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FAZENDA PONTE ALTA

Localizada no município Barra do Piraí (RJ), a 
Fazenda Ponte Alta foi fundada em 1807 por José 
Luís Gomes, o Barão de Mambucaba. Tombada 
pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, faz 
parte do roteiro turístico Vale do Café e tem como 
atração o festejado Sarau Getúlio Vargas - "Gegê 
na Ponte Alta, um Sarau Musical" - inspirado na 
década de 50. A festividade também presta home-
nagem ao ex-presidente brasileiro, pois seus 
últimos aniversários foram comemorados no local. 

Av. Silas Pereira da Mota, 880
Barra do Piraí – RJ
Tels. +55 24 24454800 | +55 24 24454955
http://www.pontealta.com.br
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EDITOR’S NOTE

PUBLISHER E EDITOR

REFÚGIO NO CAMPO
O ‘NOVO NORMAL’ APOSTA NO TURISMO DE RECLUSÃO, 

COM INTERAÇÃO DE LAZER AO AR LIVRE

Com a retomada gradual das atividades turísticas no país, não é 
difícil perceber que o maior desafio é convencer o turista com 
o que está sendo chamado de ‘Novo Normal’, diante de uma 

flexibilização que determina ao viajante se submeter às novas regras de 
conduta, como distanciamento físico, uso obrigatório de máscaras em 
trânsito nos aeroportos e medidas de segurança impostas pelos orgãos 
governamentais ao setor hoteleiro, por exemplo, que limita o convívio 
social, reduz sua capacidade de acomodação e supre acesso às áreas e 
atividades de lazer do hotel, ou seja, determinações pouco atraentes para 
quem sai de casa em busca de diversão. 

As pessoas viajam para agregar novas experiências, de cultura, lazer e 
gastronomia, mas a exposição física no momento é um inimigo iminente. 
Será que neste período de incertezas, o ‘Novo Viajante’ vai sucumbir a um 
turismo que tem pouco a oferecer ou talvez preferir um lazer mais recluso, 
alugando uma casa em uma praia isolada no sul da Bahia ou respirar o 
orvalho matinal de um cabana nas montanhas? Estamos falando de Turismo 
de Reclusão? Sem dúvida, realidade inquestionável que motivou a revista 
VL - Viagem + Luxo a pautar esta edição em busca de destinos ausentes 
de aglomeração e que podem ser alcançados com condução própria, on 
the road, fast travel bate-volta para servir como um ensaio para os viajantes 
reconquistarem a confiança por destinos além-mar, sem abrir mão da 
segurança e da saúde de seus familiares.

Na palheta multicolorida desta edição, por nós batizada de Refúgio 
no Campo,  estivemos conferindo as atrações hoteleiras do Vale do Café, 
região pouco explorada turísticamente no Vale do Paraíba, que compreende 
cidades fluminenses do estado do Rio de Janeiro, com suas majestosas 
fazendas imperiais erguidas no período áureo do ciclo do café brasileiro, 
hoje conciliando suas atividades operacionais com sofisticado e luxuoso 
sistema de hospedagem, recepção e lazer. 

Como reação aos refletos negativos gerados pela pandemia do novo 
coronavírus, o Movimento Supera Turismo Brasil nasceu graças à iniciativa 
voluntária do trade turístico para retomar as atividades num segmento que 
representa para o PIB nacional um porcentuação de aproximadamente 11%. 
Para falar mais sobre o assunto, juntamente com as propostas e ações futuras 
do Movimento, as considerações da CEO da Pomptur, Marina Figueiredo. Num 
mutirão louvável para recuperar o prazer de viajar sem medo, a classe se une 
em busca da tão sonhada normalidade. Se é por falta de incentivo, faço minhas 
as palavras do poeta Mário Quintana, “Viajar é mudar a roupa da alma”.  
 



With the gradual resumption of tourist 
activities in the country, it is not difficult 
to realize that the biggest challenge 

is to convince tourists as what is being called the 
‘new normal’, in view of a flexibility that determines 
the traveler to submit to the new rules of conduct, 
such as physical distance, mandatory use of masks 
in transit at airports and security measures imposed 
by the hotel sector, for example, which limits social 
interaction, reduces its accommodation capacity 
and provides access to the hotel’s leisure areas and 
activities, that is, unattractive determinations for 
those who leave home looking for fun.

People travel to add new experiences, culture, 
leisure and gastronomy, but physical exposure 
at the moment is an imminent enemy. Could it 
be that in this period of uncertainty, the ‘New 
Traveler’ will succumb to tourism that has little to 
offer or perhaps prefer a more secluded leisure, 
renting a house on a secluded beach in southern 
Bahia or breathing the morning dew of a house 
in the mountains? Are we talking about Solitary 
Tourism? Undoubtedly, an unquestionable reality 
that motivated the VL - Viagem + Luxo magazine 
to guide this edition in search of destinations absent 
from agglomeration and that can be reached with 
self-driving, on the road, fast travel beats back 
to serve as an essay for the travelers to regain 

ENGLISH TEXT

REFUGE IN THE 
COUNTRYSIDE

confidence in destinations overseas, without giving up 
the safety and health of their families.

In the multicolored palette of this edition, which we 
call Refúgio no Campo, we have been checking out the 
hotel attractions of Vale do Café, a region that is not 
very touristy in the Paraíba Valley, which comprises the 
brazilian states of São Paulo, Rio de Janeiro and Minas 
Gerais, with its majestic imperial farms built in the 
heyday of the brazilian coffee cycle, today combining its 
operational activities with sophisticated and luxurious 
accommodation and leisure systems.

As a reaction to the negative reflexes generated 
by the coronavirus pandemic, the Movimento Supera 
Turismo Brasil was born thanks to the voluntary 
initiative of the tourist trade to resume activities in a 
segment that represents a percentage of approximately 
11% for the national PIB. To talk more about the subject, 
together with the Movement’s proposals and future 
actions, the considerations of Pomptur’s CEO, Mônica 
Figueiredo. In a commendable task force to recover 
the pleasure of traveling without fear, the class unites 
in search of the dreamed of normality. In the words of 
the poetic Mário Quintana, “To travel is to change the 
clothes of the soul”.

Relax no Resort Magnífico 
(Monte Verde - MG) 
Relax at the Resort Magnífico 
(Monte Verde - MG)

LV
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FAZENDA UNIÃO
nMembro da Associação de Hotéis Roteiro do Charme, 
o local ganhou o selo Travel Choice 2020 conferido pelo 
Tripadvisor que incluiu a Fazenda União no seleto grupo 

dos melhores hotéis do mundo

FAZENDA SÃO LUIZ DA BOA SORTE
nPrimor do século XIX em plena magnitude, o local 

ganhou uma restauração meticulosa, tocada em 
diferentes fases para proporcionar aos hóspedes uma 
volta ao passado, nos tempos áureos do ciclo do café  

14

CAPA
nCafé da manhã na Fazenda União. 

Foto: Divulgação

LV
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FAZENDA SANTA VITÓRIA
nEnvolta entre as belezas naturais da Serra da 

Mantiqueira, a fazenda assume uma nova vocação com 
o serviço de hospedagem, ao abrir suas portas àqueles 

que valorizam a simplicidade e o conforto

FAZENDA VISTA ALEGRE
nNem pousada, nem hotel-fazenda. Em uma iniciativa 
inédita no Vale do Café, o local recebe Guest House, um 

conceito novo de hospedagem, ideal para quem busca uma 
viagem histórica em harmonia com a natureza
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FUSO HORÁRIO

BELIZE: O país dispõe apenas de 
280 km de comprimento e 100 km de 
largura. Apesar de ser muito pequeno 
em dimensões, Belize é enorme em 
riquezas naturais. Possui a segunda 

EM BUSCA DO BLUE HOLE

barreira de coral mais importante 
do mundo, águas cristalinas, uma 
densa floresta tropical, templos maias 
intactos e impressionantes cavernas 
com vestígios arqueológicos a serem 

descobertos. Belize oferece cultura, 
aventura, bem-estar e excelente 
gastronomia. Confira algumas 
curiosidades da região: 
- Único país de língua inglesa na 
América Central;
- A maioria dos belizenses é trilíngue, 
os quais falam crioulo belizenho, 
espanhol e inglês;
- A construção mais alta é uma 
pirâmide maia;
- Lar do segundo maior recife de 
barreira do mundo, reconhecido como 
Patrimônio Mundial e rico em vida 
marinha;
- Endereço do maior buraco do 
mundo, o Blue Hole, reconhecido 
como um dos melhores locais para 
mergulho;
- Possui mais de 300 espécies de 
pássaros, sendo um importante 
destino de observação de aves;
- É possível pagamento em dólares 
americanos, em qualquer lugar e a 
qualquer momento.

WEEK CHARTER: Quer viajar sem correr o 
risco de enfrentar ambientes fechados e muita 
aglomeração de pessoas? A Nautal, marketplace 
que conecta proprietários de embarcações a 
viajantes em busca de experiências marítimas, 
apresenta uma solução bem divertida em 
tempos de isolamento social. A empresa está 
oferecendo um serviço conhecido fora do país 
como Week Charter, que nada mais é que alugar 
uma embarcação por uma semana, ou mais, 

DIVERSÃO EM ALTO-MAR
com direito a tudo que um hotel oferece, mas 
em alto-mar. “Com um barco você viaja para 
lugares incríveis, conhece belas paisagens 
e foge da aglomeração das praias. Além de 
seguir com as medidas de distanciamento 
social, é possível ter a experiência de estar em 
alto mar em família, aproveitar dias tranquilos 
e de maneira bastante segura”, comenta o 
empresário da Nautal, Octavi Uyà. Para alugar, 
acesse http://www.nautal.com.br 

PERU: Conheça os encantos 
do país embarcando nos roteiros 
personalizados organizados pela 
Encantada Tours, operadora 
especializada nos principais pontos 
turísticos do Peru, entre eles, 
Cusco, Arequipa e Puno. Em Cusco, 
os turistas poderão 
desfrutar de mágicas 
atrações como a fortaleza 
de Sacsayhuaman, as 
impressionantes paisagens 
do Vale Sagrado e a 
incrível história da cidade 
sagrada de Machu Picchu. 
Já na linda cidade branca 

AVENTURA 
NOS ANDES

de Arequipa é possível ver vulcões 
impressionantes como o El Misti 

e apreciar um dos canions mais 
profundos do mundo, chamado 
Colca. Em Puno, por sua vez, a ideia 
é vivenciar uma experiência incrível 
ao entrar em contato com as culturas 
andinas, navegando pelo belo Lago 
Titicana, o mais alto do mundo, 

famoso por sua cor azul, 
e conhecendo suas mais 
importantes ilhas. Há 
também outros pacotes 
que a operadora oferece 
tão emocionantes quanto. 
Consulte: 
www.encantadatours.com
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MÉXICO: Referência quando 
o assunto é oferecer experiências 
e serviços diferenciados, o Las 
Ventanas al Paraíso, localizado no 
balneário mexicano San Jose del 
Cabo, oferece um serviço inédito 
no mundo hoteleiro. O hotel dispõe 
de um departamento de romance 
especialmente criado para agradar 
seus hóspedes. As ações envolvem 
promover pequenos e grandes 
gestos para uma pessoa surpreender 
a sua cara metade, desde um 
pedido de casamento até um mimo 

IBIZA: Destino preferido dos 
baladeiros internacionais, o local 
integra as quatro Ilhas Baleares da 
Espanha e é apontada por muitos 
como a mais popular. Gay-friendly, 
esta pequena ilha no Mediterrâneo 
atrai veranistas em busca da agitada 
vida noturna ou apenas para relaxar 
enquanto se bronzeia em uma de 
suas belas praias. Em qualquer das 
opções, sem dúvida, Ibiza não irá 
decepcionar o vistante. Além das 
praias, um passeio pelo seu centro 

MENU ROMANCE

cotidiano. Para isso, oferecem um 
Menu Romance, uma seleção de 
experiências já montadas pela 
equipe do hotel. O Las Ventanas 
conta com 12 luxuosas villas de 
um, dois e três quartos. Amplas e 
confortáveis, as novas acomodações 
estão localizadas em frente ao Mar 
de Cortez e contam com piscina 
privativa, mordomo 24 horas, café 
da manhã servido na villa e os 
requisitados amenities. Além disso, 
as residences também são opções 
espetaculares de estadia.

histórico é programa garantido, para 
conferir a antiga muralha da cidade 
velha, experimentar as delícias 
gastronômicas da região e participar 
dos eventos anuais, sempre 
imperdíveis. Opção de hospedagem? 
VL – Viagem + Luxo recomenda os 
hotéis mais procurados: AxelBeach 
Ibiza ou The Purple Hotel, ambos 
projetados para a comunidade

          LGBT+. Que tal?

BIKE TOUR

BALADA GAY-FRIENDLY

ALEMANHA: Com mais de 
70 mil km de ciclovias e trilhas, 
o país é considerada uma das 
melhores opções do mundo para 
os ciclistas; nível das rotas agrada 
desde iniciantes até os adeptos 
do Mountain Bike. São cerca de 
200 rotas que atravessam diversas 
regiões. A escolha é difícil: os mais 
audaciosos podem subir os Alpes 
de bicicleta; já os que pedalam 
“apenas” por prazer, podem escolher 
os vinhedos. Para o passeio familiar, 
uma boa opção são as inúmeras rotas 
ao longo dos rios que atravessam 
o país. E, por fim, para aqueles 
que não abrem mão de roteiros 
culturais, podem aproveitar e fazer 
uma visita de bicicleta a um dos 
inúmeros museus do país. A rota 
que mais desperta curiosidade 
e interesse é a que percorre 248 
quilômetros margeando o vale do 
rio Mosela - um dos afluentes do 
Reno. O caminho vai desde Perl, na 
divisa com Luxemburgo, e termina 
na confluência do Mosela com o 
Reno, em Koblenz. Pelo caminho, 
inúmeras vinícolas e vinhedos, 
impressionantes formações rochosas, 
cidades medievais produtoras de 
vinho, como Bernkastel-Kues, locais 
antigos e cidades como Trier, além 
de castelos impressionantes. Desde 
1995, a Federação Alemã de Ciclistas 
(ADFC) certifica acomodações 
adequadas para as bicicletas e seus 
condutores em toda a Alemanha. 
Atualmente, existem mais de 5,5 
mil estabelecimentos ‘Bed & Bike’ 
certificados no país, espalhados por 
mais de 4 mil cidades, entre hotéis 
com classificação de estrelas a 
parques de campismo. Divirta-se...

LVVIAGEM + LUXO 11



FUSO HORÁRIO

GUARUJÁ: Já que o novo momento do turismo 
recomenda viagens curtas e traslados por veículos 
próprios, uma boa sugestão aos paulistas de plantão é 
aproveitar o pacote promocional de hospedagem, que o 
Sofitel Guarujá Jequitimar propõe a todos os viajantes 
com total segurança. É possível reservar quatro noites 
e pagar apenas três, com café da manhã, almoço e 
estacionamento incluso na diária. Para quem viaja em 
família, há um pequeno adicional por criança no mesmo 
apartamento dos pais, referente aos valores de refeição. 
Para curtir a estadia com segurança e tranquilidade, o 
hotel está seguindo todos os protocolos de higienização e 
prevenção do selo ALLSafe. 

PARATY: A Jaguar Land Rover e a Matueté, produtora 
de viagens personalizadas, uniram-se para proporcionar 
novas experiências neste momento em que a segurança 
e o distanciamento social são necessários. O primeiro 
roteiro disponível vai de São Paulo a Paraty. Durante a 
road trip, os viajantes exploram não só o destino final, 
mas também o prazer de percorrer todo o caminho com 
os veículos da marca. Além disso, os organizadores vão 

ROAD TRIP

separar uma parte do valor arrecadado da viagem e doar 
ao Projeto Onçafari, que objetiva a preservação de onças 
pintadas no Brasil. Em Paraty, o viajante faz uma imersão 
nas águas transparentes e calmas de uma região única do 
Brasil onde a Serra do Mar encontra o Atlântico, à bordo 
de um veleiro Jeanneau 50, com serviço incluso e skipper 
à disposição. O programa completo pode ser consultado 
pelos websites Jaguar e Land Rover. 

MORRETES: A famosa viagem de trem que liga Curitiba 
à histórica cidade de Morretes, no Paraná, passeio 
organizado pela empresa Serra Verde Express, já está em 
operação depois de um período suspenso por conta das 
medidas de paralização impostas pelo novo coronavírus. 
Considerado um dos passeios ferroviários mais bonitos 
do mundo, o programa atrai cerca de 200 mil turistas ao 
litoral do estado todos os anos. No momento, a operadora 
reduziu em 50% a capacidade de público para garantir o 
distanciamento social entre os passageiros. Antes do início 
da viagem, os turistas deverão fazer um cadastro no site da 
prefeitura de Morretes (http://www.morretesdestinocerto.
com.br), para controle do número de visitantes diários na 
cidade. Os bilhetes podem ser reservados pelo site http://
www.serraverdeexpress.com.br ou na bilheteria da estação 
rodoferroviária de Curitiba.

DIVERSÃO SOBRE TRILHOS NAS ONDAS DO 
JEQUITIMAR

RESERVE
SOFITEL GUARUJÁ JEQUITIMAR
Av Marjori da Silva Prado, 1100 - Praia de Pernambuco, Guarujá - SP  
Tels. +55 13 2104-2000 | Whatsapp +55 13 99209 8598.
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FAZENDAS HISTÓRICAS

 Fazenda  União
HOSPEDAGEM POR EXCELÊNCIA

Membro da Associação de Hotéis Roteiro do Charme, o local ganhou 
o selo Travel Choice 2020 conferido pelo Tripadvisor que incluiu a 

Fazenda União no seleto grupo dos melhores hotéis do mundo

Rico exemplar de propriedade rural 
do ciclo cafeeiro, a Fazenda União, 
em Rio das Flores (RJ), faz parte do 

circuito turístico do Vale do Café, sendo 
considerada um dos mais preservados 
conjuntos de casarões do Brasil Império. 
Seu suntuoso casarão de mais de 1000 m², 
datado de 1836, foi construído por Domingos 
Custódio Guimarães, o Visconde do Rio 
Preto, nobre abastardo que fez fortuna com 

o ouro e depois com o café. Ao longo de sua história, a 
Fazenda União teve vários proprietários até ser adquirida 
pelo engenheiro civil e empresário Mário Vasconcellos 
Fernandes, que promoveu uma completa restauração 

do casarão, construindo anexos com a arquitetura e 
materiais originais da época – telhas, assoalhos e portas 
– garimpados em fazendas centenárias da região.

DISTINÇÃO NO TRIPADVISOR

Sem perder sua característica principal, a Fazenda 
União hoje funciona como um sofisticado hotel-fazenda, 
membro da Associação de Hotéis Roteiros de Charme, 
entidade nacional que agrega as melhores opções 
de hospedagem que se destacam pela qualidade no 
atendimento e serviço de classe internacional. Uma 
das poucas fazendas da região a hospedar o turista 
dentro do casarão-sede, proporciona uma experiência 

Fonte pesquisa Internet e site Fazenda União



A oferecendo uma infraestrutura de 
qualidade com um ótimo serviço, 
que permite aos nossos hóspedes 
descansarem confortavelmente e 

aproveitarem as belezas naturais de 
nossa região.

 Fazenda  União
inesquecível, já que seu interior é todo decorado com 
mobílias, quadros e outros objetos originais da época. 
Oferece 28 acomodações, algumas delas assinadas pelo 
arquiteto carioca Chicô Gouveia, inspiradas na cultura 
das tribos africanas Macuas, Benguelas, Cabindas, 
Quiloas e Tembos. Não foi à toa que o Tripadvisor, a 
mais importante plataforma de viajantes no mundo 
inteiro, acaba de conferir à Fazenda União o selo Travel 
Choice 2020, destacando o local no seleto grupo dos 
melhores hotéis do mundo. 

A fazenda abriga também um pequeno museu 
que reproduz uma senzala, com peças de época, 
como pilões, berços e outros instrumentos. Nos 
jardins da propriedade encontram-se exemplares 
originais de carros de boi, charretes românticas e até 
um automóvel modelo Ford 1929. O entorno da sede 
também encanta com seus lindos jardins e lagos, tudo 
elaborado com um cuidado paisagístico que preserva 
as árvores centenárias existentes. O Museu de Arte 
Sacra - grande paixão do proprietário - e a capela em 
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estilo barroco são visitas obrigatórias, pois contém 
peças recuperadas em fazendas da região e em 
antiquários do Brasil e do mundo.

Até hoje a Fazenda União mantém sua atividade 
principal no cultivo do café, a fim de manter 
viva a tradição da região. Sua primeira lavoura 

comercial possui cerca de sete mil pés 
da variedade Catuaí 144, mas já está nos 
planos de Mário implantar um jardim com 
novas variedades. Passeios pelo cafezal e 
nas áreas de beneficiamento proporcionam 
uma rica experiência aos hóspedes e 
visitantes, que terminam saboreando 
a bebida em um empório mobiliado e 
ambientado com peças do século XIX.

No topo da página, a Suíte Imperador; ao 
lado, delícias matinais no café da manhã 
da fazenda; abaixo, a riqueza arquitetônica 
da capela e o museu, com importante 
acervo de Arte Sacra brasileira  
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VIAGEM + LUXO: Em que ano você assumiu a 
Fazenda União e o que o levou a investir neste 
empreendimento? Sua ideia já era transformar o local 
em um hotel?
MÁRIO VASCONCELLOS FERNANDES: Adquiri a Fazenda 
União em 2008 com o único propósito de poder expor 
minha coleção de Arte Sacra e objetos pertencentes da 
época do Brasil Imperial. Por ocasião da compra, o ex-
proprietário, que costumava alugar o casarão principal 
para grupos, tinha reservas de quatro finais de semana já 
pagos e não podia cancelar para não ter que devolver o 
dinheiro. Aceitei a situação, mas confesso que o primeiro 
grupo me deixou incomodado (risos...), pois na minha 
cabeça até então aquela era minha casa de campo, 
vendo gente estranha circulando nela, invadindo a minha 
privacidade. Porém, depois do segundo grupo passei a 
achar a proposta interessante e foi daí que surgiu a ideia 
de transformar a fazenda em uma pousada.

Devido ao seu valor histórico, o que representa a 
Fazenda União para você?
Adquirir a Fazenda União foi a realização de um sonho, 
sonho esse de poder contribuir na preservação de 
parte importante da história do Brasil, aliás, o período 
do ciclo do café foi, economicamente falando, o mais 
importante para o nosso país. Estamos falando de uma 
pequena região do sul fluminense composta por 16 
municípios que bancaram todo um país de tamanho 
continental. Para você ter uma ideia da relevância, 
naquele período a região produziu café suficiente para 
bancar 75% do café consumido no mundo todo.

Mário Vasconcellos Fernandes

“Adquirir a Fazenda União foi a realização de um 
sonho, sonho esse de poder contribuir na preservação 

de parte importante da história do Brasil”

À frente de um empreendimento que envolve 
preservação e hospitalidade, qual é a sua proposta aos 
hóspedes da Fazenda União?
Nossa proposta na Fazenda União é proporcionar aos 
hóspedes uma viagem no tempo, transportando para 
um período brasileiro de muito glamour e dinheiro, sem 
deixar de abrir mão de todo o conforto e tecnologia 
dos dias atuais. Além das atrações naturais da Fazenda 
União, nossa gastronomia alcança patamar sofisticado, 
com pratos consagrados da culinária internacional, mas 
com referências fortes de uma releitura das comidas 
típicas rurais, próprias de fazenda.

Com a retomada gradual das atividades hoteleiras 
no Brasil, quais foram as medidas de segurança 
adotadas pela Fazenda União? Já tem o selo Turismo 
Responsável conferido pelo Ministério do Turismo?
Ficamos 109 dias fechados e com isso tivemos tempo 
suficiente para entendermos todos os protocolos 
de segurança sanitária que foram publicados, nos 
adaptamos a todos eles e mesmo assim aumentamos 
alguns critérios que neles não haviam. Colocamos 
tapetes sanitizantes em todas as entradas, torres de 
álcool gel pelo hotel e frascos de álcool em todas as UHs 
(Unidades Habitacionais); aferimento de temperaturas 
a distância, quartos higienizados e lacrados 72 hs antes 
da chegada do hóspede. Nossos serviços de alimentação 
(café, almoço e jantar) são servidos em pratos, além do 
uso obrigatório de máscaras. Meu maior cuidado é com 
a saúde dos hóspedes e de meus colaboradores que 
passaram por um treinamento rígido para atenderem 
aos novos protocolos. Estamos trabalhando com 50 
por cento de nossa capacidade por decisão nossa, 
mesmo estando em um espaço de grandes dimensões. 
A Fazenda União oferece a opção de servir nossas 
refeições todas ao ar livre, uma agradável experiência 
aos nossos hóspedes.  

AGENDE-SE

FAZENDA UNIÃO
Estrada do Abarracamento, km 25
Rio das Flores - RJ
Reservas e informações
tels. +55 24 99915 1210 | 24 999111210
www.fazendauniao.com.br  
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Fazenda São Luiz da Boa Sorte
BACK TO THE PAST

Primor do século XIX em plena magnitude, o local ganhou 
uma restauração meticulosa, tocada em diferentes fases 
para proporcionar aos hóspedes uma volta ao passado, 

nos tempos áureos do ciclo do café  

A Fazenda São Luiz 
da Boa Sorte é 
uma preciosidade 

encravada na imperial cidade 
de Vassouras, estado do Rio 
de Janeiro, fruto da união de 
duas importantes fazendas 
do ciclo áureo do café, a 

São Luiz e a Boa Sorte. Coladas uma com a outra, 
por volta de 1835 nasciam as fazendas dos irmãos 
Gomes Ribeiro de Avellar: Fazenda São Luiz, de 

Paulo Gomes Ribeiro Avellar; e Fazenda Boa Sorte, 
de Quintiliano Gomes Ribeiro Avellar. Hoje, a 
propriedade é da empresária Liliana Rodrigues, 
entusiasta em preservar importante capítulo 
do ciclo do café no cenário brasileiro ao lado 
do empreendedor Nestor Rocha, presidente 
do Instituto Preservale, uma entidade voltada à 
preservação das fazendas históricas situadas na 
região fluminense do estado do Rio de Janeiro. 
Com sua localização privilegiada, a Fazenda São 
Luiz da Boa Sorte é um primor do século XIX em 
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Fonte pesquisa Internet e site Fazenda São Luiz da Boa Sorte



 

Fazenda São Luiz da Boa Sorte
BACK TO THE PAST

plena magnitude, depois de uma restauração 
meticulosa, tocada em diferentes fases pelos 
arquitetos João Reis e Gilmar Peres.

A fazenda dispõe de 21 suítes devidamente 
estruturadas e ambientadas com móveis de 
decoração de época, o que torna a experiência 
de se hospedar no local uma verdadeira viagem 
no tempo. Para os que desejam ficar perto das 
principais atrações da fazenda, as suítes na Casa 
de Vivenda são as mais recomendadas. Para os que 
preferem algo mais intimista, a melhor opção são 
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Uma das atrações da fazenda é a piscina, 
misto de diversão aquática e lounge, com 
distancioamento nas mesas. Todas as suítes 
são decoradas com móveis de época, o que 
confere autenticidade na hospedagem    
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as suítes da Hípica (dica da redação: pesquise a 
disponibilidade de ficar acomodado no Quarto do 
Príncipe. O cômodo foi criado para receber o Conde 
D’Eu, marido da Princesa Isabel, em sua visita à 
cidade dos Barões do Café, no ano de 1876). 

PÍLULAS DO FREI GALVÃO

A Fazenda São Luiz da Boa Sorte tem uma 
bela capela (Capela de São Luiz), erguida 
em 1844, devoção do Barão de São Luís 

(Paulo Gomes Ribeiro de Avellar) à São Luís 
de França. No oratório são realizadas missas 
mensais em homenagem a Frei Galvão. Após as 
cerimônias religiosas, os presentes ganham as 
famosas pílulas milagrosas do primeiro santo 
nascido no Brasil. Outra atração da fazenda é um 
museu dedicado ao café, expondo maquinários, 
utensílios e outras curiosidades para preservar a 

história dos escravos na época dos Barões do Café, 
para que seja contada por muitas gerações. Uma 
visita enriquecedora de cultura e conhecimento. 

A gastronomia na Fazenda São Luiz da Boa 
Sorte é um delicioso capítulo para quem aprecia 
pratos oriundos do livro de receita das mais 
tradicionais fazendas históricas fluminenses. Com 
forte influência da culinária mineira, tudo é feito 
no fogão a lenha, com produtos selecionados 
e de alta qualidade, além das folhas e legumes 
frescos direto da roça. Na Tulha, um galpão que 
mescla o rústico com elegância, são servidos o 
café da manhã e o almoço. Combinação perfeita 
para acompanhar as delícias gastronômicas da 
Fazenda São Luiz da Boa Sorte.

Com forte influência da 
culinária mineira, tudo é 
feito no fogão a lenha, 

delícias servidas na Tulha 
(à direita), um galpão que 

mescla o rústico com 
elegância

Suítes Colonial, Imperial e do Padrinho



LVVIAGEM + LUXO 21

VIAGEM + LUXO: O que 
representa a Fazenda 
São Luiz da Boa Sorte 
para você?
LILIANA RODRIGUES: 
A Fazenda São Luiz 
da Boa Sorte é um 
marco da memória 
nacional, um dos palcos 
da histórica no áureo 
ciclo do café e das 
relações nada amistosa 
entre o baronato e 

os escravizados. É ainda uma obra majestosa, 
totalmente preservada, que foi transformada em 
hotel boutique, pelo que parece por vocação.  
 
À frente de um empreendimento que envolve 
preservação e hospitalidade, qual é a sua 
proposta a todas as pessoas que visitam a 
Fazenda São Luiz da Boa Sorte? 
Que façam uma viagem no tempo assim que 

transporem o portão da São Luiz. Vivam esta 
experiência como se estivessem no século XIX.
 
Com a retomada das atividades hoteleiras no 
Brasil, quais foram as medidas de segurança 
adotadas pela Fazenda São Luiz da Boa Sorte? Já 
tem o selo Turismo Responsável conferido pelo 
Ministério do Turismo?
A fazenda faz parte do Circuito Elegante, que 
reúne a nata da hotelaria brasileira, o que lhe 
garantiu o selo Safe & Clean, seguindo toda 
conduta para o turismo responsável no país.  

Liliana Rodrigues

“Quero que meus hóspedes façam uma viagem no tempo 
assim que transporem o portão da São Luiz. Vivam esta 

experiência como se estivessem no século XIX”

AGENDE-SE

FAZENDA SÃO LUIZ DA BOA SORTE
Rodovia Lucio Meira BR 393, Km 210
Vassouras - RJ
Reservas e informações
Tel.: +55 21 99250 9798 
www.fazendasaoluizdaboasorte.com.br 
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Vista noturna da piscina e Jantar do Barão: 
atrações na Fazenda São Luiz da Boa Sorte
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 Fazenda  Vista  Alegre

HOSPEDAGEM GUEST HOUSE
Nem pousada, nem hotel-fazenda. Em uma iniciativa inédita no Vale do Café, a 

Fazenda Vista Alegre adota um conceito novo de hospedagem, ideal para quem busca 
uma viagem histórica em harmonia com a natureza

Historiadores atestam que a Fazenda 
Vista Alegre é considerada um dos mais 
importantes patrimônios do século 

XIX. Nela despontam formas arquitetônicas 
em perfeita harmonia com belíssimos jardins. 
Originalmente dedicada ao plantio do café, muito 
embora os primeiros imigrantes dinamarqueses 
do Vale do Café fundaram na fazenda, em 
meados de 1912, a primeira indústria de queijos, 
os famosos Laticínios DANA, ensinava-se na Vista 
Alegre música, artes teatrais e religião. Instalada 

em uma de suas benfeitorias, a Escola de 
Ingênuos, como ficou conhecida, foi a primeira 
no país a alfabetizar filhos de escravos e crianças 
pobres das redondezas.

Lá havia também a Casa da Música, onde se 
preparava a banda sinfônica da fazenda, antes 
de suas prestigiadas apresentações. No auge 
do ciclo do café, recebeu visitantes ilustres, 
como o Conde D’Eu e o pianista e compositor 
americano Louis Moreau Gottschalk. Desde 1980, 
a Fazenda Vista Alegre pertence à família Mattos 

Fonte pesquisa Internet e site Fazenda Vista Alegre
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 Fazenda  Vista  Alegre
Santos. A administração da fazenda está sob 
a responsabilidade de Renata Mattos, filha de 
Vera Maria Willmann de Mattos e Delio Aloisio de 
Mattos Santos Filho. Atualmente, as principais 
atividades da fazenda são a criação e venda 
de gado, além da formação de um centro de 
treinamento para cavalos novos e de competição.

HOSPEDARIA GUEST HOUSE

Além de ser referência em Responsabilidade 
Social e Desenvolvimento Sustentável, a Fazenda 
Vista Alegre já foi cenário de muitas produções 
televisivas, como as novelas “Pacto de Sangue” 
(1989), “Salomé” (1991) e “A Viagem” (1994). 
Desde 2012, a fazenda abre sua sede – um palacete 
rural original do séc. XIX – para receber hóspedes. 

Com uma proposta inovadora na região do Vale 
do Café, a recepção funciona a partir do conceito 
de hospedaria Guest House. Dessa forma, a 
atividade desenvolve-se como um turismo de 
habitação, apresentando uma hospitalidade 

Ambiente bucólico da 
fazenda é um convite ao 
relaxamento e o prazer 
da vida ao ar livre, com 

hospedagem no concetio 
de Guest House
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diferenciada dos hotéis-fazenda e pousadas.

Os hóspedes ficam juntamente com os 
proprietários, na sede, para vivenciar 
toda a dinâmica da fazenda. O resultado é 

uma atmosfera familiar, original e que possibilita 
uma imersão histórica e cultural por um dos mais 
importantes patrimônios históricos do Ciclo do Café 
no séc XIX. O local oferece seis quartos, sendo 3 
suítes. Vale destacar que a Vista Alegre não é pousada 
nem hotel-fazenda. Trata-se de um conceito novo 
de hospedagem ideal para quem busca uma viagem 
histórica em harmonia com a natureza.

Renata Mattos

“Queremos 
proporcionar aos 

nossos visitantes a 
possibilidade de uma 

vivência histórica e 
cultural. O objetivo é 
que todos façam uma 

verdadeira imersão 
cultural pela dinâmica 

da fazenda, sentindo o tempo do 
campo e o aroma do ambiente rural”

VIAGEM + LUXO: O que representa a Fazenda Vista 
Alegre para você?
RENATA MATTOS: A Fazenda Vista Alegre representa um 
legado de história e cultura que remonta o ciclo do café 
no Brasil. Além da importância histórica, a fazenda é, 
pra mim, o símbolo de uma família. Adquirida pelo meu 
avô paterno em 1980, este ano, completamos 40 anos 
na propriedade. É a maior longevidade de uma mesma 
família nas terras da fazenda. Em 2012, minha mãe 
comprou, com meu pai, a fazenda do meu avô. A partir 
deste ano, eu me envolvi na administração do negócio, 
transformando-o em algo sustentável, já que na liderança 
do meu avô, a propriedade, apesar de ter tido atividades 
econômicas, tinha o objetivo de ser apenas uma casa de 
campo da família. Portanto, como profissional, a fazenda 
tornou-se uma conquista, um “case de sucesso”. A casa-
sede tem quase 200 anos e atravessa os séculos como 
um organismo vivo de memórias históricas e familiares.  
Há enorme esforço para seguirmos com a preservação e 

Renata Mattos com os pais Vera Maria Willmann de Mattos e Delio Aloisio de Mattos Santos Filho
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manutenção de um patrimônio como este. E tudo isso é 
motivo de muito orgulho pra mim.
 
À frente de um empreendimento que envolve 
preservação e hospitalidade, qual é a sua proposta aos 
visitantes da Fazenda Vista Alegre?
A proposta de nossas visitas guiadas é possibilitar 
uma vivência histórica e cultural. O objetivo é que os 
visitantes façam uma verdadeira imersão cultural pela 
dinâmica da fazenda, sentindo o tempo do campo e o 
aroma do ambiente rural. É, acima de tudo, disseminar 
um pedaço da história do brasil, promovendo reflexões, 
debates e trocas produtivas de conhecimento. 

Com a retomada das atividades hoteleiras no Brasil, 
quais foram as medidas de segurança adotadas 
pela Fazenda Vista Alegre? Já tem o selo Turismo 
Responsável conferido pelo Ministério do Turismo?
As medidas para a visitas guiadas são: receber apenas 

pequenos grupos de até 6 pessoas (ambiente é aberto e 
conta com um gramado de mais de 5mil metros. Então, 
temos isso a favor. Ainda assim, pedimos o distanciamento 
mínimo entre todos); uso obrigatório de máscara, 
disponibilizando álcool em gel para uso durante todo o 
passeio. Sim, temos o selo do Ministério do Turismo. Este 
foi impresso e está presente na casa-sede, para informar 
e certificar aos visitantes que o estabelecimento está 
seguindo os protocolos de segurança exigidos. 

AGENDE-SE

FAZENDA VISTA ALEGRE
Estrada Valença / Conservatória Km 18,
n˚ 2800 – Valença – RJ
Reservas Whatsapp: +55 21 98776 0747 (Vera) 
+55 21 98817 0747 (Renata)
 
renatamattos21@gmail.com 
http://www.fazendavistaalegre.wordpress.com
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A belíssima propriedade oferece uma experiência 
única, com atividades hípicas, passeios no 

campo e aconchegante acomodação
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A Fazenda Santa Vitória combina o rústico 
de uma propriedade centenária ao 
charme e as belezas naturais da Serra da 

Mantiqueira, no Vale do Paraíba. Fundada no 
século XIX, circa 1850, período áureo do ciclo do 
café, recebeu inicialmente o nome de Fazenda 
Prosperidade. A cidade de Queluz, uma antiga 
aldeia de índios Puris e integrante do circuito 
da Estrada Real, compõe hoje a região onde se 
ergueu a propriedade. A partir de 1923 passou 
a se chamar Fazenda Santa Vitória, onde se 
cultivava cana, café e hoje está estabelecida 
na produção de leite. Sob o comando da 
proprietária Fábia Raquel, que trocou sua 
formação em Tecnologia da Informação pelo 
empreendedorismo, a fazenda assume uma 
nova vocação com o serviço de hospedagem, 
resgatando o ambiente de uma fazenda de época 
ao abrir suas portas àqueles que valorizam a 
simplicidade e o conforto. “Todos são recebidos 
como amigos, nossos hóspedes desfrutam de 
momentos de aconchego e tranquilidade em 
contato com a natureza”, comenta Fábia. 

A ideia de se hospedar na Fazenda Santa Vitória 
é a busca pela vida simples e de paz, motivo pelo 
qual nenhuma acomodação possui televisão 

 Fazenda Santa Vitória
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 Fazenda Santa Vitória

– o Wi-Fi funciona apenas na área comum do 
casarão principal. As seis Suítes da Sede mantêm 
preservadas as características centenárias originais. 
Há ainda a Suíte Família, que está pronta para 
receber um casal com até três crianças, graças 
à sua estrutura ampla, que conta com quartos 
conjugados, com camas de casal e solteiro, e 
banheiro compartilhado. Além dessas, há quatro 
Suítes Quintal, com decoração contemporânea, e 
dedicadas exclusivamente a casais – todas possuem 
quintal privativo, com rede e espreguiçadeira 
em contato direto com a natureza. Por fim, as 
duas casas nas montanhas, afastadas do casarão 
principal, contrastam com o estilo colonial, aliando 

privacidade e modernidade. Plantações, pastos, 
florestas e um riacho de águas cristalinas formam 
a moldura para o descanso merecido, ao som 
dos pássaros, a brisa do campo e o aroma dos 
inesquecíveis sabores que saem da cozinha.

PALADAR QUE SEDUZ

Falando em cozinha, a Fazenda Santa Vitória 
está com novo chef: o mineiro Vitor Rabelo. 
Especializado na gastronomia brasileira, ele 
resgata para a hospedagem receitas tradicionais, 
executadas com técnicas avançadas, que exaltam 
a qualidade e a sazonalidade dos ingredientes, 

A SIMPLICIDADE VEM DO CAMPO
Envolta entre as belezas naturais da Serra da Mantiqueira, a Santa Vitória 

assume uma nova vocação com o serviço de hospedagem, resgatando 
o ambiente de uma fazenda de época ao abrir suas portas àqueles que 

valorizam a simplicidade e o conforto
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além do talento dos pequenos produtores regionais. Por valorizar o uso de 
ingredientes frescos e da estação, o cardápio é dinâmico, em constante 
mudança. “A minha união com a Fazenda Santa Vitória tem como foco os 
ingredientes de produção própria e de produtores locais, refeições que 
acompanham o ciclo das estações, a sazonalidade e o clima. Aqui, o requinte 
está na verdade e na simplicidade”, explica o chef.

O relaxamento na Fazenda Santa Vitória é complementado por 
atividades de lazer. As trilhas locais podem ser exploradas 
através de caminhadas ou passeios a cavalo e de bicicleta. Dentro 

da propriedade há também uma cachoeira com acesso exclusivo dos 
hóspedes. Pelo caminho, é possível contemplar a beleza da Serra da 
Mantiqueira. E se o banho de cachoeira não atrair, um mergulho na 
piscina pode ser uma boa opção para refrescar o corpo. Já nos dias frios, 
o caldário torna-se ideal para o merecido repouso.

As confortáveis 
instalações da Fazenda 
Vitória garantem uma 

experiência inesquecível. 
O chef Vitor Rabelo 

incentiva no cultivo de 
ingredientes próprios e de  

produtores locais
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VIAGEM + LUXO: Um pouco sobre a história da Fazenda 
Santa Vitória, quando foi instalada e qual era sua 
principal atividade antes de se tornar Hotel Fazenda?
FÁBIA RAQUEL: A criação da Fazenda Santa Vitória 
data de 1850 e teve como foco inicial a produção de 
café, quando Minas Gerais expandia a produção para 
São Paulo e Rio de Janeiro pelo Vale do Rio Paraíba. 
Estamos no ciclo do leite e abrimos para hospedagem 
em Janeiro de 2017. A principal atividade continua 
sendo a produção de leite. A propriedade possui 4 
mil hectares entre a Serra da Mantiqueira, a Serra da 
Bocaina (São Paulo) e o maciço de Itatiaia.
 
O que representa a Fazenda Santa Vitória para você?
A fazenda, na área de hospedagem, é um grande desafio 
de transformação de uma região pouco conhecida 
como destino turístico, que é o vale histórico do café; de 
desenvolvimento humano na geração de emprego e renda 
para os moradores da fazenda e da cidade de Queluz, e 
da valorização e resgate da cultura e gastronomia local. 
Além disso, representa um desafio pessoal da minha 
própria transformação profissional, saindo de uma área 
tecnológica para empreender em hospitalidade.
 
À frente de um empreendimento que envolve 
preservação e hospitalidade, qual é a sua proposta aos 
hóspedes da Fazenda Santa Vitória?
A nossa proposta é de receber com afetividade em um 
ambiente rural com propósitos, preservando conforto 
e bem estar.
 
Com a retomada das atividades hoteleiras no Brasil, 
quais foram as medidas de segurança adotadas 
pela Fazenda Santa Vitória? Já tem o selo Turismo 
Responsável conferido pelo Ministério do Turismo?
Sim, temos o Selo do Ministério do Turismo. Também 
criamos o nosso Protocolo de Hospedagem com foco na 
segurança dos hóspedes e da nossa equipe. Treinamos 
toda a equipe para que pudessem se proteger tanto em 
casa como no trabalho.  

Na prática, quais são os protocolos de segurança?
Todos os hóspedes que efetuarem reserva vão receber 

Fábia Raquel

“A Fazenda Santa Vitória, na área de hospedagem, é 
um grande desafio de transformação de uma região 
pouco conhecida como destino turístico, que é o vale 

histórico do café; de desenvolvimento humano na 
geração de emprego e renda para os moradores da 

fazenda e da cidade de Queluz” 

o nosso protocolo antes de sua chegada, incluindo os 
protocolos e orientações mais recentes da Organização 
Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Anvisa e 
órgãos Estaduais e Municipais. A Fazenda Santa Vitória 
disponibilizará para todos os colaboradores e hóspedes 
máscaras 100% algodão. Também é obrigatório o 
uso de máscara ao chegar na porteira da fazenda, 
permanecendo com ela até que seja acomodado na 
unidade. O uso da máscara durante o período de 
hospedagem está definido nos procedimentos das 
atividades e uso das áreas comuns;

A Fazenda Santa Vitória também decidiu reduzir de 
30 para 20 pessoas a capacidade máxima de hóspedes, 
pensando no bem-estar dos funcionários e hóspedes. A 
maioria das refeições também serão servidas ao ar livre, 
com grande distância entre as mesas. A manutenção 
das acomodações será realizada uma vez ao dia, sendo 
necessário que todas as janelas sejam abertas para 
ventilação. Nenhum colaborador da limpeza poderá 
realizar o procedimento com o hóspede na acomodação. 
Todas as refeições seguem o padrão atual, que é o 
serviço à la carte. Salas, varandas, lavabo e banheiros de 
uso comum, serão higienizados a cada 2 horas. Todos 
os colaboradores da fazenda receberam uma formação 
de 12 horas, para conhecimento detalhado do cenário 
da pandemia e protocolos a serem seguidos para a 
execução do trabalho. LV  

AGENDE-SE

FAZENDA SANTA VITÓRIA
Rodovia João Batista Melo Souza, km 5 
Reservas tel.:+55 12 3147 1563
Hospedagem de terça a domingo durante a alta 
temporada (janeiro, fevereiro e julho). 
www.fazendasantavitoria.com.br
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Para salientar a importância do evento no 
contexto social, o festival ( alcançando 
sua 18ª edição em 2021) obteve, ao longo 

de sua história, importantes reconhecimentos, 
como o Prêmio de Cultura do Estado do Rio de 
Janeiro na categoria Empreendedorismo, o que 
lhe garantiu fazer parte do calendário oficial de 
eventos do Estado devido a sua importância 
econômica e cultural. O Festival Vale do Café leva 
música de qualidade para as antigas fazendas 
de café, remanescentes significativos da história 
brasileira no século XIX. Além de contribuir para 
a divulgação deste patrimônio extraordinário, o 

CULTURA MUSICAL

O tradicional evento musical promete para 2021 uma programação erudita 
e popular ainda mais empolgante, tendo como palco as cinematográficas 

fazendas históricas localizadas no Vale do Paraíba
evento é de suma importância para incrementar a 
economia regional. Estudos da Fundação Getúlio 
Vargas revelaram que, a cada 1 real investido no 
evento garante para a economia local mais de 5 
reais. O impacto econômico é ainda acentuado na 
ocupação de 100% da rede hoteleira das cidades 
que acolhem o festival. Além de assistir concertos 
exclusivos, os visitantes têm a oportunidade 
de saborear a rica gastronomia local, animados 
pela oportunidade de visitar alguns dos mais 
importantes patrimônios históricos da região. 

CURSOS GRATUITOS

Para os apaixonados pela música de 
todas as idades, o Festival Vale do Café 
inclui ainda em sua programação cursos 
gratuitos de voz e instrumentalização. Ao 
longo de sua história, os cursos já deram 
oportunidade a mais de 4.000 alunos. O 
objetivo é permitir o aperfeiçoamento 
musical dos alunos, reforçando sua 
paixão pela música. 

Festival Vale do Café

LV

Fazenda Ponte Alta: o local participa do 
Festival do Café e organiza o famoso 
encontro Sarau Getúlio Vargas

Apresentações eruditas enriquecem o Festival Vale do Café



G R A N D I O S O  O U 
C O M P A C T O . 
S E M P R E  I D E A L .
Parte de uma rede com presença global, o Marriott São Paulo Airport é um hotel 
excepcional, detalhadamente pensado para tornar o seu evento um sucesso.

Sabemos que cada evento exige uma solução única, por isso oferecemos várias opções 
em um único lugar. Nosso Centro de Convenções possui capacidade total para 2.000 
pessoas distribuídas em 16 salas com layouts flexíveis.  

A área externa para eventos e exibições é integrada à área de lazer, e nossa equipe de 
eventos é altamente especializada, qualificada e Red Coat para auxiliar em todos os 
detalhes. 

Modernidade e excelência em serviços. 
Consulte-nos para saber mais detalhes.

MARRIOTT SÃO PAULO AIRPORT
Av. Ministro Evandro Lins e Silva, 10 / 100
07190-017 – Guarulhos, SP – Brasil
Tel: +55 11 2468-6999 Fax: + 55 11 2464-0594
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VIAGEM + LUXO: Levando em consideração que o 
Movimento Supera Turismo Brasil nasceu com a 
proposta de resgatar e prestigiar o setor nacional de 
viagens, corporativo ou de lazer, diante de um cenário 
atual de tantas incertezas, quais são as ações que a 
entidade pretende adotar?
MARINA FIGUEIREDO: O Movimento Supera Turismo 
Brasil foi lançado em junho passado, uma iniciativa 
formada por profissionais do trade turístico que 
hoje sinaliza a necessidade de uma retomada mais 
construtiva, envolvendo empresários, entidades 
e outros players para dialogar mais diretamente 
com o viajante. A gente percebe que a credibilidade 
do viajante tem que ser reconstruída, uma mola 
propulsora para impulsionar a retomada da economia 
do país. De que forma? Apoiando a retomada do 
turismo com segurança, divulgando as viagens de 
forma compartilhada com o maior número de pessoas 
engajadas; orientando os viajantes sobre cuidados 
nas viagens pós-retomada; e ajudando a restabelecer 
a empregabilidade e a renda dos milhares de 
colaboradores do turismo no Brasil. Em dois meses de 
atuação, o Movimento já conseguiu valorizar o turismo 
nacional e focar a importância do turismo como pauta 
principal. A meta, agora, é reforçar os cuidados nas 
viagens pós-retomada, criando uma nova campanha 
focada no viajante responsável.

O setor turístico, desde destinos até companhias 
aéreas, hotelarias e estabelecimentos comerciais, foi o 
mais prejudicado devido a pandemia do Coronavírus. 
Com as novas medidas parciais de flexibilização e os 
protocolos de segurança adotados, hoje o desafio é se 
adaptar com o que foi batizado de um “novo normal”. 
Qual é a contribuição do Movimento Supera Turismo 
Brasil para aquecer o mercado interno de viagens?
Com certeza, nosso setor deverá sair dessa crise como 
o mais prejudicado. Fomos o primeiro a sofrer os 
impactos da crise e as tendências apontam que seremos 
os últimos a alcançar a normalidade. Precisamos nos 
reinventar, construindo novos protocolos. Acreditamos 
que estamos prontos para receber nesse “novo normal”. 

O desafio é enorme, mas estamos conscientes da nossa 
responsabilidade e estamos muito organizados, com 
apoio e suporte das entidades que estiveram o tempo 
todo apoiando esse processo. Queremos mostrar aos 
brasileiros que viajar pelo Brasil é incrível, somos um 
dos países com maior diversidade de belezas naturais 
do mundo, uma riqueza cultural enorme, diversidade e 
variedade para todos os gostos. 

O mundo inteiro vive uma realidade de insegurança, 
desmotivação e medo. Na sua opinião, qual vai ser a 
tendência do “novo viajante”? Muitos apostam no turismo 
de reclusão. Acredita que o momento é para prestigiar os 
destinos nacionais em troca de viagens para o exterior?
Sim, com certeza o momento é para viagens domésticas. 
Essa será a tendência no mundo todo. Até por conta 
das fronteiras fechadas, incertezas e tudo mais… 
As viagens nesse primeiro momento serão somente 
internas. A retomada será gradual, iniciando com a 
procura por destinos mais próximos, mais naturais e 
abertos, evitando a aglomeração. Acho difícil dizer como 
será esse novo viajante, ainda tem muita coisa para 
acontecer e entender… Muita coisa pode mudar ainda, 
mas acredito que teremos um viajante mais responsável 

O MOMENTO É PARA VALORIZAR       O QUE É NOSSO
Por LUIZ FRANÇA

CEO da Pomptur Turismo, uma das mais 
tradicionais e respeitadas operadoras do Brasil, 

Marina Figueiredo engrossa o time de profissionais 
do trade turístico alinhados com o MSTB, para a 

retomada do turismo nacional pós-pandemia
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e cuidadoso, priorizando a segurança de sua família, 
que entende que ter um profissional do setor por trás 
dando suporte é muito importante… Por conta desse 
fortalecimento do turismo doméstico, muitos terão 
oportunidade de descobrir o nosso país, de conhecer 
novos destinos e descobrir novos lugares e roteiros.

Os órgãos governamentais podem contribuir para a 
normalidade do setor turístico nacional a curto prazo? 
Quais seriam as medidas necessárias? O Movimento 
Supera Turismo Brasil tem apoio governamental?
O Supera Turismo é um movimento sem qualquer 
conotação política-ideológica ou partidária. Não 
tem nenhuma verba de governo, aliás somos todos 
voluntários, envolvendo empresários e entidades do 
setor. Mas com certeza, os governos de todas as esferas 
têm um papel muito importante para a “normalidade” 

do setor, aliás eles têm o poder de acelerar e dar mais 
saúde ao setor, especialmente em medidas referentes 
a empregos, um dos objetivos do Movimento. Uma das 
grandes “brigas” é exatamente que entendam que o 
setor sofre e é impactado de maneira diferente, e assim 
precisa ser visto de forma diferente. O setor turístico 
tem a capacidade e potencial para ajudar o país a 
superar também a crise. Pesquisas mostram que no 
mundo inteiro 1 a cada 4 novos empregos é gerado pelo 
setor do turismo. No Brasil éramos mais de 7 milhões 
de empregos, quase 8% PIB nacional, impactamos de 
forma positiva em mais de 50 diferentes segmentos.

Com os cancelamentos dos encontros corporativos, 
feiras oficiais e eventos de entretenimentos, uma forma 
de compensar o distanciamento está sendo promover 
encontros virtuais, lives usadas como ferramentas 
de lazer, troca de informações mas principalmente 
elucidar novas estratégias para superar as adversidades 
ocasionadas pela pandemia. Confia na eficácia online?
Acreditamos que é uma necessidade do momento. Já 
que não podemos nos reunir, o virtual veio para tentar 
suprir essa necessidade e fazer com que as coisas não 
parassem completamente. Temos notado que muitos 
executivos já voltaram a viajar, mais do que nunca 
eles precisam recuperar o tempo perdido. O Brasil 
tem urgência e necessidade de viajar. Muita mudança 
deverá ser absorvida nos grandes eventos, a tecnologia 
está cada vez mais presente, mas acredito que para 
agregar aos eventos físicos, teremos novos modelos 
como os híbridos, que já existiam antes e agora 
aceleraram e ganharam mais força. Teremos mudanças, 
mas os grandes eventos não serão substituídos de 
forma definitiva. Nada substitui o olho no olho.

Qual vai ser o futuro das feiras presenciais voltadas ao 
setor, como ABAV e WTM Latin America? Acredita que 
seus organizadores deverão adotar novos formatos sem 
abrir da característica principal que é o calor humano?
Sempre digo que os melhores negócios são fechados 
no corredor, aqueles encontros “casuais” em eventos. 
Isso, por exemplo, o virtual não permite. Networking 
é construído muito no presencial, mas mudanças nos 
grandes eventos do setor devem ser feitas, e nada 
tem a ver com a pandemia. Precisamos reformular, 
inovar, entender melhor o que é importante e o papel 
das grandes feiras e eventos do turismo. Temos um 
questionamento momentâneo que é a questão da 
aglomeração, viagens e tudo mais, que temos que 
entender em que momento será possível novamente 
voltar a fazer esses grandes encontros presenciais, 
mas isso com certeza é questão de tempo. Webinar é a 
alternativa do momento, mas os principais eventos já 
tem suas edições remarcadas para 2021. Ninguém quer 
e está deixando de acreditar nos encontros presenciais. 
Resiliência e criatividade são as palavras chaves. 

Marina Figueiredo 
excursionando pela 
Serra Catarinense
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A Covid-19 tem sido um verdadeiro ponto de 
virada para a indústria de viagens: aviões 
permanecem aterrados, serviços de trem 

reduzidos, navios de cruzeiro não puderam atracar 
por causa de passageiros infectados e restaurantes 
e hotéis tiveram que fechar por causa de medidas 
sanitárias. O período pós-pandemia abrirá uma nova 
era de precaução com menos espontaneidade e 
mais proteção contra o vírus.

As viagens rodoviárias voltarão aos níveis normais 
e as principais cidades do mundo continuarão 
reorganizando a infraestrutura para estimular o uso 
da micromobilidade. Prevê-se que o transporte aéreo 
de curta distância e as viagens aéreas domésticas se 
recuperem primeiro, mas os viajantes mudarão de 
comportamento, incluindo máscaras durante toda 
a jornada e os abraços e beijos de despedidas dos 
familiares serão fora do aeroporto. Em alguns casos, 
pontes de embarque, ou ponte telescópica para 
aviões serão usadas como um “túnel desinfetante”. 
As companhias reduzirão as malas da cabine 
para acelerar o embarque e reduzir o risco de 
contaminação, além de diminuir os serviços de bordo. 

Os mais afetados certamente serão a indústria 
de cruzeiros, pois ninguém tem uma visão clara 

 LIFE AFTER COVID-19:
“A experiência de 

viagem nunca mais 
será a mesma”

(*) O futurologista Ray Hammond tem quase 40 anos de experiência escrevendo e falando sobre as 
tendências que moldarão o futuro. Em 2010, ele foi premiado com a Medalha de Ouro das Nações Unidas 
em Serviços para Futurologia. O texto acima faz parte do relatório Life After Covid-19, desenvolvido graças 
a uma parceria entre Hammond e a Allianz Partners, empresa líder em assistência 24 horas e seguro 
viagem. O relatório completo abrange quatro categorias: casa, saúde, mobilidade pessoal e viagens.

de como eles poderão se organizar, respeitando o 
distanciamento social e, acima de tudo, a quarentena 
de viajantes doentes para evitar a contaminação.

A hospitalidade será impactada por medidas 
aprimoradas de saneamento. É provável que 
os restaurantes reabram com menos horas, 
por menos dias, com muito menos mesas e 
menus bastante simplificados. Enquanto isso, 
os pedidos de entrega e retirada de aplicativos 
para smartphones continuarão em alta. Os 
pacotes all inclusive de hotel provavelmente serão 
redesenhados para remover a entrega de comida 
e bebida em estilo buffet, e assim garantir que 
os hóspedes recebam serviço em suas mesas 
individuais e distanciadas. As excursões locais 
deverão ser fornecidas para festas individuais e, 
inevitavelmente, serão mais caras.

Finalmente, as viagens de negócios serão 
reconsideradas, pois a pandemia mostrou que o 
gerenciamento global de projetos pode ser feito 
por videoconferência, permitindo reduções de 
custos financeiros e de emissões de Gases de Efeito 
Estufa. Provavelmente, apenas reuniões comerciais, 
exposições e eventos esportivos internacionais 
voltarão aos níveis normais no futuro próximo. 

por RAYMOND HAMMOND (*)

LV
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WEEKEND

As lembranças de infância de Leandro Reis 
Almeida sobre a Fazenda Riachuelo têm 
sabor de diversão, quando ele e os irmãos, 

Leonardo e Júlio, corriam em meio às árvores 
que resistiam à praga da vassoura-de-bruxa, 
no interior da Bahia. O amadurecimento dos 
jovens coincidiu com o resgate e reestruturação 
da lavoura. A aposta nas amêndoas de cacau e 
no chocolate premium resultou em um cenário 
diferente na Fazenda Riachwelo: hoje são 1.500 
hectares de cacaueiros, maquinário moderno, 
laboratório de pesquisa 
e fábrica própria onde 
é produzida a Mendoá 
Chocolates, destaque 
no Salon du Chocolat, 
em Paris, e premiada 
com o Certificate of 
Recognition pelo Cocoa 
Awards (2015).

O CACAU COMO 
TEM QUE SER

A fábrica de chocolates nasceu em 2013, com 
o conceito “tree-to-bar” – do cultivo à barra. 
“Acompanhamos toda a cadeia produtiva, com 
um controle de perto. Acreditamos que chocolate 
tem que ter, no mínimo, 40% de cacau – em vez 
de ser cheio de açúcar e gordura hidrogenada – 
para que seja fonte de saúde e prazer”, destaca 
o empresário e hoje diretor da Mendoá Leandro 
Reis de Almeida. “Nas três linhas – Clássica, 
Orgânica e Brasilis –, com alto teor de cacau, não 
há conservantes, aditivos químicos ou realçadores 

de sabor. Usamos 
ingredientes tropicais, 
como a castanha-do-
pará, coco, café e 
gengibre, para sabores 
diferenciados.”

Atualmente são 
colhidos diariamente 
cerca de 70 arrobas de 
amêndoas do cacau por 
hectare, em que 15% da 
produção é destinada 
à Mendoá, 10% do 

A FANTÁSTICA FÁBRICA 
DE CHOCOLATES DA

 Fazenda  Riachuelo
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 Fazenda  Riachuelo
cacau especial para exportação e os 75% restantes 
vendidos para commodity. A fábrica e o laboratório 
permitem experimentações e os estudos são 
contínuos, liderados pelo biólogo Raimundo 
Mororó, sócio-gerente e pesquisador chefe da 
empresa, ex-integrante da Ceplac (Comissão 
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira).

Os chocolates só são liberados para os pontos 
de vendas – mais de mil distribuídos em 16 capitais 
– depois do crivo familiar, que tem alto nível de 
exigência. “Somos chocólatras e grandes analistas 
do nosso produto”, garante Leandro, cujos filhos 
e sobrinhos já brincam em meio aos cacaueiros, 
como ele e os irmãos faziam na infância.

TURISMO RURAL NA MENDOÁ

Quem visitar os campos de cacaueiros da 
Fazenda Riachuelo, poderá conferir o amarelo 
vibrante e o vermelho rosado de milhares de 
frutos que contrastam com o verde das folhas que 
molduram a paisagem da Mendoá Chocolates. 
Durante a safra, a plantação fica repleta de cacaus, 
que, conforme amadurecem, dão novos tons 

à lavoura, com nuances de alaranjado e roxo. 
O cenário ímpar torna a experiência exclusiva 
àqueles que vão à Fazenda Riachuelo para 
conhecer como o chocolate é feito, acompanhar 
o processo tree-to-bar – desde a colheita e a 
aromática torra das amêndoas até chegar ao 
produto premium final – e satisfazer as papilas 
gustativas direto da fonte da iguaria.

Embora no momento o passeio esteja suspenso 
em decorrência do novo coronavírus, mas com 
retomada programada para outubro próximo, 

O biólogo Raimundo 
Mororó: pesquisador 

chefe da Mendoá 
Chocolates
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a Fazenda Riachuelo costuma ficar aberta o ano 
todo, uma vez que o cultivo de diversas variedades 
permite a produção contínua. O momento de 
maior deslumbre dos turistas é quando caminham 
pela vegetação nativa e conhecem o cacaueiro, 
podendo ver a fruta no pé, colhê-la e até degustá-
la in loco. “Muitas pessoas sequer sabem como 
é o cacau. Vê-lo na árvore majestosa, em meio 
à natureza, e acompanhar o cuidado em todo 
o sistema é mágico e impactante”, comenta 
orgulhoso o sócio-gerente Raimundo Mororó.

Maior produtora de cacau da região, 
em Ilhéus (BA), a Mendoá foi 
pioneira em abrir os portões e revelar 

todas as etapas da fabricação. O que no início 
atraia pesquisadores interessados na área de 
beneficiamento da semente, em 2013, hoje recebe 
interessados de todo o país e deu início à rota 
do cacau. Um guia conta o histórico da fazenda, 
que foi reestruturada com avanços tecnológicos 
e fábrica moderna que a transformaram no 
complexo que é hoje. O próprio Mororó comenta 
aos visitantes sobre as inúmeras pesquisas e 
mostra os experimentos feitos, ainda hoje, para 
chegar a resultados cada vez melhores.
O passeio tem duração de duas horas, com 
passagem pela fermentação e secagem, onde 
milhares de amêndoas enchem os olhos curiosos 
dos visitantes. As sementes são selecionadas e vão 
para o laboratório da fábrica, onde são analisadas 

e seguem para a torra e moagem dos grãos, que 
exala o aroma característico e envolvente que 
atiça os sentidos, principalmente o paladar. “A 
partir daí, os corredores são envolvidos pelo 
buquê especial de cacau”, aponta Mororó. A 
massa se transforma, então, no ingrediente base 
da Mendoá, que produz vinte tipos diferentes 
de chocolates, com, pelo menos, 40% de cacau – 
chegando a 100%. Sabores como gengibre, canela, 
castanha-do-pará, pimenta, coco, amendoim e 
café são adicionados e, por fim, a iguaria segue 
para ser embalada e enviada ao varejo.

No fim do passeio, os participantes degustam 
chocolates e bombons recheados de tapioca, 
cupuaçu, amendoim e maracujá – que podem ser 
comprados no local. “É uma experiência única e 
completa numa verdadeira ‘fantástica fábrica de 
chocolate’”, salienta Mororó, em referência ao 
filme de mesmo nome. Quando outubro vier, a 
visita poderá ser feita de segunda a sexta-feira, em 
grupos com capacidade limitada de pessoas. 

Leandro Reis Almeida com o 
irmão Leonardo e o pai José 

Geraldo. Abaixo, o galpão 
da Mendoá Chocolates e 

acompanhamento manual 
no preparo das barras de 

chocolates
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VIAGEM + LUXO: Um pouco sobre a história da Fazenda 
Riachuelo, quando foi instalada e qual era sua principal 
atividade antes de se tornar Mendoá Chocolates. A 
fazenda já era da família?
LEANDRO REIS ALMEIDA: A fazenda foi adquirida 
na década de 90, durante a crise cacaueira. Estava 
abandonada, ainda produtiva, mas com baixíssima 
produção. Com a crise do cacau, o preço despencou na 
bolsa e ela ficou abandonada. Adquirimos apostando 
na mudança de cenário. Em 2007, montamos um 
laboratório de pesquisa para aumentar a produtividade 
do campo cacaueiro, o Raimundo Mororó veio 
trabalhar conosco e fomos desenvolvendo mais e mais. 
No começo tínhamos 10 colaboradores e hoje são 200 
colaboradores, 150 fazenda e 50 fabrica. Criamos um 
ambiente agradável, com centro de saúde, escola para 
os filhos e os próprios funcionários se alfabetizarem. 
Procuramos criar ambiente para manter pessoas. 

O que representa a Fazenda Riachuelo para você?
A fazenda representa muito carinho, amor, dedicação 
e cuidado - com a natureza, as pessoas, o processo 
e com o chocolate em si. Temos zelo em tudo o 
que fazemos. Quebramos muitos paradigmas para 
chegar onde estamos agora. Antes a percepção era 
de que o chocolate bom é o que vinha de fora, e hoje 
temos o reconhecimento de que o Brasil faz esse 
produto premium, de qualidade. Quem imaginou que 
o brasileiro iria consumir chocolate com alto teor de 
cacau, iria ter essa proximidade com o chocolate de 
origem? Esse reconhecimento e mudança de conceitos 
é muito gratificante e nos dá mais força, paixão para 
continuar seguindo no caminho.
 
À frente de um empreendimento que envolve 
preservação, produção e hospitalidade, qual é a proposta 
para as pessoas que visitam a Fazenda Riachuelo?
Convidamos as pessoas para promover a valorização, 
tanto da Mata Atlântica quanto do produto brasileiro e 
do nosso chocolate. Muitas pessoas têm a percepção 
de que o bom é o que vem de fora, mas queremos 
que veja o que o brasileiro consegue produzir, que 
concebemos produtos de grande valor. A mensagem 
que queremos passar é a de que a gente pode fazer 
diferente e dar valor ao que é nosso, ao brasileiro e 
ao chocolate Mendoá. Os visitantes acompanham 

como tudo funciona, o cuidado em cada processo, 
com a Mata Atlântica e com as pessoas, percebem que 
o nosso trabalho é diferente e especial. Saem daqui 
apaixonadas pelo nosso trabalho. 

Com a retomada das atividades turísticas no Brasil, 
quais foram as medidas de segurança adotadas pela 
Fazenda Riachuelo?
A fábrica voltou a todo vapor, com todos os 
cuidados. Não tivemos grandes dificuldades na 
readequação, porque já usávamos muitas das 
medidas de segurança, como o uso de máscaras 
e de luvas. Durante a pandemia, dividimos o 
turno e a quantidade das pessoas na fábrica em 
50%. Essa setorização minimizou os riscos e não 
tivemos contágio dentro da fábrica. A visitação foi 
pausada temporariamente, para adequar de forma 
a ter ainda mais cuidado com as pessoas – tanto 
visitantes quanto os colaboradores. Pretendemos 
voltar com a visitação a partir de outubro. Estamos 
reestruturando para receber melhor as pessoas para 
que tenha fluidez e tranquilidade.

Já tem o selo Turismo Responsável conferido pelo 
Ministério do Turismo?
O selo faz parte da readequação. Vamos reabrir a 
visitação com o selo. Ter a fábrica dentro da fazenda 
de cacau e abrir à visitação traz desafios ainda maiores, 
porque temos que ter independência e fluidez de 
trabalho e acolher bem as pessoas, tanto os visitantes 
quanto os colaboradores.

LEANDRO REIS ALMEIDA

“Quebramos muitos paradigmas para chegar onde estamos 
agora. Antes a percepção era de que o chocolate bom é o que 
vinha de fora, e hoje temos o reconhecimento de que o Brasil 

faz esse produto premium, de qualidade”

AGENDE-SE
FAZENDA RIACHUELO | MENDOÁ 
CHOCOLATES
Rodovia Ilhéus-Uruçuca, Km 20, Ilhéus - BA)
Visitas agendadas tel. +55 73 99955 0916
www.mendoachocolates.com.br
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VACANCE

O milagre das águas termais faz desta paradisíaca ilha italiana, cujo solo é de 
origem vulcânica, uma atração internacional por suas belezas naturais, com 

status de uma das localizações líderes no mercado europeu de SPAs

A Ilha de Ischia, no golfo de Nápoles, Itália, não é 
apenas um destino procurado por suas atrações 
naturais, mas também uma agradável estância 

termal, de reputação internacional. Lá, o turista mais 
exigente pode combinar um período de descanso com a 
oportunidade de realizar tratamentos benéficos. A origem 
da terapia é muito antiga, e até hoje muitos métodos 
aplicados, mesmo que aperfeiçoados, permanecem 
inalterados. O milagre das águas se deve ao fato do 
solo local ser de origem vulcânica, o que confere à ilha o 
status de um dos mais ricos e interessantes patrimônios 
hidrotérmicos do mundo. Esta riqueza trouxe fama, 
prestígio e o reconhecimento de uma das localizações 
líderes no mercado europeu de spas, cujos hotéis, 
confortáveis   e modernamente equipados, oferecem a 
oportunidade de praticar os tratamentos termais num 
contexto territorial excepcional, entre pinhais, praias, 

ISCHIA, SOLE E MARE
igrejas, paisagens panorâmicas, vida noturna agitada e 
uma excelente gastronomia. 

ISCHIA, SOLE E MARE

A ilha é rodeada por praias e zonas balneárias 
de vários tipos. Confira alguns lugares que foram 
adquirindo fama ao longo do tempo e que se destacam 
por suas belezas naturais:
- Praia de Maronti: longa e arqueada, o local conduz os 
banhistas ao maravilhoso Castelo Aragonês, que, por 
sua vez, abriga uma praia característica por uma longa 
faixa de areia entre o mar e a água que une a rocha 
arredondada da ilha. A cidade de Forio estende-se sobre 
o mar entre duas praias, a de Citara, conhecida pela sua 
beleza e virtudes terapêuticas, e a de San Francesco.
- A Baía de San Montano, entre Forio e Lacco Ameno, 



ISCHIA, SOLE E MARE
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tem características particulares: recolhida e bem 
protegida dos ventos, oferece águas límpidas e mais 
quentes que as demais praias.
- Duas praias isoladas e sugestivas, muitas vezes 
frequentadas por turistas, merecem visitação: Cafiero 
(ou degli Inglesi) e Bagnitiello, em Casamicciola. Ischia 
Porto oferece duas confortáveis   e animadas praias: 
Pescadores e Cartaromana, com vista para a baía que 
também abriga o famoso Castelo Aragonês.
Não podemos esquecer a fotogênica Baía do Sorgeto, 
onde a beleza da paisagem e a nascente das águas 
termais fazem esquecer os grandes seixos que 
substituem a areia. Além dos locais mencionados, vale a 

pena conferir  San Pancrazio e a Scarrupata, acessíveis 
apenas por mar e, portanto, lotadas de barcos e iates.

PRAZERES DA GULA

A Campania, região no sudeste da Itália e berço da 
dieta mediterrânea, sempre deu grande satisfação aos 
amantes da boa mesa, com produtos de alta qualidade que 
só a região é capaz de oferecer. A tradição gastronômica 
encontrou uma identidade precisa na ilha de Ischia. 
Impossível não falar das especialidades típicas de massas 
e pizzas, consideradas patrimônios nacionais. Muitos 
pratos de Ischia podem ser considerados especialidades 
autênticas: o coelho é servido de várias formas e existe 
uma diversidade muito grande de preparo de pratos à 
base de frutos do mar. Mas, acima de tudo, a gastronomia 
de Ischia destaca-se pela particular delicadeza do sabor 
dos vegetais cultivados na região. O limão desempenha 
um papel fundamental na tradição local da ilha. É usado 
para fazer desde massas, biscoitos, chocolates, geléias 
até o famoso Limoncello, bebida típica italiana. Toda esta 
riqueza culinária é harmonizada por vinhos guardados em 
barricas de castanha e conservados em caves centenárias. 
A produção de vinho na ilha é muito importante, com os 
produtores tirando proveito das terras férteis de origem 
vulcânica e o clima ameno, para produzir vinhos (quase      
exclusivamente brancos) de excelente qualidade.

ONDE FICAR

EXCLUSIVE HOME ISCHIA

Com excelente localização em Ischia, Exclusive Home 
Ischia fica no centro da cidade na região de Ischia 
Porto. O hotel oferece apenas dois apartamentos 

completos (Acquamarina e Turchese), à disposição dos 
visitantes que desejam curtir a ilha como se fossem 
próprios moradores da região. As belezas naturais 
próximas podem ser conferidas nas praias de Cartaromana 
e Maronti. Já as atrações populares oferecem passeios 
no Centro Benessere del Negombo, ao Poseidon Giardini 
Terme e está próximo ao Castelo Aragonês.  

Os apartamentos, recém-reformados, oferecem 
banheira de hidromassagem, terraço na cobertura e 
assistência com excursões/ingressos. O Wi-Fi disponível 
é gratuito. Além de cozinha equipada com geladeira, 
cooktop e micro-ondas, dispõem de máquina de lavar, 
sala de estar, cafeteira/chaleira e comodidades como 
roupas de cama premium. Com novos protocolos 
adotados de segurança e higiene, o serviço de limpeza 
é fornecido diariamente. Mais informações e reservas 
acesse www.exclusivehomeischia.it     



CONCIERGE

A Home Away from 
Home (em tradução 
livre, Em Casa fora de 

Casa). Assim se define o Hotel 
Botanique, instalado em uma 
bucólica propriedade na Serra da 
Mantiqueira, entre os municípios 
de São Bento do Sapucaí, Santo 
Antonio do Pinhal e Campos do 
Jordão, interior de São Paulo. Com 
a retomada gradual das atividades 
hoteleiras no Brasil, o local assume 
medidas rigorosas de higienização 
e segurança em todas as suas 
atividades operacionais, para a 
tranquilidade dos seus hóspedes.
“Somos um destino para escapada 
e refúgio durante a pandemia, 
com total segurança tanto para 
os hóspedes quanto para os 
colaboradores que atuam neste 
fase de reabertura. Pela nossa 

Novas regras de higiene e segurança foram implantados no hotel para oferecer aos 
hóspedes um ambiente saudável na natureza privilegiada da Serra da Mantiqueira

localização, em um verdadeiro 
santuário ecológico e protegidos 
pela natureza, temos aqui todos os 
elementos para que os hóspedes 
desfrutem com segurança de toda 
esta abundância de natureza”, 
comenta Fernanda Ralston 
Semler, sócia e idealizadora do 
empreendimento.

Mesmo antes da pandemia, 
o hotel nunca foi um local de 
aglomeração, e por ter suítes e 
villas amplas para casais e famílias, 
além de diferentes espaços 
para reclusão e privacidade, 
segue configurado para manter 
seus hóspedes em situação de 
exclusividade e privacidade. 
Áreas verdes ao ar livre, espaços 
generosos e amplos, espaçamento 
resguardado entre hóspedes e 
colaboradores, horários exclusivos 

HOTEL BOTANIQUE
para atividades de Spa, são 
algumas das medidas que o 
Botanique adotou para poder 
retomar sua operação e seguir 
sendo um destino para escapadas 
durante a pandemia. As diárias 
(incluindo café da manhã e mini-
bar) partem de R$ 1.720,00 
durante a semana e R$ 2500, 00 
em finais de semana (o apto), com 
mínimo de duas noites, + taxas.

RESERVE
BOTANIQUE HOTEL & SPA 
Rua Elídio Gonçalves da Silva, 4000 Bairro 
dos Mellos – Campos do Jordão – SP 
Tel. +55 12 3662 5800
www.botanique.com.br 
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O Kuriuwa Hotel, em Monte 
Verde (MG), já está com 
seus protocolos prontos 

para receber seus hóspedes com 
muita segurança. Com a reabertura 
consciente, o local adotou algumas 
medidas básicas de proteção 
à saúde e higiene, entre elas, 
redução para 40% a capacidade 
de acomodação, uso obrigatório 
de máscaras em ambientes 
comuns e disponibilização de 
álcool em gel nas áreas comuns 
da pousada. Quanto as refeições 
(café da manhã, almoço e jantar), 
os visitantes poderão optar em 
degustar na própria morada ou 
no Espaço Kuriuwa, agradável 
restaurante planejado com 
distanciamento de mesas de 
pelo menos 2 metros entre elas. 
Seguindo as recomendações de 
higienização e segurança, as áreas 
de lazer do hotel (piscina, sauna 
e academia), no momento, não 

Voltado aos amantes da tranquilidade e da natureza, desde que abriu suas portas o 
local oferece o melhor em acomodação e serviço para os visitantes de Monte Verde

estão disponibilizadas. Para 
compensar estas restrições, o 
Kuriuwa está oferecendo um 
bom desconto nas diárias, 
cujas reservas podem ser 
feitas diretamente no site da 
pousada. Vale lembrar que o 
local está com toda equipe treinada 
e certificada por profissionais da 
saúde e de segurança no trabalho, 
prontos para atender.

RESERVE
KURIUWA HOTEL
Ruas dos Bosques, 309 - Monte Verde (MG)
Reservas tels. +55 35 3438 1959
WhatsApp: +55 35 98704 4832
www.kuriuwahotel.com.br

KURIUWA HOTEL



CONCIERGE

Seguindo o conceito slow 
de hospedagem, o projeto 
do Mama Ruisa Boutique 

Hotel leva a assinatura do hôtelier 
francês Jean Michel Ruis. Todas 
as suítes têm como inspiração o 
design modernista brasileiro. No 
momento, apenas cinco delas 
estão disponíveis para manter 
as regras de distanciamento 
social, recomendadas pelos 
órgãos governamentais de 

saúde. O check-in pode ser 
realizado previamente ou no 
quarto, minimizando assim os 
contatos na recepção. Todos 
os hóspedes recebem um kit 
de higiene individual, incluindo 
máscaras e álcool em gel. O 
café da manhã (à la carte), é 
servido na varanda privativa dos 
quartos ou na piscina, mantendo 
distanciamento entre as mesas, 
com higienização após cada uso.

 DESIGN & BOSSA NOVA

Tendo como marca registrada 
a decoração, o Mama Ruisa 
Boutique Hotel tornou-se o templo 
do design modernista brasileiro. 
O proprietário, um inveterado 
colecionador de móveis assinados, 
escolheu as peças mais bonitas 
para mobiliar as áreas comuns e 
os quartos. Por esta razão, quem 
adentrar no hotel experimenta 

TRIBUTO AO DESIGN  BRASILEIRO
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TRIBUTO AO DESIGN  BRASILEIRO
uma imersão com o que há de 
mais representativo em design 
moveleiro das décadas de 50 e 
60. Peças assinadas por Sergio 
Rodrigues, Oscar Niemeyer, Ricardo 
Fasanello, Zanine de Caldas, 
Geraldo de Barros, Giuseppe 
Scapinelli, Carlo Hauner, Martin 
Eisler, Joaquim Tenreiro, entre 
outros, compartilham o mesmo 
espaço num diálogo modernista.

O serviço personalizado é 
outro diferencial do Mama Ruisa 
Boutique Hotel, oferecendo 
programas inusitados: tours de 
arte, arquitetura, roteiros de 
shopping nas melhores marcas 
cariocas, passeios ecológicos e 
aulas de surf no Arpoador. Os 

quartos confortáveis e a área 
de lazer garantem momentos 
preciosos de calmaria para quem 
procura um refúgio com segurança 
durante a quarentena. Disponível 
para atender eventos corporativos, 
sociais ou religiosos, ficar no Mama 
Ruisa Boutique Hotel é deixar-se 
levar pelo ar da Bossa Nova para 
descobrir o charme e os encantos 
da Cidade Maravilhosa.

AGENDE-SE
MAMA RUISA BOUTIQUE HOTEL
Rua Santa Cristina. 132
Santa Teresa | Rio de Janeiro | RJ 
Reservas tels. +55 21 22010 0631 |21 9 8885 063
E-mail resa@mamaruisa.com

Localizado no charmoso 
bairro de Santa Teresa, no 

Rio de Janeiro, o Mama 
Ruisa Boutique Hotel retoma 

suas atividades com todos 
os protocolos de higiene 

e segurança prontos para 
garantir a saúde e o bem-estar 

dos seus hóspedes 

LV
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SOCIETY

Embora o território verde de Wimbledon, 
no sudoeste de Londres, não vá promover 
nenhuma partida neste ano, por conta do 

cancelamento dos eventos públicos e as restrições 
de isolamento impostas pelo coronavírus, a 
herança e a tradição dos torneios championships 
continuam no imaginário dos amantes do tênis. 
Desde a entrega dos tradicionais morangos com 
cremes até a descoberta da moda inspirada no 
sofisticado esporte, há infinitas formas de explorar 
o local onde acontece o torneio de tênis mais 
antigo e prestigiado do mundo.
 
UM TORNEIO AO ESTILO VITORIANO

O primeiro campeonato de tênis de gramado 
foi realizado em 1877 no Clube de Croquet da 
Inglaterra, na Worple Road, em Wimbledon. 

A tenista brasileira Maria Esther Bueno (1939-2018) ganhou a alcunha de A Bailarina do Tênis por conta da 
elegância do estilo de jogo nas quadras de Wimbledon. Uma outra marca registrada era a potência do seu 

saque. Premiadíssima no torneio inglês, sua grande tristeza foi não 
ter podido representar o Brasil nos Jogos Olímpicos, já que o tênis 
deixou de ser esporte olímpico na década de 1930 e voltou apenas 
em 1996. Apesar de tudo, a tenista ostenta uma invejável coleção de 
títulos profissionais, no total de 71, sendo sete Grand Slam simples, 
dez em duplas e um em duplas mistas. Em Wimbledon, ganhou o 
Grand Slam simples nos anos 1959, 1960 e 1964.

ESPORTE COM PEDIGREE

A BAILARINA DO TÊNIS

Esse torneio recebeu o único Grand Slam 
masculino jogado por 22 amadores, que teve um 
emocionante final assistido por 200 espectadores. 
Vencido pelo esportista local Spencer Gore, 
ele orgulhosamente recebeu doze prêmios em 
dinheiro, hoje equivalente a £790). As competições 
em dupla foram implementadas em 1884; já as 
duplas femininas e duplas mistas em 1913. O 
crescimento do esporte foi tão grande que em 1922 
o campeonato teve que se mudar para um local 
maior, na Church Road, na mesma área do sudoeste 
de Londres, onde permanece até hoje.

Os campos de Wimbledon foram se 
modernizando desde que se mudaram para um 
espaço maior. A instalação de um teto retrátil, 
em 2009, já salvou o evento britânico das chuvas 
em diversas ocasiões. Capaz de cobrir o campo 
verde em apenas dez minutos, as mudanças 



ESPORTE COM PEDIGREE

também incluíram a instalação de um ar 
condicionado para climatizar o estádio. 
A primeira partida disputada em um 
ambiente fechado foi protagonizada 
pela lendária escocesa Andy Murray e 

o suíço Stanislas Wawrinka, coincidindo com a 
inauguração do campo fechado. 
 
DA REALEZA AO MODERNISMO

Antes do Grand Slam de Wimbledon, o tênis era 
predominantemente um esporte cultivado pela 
burguesia e a realeza britânica. O exemplo mais 
antigo sobre uma quadra de tênis na Inglaterra 

remonta do século XVI e pode ser conferido no 
histórico Palácio de Hampton. Esporte favorito 
do rei Henry VIII, o “tênis real” era uma atividade 
prestigiada por alguns membros da nobreza e das 
pessoas mais ricas da terra. O jogo de tênis, que 
é diferente do tênis real e requer menos espaço, 
foi jogado pela primeira vez em 1873 pelo Major 
Walter Wingfield. Criado para ser um esporte ao ar 
livre, costumava ser jogado nos jardins de grandes 
mansões pertencentes à elite britânica.

Hoje, as partidas em Wimbledon atrai fãs de 
todos os lugares do mundo e é transmitida em 
mais de 200 países. Embora o local possua 18 
campos de tênis, a quadra central é considerada 
a mais icônica no mundo do tênis. Personalidades 
de várias vertentes ocupam os cobiçados assentos 
da quadra, tendo inclusive uma sala reservada 
para uso da família real e seus convidados. 
Observar celebridades acompanhando as partidas 

agrega prestígio para Wimbledon. David Beckham, 
Claire Foy de The Crown e Dame Maggie Smith 
engrossam a lista das personalidades mais 
habitués, ao lado de membros da realeza como 
Kate Middleton e Megham Markle.
 
HALL OF FAME

Vários jogadores britânicos tiveram sucesso 
no prestigiado torneio, entre eles Fred Perry, que 
venceu três vezes consecutivas o campeonato de 
Wimbledon durante os anos 1930. Dorothy Round 
Little também foi uma campeã logo após Perry, 
enquanto Angele Mortimer ergueu o troféu em 
1961, seguido por Ann Haydon-Jones em 1969. 
No ano de 1977, o ano do centenário do torneio, 
Virginia Wade foi a vencedora, tendo a grande final 
assistida por sua Alteza Real, a Rainha Elizabeth. 
A vitória britânica mais recente aconteceu em 
2013, quando o talentoso escocês Andy Murray 
se tornou o primeiro britânico masculino a erguer 
o troféu em 77 anos. Nesse meio tempo, o suíço 
Roger Federer foi o tenista que mais ganhou títulos 
em Wimbledon, repetindo o grande feito em oito 
temporadas emocionantes. Entre os jogadores 
brasileiros, podemos citar Maria Esther Bueno (ver 
box na matéria) e Marcelo Melo, vencedor dupla 
masculina (ao lado de Lukasz Kubot), em 2017.
 
TRADIÇÕES SABOROSAS

O morango é o símbolo gastronômico em 
Wimbledon. Aos presentes, a fruta é servida com 
uma porção simples de creme fresco, regado com 
um pouco de Pimm, licor à base de gin com uma 
seleção de frutas, hortelã fresca e limonada. Em cada 
temporada, 140 mil porções são devoradas durante 
o evento que dura duas semanas. A fruta é cultivada 
em Kent, colhida véspera de cada partida e chega ao 
local cinco da manhã para ser preparada. LV

HALL OF FAME: Serena Willians (vários Grand Slam), 
Marcelo Melo (vencedor dupla masculina, em 2017), 

Novak Djokovic (vencedor simples masculina, em 2019) 
e Simona Halep (vencedora simples feminina, em 2019)

O suiíço Roger Federer, recordista do Grand 
Slam, com 20 conquistas em Wimbledon
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Em um ambiente intimista e muito acolhedor, com 
lareira e piano de cauda, o Festival de Fondue 
do Casa Grande Hotel & Spa, em Guarujá, litoral 

paulista, sugere novidades aos paladares dos hóspedes 

e habitués do hotel. O Fondue de Camarão e Palmito, 
por exemplo, é harmonizado com a combinação de 
queijos gruyére e emmental fundidos em vinho branco, 
condimentada com dill e raspas de limão, servido com 
camarão, palmito e cubos de pão italiano. Já o Fondue 
Chinoise é servido com filet mignon em cubos, caldo de 
carne especial, molho curry, dijonnaise, poivre, quatro 
queijos e geleia de pimenta, confit de tomate e cesta 
de pães. O tradicional Fondue de Queijo, de gruyére e 
emmental fundidos em vinho branco seco, é servido com 
cubos de pão italiano. Seleção de queijos e frios completa 
o cardápio, que pode ser harmonizada com vinhos 
especiais disponíveis no restaurante. Como grand finale do 
festival gastronômico, um irresistível Fondue de Chocolate, 
com 50% meio amargo e 50% ao leite, creme de leite e 
armagnac, acompanhado de frutas da estação, pedaços de 
bolo e biscoito champagne. O cardápio é servido para duas 
pessoas com preços que variam entre R$ 64 e R$ 162.

AGENDE-SE
CASA GRANDE HOTEL RESORT & SPA (Restaurante Vila Rica) 
Av. Miguel Estefno, 1001 - Enseada, Guarujá - SP 
Até 26 de setembro de 2020
Sextas e sábados, das 19h até meia-noite 

‘SAISON FONDUE’ NO CASA GRANDE

Listado entre os melhores restaurantes de culinária 
italiana contemporânea de São Paulo, o Des 
Cucina apresenta, no cardápio da estação, os mais 

refinados pratos preparados com levíssimas massas 
recheadas artesanalmente e preparadas diariamente, 
além de risotos, peixes, frutos do mar, aves e 
assados. As sobremesas, deveras diferenciadas, 
são elaboradas com riqueza de ingredientes da 
mais alta qualidade. Para a estação de inverno, o 
chef Sergio França sugere pratos do seu cardápio 
delivery. Confira: Confit de Pato ao molho de 
azeitona verde e purê de mandioquinha (R$92); 
Ravióli de abóbora, queijo de cabra e consomê de 
funghi shitake (R$56); Risoto de vieiras, aspargos 
e vinho do Porto (R$86); Camarão ao molho do 
mar e nhoque de raiz da terra (R$125); e Filet 

SOB A BATUTA DO MESTRE FRANÇA role com purê de mandioca (R$ 79). É possível solicitar 
ao sommelier do restaurante a harmonização dos pratos 
com vinhos de sua diversificada carta. 

CONFIRA
DES CUCINA
Rua Desembargador do Vale, 233 – Perdizes - SP
Delivery Take away | iFood 
Tels. (Whatsapp) +55 11 98999 9490 | +55 11 3872 0050

DES CUCINA: Risoto de Vieiras

DELÍCIAS DA ESTAÇÃO
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Reduto dos apreciadores da boa 

gastronomia e das alquimias de 
drinks preparados pelo conhecido 

bartender Marcelo Serrano, o Venuto 
SP está com novidades no seu cardápio 
de forte influência na culinária italiana 
mediterrânea. O chef Ricardo Paulino 
sugere deliciosos pratos de sua criação para 
a temporada de inverno: Lasagna di Coda (Lasanha de rabada, 
fonduta de parmesão, molho roti e gremolata de agrião - R$ 
56), Stinco di Vitelo (Ossobuco de vitelo braseado, servido 
com risoto de abobora, glace e salsa de ervas - R$ 71), Risotto 
ai Gamberini (Risoto de tomates e ervas finas com camarões 
salteados em sua bisque - R$ 79), Pancetta glaceada, cenoura 
e espinafre (Barriga suína assada lentamente, grelhada e 
servida com purê de abobora, cenoura e espinafre - R$ 69) e 
Pasta al Mare (Massa fresca feita na casa com frutos do mar, 
molho bisque e gremolata - R$ 79). Enquanto isto, o bartender 

Uma verdadeira instituição gastronômica na cidade 
de São Paulo, o Templo da Carne Marcos Bassi 
ampliou o cardápio delivery com sugestões de dar 

água na boca: carnes com vários cortes (especialidade da 
casa) e sugestivos sanduíches feitos no capricho, como o 
de costela, fraldinhas e linguiça calabresa, tudo servido 

PRATOS MEDITERRÂNEOS
Marcelo Serrano oferece dois drinks de sua criação, que 
podem também ser enviados pelo delivery: Negroni Cumaru 
e Robusto, que chegam em garrafa de uma dose, prontos para 
beber. A casa também sugere bons vinhos de sua adega, com 
excelente custo benefício. 

CONFIRA
VENUTO SP
Rua Peixoto Gomide,1658 – Jardins – SP
Take away e delivery de segunda a sábado das 12h-15h/19h-22h 
Domingo, das 12-17h
Encomendas tels. (whatsapp) +55 1 97337 2025 | +55 11 3063 5074.

com o pão especial Basilicata. Da grelha 
saem diariamente os melhores cortes 
como a famosa Fraldinha, filetada 
na quantidade desejada e as carnes 
em porções de 250 gr, preparados ao 
ponto, como preferir a clientela. Como 
sugestão destacamos o Bombom de 
Alcatra, Bife de Chorizo e o Bife Ancho, 
que podem ser acompanhados de 
palmito assado, farofa, cebola assada e arroz do cozinheiro, 
entre outras delícias. Os pedidos podem ser feitos 
diretamente no telefone do restaurante. A expansão da 
área de entrega abrange muitos bairros da cidade, da zona 
norte a zona sul, leste ou oeste. Consulte o seu bairro. 

CONFIRA
TEMPLO DA CARNE
Rua Treze de Maio, 668 – Bela Vista – SP
Cardápio iFood
Direto no restaurante tels. (whatsapp) +55 11 9 9472 6861
+55 11 3251 1442 

UM TEMPLO DEDICADO AOS PRAZERES DA MESA

VENUTO SP: Pasta al Mare

TEMPLO DA CARNE MARCOS BASSI: 
Bife Ancho e Sanduíche de Costela
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ENGLISH TEXT

FAZENDA UNIÃO

A rich example of rural property in the coffee cycle, Fazenda 
União, in Rio das Flores (RJ), is part of the Vale do Café tourist 

circuit, considered one of the most preserved sets of mansions 
in Brazil Empire. Its sumptuous mansion of more than 1000 m², 
dating from 1836, was built by Domingos Custódio Guimarães, the 
Viscount of Rio Preto, noble wealthy man who made his fortune 
with gold and later with coffee. Throughout its history, Fazenda 
União had several owners until it was acquired by civil engineer 
and businessman Mário Vasconcellos Fernandes, who promoted 
a complete restoration of the mansion, building attachments with 
the original architecture and materials of the time - tiles, floors and 
doors - mined on centenary farms in the region.

DISTINCTION IN TRIPADVISOR

Without losing its main characteristic, Fazenda União 
today functions as a sophisticated farm hotel, a member of the 
Roteiros de Charme Hotels Association, a national entity that 
aggregates the best accommodation options that stand out 
for the quality of service and world-class service. One of the 
few farms in the region to host tourists inside the main house, 
it provides an unforgettable experience, as its interior is all 
decorated with furniture, paintings and other original objects of 
the time. It offers 28 accommodations, some of them signed by 
Rio de Janeiro architect Chicô Gouveia, inspired by the culture 
of the African tribes Macuas, Benguelas, Cabindas, Quiloas 
and Tembos. It was no coincidence that Tripadvisor, the most 
important platform for travelers in the world, just gave Fazenda 
União the Travel Choice 2020 seal, highlighting the place in the 
select group of the best hotels in the world. The farm also houses 
a small museum that reproduces a slave quarters, with period pieces, 
such as pestles, cribs and other instruments. he Museum of Sacred 
Art - a great passion of the owner - and the chapel in Baroque style 
are mandatory visits, as it 
contains pieces recovered 
from farms in the region 
and antique shops in 
Brazil and the world.

FAZENDA SÃO LUIZ 
DA BOA SORTE

Fazenda São Luiz da 
Boa Sorte is a gem 

set in the imperial city 

of Vassouras, state of Rio de Janeiro, 
the result of the union of two important 
farms in the golden coffee cycle, São Luiz 
and Boa Sorte. Glued together, around 
1835 the farms of the Gomes Ribeiro 
de Avellar brothers were born: São Luiz 
Farm, by Paulo Gomes Ribeiro Avellar; 
and Fazenda Boa Sorte, by Quintiliano 
Gomes Ribeiro Avellar. Today, the 
property belongs to businesswoman 
Liliana Rodrigues, enthusiastic about 
preserving an important chapter of the 
coffee cycle in the Brazilian scenario, 
alongside entrepreneur Nestor Rocha, 
president of Instituto Preservale, an 

entity dedicated to the preservation of historic farms located 
in the Rio de Janeiro region of the state of Rio. of January. 
With its privileged location, Fazenda São Luiz da Boa Sorte is a 
19th century masterpiece in full magnitude, after a meticulous 
restoration, performed in different phases by the architects João 
Reis and Gilmar Peres.

The farm has 21 suites, duly structured and decorated with 
period decoration furniture, which makes the experience of 
staying at the place a real time travel. For those who wish to 
be close to the main attractions of the farm, the suites at Casa 
de Vivenda are the most recommended. For those who prefer 
something more intimate, the best option is the Hípica suites 
(tip from the newsroom: research the availability of staying 
in the Prince’s Room. The room was created to receive Conde 
D’Eu, Princess Isabel’s husband, in his visit to the city of Barões 
do Café, in the year 1876).

The gastronomy at Fazenda São Luiz da Boa Sorte is a 
delicious chapter for those who appreciate dishes from the 
recipe book of the most traditional historic farms in Rio de 
Janeiro. With a strong influence of Minas Gerais cuisine, 
everything is done on a wood stove, with selected and high 
quality products, in addition to fresh leaves and vegetables 
straight from the fields. At Tulha, a shed that mixes the 
rustic with elegance, breakfast and lunch are served. Perfect 
combination to accompany the gastronomic delights of Fazenda 
São Luiz da Boa Sorte.

FAZENDA VISTA ALEGRE

Historians attest that Fazenda Vista Alegre is considered one 
of the most important heritage sites of the 19th century. In 

it, architectural forms emerge in perfect harmony with beautiful 
gardens. Originally dedicated to planting coffee, although the 
first Danish immigrants from the Coffee Valley founded on the 
farm, in mid-1912, the first cheese industry, the famous DANA 

Dairy, music, theater 
and religion were 
taught at Vista Alegre. 
Installed in one of its 
improvements, the 
Escola de Ingênuos, as 
it became known, was 
the first in the country 
to literate children of 
slaves and poor children 
in the neighborhood.
There was also the 
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Casa da Música, where the symphonic band of the farm 
was prepared, before their prestigious performances. At the 
height of the coffee cycle, it received distinguished visitors, 
such as Conde D’Eu and American pianist and composer Louis 
Moreau Gottschalk. Since 1980, Fazenda Vista Alegre belongs 
to the Mattos Santos family. The farm administration is under 
the responsibility of Renata Mattos, daughter of Vera Maria 
Willmann de Mattos and Delio Aloisio de Mattos Santos Filho. 
Currently, the main activities of the farm are the creation and 
sale of cattle, in addition to the formation of a training center 
for young and competitive horses.

GUEST HOUSE HOSTEL

Since 2012, the farm opened its headquarters - an original 
rural mansion from the 19th century. XIX - to receive guests. 
With an innovative proposal in the Vale do Café region, the 
heritage works based on the Guest House guesthouse concept. 
In this way, the activity develops as a tourism of habitation, 
presenting a hospitality differentiated from 
the farm hotels and inns. The place offers 
six rooms, including 3 suites. It is worth 
noting that Vista Alegre is neither a hotel 
nor a farm hotel. It is a new concept of ideal 
accommodation for those looking for a 
historic trip in harmony with nature.

FAZENDA SANTA VITÓRIA

Fazenda Santa Vitória combines the 
rusticity of a century-old property with 

the charm and natural beauty of Serra 
da Mantiqueira, in the Paraíba Valley. 
Founded in the 19th century, circa 1850, 
the golden age of the coffee cycle, it was 
initially named Fazenda Prosperidade. 
The city of Queluz, an old village of Puris 
Indians and part of the Estrada Real circuit, 
is today part of the region where the property was built. From 
1923 it was renamed Fazenda Santa Vitória, where sugarcane 
and coffee were grown and today it is established in the 
production of milk. Under the command of the owner Fábia 
Raquel, who changed her training in Information Technology 
for entrepreneurship, the farm takes on a new vocation with 
the hosting service, rescuing the environment of a period 
farm by opening its doors to those who value simplicity and 
the comfort. “Everyone is welcomed as friends, our guests 

enjoy moments of warmth and tranquility in contact with 
nature”, comments Fábia.

The idea of   staying at Fazenda Santa Vitória is the 
search for a simple and peaceful life, which is why 
no accommodation has a TV - Wi-Fi works only in the 
common area of   the main house. The six Headquarters 
Suites retain their original century-old characteristics. 
There is also the Family Suite, which is ready to receive 
a couple with up to three children, thanks to its wide 
structure, which has adjoining rooms, with double and 
single beds, and a shared bathroom. In addition to these, 
there are four Quintal Suites, with contemporary decor, 
dedicated exclusively to couples - all of them have a 
private backyard, with a hammock and lounge chair in 
direct contact with nature. Finally, the two houses in the 
mountains, away from the main house, contrast with the 

colonial style, combining privacy and modernity. Plantations, 
pastures, forests and a stream of crystal clear waters form 
the frame for the well-deserved rest, with the sound of birds, 
the breeze of the countryside and the aroma of unforgettable 
flavors that come out of the kitchen.

TASTE THAT SEDUZ

Speaking of cuisine, Fazenda Santa Vitória has a new 
chef: miner Vitor Rabelo. Specializing in Brazilian cuisine, he 
rescues traditional recipes for hosting, executed with advanced 
techniques, which exalt the quality and seasonality of the 
ingredients, in addition to the talent of small regional producers. 
Because it values   the use of fresh and seasonal ingredients, the 
menu is dynamic, constantly changing. “My union with Fazenda 
Santa Vitória focuses on the ingredients of own production and 
of local producers, meals that follow the cycle of the seasons, 
seasonality and climate. Here, refinement is in truth and 

simplicity ”, explains the chef.
Relaxation at Fazenda Santa Vitória is complemented by 

leisure activities. The local trails can be explored through hiking 
or horse riding and cycling. Inside the property there is also a 
waterfall with exclusive access for guests. Along the way, it is 
possible to contemplate the beauty of the Serra da Mantiqueira. 
And if the waterfall bath doesn’t appeal, a dip in the pool can be 
a good option to refresh your body. On cold days, the caldário is 
ideal for a well-deserved rest. LV
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