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Entre para o mundo da sofisticação, 
do charme e da informação

 foto | nick adler (Ilhas maldivas - Flickr) 
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LONdres: Top model irina shaik (esq.), 
momentos antes de adentrar nos salões 
do Royal Albert Hall, para participar da 
homenagem a donatella Versace, que 
durante a cerimônia do 2017 Fashion 
Awards, recebeu o prêmio Fashion Icon. 
Tendo assumido o papel como diretora 
artística da marca Versace, desde a ausência 
de seu irmão Gianni, em 1997, ao longo dos 
anos Donatella foi responsável por moldar o 
mundo da moda como o conhecemos hoje, 
mostrando criatividade, inovação, glamour 
e determinação, ao mesmo tempo em 
que apoia emergentes talentos do cenário 
fashion internacional. A cerimônia foi 
organizada por Jack Whitehall e Karlie Kloss, 
com apresentação da top Naomi Campbell. 

ÉPerNaY: O local fica às margens do rio Marne, ao sul de Reims, na França. A 
atração da cidade é a Avenue de Champagne ou Maisons de Champagne, onde 
estão localizadas várias vinícolas. Esta e outras curiosidades juntas integram o mais 
recente lançamento literário, dedicado aos leitores apaixonados por vinho. Viagens 
Vinhos Histórias (M. Books do Brasil Editora), do escritor e pesquisador milton 
assunção, salienta as regiões onde se localizam as mais famosas vinícolas do Brasil, 
Argentina, Chile, França, Itália e Portugal. De quebra, traz dicas de hospedagens, 
passeios, melhores períodos para viajar e recomendações sobre contratar ou não 
um guia turístico. VL – Viagem + Luxo recomenda como um indispensável livro de 
cabeceira. Já disponível nas melhores livrarias espalhadas pelo país.  

fasHiON icON

eLeita eNtre as  meLHOres
saN aNtONiO: Localizada no Texas (EUA), 
a cidade san antonio foi nomeada pela 
National Geographic Traveler como um 
dos 21 destinos imperdíveis para visitar 
no próximo ano. A versão 2018 da lista 
“Melhores Destinos do Mundo” é composta 
pelas escolhas dos editores da festejada 
publicação Traveler. No próximo ano, a cidade 
comemora 300º aniversário de fundação e 
promete grandes festejos para marcar a data. 
Anualmente o local atrai mais de 34 milhões 
de visitantes, integrando a lista juntamente 
com outros destinos norte americanos: 
Cleveland, Ohio e Oahu, no Havaí.

LiVrO de caBeceira

donatella Versace: merecida 
homenagem por sua contribuição 
no cenário da moda internacional

 fotos | divulgação
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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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sÃO PauLO: Em cartaz na Japan House a 
exposição Futuros do Futuro, mostra que 
apresenta a arquitetura contemporânea 
japonesa, assinada pelo arquiteto sou 
fujimoto. A exibição é composta por painéis 
e pequenas maquetes que retratam parte 
do trabalho de Fujimoto, atualmente um 
dos nomes mais inventivos e aclamados da 
arquitetura internacional. Em cartaz até o 
dia 4 de fevereiro de 2018. 

HOLLYWOOd: montblanc fêz parceria com a 
20th Century Fox Film e O Rei do Show (The 
Greatest Showman), o aguardado 
filme inspirado na ambição e 
na imaginação de P.T. Barnum, 
o showman americano que 
fundou o circo no século 19, com 
seu lendário “O Maior Show da 
Terra”. O filme exibe o ator e 
embaixador da marca Montblanc, 
Hugh Jackman, protagonizando 
Barnum, cujo figurino inclui peças 
da Montblanc, entre elas, um 
relógio de bolso Minerva que faz 
parte do acervo do Museu Minerva 
localizado em Villeret, na Suíça, um 
bloco de anotações (à dir.) e um  
instrumento de escrita Meisterstück 
com a gravação do protagonista na 
pena, fabricado especialmente para 
as filmagens. 

O maiOr sHOW da terra

‘futurOs dO futurO’

fu
so

 h
o

rá
ri

o

cLiffs Of mOHer

irLaNda: País encantador, um dos grandes cartões 
postais da irlanda são os Cliffs of Moher. Visitados por 
cerca de um milhão de pessoas por ano, as falésias, 
localizadas na costa ocidental do Condado de Clare, 
possuem oito quilômetros de extensão sobre o Oceano 
Atlântico, podendo chegar a 214 metros no ponto mais 
alto. Programa imperdível!

 fotos | divulgação
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BueNOs aires: Resultado de um investimento de US$ 40 
milhões na remodelação do navio de expedição em gelo, o 
silver cloud acaba de zarpar de Buenos Aires (Argentina), 
para sua viagem inaugural. Durante 16 dias, o navio explorará 
iceberg, geleiras e animais selvagens da Antártica, enquanto 
seus convidados desfrutam de acomodações espaçosas, 
bares abertos e cinco opções de refeições, que incluem 
a gastronomia do único restaurante Relais & Châteaux no 
mar. O modelo ultra-luxo pertence à Silversea, companhia 
representada no Brasil pela Pier 1 Cruises Experts, referência 
em cruzeiros de luxo no país.

rumO À 
aNtÁrtica
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o O projeto criado pela União Europeia destaca a 

diversidade cultural no continente e promove a 
contribuição da cultura para o desenvolvimento 

das cidades. Ser nomeada uma Capital Cultural da 
Europa - apenas duas por ano ostentam o título – é um 
privilégio e uma ótima oportunidade para impulsionar o 
turismo local, ao mesmo tempo que melhora a imagem 
da cidade pela perspectiva dos próprios habitantes. 
Os programas típicos de Leeuwarden incluem fazer 
compras nas ruas estreitas e charmosas, desfrutar 
de um passeio de barco pelos canais centenários e 
descobrir as raízes culturais no Museu Fries. Para 2018, 
os roteiros turísticos básicos 
são reforçados com uma rica 
programação cultural, que se 
estende também às cidades 
vizinhas, com participação ativa 
da comunidade local. 

irresistÍVeL PrOgramaÇÃO

A programação completa 
consiste em mais de 60 
eventos e centenas de projetos 

comunitários (conhecidos como Mienskip) divididos 
em quatro temas: Atreva-se a sonhar: projetos que nos 
encorajam a sonhar grande; Atreva-se a agir: projetos 
que destacam a transformação para um mundo mais 
sustentável; Atreva-se a ser diferente: projetos que 
promovam a diversidade cultural; e Realeza Frísia: as joias 
e os heróis locais da Frísia. Destaques da programação:
mata Hari (Museu da Frísia): Um século após sua 
morte, o Museu da Frísia apresenta a maior exposição 
dedicada à vida de Mata Hari, dançarina holandesa 
condenada à morte por espionagem. Objetos pessoais, 
fotografias, álbuns de fotos, cartas e registros militares 

de Margaretha Zelle, a menina por 
trás do mito Mata Hari, estarão em 
exposição no local até 2 de abril de 
2018. Uma boa oportunidade para 
saber sobre sua fama nos teatros 
parisienses de dança e como se 
envolveu em uma teia de intriga 
durante a Primeira Guerra Mundial, 
que resultou na sua prisão.

Leeuwarden

Localizada a uma hora e meia de amsterdã, 
Leeuwarden é um dos tesouros mais bem guardados, 
local de nascimento do famoso artista gráfico Escher 

e a misteriosa dançarina mata Hari

Capital Cul tural da Europa 2018

trabalhos de escher, no museu da frísia

LVVIAGEM + LUXO 12



 fotos | divulgação

the project created by the european union 
highlights the cultural diversity of the continent 
and promotes the contribution of culture to the 
development of cities. to be a cultural capital of europe 
- only two cities bears the title per year - is a privilege 
and a great opportunity to boost local tourism, while 
improving the image of the city from the perspective 
of the inhabitants themselves. typical Leeuwarden 
programs include shopping in the narrow, charming 
streets, a boat ride through the centuries-old canals and 
discovering the cultural roots at the fries museum. By 
2018, the basic tourist routes include with a rich cultural 
program, which also extends to the neighboring cities, 
with active participation of the local community.

irresistiBLe PrOgrammiNg

the program consists of more than 60 events and 
hundreds of community projects (known as mienskip) 
divided into four themes: dream, projects that encourage 
us to dream big; move, projects that highlight the 
transformation to a more sustainable world; Different, 
projects that promote cultural diversity; and friesian 
royalty, the jewels and local heroes of friesland. check 
out the highlights of the schedule:
mata Hari (museum of frisia): a century after her 
death, the museum of frisia presents the largest 
exhibition dedicated to the life of mata Hari, a dutch 
dancer sentenced to death by espionage. Personal 
objects, photographs, photo albums, letters and military 
records of margaretha Zelle, the girl behind the mata 
Hari myth, will be on display at the venue until april 2, 
2018. a good opportunity to learn about her fame in the 
Parisian theaters of dance and your job like spy during 
first World War,that resulted in her arrest.
escHer’s JOurNeY (museum of frisia): the work of 
graphic artist maurits cornelis escher is particularly 
iconic and is part of the collective memory of the 
world’s population. an excellent opportunity for art 
lovers or people who do not know the works of the 
artist, a scramble of traces that create optical illusions 
involving birds, salamanders, stairs and cubes. from 
april 28 to October 28, 2018.
eLeVeN sOurces (various cities): eleven cities 
of friesland and their residents will receive eleven 
internationally renowned artists to create a fountain 
that expresses the history and culture of the region in 
a unique way. from may 18 to december 31, 2018.
ThE GianTs of Royal DE luxE (Leeuwarden): after 
productions in Buenos aires, montreal, Liverpool and 
Barcelona,   the royal de Luxe street theater company will 
take their iconic puppets to Leeuwarden. the parade of 
giant dolls - some as tall as buildings - will tell the history 
and folklore of the city. the giants move with the help of 
hundreds of volunteers who animate them as the program 
progresses. a singular spectacle! august 17 to 19, 2018. LV

a JOrNada de escHer (Museu da Frísia): O 
trabalho do artista gráfico Maurits Cornelis Escher 
é particularmente icônico e faz parte da memória 
coletiva da população mundial. Uma excelente 
oportunidade para amantes da arte ou pessoas 
que não conhecem os trabalhos do artista, um 
embaralhado traços que criam ilusões de ótica 
envolvendo pássaros, salamandras, escadas e cubos. 
De 28 de abril a 28 de outubro de 2018.
ONZe fONtes (várias cidades): Onze cidades da Frísia 
e seus residentes receberão onze artistas de renome 
internacional para criarem uma fonte que expresse a 
história e a cultura da região de uma forma única. De 18 
de maio a 31 de dezembro de 2018. 
tHe giaNts Of rOYaL de Luxe (Leeuwarden): 
Depois de produções em Buenos Aires, Montreal, 
Liverpool e Barcelona,   a companhia de teatro de 
rua Royal de Luxe levará suas icônicas marionetes 
para Leeuwarden. O desfile dos bonecos gigantes - 
alguns tão altos como edifícios – vai contar a história 
e o folclore da cidade. Os gigantes movem-se com 
a ajuda de centenas de voluntários que os animam 
à medida que o programa avança. Um espetáculo 
singular! De 17 a 19 de agosto de 2018.

Capital Cul tural da Europa 2018

LVVIAGEM + LUXO 13



 fotos | Lester Scalon
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Jalapão  O Parque estadual do Jalapão, localizado 
no Estado do Tocantins, região central do Brasil, é a 
mais recente descoberta turística para os amantes do 
ecoturismo. O local desempenha um importante papel 
no cenário brasileiro, no que diz respeito à preservação 
da biodiversidade, atraindo a atenção de viajantes em 
busca de uma ação contemplativo, admirados pela 
rica fauna e flora nitidamente preservadas. Toda essa 
natureza privilegiada confere ao Brasil o status como um 
dos países biologicamente mais ricos do mundo. Com o 
objetivo de conscientizar as pessoas quanto a importância 
de preservar o local, despertando a curiosidade para 
conhecer o Parque Estadual do Jalapão, o fotógrafo 
mineiro Lester Scalon registrou mais de 300 imagens 
sobre a região e, juntamente com o artista plástico e 

Destinos Inusitados
pesquisador Tomas Sigrist, lançou um livro que serve 
como consulta para pesquisadores e andarilhos em busca 
de novas experiências em suas próximas férias. Jalapão, 
editado pela Avis Brasilis Editora, revela imagens de 
dunas, cachoeiras, rochas típicas em meio à vegetação do 
cerrado, todas elas divididas por temas, entre fervedouros 
de águas borbulhantes, artesanato local como o 
capim dourado e a comunidade. Uma das curiosidades 
encontradas no local pelos autores do livro é o raro “Pato-
Mergulhão”, uma ave que só sobrevive em ecossistemas 
ambientalmente equilibrados. Com uma programação 
intitulada Safari no Jalapão, várias empresas oferecem 
pacotes de viagens para turistas interessados em 
apreciar as belezas naturais da região, oferecendo toda 
infraestrutura necessária para transformar a aventura em 
um passeio inesquecível. Consulte seu agente de viagens.

 por | Luiz França

Botswana | Finlândia | Jalapão | lhas Fiji | Madagascar 

v
oy

a
ge

r

LVVIAGEM + LUXO 14

escrito por tomas sigrist, com fotos de Lester 
scalon, o livro Jalapão revela espécies típicas 
em meio à vegetação do cerrado, todas elas 
divididas por temas, um paraíso à disposição de 
estudiosos e amantes do turismo de aventura



Destinos Inusitados
Jalapão state Park, located in the state of tocantins, central region 

of Brazil, is the latest tourist discovery for lovers of ecotourism. the 
place plays an important role in the Brazilian scenario, regarding the 
preservation of biodiversity, attracting the attention of travelers in 
search of a contemplative action, contemplated by the rich fauna 
and flora admirably preserved. all this privileged nature gives Brazil 
status as one of the biologically richest countries in the world. to make people aware of the importance 
of preserving the place, and to raise the of visiting to know Jalapão state Park, the photographer Lester 
scalon registered more than 300 images about the region. the result is in the book Jalapão, edited by 
avis Brasilis, with text by the artist and researcher tomas sigrist. the work serves as a consultation for 

researchers and wanderers seeking of new experiences on their next vacation. 
the book shows images of dunes, waterfalls, typical rocks in the vegetation of the 
savannah, all divided by themes, among bubbling warm waters, local crafts such 
as golden grass and community. One of the curiosities found locally by the book’s 
authors is the rare “Pato-mergulhão”, a bird that only survives in environmentally 
balanced ecosystems. With the safari program in Jalapão, several companies offer 

travel packages for tourists interested in enjoying the natural beauty of the region, offering the necessary 
infrastructure to transform the adventure into an unforgettable trip. consult your travel agent.

Finlândia Natureza pura e tranquila. Bosques virgens e 
milhares de lagos reluzentes. Sol da meia-noite no verão ou 
o crepúsculo azul do inverno. A constante transformação 
das estações e a diversidade das paisagens tornam a 
finlândia um lugar fascinante para férias repousantes, 
envolto em uma atmosfera calma e com muito espaço 
para o lazer. O país é apontado como um dos destinos 
mais seguros para viajar, oferecendo muitas atrações para 
toda a família. País moderno, o design e os acontecimentos 
culturais na capital Helsinki atraem visitantes de todas 
as partes do planeta, muito embora o fenômeno natural 
da aurora boreal é ainda a grande atração no local. O 
transporte urbano e os serviços públicos funcionam 
impecavelmente, deixando boas recordações para os 
turistas de fora. Durante o verão, a temperatura média 
gira em torno dos 23º C, compreendendo os meses de 
junho, julho e agosto. A temperatura da água dos lagos 
sobe acima dos 20º C e decresce a partir de meados de 
agosto. O frio mais intenso acontecem nos meses de 
janeiro e de fevereiro, período em que a neve costuma ser 
mais abundante. Já os meses de março e abril oferecem 
temperaturas mais suaves, ideias para esquiar num dia de 
sol. Não há voos diretos do Brasil para a Finlândia. O ideal é 
decolar para Portugal e pesquisar diversos voos diários que 
partem de Lisboa, Porto e Faro até Helsinki. As agências de 
viagem portuguesas têm uma vasta oferta de viagens em 
grupo com programas variados. 

Pure and quiet nature. Virgin forests and thousands 
of sparkling lakes. midnight sun in the summer or the 
blue twilight of winter. the constant transformation 
of the seasons and the diversity of landscapes make 
finland a fascinating place for restful holidays, wrapped 
in a calm atmosphere with plenty of space for leisure. 
the country is touted as one of the safest destinations 
to travel, and offers many attractions for the whole fam-
ily. modern country, design and cultural events attract 
visitors from all parts of the planet, although the natural 
phenomenon of the aurora Borealis is still the major 
attraction in the place. urban transport and public 
services work flawlessly, leaving good memories for 
outsiders. during the summer, the average temperature 
is around 23º c, comprising the months of June, July and 
august. the water temperature of the lakes rises above 
20º c and decreases from mid august. the most intense 
cold is in the months of January and february, when 
snow is usually more abundant. the months of march 
and april have milder temperatures, and with more sun 
and snow months are ideal for skiing. LV

 fotos | visit Finland

O capim dourado é matéria prima para a 
confecção do rico artesanato na região do Jalapão

Os alces típicos da finlândia

Verão na finlândia
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Ilhas Fiji Deslocadas no meio do Oceano Pacífico 
Sul, ilhas fiji podem parecer um destino um tanto 
distante e desmotivar os brasileiros, mas programar uma 
viagem até o local é garantia de vivenciar experiências 
fantásticas, sucumbindo as variadas atrações que 
garantem diversão para todos os tipos de viajantes. As 
múltiplas ilhas que compreendem o país é um convite 
para o dolce far niente, ou, para os mais inquietos, testar 
a adrenalina encarando os esportes aquáticos de ação 
ou as escaladas e caminhadas nas montanhas. Para os 
visitantes sofisticados, a preferência fica por conta de um 
tratamento de Spa & Wellness, uma partida no magnífico 
campo de golfe ou degustação em um bom restaurante 
de reputação internacional. O Aeroporto Internacional 
de Nadi, na ilha de Viti Levu, onde está situada a capital 

Suva, é a principal porta de entrada do país para a 
maioria dos viajantes, e existem vários aeroportos 
domésticos espalhados pelas ilhas. Na chegada, um visto 
com duração de 4 meses é concedido automaticamente 
aos visitantes vindos de vários países, incluindo o Brasil. 
A melhor época do ano para visitar Fiji é entre o final de 
março e início de dezembro, com dias ensolarados e um 
clima tropical. A estação da seca vai de maio até outubro, 
período menos úmido e um pouco mais frio, muito 
recomendado para as atividades externas. Junho e julho 
são os meses da alta temporada, onde as tarifas aéreas 
e acomodações dobram de preço. Não há voo direto do 
Brasil para as Ilhas Fiji. As melhores conexões poderão 
ser feitas em Los Angeles ou San Francisco (EUA). 
Consulte seu agente de viagens. 

Displaced in the middle of the south Pacific ocean, fiji 
islands may seem like a distant destination for Brazilians, 
but scheduling a trip to the place is a phenomenal 
experience, succumbing to the varied attractions that 
provide fun for all types of travelers. the multiple islands 
that comprise the country are an invitation to the dolce 
far niente, or, for the more restless, to test the adrenaline 
facing the aquatic sports of action or the climbs and walks 
in the mountains. for sophisticated visitors, the preference 
is for a Spa & Wellness treatment, a round the magnificent golf course or tasting at a good restaurant of international 
reputation. Nadi international airport, on the island of Viti Levu, where the capital city of suva is situated, is the main 
gateway to the country for most travelers, and there are several domestic airports around the islands. upon arrival, 
visitors from many countries, including Brazil, receive a 4-month visa. the best time of year to visit fiji is between the 
end of march and the beginning of december, with sunny days and a tropical climate. the season of the drought goes 
from may until October, less humid and slightly cooler period, very recommended for outdoor activities. June and July 
are the peak season months, where airfare and accommodations double in price. consult your travel agent.

LVVIAGEM + LUXO 16

entardecer no  Namale resort & spa 
e danças típicas das ilhas fiji

suíte do Namale resort & spa
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Madagascar País insular no Oceano Índico, 
madagascar está situada ao largo da costa sudeste da 
África. A fauna e a flora local são apontadas pela rica 
biodiversidade, por este motivo a ilha é considerada 
por ecológicas como sendo um santuário da natureza, 
bem como o berço de espécies endêmicas da ilha. 
Além das excêntricas baobás, árvores típicas da região 
e símbolo nacional de Madagascar, o visitante poderá 
apreciar quase 20 mil espécies de plantas e 100 mil tipos 
diferentes de fauna. Madagascar é fascinante também 
pela sua cultura cosmopolita, com origens asiáticas e 
africanas. Essa influência externa poderá ser notada 
visitando suas aldeias e cidades encantadoras, onde o 

country located in the indian Ocean, madagascar 
stay off the southeastern coast of africa. The local 
fauna and flora have rich biodiversity, for that reason 
the island looks just like a sanctuary of the Nature, as 
well as the cradle of endemic species of the island. in 
addition to the eccentric Baobab, typical trees of the 
region and national symbol of madagascar, the visitor 
can appreciate almost 20 thousand species of plants 
and 100 thousand different types of fauna. Madagascar 
is also fascinating for its cosmopolitan culture, with 
asian and african origins. This external influence can 
be noticed visiting its charming villages and towns, 
where the peculiar local craftsmanship is present 
in several utilities. there is a wide range of outdoor 
activities that the visitor can do in madagascar, 
including water sports and adventure tourism, or 
simply enjoy the nature of lodges 
that offer the entire infrastructure, 
not to mention the options of 
luxury hotels aimed at the most 
demanding travelers. “the great 
island”, as madagascar is known, 
will not fail to amaze, with the 
captivating sympathy of natives 
willing to highlight the tradition 
and expertise of their culture. LV

Destinos Inusitadosartesanato local se faz presente em utilitários diversos. 
Existe uma ampla gama de atividades que o visitante 
poderá fazer em Madagascar, incluindo esportes 
náuticos e turismo de aventura, ou simplesmente 
apreciar a natureza hospedado em lodges que oferecem 
toda infraestrutura, sem contar com as opções de 
hotéis de luxo destinadas aos viajantes mais exigentes. 
“The Great Island”, como Madagascar é conhecida, não 
deixará de surpreender, com a simpatia cativante de 
nativos dispostos a mostrar a tradição e o know-how de 
sua cultura. Consulte seu agente de viagens.
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Na foto menor, vista aérea de 
madagascar; as imponentes 
Baobás, árvores típicas da região, 
cartão portal do país
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deck da piscina do anjajavy Le Lodge sup
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Confira alguns dos barcos mais luxuosos 
que participaram da última edição 

do São Paulo Boat Show, principal 
evento que anualmente reúne os principais 

estaleiros nacionais para apresentar as 
novidades do setor náutico 

Luxo sobre as ondas
fs320 eLite 
- Maior embarcação da linha FS Yachts, foi projetada com 
design futurista, confortável espaço de convés para 14 
pessoas durante o dia e uma cabine com 1,91m de pé-
direito, cozinha, banheiro completo e 3 camas de solteiro 
(conversíveis em 2 camas de casal). A embarcação possui um 
espaço gourmet completo, com pia, torneira, churrasqueira 
a carvão e tábua de madeira, tudo localizado na plataforma, 
considerada a maior para mergulho da categoria. O modelo 
ainda dispõe de ducha, armários e outras facilidades para se 
instalar confortavelmente em alto mar. 
Preço sugerido: Sob consulta

 por | Luiz França
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fs320 eLite: 
espaço gourmet 

completo, com pia, 
torneira, churrasqueira 

a carvão e tábua de 
madeira, tudo localizado 

na plataforma, 
considerada a maior para 

mergulho da categoria



Luxo sobre as ondas

armatti 480 fLY
Com 14,65 m de comprimento, a lancha de 48 pés possui 3 pavimentos 
e pode receber até 14 passageiros durante o dia. O espaçoso flybridge 
(pavimento superior) abriga segundo posto de comando, além de 
sofás e espreguiçadeiras para relaxamento. Destaques: solário na proa 
para banhos de sol e espaço gourmet com grill, sala de estar, cozinha 
equipada com eletrodomésticos embutidos e pia reversível em balcão. 
No deck inferior estão três camarotes para receber até 6 convidados 
para pernoite. A Armatti 480 Fly possui cabine e banheiro separados 
para a tripulação. 
Preço sugerido: R$ 1.975.000,00 
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armatti 480 fLY: 
a embarcação dispõe, no deck 
inferior, de três camarotes para 
acomodar até 6 convidados
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iNtermariNe 62
A embarcação de 151,14 m² foi idealizada por 
um dos mais conceituados escritórios de design 
náutico do mundo, assinada pelo arquiteto Luiz de 
Basto. Inova ao ser a primeira em águas brasileiras 
a oferecer duas plataformas laterais retráteis 
(batizadas de “beach club” e instaladas ao lado da 
tradicional plataforma de popa), que se abaixam 
quando o barco está parado e oferecem uma 
nova área para curtir os passeios. Ao ancorar a 
embarcação, duas plataformas laterais no costado 
abrem-se e conectam-se à plataforma de popa 
central, com 2 metros de comprimento e 4,60 m 
de largura. A plataforma de popa central possui 
ainda lift hidráulico, para utilizá-la como uma praia 
particular a bordo ou içar um bote ou jet-ski. O 
espaço gourmet é equipado com churrasqueira 
elétrica, pia e espaço para o preparo de alimentos. 
Preço sugerido: Sob consulta
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iNtermariNe 62: 
assinada pelo 

arquiteto Luiz de 
Basto, a embarcação 
foi idealizada por um 

dos mais conceituados 
escritórios de design 

náutico do mundo 



fisHiNg 330 st
A embarcação é um convite para curtir a vida a bordo, seja para um cruzeiro de longa distância ou 
em breves passeios. Motor de alto desempenho e características construtivas garantem resistência 
neste modelo de performance ideal para a prática de esportes 
náuticos. A embarcação possui cama de casal, solários e mesa 
removível para refeições. 
Preço sugerido: a partir de R$ 486.000,00

aZimut VerVe 40
O iate esportivo da Azimut Yachts é sucesso de 
vendas nos Estados Unidos e já teve duas unidades 
recentemente comercializadas em Dubai, nos 
Emirados Árabes. O desempenho dos 3 motores 
de popa Mercury Verado de 350 HP cada é atrativo 
aos amantes de velocidade sobre as águas. O iate 
de 40 pés, que pode superar 40 nós de velocidade, 
se destaca pelo seu design esportivo e sofisticado. 
Espaço para refeições, estilo gourmet, na praça de 
popa, e áreas para relaxamento e banhos de sol na 
proa são características da luxuosa embarcação. 
Preço sugerido: a partir de R$2.500.000,00 
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aZimut VerVe 40:
 O iate de 40 pés, que pode 
superar 40 nós de velocidade, 
se destaca pelo seu design 
esportivo e sofisticado
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Elas viajam e contam seus segredos
 por | Zilda Brandão

 foto | Patrick viniciuz

cLÁudia mÉtNe
Empresária, produtora de moda 
e influencer digital

nMultimídia por excelência, Cláudia 
Métne divide seu tempo entre 
apresentações de programas de 
TV, marketing de luxo e voluntária 
em ações sociais com mulheres e 
influencer digital. Aqui ela 
revela suas preferências 
around the world:

1)- Qual seu destino de verão?
Um local tropical e quente, onde o sol 
brilha e as temperaturas são elevadas.
2)-restaurante romântico para um 
jantar a dois.
Hôtel Costes, em Paris, e Restaurante 
Kongo, também em Paris, que traz a 
assinatura do estilista Kenzo.
3)- O que costuma trazer de 
lembrança para os amigos?
Volto de viagem com a mala recheada 
de mimos para todos, especialmente 
algo típico dos locais visitados. 
4)- O que não pode faltar na sua mala?
Roupas que se comunicam e permitem 
montagem de looks descolados, e 
minha chapinha de cabelos, acessório 
que dá um super help.
5)- seu bar preferido?
Prefiro restaurantes e bistrôs, locais que 
posso ter momentos agradáveis, para 
conversar e degustar uma boa comida. 
6)- melhor hotel para se hospedar?
Tenho várias indicações, mas o Plaza 
de Paris é maravilhoso.
7)- O que gosta de comprar? 
Trabalho com moda e faço minhas 
pesquisas e garimpos interessantes. 
Procuro produtos que não encontro 
no Brasil. 
8)- sua loja de departamento 
preferida?
Galerie Lafayette, em Paris.
9) um passeio cultural imperdível.
Atualmente estou encantada com o 
Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
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Elas viajam e contam seus segredos
edNa QueirOZ 
Marketing Expertise, proprietária 
do Buffet Naturiche 

nempresária bem sucedida, edna 
está à frente da Naturiche há 33 anos, 
sendo a idealizadora do preparo do 
sanduiche por metro. casada com 
edward florentino, é mãe de Lucas 
(advogado) Victor (chef de cozinha) e 
Pedro (dJ), edna adora seu trabalho e 
dedica-se a ele full time, organizando 
eventos que coroam de sucesso os 
encontros sociais mais concorridos 
da cidade de são Paulo. de bem com 
a vida e humor à flor da pele, aqui ela 
recomenda seus endereços preferidos:

 foto | Daniel Cancini

el Bosque de Les fades, em 
Barcelona.
6)- melhor hotel para se 
hospedar?
Hotel faena, em Buenos aires.
7)- O que gosta de comprar?
Perfumes da Hermés. 
8)- sua loja de departamento 
preferida.
Harrods, em Londres. 
9)- um passeio cultural 
imperdível    
Visitar o mOma, em Nova York.

1)- Qual seu destino de verão?
capri, itália.
2)- restaurante romântico para 
um jantar a dois.
Hôtel costes, em Paris. 
3)- O que costuma trazer de 
lembranças para seus amigos?
cremes da Kiehl’s.
4)- O que não pode faltar em 
sua mala?
Bloco para anotações e 
caneta 5.
5)- seu bar preferido.
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1)- Qual seu destino de verão?
A Sardenha, com seu mar azul lindo, 
transparente e  repleto de gente 
bonita. 
2)- restaurante romântico para um 
jantar a dois?
Perce, em New York.
3)- O que costuma trazer de 
lembranças para seus amigos?
Lembranças de museus.
4)- O que não pode faltar na sua mala?  
Roupas confortáveis. 
5)- seu bar predileto?
Lillie´s Victorian Establishment, em 
New York.
6)- melhor hotel para se hospedar?  
Gran Meliá, em Madri.
7)- O que gosta de comprar?
Bolsas.
8)- sua loja de departamento 
preferida?
El Corte Inglês, em Madri.
9)- um passeio cultural imperdível?
Museu do Prado, em Madri; MOMA, 
em New York. 

mÁrcia de sOrdi 
Empresária no ramo de auto peças

nmárcia de sordi ama seu trabalho. 
Quando tem um tempinho, não 
dispensa uma viagem ao exterior 
para reciclar, conhecer coisas novas 
e exóticas. Apaixonada por museus 
e galerias de arte, discursa o 
assunto com muita autoridade. Aqui 
ela revela suas preferências em suas 
andanças pelo mundo:
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ZiLda gONÇaLVes 
Advogada e empresária

nSócia de duas conhecidas lojas na capital paulista (Zilana, especializada em produtos 
de gastronomia; e AZ Presentes, com uma grande variedade de podutos judaicos), 
Zizi, como é chamada carinhosamente pelos amigos, trabalha com a família desde 
muito jovem. A Zilana já completou 46 anos de existência sempre oferecendo 
produtos da mais alta qualidade. Zilda dedica-se diariamente nas duas lojas, sempre 
atendendo os clientes com um grande sorriso nos lábios. Confira suas preferências: 

1)- Qual seu destino de verão?
Algarve, em Portugal. 
2)- restaurante romântico para 
um jantar a dois. 
Cipriani, em Veneza (Itália). 
3)- O que costuma trazer de 
lembrança para seus amigos?
Lembranças de museus. 
4)- O que não pode faltar na sua 
mala?
Sapatos confortáveis e 
Pashimina. 
5)- seu bar preferido? 

Clube Anabell’s, em Londres. 
6)- melhor hotel para se 
hospedar?
Danieli, em Veneza. 
7)- O que gosta de comprar?
Bolsas.
8)- sua loja de departamento 
preferida?
Harrods, em Londres.
9)- um passeio cultural 
imperdível?    
Museu Hermitage, em St. 
Peterburg, na Rússia.

 foto | Daniel Cancini
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MONTBLANC
Linha NightFlight, confeccinada em trama de couro e nylon preto 
resistente: Bolsa Envelope (R$ 1.720,00), mochila (R$ 3.350,00) 
e Briefcase Single Gusset (R$ 3.750,00)
www.montblanc.com.br

VICTORINOX
Coleção Lexicon Hardside: Mala em policabornato contendo 
fecho de correr de cursor duplo, cadeado de combinação 
integrado Travel Sentry Approved e porta USB que permite 
carregamento de gadgets durante a viagem
Preço sugerido: R$ 3.925,00
www.victorinox.com

LANSAY
Linha Pet: Sacola em poliester e tela 
emborrachada, alça tiracolo e bolso para 
guardar documentação do animal para 
viagem e porta cartão
Preço sugerido: R$ 300,00
www.lansay.com.br | www.malaideal.com.br

LOUIS VUITTON
Bolsa de viagem em canvas Monogram, com amplo espaço 
interno, base com pés de proteção e tira de couro que 
oferece segurança ao fecho
Preço sugerido: R$ 20.000,00
www.louisvuitton.com

RIMOWA
Coleção Salsa DeLuxe: Beauty Case em policabornato, 
interior luxuoso e divisórias bem planejadas
Preço sugerido: R$ 1.700,00
www.rimowashop.com.br

departure
Embarque em grande estilo e muito 

bem acompanhado (a)

PRADA
Maleta em couro saffiano 
contendo máscara de dormir, flats 
e jogo de necessaire em nylon
Preço sugerido: R$ 15.590,00
www.prada.com
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Kit japonês: conjunto contendo 27 peças em cerâmica queimada em alta temperatura

ATELIER NELISE OMETTO

Orçamentos:
www.neliseometto.com.br
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BULGARI
Colar em ouro branco, 
ametista, turmalina, diamantes 
de pavé cor de fantasia, 
diamantes redondos brilhantes; 
Brincos em ouro branco, 
ametista e diamantes de pavé
Preço: sob consulta
www.bulgari.com.br
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Objetos de Desejo
Luxo e sofisticação marcam os lançamentos das griffes 

de joias mais cobiçadas por mulheres de todo o planeta

 fotos | divulgação

TIFFANY & CO.
Pulseira em ouro, com pendentes fechadura e bola
Preço sugerido: R$ 32.355,00
www.tiffany.com.br
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CARTIER
Pulseira “Just Un Clou”, ouro branco e diamantes
Preço sugerido: R$ 53.500,00
www.cartier.com.br

gl
a

m
o

u
r

LVVIAGEM + LUXO 32



VAN CLEEF & ARPELS
Coleção “Arca de Noé”: Broche Pavão, 
ouro branco, ouro amarelo, baguette-cut
e safiras azuis, esmeraldas, turmalinas e 
cabouchon turquesa
Preço: sob consulta
www.vancleefarpels.com/br/pt
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Um deslumbrante 
desfile em Xangai 

(China) comemorou 
os 15 anos de parceria entre 

duas festejadas marcas 
internacionais da moda, 

com a angel sueca Elsa Hosk 
apresentando o look Swarovski 

em mais uma edição do 
disputado Victoria´s Secret 

Fashion Show

Victoria s Secret
LVVIAGEM + LUXO34

top sueca elsa Hosk e 
o “Look swarovski”



A Swarovski vem adicionando brilho e 
glamour à lendária marca de lingerie americana 
desde 2003. A marca adorna lingeries, asas, 
calçados e joias para as edições anuais do 
Victoria’s Secret Fashion Show com cristais 
deslumbrantes. Markus Langes-Swarovski, 
membro do Conselho Executivo da Swarovski, 
comentou: “Este aniversário de cristal com 
a Victoria’s Secret é um marco brilhante. Há 
15 anos temos a oportunidade de apresentar 
sempre mais fantasia, glamour e brilho aos 
desfiles com muito sucesso “.

Para o habitual Look Swarovski, este ano o 
tema foi Aventura Nômade, sendo a modelo sueca 
Elsa Hosk escolhida como a Angel para desfilar 
a criação do couturier de Paris, Serkan Cura. Ele 
desenvolveu suas habilidades de alta costura com 
Jean-Paul Gautier, estabelecendo seu próprio 
label em 2013. Ficou reconhecido pelas suas 
espetaculares criações com asas e, desde então, 
apresentou coleções na Paris Haute Couture e 
criou diversos looks para o Victoria’s Secret Fashion 
Show. As imagens mostram alguns looks de 
edições anteriores do VSFS

Victoria s SecretAngels by Swarovski
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top brasileira alessandra ambrósio
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NOVa saLa ViP
Viajantes vips da iberia contam agora com a nova 

sala Velázquez Premium Lounge, localizada no 
edifício satélite do Terminal 4 do Aeroporto 

Madri-Barajas. Novidades: Ampliação da área em 25%, 
novos e melhores serviços e vistas espetaculares das 
pistas de pouso e decolagem. Com a reforma, a sala 
passou a ocupar uma área de 2500 metros quadrados 
e aumentou sua capacidade para receber 500 clientes 
ao mesmo tempo, garantindo melhor comodidade 
e conforto às 1200 pessoas que, por dia, em média, 
passam pelo lounge. Diz Gabriel Perdiguero, 
diretor de Clientes e Transformação de Negócio 
da companhia aérea: “Incorporamos melhorias em 
todos os âmbitos, destacando a conectividade e 
a gastronomia, para que a experiência do cliente 
seja completa. O novo Velázquez Premium Lounge 
figura como mais um passo no nosso caminho para 
melhorar continuamente os serviços que oferecemos 
aos clientes, para que tenham uma experiência 
incomparável quando voam com a companhia”.

Membro brasileiro da aliança global Star Alliance, 
a avianca fez uma parceria com o chef Thomas 
Troisgros, que comanda a cozinha do estrelado 

Olympe, no Rio de Janeiro, para a elaboração do menu 
que já está sendo servido na Classe Executiva dos seus 
voos internacionais. A parceria, com duração até final 
de 2018, teve início no voo inaugural para New York, e 
nos voos de e para Miami. “Estamos extremamente 
empolgados com essa parceria. Sem dúvida, levar a alta 
gastronomia para os nossos voos internacionais de longa 
distância é um grande desafio, pois é preciso levar em 
consideração questões de logística e de paladar - que 
acaba sendo alterado com a altitude. A culinária autoral 
do chef Thomas Troisgros é perfeita nesse sentido”, 
comenta Frederico Pedreira, presidente da Avianca Brasil. 
O novo menu contempla uma entrada, três opções de 
prato principal e sobremesa. 

A cessna, subsidiária da Textron Aviation e 
representada com exclusividade no Brasil 
pela TAM Aviação Executiva, anunciou 

o lançamento da sua nova aeronave: o Cessna 
SkyCourier 408. Trata-se de um utilitário bimotor 
turbo-hélice de asa alta, que atende tanto as 
operações dedicadas ao transporte regional de 

pessoas quanto as destinadas ao transporte de grandes 
volumes de carga. Para o diretor comercial da TAM 
Aviação Executiva, Rafael Mugnaini, o modelo fará com 
que o portfólio da Textron fique ainda mais completo: 
“O SkyCourier 408 poderá ser utilizado nos setores de 
cargas, táxi aéreo e aviação regional”. O modelo estará 
disponível no mercado somente em meados de 2020.

LV
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No coração do Vale do Silício, na Califórnia 
(USA), o Nobu Hotel Epiphany Palo Alto, 
agora simplesmente Nobu Hotel, oferece 

70 quartos e 13 suítes com design sofisticado. Com 
localização privilegiada, está a poucos minutos de lojas, 
restaurantes, entretenimento e uma variedade de 
atividades ao ar livre. O hotel abriga o restaurante Nobu 
da Costa Oeste, onde os hóspedes podem desfrutar do 
maravilhoso menu 24 horas com entrega na suíte.

O Bellagio shanghai iniciou suas atividades 
em dezembro de 2017. Situado às margens 
do rio Suzhou e ao lado da Ponte Waibaidu, 

a propriedade oferece vistas incomparáveis. Os 138 
quartos e 24 suítes são excepcionalmente espaçosos. 
Alguns deles apresentam amplos terraços privativos 
e todas as acomodações contam com assistência de 

BeLLagiO sHaNgHai
mordomos. Além da localização do hotel, os interiores 
são elegantes e sofisticados. Uma variedade de opções 
gastronômicas e um bem equipado spa e centro fitness 
garantem relaxamento. Experiência gastronômica: 
Experimente a culinária clássica de Shanghainese e de 
Pequim. O premiado chef Julian Serrano comanda no 
local seu restaurante italiano. 

NOBu HOteL

tHe aNaNdi 
HOteL

Com 
previsão 

para iniciar suas 
atividades em fevereiro 
de 2018, o the anandi 

Hotel and spa foi projetado 
para ser um refúgio em Xangai. 

Sua construção pretende oferecer 
equilíbrio e bem-estar físico, 

emocional e espiritual. Situado no 
centro de Hong Qiao, adjacente ao 

rio Su Zhou, permite fácil acesso 
para áreas com as principais lojas e 
atrações da cidade. Os 277 quartos, 

48   suites e 8 villas apresentam 
amenities e tecnologia sustentável. 

Uma experiência relaxante: 
Uma jornada pelo The Anandi 
Hotel and Spa é revigorante, 

oferecendo tratamentos 
personalizados 

e tecnologia 
inovadora.

Hotéis membros da the Leading Hotels of the World

O majestoso atrium 
do Bellagio Shangai. 
O hotel dispõe de 
terraços privativos e 
acomodações com 
mordomos full time
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Instalado no Parco di Valle Fredda, 
em Roma (Itália), o antonello 
colonna resort & spa é um 
convite para relaxar do stress 

da vida moderna em plena capital 
italiana. O local, que leva a assinatura 
do proprietário antonello colonna, 
chef estrelado no Guia Michelin, mais 
parece uma fazenda, oportunidade 
exclusiva para vivenciar o prazer de 
uma estadia ao ar livre, interagindo 
com atividades campestres: 
semeadura e colheita de hortaliças, 
caminhadas por trilhas naturais, 
passeios a cavalo, degustação de 
vinhos e pratos elaborados pelo 
consagrado chef. Além de dispor de 
espaços para eventos e exposições 
temporárias, o hotel oferece doze 
quartos exclusivos (sendo quatro 
suítes), com vista panorâmica e 
mobiliário criado por mestres do 
design contemporâneo, além de 
piscina de águas termais e spa.

um reVOLuciONÁriO 
Na cOZiNHa

Cook, empresário, colecionador, 
restaurador, hoteleiro, filósofo, 
poeta, inventor e revolucionário, são 
várias as atribuições a respeito de 
Antonello Colonna. Como mestre na 
arte gastronômica, é citado como 
um “revolucionário na cozinha”, o 
que justifica a constante mutação 
dos cardápios que assina, capaz de 
responder ao fluxo das estações, 
impulsionado pela experimentação e 
criatividade, da ligação profunda por 
sua terra natal, gostos autênticos 
e a qualidade das matérias-primas. 
Na verdade, Antonello Colonna 
escapa a qualquer tentativa de 
rotulação. Amante da arte e da 
arquitetura, romano de alma e 
origem, faz o vínculo com sua pátria 
a motivação maior para receber com 
hospitalidade sua seleta clientela. 

Via Valle fredda, 52 - Labico (roma – itália)
reservas tel.: +39 06 9510032 

ANTONELLO COLONNA RESORT & SPA

Suíte Deluxe, piscina e área 
externa: o hotel parece uma 
fazenda em plena capital romana

Acima, ambiente interno 
do spa; abaixo, o estrelado 
chef Antonello Colonna: um 
apaixonado pela sua arte

 fotos | divulgação

LV
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O spa do resort é uma jornada 
dentro de si mesmo para recuperar 
seu próprio bem-estar de forma 
natural. As águas das fontes do Valle 
Fredda são originárias da era romana 
utilizadas pelo imperador Alessandro 
Severo como tratamento térmico. 
Da desintoxicação ao relaxamento, 
tudo é dedicado à regeneração 
do corpo. Uma viagem fantástica 
com produtos naturais habilmente 
utilizados por mãos experientes, 
seguido de banhos à vapor, 
massagens com o sabão de Alepo, 
cidade na Síria; mel de Acácia ao 
linho e cânhamo para tratamentos 
faciais. Antonello Colonna Resort & 
Spa é a casa ideal para uma estadia 
revitalizante em Roma.
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Reservas: 0300.3130.925 | contato@laghettohoteis.com.br

O MAIS NOVO HOTEL DA REDE, 

NO CORAÇÃO DE GRAMADO.
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A restauração do castelo neogótico histórico do 
século XIX - envolvendo todos os quartos e áreas 
públicas – culminou na reabertura do Hotel 

andare manor em novembro de 2017. A imponente 
propriedade oferece agora uma nova ala contendo 42 
quartos, um salão para até 350 convidados e um cinema 

Um santuário na cidade, o the Lodhi está 
localizado às margens de Lutyens Delhi. 
O hotel oferece ambiente com design 

único assinado pelo lendário arquiteto Kerry 
Hill, incluindo exposições de arte, excelente 
gastronomia e serviço excepcional. São 48 
quartos e suítes com varandas privativas e 
piscinas. A gastronomia é considerada uma das 
melhores da capital, elaborada por mais de cem 
chefs que podem produzir mais de 17 tipos de 
cozinhas. Isso inclui o premiado restaurante 
Indian Accent, que serve uma visão autoral 
da culinária indiana. Além disso, os hóspedes 
podem desfrutar do luxuoso The Lodhi Spa 
Modern Health Club, ampla piscina, três quadras 
de tênis e duas de squash. LV

aNdare maNOr
com capacidade para 30 pessoas. Tom Fazio dirigiu 
o projeto para o campo de golfe. Uma experiência 
verdadeiramente única, o novo spa, de última 
geração, é o primeiro na Irlanda e no Reino Unido 
a utilizar os produtos La Mer em seus tratamentos 
faciais personalizados.
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Situado no centro histórico de Puebla, 
próximo à Cidade do México, o Hotel 
cartesiano iniciou suas atividades em 

outubro de 2017. Composto por duas mansões 
coloniais restauradas do século XVIII e um 
edifício mais contemporâneo, o hotel dispõe de 
40 quartos e 38 suítes. Combinando passado 
e presente de forma fluida com toques de 
arte mexicana e detalhes arquitetônicos, as 
acomodações são projetadas e decoradas 
individualmente. A gastronomia proposta inclui 
o Centena Cuatro, servindo uma interpretação 
moderna da cozinha regional mexicana com 
vista deslumbrante para as famosas igrejas 
da cidade. Já o Café Hercilia, é uma opção 
de restaurante mais informal e igualmente 
delicioso. O Cartesiano Spa é o lugar ideal para 
relaxar em um ambiente luxuoso. 

cartesiaNO

tHe LOdHi

Hotéis membros da the Leading Hotels of the World
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TURISMO DE LUXO: 
EM BUSCA DE NOVAS 
EXPERIÊNCIAS

Viajar é uma das maiores 
aspirações humanas, 
conhecer outras culturas 
e outros países é uma 

experiência para a vida toda. 
Ampliar os horizontes e conhecer 
mais do mundo é uma tendência 
constante e o brasileiro, atento 
e com altas expectativas, está 
mudando os seus hábitos de 
viagem, desde a forma como 
escolhe e compra o seu pacote, 
até os eventuais serviços e 
necessidades pós-viagem.

Neste ponto, pode se dizer 
que a internet é uma ferramenta 
imprescindível. Cada vez mais 
influente na decisão de compra 
do brasileiro, quando se fala em 
turismo ela não fica atrás. Um 
exemplo disso é o fato de que o 
mercado de turismo online atingiu 
R$30 bilhões em 2016, uma 
alta de 73% em relação ao ano 
de 2012: foram cinco anos com 
crescimento médio de 15% ao ano 
(dados do relatório Webshoppers 
36, divulgado pela Ebit). Os bons 
números também podem ser 
verificados no nicho de luxo deste 
mercado - segundo pesquisa 
publicada pelo Instituto Skift, em 
2016 o setor de turismo de luxo 
cresceu 4%, atingindo um valor 
estimado em US$ 1,06 trilhão.

O viajante de luxo brasileiro não 
busca apenas por uma hospedagem 

estrelada ou pela qualidade dos 
serviços oferecidos por um hotel 
ou resort, ele está em busca 
também de novas experiências e 
de um atendimento especializado e 
atencioso, que supra necessidades 
que ele nem espera que tenha. 
Além disso, o perfil desse público é 
diferenciado. Em sua maioria, cerca 
de 70%, a decisão por fechar uma 
compra desse tipo é responsabilidade 
de mulheres. Segundo levantamento 
realizado pelo Zarpo, 34% dos 
viajantes de luxo do Brasil têm entre 
25 e 34 anos, seguidos por adultos 
entre 35 e 44 anos, que respondem 
por 30% deste público. Em média, 
esse tipo de viajante tem gasto R$ 
3.500 por reserva.

Com a retomada do crescimento 
econômico nacional e a redescoberta 
do turismo pelo brasileiro, é bem 
provável que nos próximos anos os 
números do turismo aumentem, 
bem como o de viajantes de luxo. 
Assim, quem pretende sobreviver 
nesse mercado precisa disponibilizar 
serviços de curadoria, além de contar 
com um sistema de controle de 
qualidade extremo no que se refere 
a parceiros e serviços. Afinal, luxo 
hoje não se resume mais a mobiliário 
banhado a ouro ou lençóis de algodão 
egípcio: o turista de luxo hoje busca 
uma experiência. A nós, do lado de cá, 
fica a lição de casa: pensar no detalhe 
antes que ele apareça.

(*) co-CEO e co-fundador do Zarpo, agência online de turismo de luxo, que faturou R$ 161 milhões em 2016 

 por Alex Manach (*)

O viajante de 
luxo brasileiro 

não busca 
apenas por uma 

hospedagem 
estrelada ou 

pela qualidade 
dos serviços 

oferecidos por 
um hotel ou 

resort”

“
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Inclua requinte,  
charme e suntuosidade 
ao seu momento único!  

Espaço Immensità, 
diferenciado para 

eventos diferenciados.  

Diga "SIM"
ao charme, 
à elegância

e ao glamour
do Espaço
Immensità.

Av. Luiz Dumont Villares, 392
Junto ao Complexo Nortel

Centro Hoteleiro Norte
Ligue (11) 5070-9000

www.immensita.com.br

Fotos: Sublime Photo e Criativy Estúdio
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Pratos de Verão
VL - Viagem + Luxo convidou dois chefs estrelados para decretar o 

cardápio bem temperado para a próxima estação 

 fotos | Hilton de Souza

Liguado recheado com Legumes ao Creme de Leite de 
Coco com Purê de Batata no Açafrão e Molho de Ervas
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sÉrgiO Peres
Chef Executivo do Restaurante Guido

nSua vivência como chef a bordo de um 
mega yacht particular, navegando em águas 
caribenhas e países do mar mediterrâneo, 
fêz dele um conhecedor de ingredientes e 
temperos de várias parte do mundo. depois 
de comandar restaurantes na capital paulista 
e em gonçalves, minas gerais, está à frente 
como chef do guido, assinando o cardápio 
autoral do restaurante, com forte influência 
mediterrânea e ingredientes brasileiros.

Pratos de Verão
Salada Grega com mix de Tomates, Pepinos, 
Azeitonas, Queijo de Cabra, Orégano e Cebola Roxa
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Linguado com arroz Preto e farofa de maracujá
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Top List
Viagem + Luxo 

aponta os eleitos 
da estação

Lf
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3ª capa

Adidas
Animale

Aramis
Armani

Asics
Brooksfield

Burberry
Calvin Klein

Coach
Diesel

Dudalina
Ellus

Forever 21
Lacoste

Le Lis Blanc
Levi’s

New Balance
Nike

Puma
Reserva

Ricardo Almeida
Swarovski

The North Face
Tommy Hilfiger

Trousseau
Under Armour

Versace
Victor Hugo

Vivara
Vans

E muito mais.

O maior Outlet Center do Brasil,
agora com novo estacionamento coberto. 
São mais de 2.000 vagas para você.

CHIC É PAGAR POUCO.
WWW.OUTLETPREMIUM.COM.BR 

Conheça nossas outras unidades: Brasília | Salvador | Rio de Janeiro

RODOVIA DOS BANDEIRANTES, KM72
Acesso Wet’n Wild e Hopi Hari | Aberto todos os dias das 9h às 21h.  

OUT_363_AN_VIAGEM+LUXO_SP.indd   1 11/27/17   3:51 PM



São Paulo: Cidade Jardim 11 3552 8000 · Higienópolis 11 3662 2525 · Ibirapuera 11 5096 1714
Iguatemi São Paulo 11 3032 4230 · JK Iguatemi 11 3152 6180 · Morumbi 11 5184 0775 · Oscar Freire 11 3068 8811

Rio de Janeiro: 21 3252 2744 · Belo Horizonte: 31 3505 5155 · Campinas: 19 3255 8922
Cuiabá: 65 3623 4658 · Curitiba: Barigui 41 3373 4797 · Patio Batel 41 3088 1147

Hugh Jackman and 
the new TimeWalker 
Chronograph
O novo TimeWalker Chronograph é inspirado 
no desempenho e no espírito das corridas.
montblanc.com/timewalker

Crafted for New Heights.

303742 | AD | Montblanc | BR | WAT TimeWalker | Forbes | 205 x 265 mm | pt_br | t 3, b 3, r 3, l 3 mm

303742_AD_Inspired_BR_TimeW_Forbes_205x265_br_co.indd   1 18.05.17   09:22


