60 roteiro

viagens

explorar
extremos

Chile, Patagônia
The Singular
O hotel The Singular faz jus
ao nome: fica praticamente
no fim do mundo, ao sul do
parque nacional de Torres del
Paine, região onde geleiras,
lagos e uma paisagem
sem igual se encontram. O
prédio, monumento histórico
nacional, foi erguido por
ingleses em 1915 para
abrigar o Frigorífico Bories e,
depois do restauro e retrofit
executados pelo escritório
do chileno Pedro Kovacic,
permite aos viajantes
conhecer um dos marcos do
desenvolvimento histórico
e econômico regional. Para
a imersão na exuberante
natureza local, é possível
explorar o parque, os fiordes
e lagos, além de percorrer as
montanhas a pé ou a cavalo.
O dia pode ser finalizado
apreciando o pôr do sol do
spa panorâmico do hotel e,
em seguida, no excelente
restaurante comandado por
Laurent Pasqualetto.
thesingular.com
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do círculo polar ártico à áfrica,
mapeamos os oito destinos mais
interessantes e nada óbvios do globo,
para não faltar inspiração em 2015

México, Punta de Mita
Imanta Resort
Na maior baía do oeste mexicano, o Imanta é um oásis
litorâneo com fauna e flora
preservadas, praias desertas
e topografia exuberante,
onde a integração entre a
natureza, as tradições locais
e a arquitetura se dá com
harmonia e graça. Poucas e
espaçosas casas pontuam
o amplo terreno, conferindo
aos hóspedes a sensação
de se estar na privacidade
e conforto de uma propriedade particular, mas com os
benefícios de um hotel Relais
& Chateaux. Os dias podem
ser recheados por esportes
clássicos como tênis e golf,
ou atividades imersivas como
as aquáticas, trekking e
cavalgadas. De dezembro a
abril é possível avistar baleias
jubarte no trecho de mar que
banha a costa do hotel.
imantaresorts.com

Suécia, lago do rio Råne
Aurora Safari Camp
Pertinho do Círculo
Polar Ártico, o safari camp
idealizado pelo fotógrafo e
explorador Fredrik Broman
é muito charmoso e tem
boa infraestrutura. O
conceito foi inspirado no
modelo tradicional africano
de imersão em paisagens
selvagens, adequado e
transposto para a região
gélida do norte do globo.
Uma experiência única para
quem gosta de se aventurar
em regiões pouco exploradas
pelo turismo tradicional, o
Aurora Safari Camp é o único
em clima subártico. A falta de
iluminação artificial rende um
enorme céu estrelado à noite
e grandes chances de ver as
luzes da aurora boreal. As
estruturas do acampamento
seguem o modelo de tradicionais moradas rurais sami
e mantêm uma temperatura
interna agradável, mesmo
no auge do inverno. Vale
explorar essa região de trenó
ou a pé, conhecer os fiordes
da Noruega e a paisagem
única do golfo de Bótnia.
aurorasafaricamp.com

Marrocos, Marrakech
La Sultana
Se hospedar no acolhedor La
Sultana é viver experiências
arquitetônicas, gastronômicas
e culturais autênticas, com os
mimos de uma propriedade
que é parte do Small Luxury
Hotels. Bem localizado, o
hotel fica dentro da cidade
murada erguida no século
12, na região conhecida por
acolher a primeira kasbah
(casa fortificada) dos sultões
de dinastias passadas; além
de estar ao lado das tumbas
dos Saadiens. É possível sair
a pé para explorar a praça e
mercado em Jemaa el-Fna,
palácios e marcos históricos.
Merece atenção a arquitetura
de casa típica – em que o
exterior é simples e as janelas
são voltadas para o pátio
interior central –, assim como
o terraço, o maior da região,
do qual se apreciam interessantes vistas da cidade.
lasultanahotels.com

Austrália, Grande
Barreira de Coral
Lizard Island
A Lizard Island é uma ilha
remota e preservada da
região da Grande Barreira de
Corais – patrimônio mundial
da humanidade e a maior
estrutura feita de organismos
vivos que pode ser vista do
espaço. O hotel homônimo,
há anos eleito entre os dez
melhores do mundo, será
reinaugurado em abril após
amplas reformas. São 24
praias virgens com oportunidades de atividades subaquáticas. A fauna terrestre e
marítima abundante faz com
que a cada mês exista algum
espetáculo natural: em junho
e julho as baleias jubarte
iniciam a sua migração
para águas mornas e, em
novembro, várias espécies
de tartarugas se reúnem nos
gramados das praias.
lizardisland.com.au
Arquipélago de São Tomé
e Príncipe, Ilhéu Bom Bom
Bom Bom Island Resort
Território autônomo, este
arquipélago sem fronteiras
terrestres fica na costa oeste
da África, próximo ao Gabão
e à Nigéria. Descoberto no
século 15 por navegadores
portugueses, se tornou
independente em 1975 e
mantém o português como
língua oficial. Quem elege
conhecer o ilhéu Bom Bom,
ao norte de Príncipe, no
Golfo da Guiné, está em
busca de simplicidade
com infraestrutura ecologicamente responsável,
tranquilidade absoluta e
natureza exuberante, onde
é possível avistar baleias e
tartarugas em meio à rica
fauna local. A estadia num
dos bangalôs do Bom Bom
Island Resort inclui conhecer
Santo António (considerada
a menor cidade do mundo) e
explorar a floresta intocada,
praias e pontos históricos,
além de apreciar festas locais
e boa gastronomia, que
mistura tradições africanas
com influências portuguesas.
bombomprincipe.com
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Indonésia, Bali
Alila Villas Uluwatu
Situadas na península de
Bukit, as vilas do Alila Villas
Uluwatu foram projetadas
no topo de um dramático
penhasco, com vistas
panorâmicas espetaculares
para o oceano Índico. Como
pequenos oásis particulares,
cada vila tem sua própria
piscina, uma cabana de praia
arejada e mordomo. Construído de forma sustentável
com materiais locais, com
volumes que valorizam tradições construtivas e design
balineses em harmonia com
linhas arquitetônicas puras, o
conjunto forma um agrupamento sereno que se integra
aos contornos da paisagem –
refúgio ideal para passar um
período contemplando o bem
viver e a natureza. As praias
de Uluwatu são conhecidas
tanto pela sua beleza natural
quanto pelas ondas ideais
para o surf. Não deixe de
visitar o Pura Luhur Uluwatu,
templo tradicional no topo de
um dos morros à beira-mar.
alilahotels.com/uluwatu

Tanzânia, Serengeti
Singita Sabora Tented Camp
Em uma locação remota,
o acampamento em estilo
tradicional do Singita Sabora
remete com nostalgia às
expedições dos anos 1920.
Bem posicionado para saídas
em safári, fica na rota de
migração de milhares de
gnus na reserva Grumeti, no
Serengeti, norte da Tanzânia.
A qualidade da estrutura e
dos serviços surpreende e
confirma o modelo exemplar
e premiado criado pelo grupo
Singita, especialista em
criar uma experiência muito
civilizada em plena natureza
selvagem – o que inclui
coleção de ótimos vinhos e
culinária exímia. Destaque
também para o Bush Spa,
que oferece tratamentos com
produtos feitos a partir de
ingredientes locais e tem uma
piscina imersa na paisagem.
singita.com

