigo do
mundo. Após conhecer o local, a dica é provar as peculiaridades da gastronomia do país, como o haggis

www.caferoyal.org.uk
Para comer ou beber, esse
restaurante de frutos do mar
clássico (que também serve
ótimos pratos de carne) conta
com um dos mais lindos bares
da cidade. Peça uma cerveja
ou um uísque e curta o Circle
Bar ou jante em grande estilo
no Oyster Bar, que fica ao
lado. Os cinéfilos vão
reconhecer o lugar do filme
Carruagens de Fogo.

Fishers
www.fishersbistros.co.uk
Há duas unidades desse
renomado restaurante: Fishers
Bistro, em Leith; e Fishers In
The City, em New Town. Ambos
servem frutos do mar em
ambientes informais.
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cidade de St. Andrews está
situada no condado de Fife,nolitoraldoMardoNorte, entre Edimburgo e Dundee. Com 15 mil habitantes, é
charmosa e com muitas histórias,
exibindo edificações que falam
de seu passado medieval, como a
catedral, o castelo e a universidade, a mais antiga do país, onde estudaram o príncipe William e a
duquesa Kate Middleton.
St. Andrews tem também restaurantes e pubs charmosos e
uma atraente rede hoteleira, com
destaque para o Old Course Hotel
— Golf Resort and SPA, decorado
pelo francês Jacques Garcia (criador de ambientes de hotéis míticos, como o La Mamounia, de
Marrakesh, no Marrocos) e localizado dentro do campo de golfe.
Aliás, o golfe tem a preferência
por esses lados. Aqueles que já
empunharam um taco e amam o
sofisticado esporte têm uma certeza: o mais célebre campo do mundo, o Old Course, está em St. Andrews, com pelo menos cinco séculos de história. O verde incrível,
o silêncio delicadamente quebrado pela brisa e a beleza natural,
com precisas intervenções do homem, parecem tramados para fazer das tacadas uma emoção palpável para quem consegue colocar
a bolinha nos famosos 18 buracos.
O esporte, segundo os adeptos, originou-se lá, considerado
o mais antigo percurso de golfe
do mundo e ainda em operação.
Um documento, de 1552, é o
que comprova o pioneirismo.
Nele, está escrito que a comunidade local poderia “criar coelhos, jogar futebol, golfe e outros passatempos”.

Halfway House

A

Competição
Assim ganhou a fama, que serviu, ao longo do tempo, para instituir e aprimorar as regras, como
os 18 buracos, institucionalizados
em 1764. Hoje, existem sete percursos públicos, sendo Old Course o mais notável por suas características históricas, sediando o
British Open a cada cinco anos.
É administrado pelo Royal and

www.halfwayhouseedinburgh.com
O menor pub de Edimburgo é
uma pequena surpresa que
serve pratos escoceses feitos
com ingredientes locais. O
Halfway House fica meio
escondido, bem perto da Royal
Mile, e vale a pena ir lá tomar
um uísque ou um prato
fumegante da famosa sopa
local, a cullen skink.

Martin Wishart
www.martin-wishart.co.uk
O requintado restaurante do
chef local Martin Wishart foi o
primeiro a receber uma estrela
no Guia Michelin. O uso de
ingredientes escoceses alia
sofisticação e simplicidade aos
pratos. Está situado no
Waterfront, no porto de Leigh.

The Tower

O Old Course é o campo pioneiro do golfe no mundo: documento dizia que a comunidade poderia usufruir do espaço para jogar e criar coelhos

Gastronomia
robusta

Como chegar
O voo de São Paulo para Londres
leva 12 horas. A British Airways e
a TAM têm voos diários para a
capital inglesa. Uma vez lá,
toma-se um a conexão aérea de
uma hora e meia para Aberdeen (ao
norte) ou para Edimburgo (ao sul).

Ancient Golf Club de St. Andrews.
A competição St. Andrews Golf
Week atrai golfistas de todo o
mundo desde 1974, entre eles
Sean Connery, o eterno 007, natural da Escócia. Tiger Woods, Nick Faldo, Seve Ballesteros, John
Daly e Old Tom Morris também
são jogadores frequentes. As aulas permitem aos visitantes aprimorar as tacadas, com destaque
para as sessões com os profissionais da Professional Golfers’ Association (PGA) Ken Stevely e Iain
Pender. Este ano, a competição
será realizada de 7 a 13 de abril e
de 20 a 26 de outubro. (JAS)

O haggis é vendido na região: estômago de carneiro recheado

A comida feita na Escócia é
naturalmente robusta, rica em
gordura e carnes, por causa do
frio, além da cevada, da aveia,
dos ovinos, dos frutos do mar e
dos peixes, como o salmão, o
arenque e o bacalhau. O prato típico da Escócia é o Haggis, estômago de carneiro recheado com
suas vísceras (pulmões, coração
e fígado picados e misturados
com aveia e farinha). Os ingredientes podem assustar aos “estômagos sensíveis”, mas, bem
preparado, mostra-se uma prato
saboroso, acompanhado por purê de batata e nabo. As sopas, como a scotch sink, de peixe com
badejo defumado e a carne de
veado ou faisão também são tradicionais. Há ainda o mingau
porridge feito com aveia. (JAS)

www.tower-restaurant.com
Fica no topo do edifício do
National Museum Of Scotland e
é um bom representante da
nova safra de restaurantes de
Edimburgo. Ótima vista e
preços razoáveis para almoços
com menu escocês moderno e
toques internacionais.

Onde ficar
» EM ST. ANDREWS
Old Course Hotel
www.oldcoursehotel.kohler.com
Próximo ao renomado campo
de golfe homônimo, o hotel tem
um vista privilegiada para o
amplo espaço verde que sedia
importantes jogos desse
esporte. A praia de West Sands
fica a poucos metros do
estabelecimento, assim como a
universidade mais antiga do
mundo. O local reúne a
elegância clássica no exterior e
o interior com toques
contemporâneos.

» EM EDIMBURGO
Tigerlily Hotel
www.tigerlilyedinburgh.co.uk
Eleito pela Conde Nast Traveller
como um dos 65 hotéis mais
legais do mundo, em 2012, o
estiloso hotel butique de luxo,
localizado em um dos bairros
mais elegantes da cidade, é
perfeito para passeios a pé,
além de ter um dos bares/
restaurantes mais badalados da
cidade. Os quartos e as suítes
requintadas exibem confortos
modernos como iPods précarregados, lareira, TVs de tela
plana, camas king size e lençóis
de algodão egípcio.
Nira Caledonia
www.niracaledonia.com
O hotel Nira Caledonia faz parte
do parte do seleto portfólio da
luxuosa Small Luxury Hotels
(SLH), combinando os serviços
de um hotel cinco estrelas com a
privacidade de uma casa,
marcada por acomodações
confortáveis e elegantes.
Localizada na graciosa Praça
Gloucester, a construção está a
apenas 10 minutos de
caminhada da famosa Princess
Street e do Castelo de
Edimburgo. Mas se a ideia é
explorar as Highlands ou
mesmo fazer um tour por uma
antiga destilaria de uísque, basta
solicitar à equipe de concierge
do hotel. A cozinha, ponto forte
da marca, prioriza ingredientes
regionais de fazendas e de
pequenas propriedades do
interior da Escócia.

O Old Course
Hotel: vista para
o gramado verde
e próximo às
atrações locais
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