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O TURISMO TRATADO COMO GRIFFE

ALENTEJO LIBERADA
nA notícia mais esperada pelos viajantes brasileiros finalmente chegou: Portugal confirmou
a permissão da entrada para viagens não essenciais. Com isso, a região do Alentejo já deu
início aos preparativos para recepcionar um dos seus principais mercados emissores de
turistas e retomar por completo, mas ainda com segurança, uma das principais atividades
para a economia local. Isto porque Alentejo conta com uma excelente oferta turística, que
vai desde belas praias até charmosas vilas e cidades recheadas de patrimônios históricos,
além de uma infinidade de vinícolas com vinhos premiados mundialmente. Na época das
vindimas - colheita das uvas - o local atrai muitos viajantes, principalmente brasileiros, que
querem vivenciar as experiências enoturísticas do destino. Vale destacar também as cidades
históricas de Évora (foto) e Elvas, patrimônios alentejanos reconhecidos pela UNESCO.

ROCK IN RIO 2022
nA Praia de Copacabana, na cidade do Rio
de Janeiro, ganhou um relógio contando os
dias que faltam para o início do aguardado
Rock in Rio 2022, programado para acontecer
em setembro do próximo ano. “Em 2022,
o Rock in Rio vai resgatar o sentimento de
esperança, de reencontro e de paz para dentro
da atmosfera única da mágica Cidade do Rock.

Nós e nossos fãs nunca esperamos tanto
por uma edição do festival como a do
ano que vem. Sabemos que a ansiedade
é grande e o relógio emblemático, com a
contagem regressiva, carrega um símbolo
enorme que ao longo desses 365 dias
vai lembrar a todos que logo estaremos
juntos novamente em dias de muita
festa, animação e diversão”, comenta
Roberto Medina, presidente do Rock in
Rio. O Rock in Rio foi criado para dar voz
a uma geração e promover experiências
únicas e inovadoras. Em 1985, o evento
foi responsável por colocar o Brasil na rota
de shows internacionais. Batendo recordes
de público a cada edição e gerando impactos
positivos nos países onde é realizado, se
consagrou como o maior festival de música
e entretenimento do mundo. Consciente do
poder disseminador da marca, hoje o Rock in Rio
pauta-se por ser um evento com o propósito de
construir um mundo melhor para pessoas mais
felizes e empáticas num planeta mais saudável.

O LIVRO DE ANOUK
nAs melhores receitas do tradicional restaurante Donna
Pinha, em Santo Antônio do Pinhal (SP), estão impressas
no livro Donna Mantiqueira (Editora Boccato), recémlançado. O melhor da chamada gastronomia de montanha,
leva a assinatura da chef Anouk Migotto. São 40 receitas
em 119 páginas para “dar água na boca”, com direito aos
tradicionais pratos da casa, como o Risotto Mantiqueira,
Bolinho de Pinhão e, claro, as famosas alcachofras. “A
Mantiqueira está nas minhas veias, onde tive minhas filhas
e ganho meu sustento. O livro representa minha vida e
trajetória de muito amor!”, justifica a autora. O livro pode
ser adquirido no restaurante ou pelo site do Donna Pinha:
www.donnapinha.com.br
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THE BEST CHICAGO
nA Condé Nast Traveler, respeitada publicação
norte-americana, reconheceu Chicago como a
melhor cidade grande dos Estados Unidos pelo
quinto ano consecutivo nos resultados de seu anual

E

nPela primeira vez, a American Airlines foi incluída
no Índice Dow Jones de Sustentabilidade da
América do Norte. O reconhecimento é uma prova
do compromisso contínuo da companhia aérea com
a excelência em questões ambientais (ESG).

meio ambiente. A iniciativa é a primeira do gênero no
setor e visa oferecer aos viajantes uma forma clara,
consistente e fácil para identificar estadias mais
sustentáveis, independentemente do destino que
desejam conhecer.

Gastronomie de Saint Martin. A ilha caribenha é
conhecida pela variedade de estabelecimentos
gastronômicos que vão desde a culinária local até
jantares elegantes e requintados nos incontáveis 
restaurantes de luxo.

nA Air France e a KLM estão oferecendo o mapa
interativo ‘Where can I fly to?’, que mostra os
requisitos atuais de viagem para cada país
da malha aérea de ambas as companhias. A
ferramenta mostra informações com base na
origem do voo do cliente e seu status de vacinação.

nCaraíva, no município de Porto Seguro (BA),
é um destino turístico cada vez mais procurado.
Fundada em 1530, a vila mais antiga do Brasil
oferece experiências incríveis ao longo do ano. Para
o verão 2022, mais uma vez o local contará com
a tradicional presença do bar restaurante Busca
Vida, pelo terceiro ano consecutivo.

nConsiderada a maior editora de guias de viagem
do mundo, a Lonely Planet divulgou recentemente
a sua aguardada lista com os 10 melhores destinos
para se visitar em 2022. Entre eles, duas opções
próximas do Brasil. Trata-se das ilhas caribenhas
Belize e Anguilla.

nA Booking.com acaba de anunciar o lançamento
do selo ‘Viagem Sustentável’, cujo objetivo é fornecer
informações importantes para todas as pessoas que
desejam viajar de forma mais responsável com o

nAté 30 de novembro de 2021, a “Capital da
Gastronomia do Caribe” recebe foodies e chefs
de todo o mundo no primeiro Le Festival de la

nMICHELIN e Visit Florida anunciaram uma
extensão do Guia Michelin, com a inclusão
de Miami, Orlando e Tampa. Essa parceria é a
combinação da forte referência em turismo da Visit
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SELO SAFE TRAVELS
nO arquipélago de Fernando de Noronha recebeu o selo internacional Safe Travels,
homologado pelas entidades internacionais de saúde e de turismo, que chancela Noronha
como local seguro para turismo. A conquista só foi possível porque o arquipélago possui um
protocolo específico que já assegura um maior controle sanitário para os visitantes e ilhéus.
Mais de 90% da população adulta local já foi vacinada contra a Covid-19. “A responsabilidade
e o compromisso do trade com o comprimento do protocolo trouxe para Fernando de
Noronha esse reconhecimento de destino seguro. Graças ao esforço de todos, os turistas
podem se sentir mais tranquilos aqui”, diz Adriana Flor, proprietária da Pousada Mar Aberto
e presidente da Associação das Pousadas de Fernando de Noronha (APFN). Na votação
popular do site TripAdvisor, a Baía de Sancho foi eleita a terceira melhor praia do mundo, em
2021. Nas últimas cinco edições foi eleita como a primeira. Para quem está se programando
para visitar o paradisíaco arquipélago, leia mais informações acessando www.apfm.com.br

Readers’ Choice Awards. Desde 2017, Chicago
ocupa o primeiro lugar nesta categoria por seus
restaurantes incríveis, atrações interessantes e
diversificadas e residentes acolhedores. “No ano
passado, eu disse que ser escolhido pela Condé
Nast quatro vezes consecutivas era realmente
uma prova da rica diversidade de nossa cidade
e uma conquista sem igual. Agora, nós nos
superamos “, disse a prefeita de Chicago Lori
E. Lightfoot. Mais de 800 mil leitores da Condé
Nast Traveler enviaram respostas classificando
suas experiências de viagem ao redor do mundo
para fornecer um retrato completo sobre os
lugares que eles mal podem esperar para voltar.
O Readers ’Choice Awards é o mais antigo e
prestigioso reconhecimento de excelência na
indústria de viagens.
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Florida e os mais de 120 anos de experiência em
gastronomia da respeitada publicação.
nA MSC Foundation assinou acordos com
a University of Miami Rosenstiel School of
Marine and Atmospheric Science e com a Nova
Southeastern University (Flórida), finalizando
os termos do programa de estágio que apoiará
as atividades de pesquisa e desenvolvimento do
Programa Super Coral em 2021, usando uma
abordagem combinada (virtual e presencial na
Ocean Cay, nas Bahamas). Isso marca o início da
fase de implementação do programa inovador que a
MSC Foundation concebeu, como resposta urgente
à emergência em relação aos recifes de coral que
se aproximam da iminente extinção, devido às
mudanças climáticas e poluição.
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AIN DUBAI

nA atração mais esperada da futurista cidade nos Emirados Árabes
Unidos foi aberta ao público. Com mais de 250 metros de altura, a rodagigante Ain Dubai é o mais recente marco a se juntar à longa lista de
atrações que quebraram recorde mundial de Dubai. O monumento apoia
a visão de longo prazo do emirado para fortalecer sua posição global
como um centro de turismo chave, continuando a construir a reputação
da cidade como um líder no cenário global de lazer e entretenimento.

nRecentemente, a Secretaria de Turismo e
Viagens do Estado de São Paulo lançou a Rota
Gastronômica do Vale do Paraíba & Mantiqueira,
apresentando ao viajante 15 empreendimentos
expressivos da culinária regional. O roteiro inclui
achados da gastronomia local, entre pequenas
cervejarias artesanais, empórios de azeite,
produtores de banana, restaurantes especializados
em risoto de queijo de cabra e gelato de doce de
leite com macadâmia.
nRecado do Kurotel: “O Réveillon é uma data
propícia para recomeçar. Isso significa olhar mais
para si mesmo, dedicar um tempo para a própria
saúde e analisar como está a sua satisfação com
o seu corpo e a sua mente. Aqui, no Kur, você
terá possibilidade de fazer um verdadeiro detox”.

Confira sobre a programação do hotel em
www.kurotel.com.br
nRecém-inaugurado, Johnnie Walker Princes
Street é o espaço de experiência de Johnnie
Walker, o uísque mais vendido no mundo, no
coração de Edimburgo, capital escocesa. Com
instalações inéditas, ocupa uma área de mais 6
mil metros quadrados, reunindo bares no rooftop,
restaurantes, loja, degustações sensoriais,
tours personalizados e performances ao vivo. O
espaço já abre suas portas com o maior prêmio
de sustentabilidade para uma atração turística, o
Green Tourism Gold Award.
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