pelo mundo

vamos fugir

Um investimento que não se
desvaloriza e um poderoso
veículo gerador de cultura:
viajar nos inspira. Bamboo
rastreou o globo do Canadá
à Nova Zelândia em busca
de experiências autênticas
e paisagens singulares. O
resultado são oito destinos
imperdíveis para incluir na
agenda de 2014.
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aproveite que o ano está só
começando para programar
as férias dos seus sonhos

Atacama, Chile
Alto Atacama Desert
Lodge & Spa

Skoura, Marrocos
Dar Ahlam
A caminho do deserto do
Saara, onde o Marrocos faz
fronteira com a Argélia, fica
o oásis de Skoura. Nele,
palmeiras, amendoeiras,
tamareiras e oliveiras centenárias permanecem férteis.
Uma estrada de terra sinuosa

No vale do Catarpe, aos pés
da encosta cor de terracota
Pukara de Quitor, fica o Alto
Atacama. Inspirado no estilo
arquitetônico dos milenários
povos altiplânicos (que
também pode ser visto no
vilarejo de San Pedro), ele foi
construído para ficar camuflado entre as montanhas.
O deserto mais alto e árido
do mundo se estende por
200 km e é conhecido pelos
vulcões, gêiseres, salares,
cânions e lagoas coloridas.
altoatacama.com

Terra Nova e Labrador
Fogo Island, Canadá
Fogo Island Inn
Rodeada por icebergs, a
Fogo Island foi batizada pelos
portugueses no século 16.
Recém-inaugurado, o hotel
Fogo Island Inn foi projetado
por Todd Saunders. Seus
volumes brancos, dispostos
em forma de X à beira-mar,
e os pilotis propositalmente
tortos ecoam a natureza
rochosa e intocada em que o
prédio se insere e que acolhe
através das enormes janelas.
O restaurante já é o terceiro
melhor do Canadá e os
interiores seguem o lema da
população local: “Tudo feito
à mão e nada comprado”.
fogoislandinn.ca

atravessa o vilarejo e se abre
em um belíssimo casbá –
palacete tradicional construído de taipa. Dar Ahlam, que
em árabe quer dizer “casa
dos sonhos”, é um Relais &
Chateaux dos mais belos.
Tudo ali é um sonho. Cada
refeição, impecavelmente
preparada com ingredientes
locais, é servida em um lugar
particular: no jardim ou nas
diferentes salas e terraços do
hotel. O cardápio de massagens é longo e o hamam é a
receita perfeita para uma boa
noite de sono. Visite também
o casbá de Ait Ben Haddou,
mantido pela Unesco, e se
aventure a dormir uma noite
no deserto, em uma tenda
bem equipada para poucos
botarem defeito.
maisondesreves.com

Dolomitas, Itália
San Lorenzo Mountain Lodge
Stefano Barbini, ex-CEO
da grife Escada, e sua
mulher, Giorgia Perrone,
herdeira da tradicional casa
italiana de seu sobrenome,
abandonaram o lifestyle jetset
do circuito da moda para se
refugiarem em um charmoso
chalé do século 16 escondido
no vale de Pusteria. O San
Lorenzo Mountain Lodge
é um destino singular, com
vistas panorâmicas para
a paisagem alpina das
Dolomitas. Pequenos grupos
de amigos e famílias podem
desfrutar da natureza, do dia
a dia simples e se hospedar
com o casal. Giorgia é
uma exímia anfitriã e chef,
e Stefano, que conhece a
região como a palma de
sua mão, adora organizar
atividades para os hóspedes:
ski safaris, torneios de golfe
e biatlon estão na lista. Faça
também degustações em
sua adega, onde ele guarda
tesouros pouco conhecidos
da produção regional.
sanlorenzomountainlodge.com
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‘viajar nos torna mais modestos.
enxergamos o pequeno lugar
que ocupamos no mundo’

Coleção

gustave flaubert

A nova coleção da ENTREPOSTO é composta por
estampas e cores inspiradas pela região litorânea de Nova York.
Visite entreposto.com.br/revendas para encontrar nossos
tecidos exclusivos em todo o país.

Rajastão, Índia
Lakshman Sagar
Localizado no Rajastão,
o Lakshman Sagar é uma
proposta única na região
reconhecida pelos palácios,
fortes e suntuosos hotéis
de grandes redes. A antiga
estância usada por famílias
nobres indianas e emissários
ingleses durante a temporada
de caça no século 19 se
transformou no charmoso
hotel que prima pelo
resgate da história e tradições
indianas. No projeto sustentável, tudo – da revitalização
da construção aos interiores
– foi feito com materiais
extraídos do próprio terreno
e inspirados no estilo de vida
dos vilarejos que o rodeiam.
No restaurante, o cardápio
traz receitas da época áurea e
ainda é possível fazer safáris
no Todgarh-Rawali Wildlife
Sanctuary, trekking ou visitar
monumentos históricos.
sewara.com

Bogawantalawa, Sri Lanka
Ceylon Tea Trails

Kaikoura, Nova Zelândia
Hapuku Lodge & Tree Houses

A 1.250 metros de altura, em
uma plantação de chá histórica que é vizinha às reservas
ambientais Central Highlands,
fica o único Relais & Chateaux do Sri Lanka. Quatro
casas coloniais restauradas
estão espalhadas pelo Ceylon
Tea Trails e servem de base
aos visitantes que passam os
dias explorando os parques
a pé ou de bike ou fazendo
rafting pelos rios. Aproveite os
mimos do hotel e acompanhe

Kaikoura, na Nova Zelândia, é
famosa pela exuberante fauna
marinha e paisagem idílica
entre o oceano Pacífico e
as altas montanhas homônimas. A fazenda Hapuku,
reconhecida pela criação de
um premiado rebanho de
veados-vermelhos, conta
com um hotel e acomodações nada usuais: as casas
nas árvores, a dez metros do
chão, exploram ao máximo
a integração com a natureza
e as vistas panorâmicas sem
perder de vista o conforto e
os mimos contemporâneos.
Pela região, a oferta de atividades é múltipla: observar as
majestosas baleias cachalote
em qualquer época do ano,
nadar com golfinhos e focas,
remar, praticar golfe, ski ou
surfe, além de poder degustar
vinhos locais e sobrevoar a
costa de helicóptero.
hapukulodge.com

as lições de experts em chá:
da plantação e colheita à
criação e degustação de
diferentes blends da bebida,
usada até nos tratamentos
especiais do famoso spa.
teatrails.com

Deserto de Gobi, Mongólia
Three Camel Lodge
Em uma fatia do deserto de
Gobi, no sul da Mongólia,
a topografia selvagem
formada pelas montanhas
Atlai esconde sítios com
desenhos rupestres e fósseis
de dinossauros, além de
uma fauna rara que inclui os
camelos bactrianos – que dão
nome ao Three Camel Lodge.
Premiado internacionalmente,
sustentável e fincado no meio
do deserto, o hotel é a melhor
forma de explorar a região.
Hospede-se nos tradicionais
gers (“cabanas” de madeira
e feltro) e vivencie um pouco
da cultura nômade local.
Programe-se para visitar
o destino entre fevereiro e
março, quando acontece
o Festival de Mil Camelos,
criado pelo lodge para
perpetuar a cultura dali.
threecamellodge.com
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