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ÉDEN
De cair o queixo. Esse é um jeito simples e rápido  de descrever a “cachoeira 
subaquática”, ilusão de óptica criada pelos bancos de areia e águas cristalina 
das Ilhas Maurício. E o melhor?  É possível admirar a natureza instalado em um 
hotel top – o St. Regis Mauritius Resort. Localizadas na melhor região da ilha, 
próximo à montanha Le Morne, as villas e as suítes de luxo do St. Regis contam 
com os melhores serviços da rede: mordomo 24h, spa, biblioteca e limusine 
para quem quiser se movimentar pela ilha. 
STREGISMAURITIUS.COM
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reportagem alexandre makhlouf 

SAMUEL SEIBEL, 
Da LIvRaRIa Da vILa
a última viagem que fiz e me 
encantou foi para a Índia. 
apesar de não ser um desti-
no de gosto universal, é um 
país fascinante e, realmente, 
é tudo aquilo que tanto fa-
lam. Ir com uma mentalidade 
despojada é indispensável, 
pois é um país de muitos 
contrastes e pobreza, mas 
mesmo assim o povo é mui-
to gentil. Minhas dicas são 
ficar hospedado no Green 
Magic Nature Resort, que 
oferece uma casa na árvore a 
30 metros de altura – que foi 
a realização de um sonho de 
infância para mim – na região 
de Kerala, e visitar a sinagoga 
de Cochim, no sul da Índia, 
que surpreende pela arqui-
tetura e é um importante 
ponto turísitico.
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REFÚGIO
Charmosa e muito exclusiva, a Casa Turquesa Maison D’Hotês, em 
Paraty, é a melhor pedida para relaxar em um ambiente aconche-
gante e despretensioso. Com apenas nove suítes, com a melhor vista 
da cidade, a pousada tem projeto de Renato Tavolaro, que mistura a 
arquitetura dos casarões do século 19 com toques de modernidade, 
como a piscina com hidromassagem e a adega high-tech.  
CASATURQUESA.COM.BR

CHALÉ
A temporada de esqui  
em Courchevel, uma  
das estações mais  
exclusivas do mundo, 
está mais do que em alta. 
Por isso, a dica é garan-
tir um lugar no Cheval 
Blanc, hotel mais top do 
resort de neve. Conheci-
do pela enorme escultu-
ra de cavalo que fica logo 
na entrada, o hotel tem 
um ambiente sofisticado 
e intimista: quartos com 
decoração em madeira e 
spa com tratamentos  
específicos para cada 
parte do corpo.  
CHEVALBLANC.COM

TRILHA
Quem gosta de vinhos e natureza tem destino certo 
no carnaval: fazer um roteiro de bicicleta por Mendo-
za, na Argentina. Além do guia, um enólogo acompa-
nha os viajantes. A programação inclui almoços har-
monizados com os melhores vinhos da região, hotéis 
cinco-estrelas e um jantar no restaurante 1884, do es-
trelado chef Francis Mallmann. AURORAECO.COM.BR
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