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Luxo

Roteiros ligados à natureza, em destinos como Peru e Nova Zelândia, são tendência
entre viajantes endinheirados. E os safáris? Esses nunca perdem a majestade

Ter à disposição quatro andares privativos ou comprar um
anel de noivado de US$ 100
mil e ganhar duas noites em
uma suíte decorada com o tema pedras preciosas são possibilidades oferecidas por alguns
dos quartos de hotel mais caros do planeta.

Lotte New York Palace,
Nova York
lottenypalace.com
Localizado na Madison Avenue,
tem a Jewel Suite, com lustre de
cascata de diamantes, caixas de
joias, piano de cauda e spa no terraço privativo. O hóspede compra
um anel de noivado de US$ 100
mil (R$ 360 mil) ou mais e ganha
duas noites de hospedagem para
fazer o pedido de casamento no
hotel – com transfer em carro de
luxo, jantar e flores. Se quiser coquetel para festejar o enlace, pague mais US$ 35. Diária simples a
US$ 50 mil (R$ 180 mil).

Hotel President Wilson,
Genebra
hotelpresidentwilson.com/en
Com 1.680 metros quadrados, a
Royal Penthouse é famosa por ser
a maior suíte da Europa – e provavelmente a mais cara do planeta,
cerca de R$ 270 mil por noite.

One&Only Reethi Rah,
Maldivas
oesta.do/ReethiRah
A espaçosa Grand Beach Villa
tem praia particular e piscina de
mais de 160 metros quadrados,
salas de estar e de jantar e opções de um ou dois quartos, a US$

Hoteís

Maldivas.
São cerca
de 100
resorts
como o Per
Aquum, com
bangalôs
sobre o mar

42.805 (R$ 154 mil) por noite.
Plaza Athénée, Paris
oesta.do/PlazaAthenee
O hotel, hoje uma das dez propriedades da Dorchester Collection, é
um clássico de Paris. Está em atividade desde 1913 na Avenida
Montaigne, em meio às maisons
de alta costura, e exibe ambientes art déco e orgulhosa decoração francesa em estilos Luís XV e
Luís XVI. A imponente Royal Suite ocupa 450 metros quadrados
do quinto andar com quatro quartos e duas salas de estar; da varanda é possível ver a Torre Eiffel. Diária a ¤ 27 mil (R$ 108 mil),
e atenção: o café da manhã não
está incluído.
Raj Palace, Jaipur
rajpalace.com
Em um palácio real de 1727 restaurado, o hotel integrante da associação Small Luxury Hotels of
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the World fica na “cidade rosa” de
Jaipur, na Índia, e tem apenas 29
quartos. Na suíte presidencial, são
1.500 metros quadrados em quatro andares, conectados por um
elevador e com entrada exclusiva.
Há ainda terraço privado com jacuzzi e vista panorâmica. A diária
custa US$ 17.805 (R$ 64 mil).
Ponta dos Ganchos,
Governador Celso Ramos
pontadosganchos.com.br
A diária de R$ 6.900 no maior dos
bangalôs, o Especial Esmeralda,
com 310 metros quadrados e piscina privativa, não deixa a diária
do Ponta dos Ganchos nem perto
das mais caras do planeta. Mas o
premiado hotel, considerado o 8º
melhor resort de luxo do mundo
pelo TripAdvisor.com, merece a
citação pela proximidade – a 60
quilômetros do aeroporto de Florianópolis –, pelo serviço e pela
gastronomia impecáveis.

NYT

Sonhos de consumo
Mônica Nobrega

Voo emcabine privada, porque uma simples poltrona, mesmo que vire cama, é
coisa do passado na primeira
classe das melhores companhias aéreas. Quarto de hotel
com muitos cômodos, ou talvez
uma ilha inteira para se hospedar.Passeiosexclusivoscomum
pouco de ação. É mais ou menos
essa a fórmula atual da viagem
de luxo feliz – o mais ou menos
ficaporcontadoingredientepersonalização, decisivo para o público que não está tão preocupado com o quanto vai gastar.
Crise econômica à parte, é de
olho nesses viajantes que podem pagar para adaptar cada
mínimo detalhe das férias a seus
gostosenecessidadesqueomer-

cado de turismo de luxo investe
em novas ideias e tendências.
AexclusivaredehoteleiraFour
Seasonslançounasemanapassada a opção de hospedagem em
uma ilha privada nas Maldivas. A
Voavah(fourseasons.com/maldivesvoavah)ficanoAtolBaa,reservadabiosfera da Unesco,tem casadepraiacomsetequartos,centro de mergulho, spa e um iate à
disposição, por US$ 46 mil por
noite. Outra rede de alto padrão,
aExplora,estáestreandoseusétimohotel,noValeSagrado,noPeru, com tarifas que podem ser
consideradas até amigáveis: na
opçãomaisvip,US$4.445porpessoa, por noite, com refeições, bebidas e passeios.
O Peru, inclusive, aparece como destino tendência em um levantamento feito pela Virtuoso,
maior associação de agências de

turismo de luxo do mundo (leia
mais nesta página). Colômbia,
PortugaleosuldaÁfricatambém
estãonalista.Issoporque,apesar
dafolganoorçamentodossuperricos, as operadoras de alto padrão estão, sim, preocupadas
com a desvalorização cambial
que prejudica os viajantes de países onde a moeda é fraca, caso do
Brasil. Procuram, na medida do
possível, unir exclusividade e
umaboarelaçãocusto-benefício.
Experiências. O preço (elevado) é um fator importante, claro. Mas luxo também é questão
de gosto. Assim, além de detectar tendências em destinos, o
mercadodoturismodeluxotem
se importado em entender não
apenas para onde, mas também
como os viajantes querem ir.
Constataram que pessoas de
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Destinos
Sempre teremos Paris (e Nova
York). Mas o mercado de luxo
vem identificando um crescente
interesse dos viajantes vips por
destinos de natureza.

Namíbia.
Paisagens
desérticas
e poucos
turistas:
menos de
1,2 milhão
em 2014

Maldivas
visitmaldives.com
Os levantamentos recentes feitos
pelos organizadores da feira de
turismo de luxo Travel Week e pela associação de agências Virtuoso
apontam claramente: o arquipélago formado por 26 atóis de coral é
o destino de praia da vez quando
se pensa em luxo e riqueza. As redes hoteleiras mais exclusivas estão todas lá, hospedando clientes
em bangalôs sobre as águas azuis

várias idades da mesma família
estão viajando juntas – os roteiros multigeracionais, como são
chamados no levantamento da
Virtuoso.Outratendênciasãoas
viagens de celebração. Durante a
edição mais recente da feira de
turismodeluxoTravelWeek,realizadaháum mêsemSão Paulo,a
organizaçãoaplicouumapesquisa aos operadores e agentes de
viagem que indicou que mais de
90% dos clientes por eles atendidosjá haviamfeitoviagensao exteriorparacomemorarcasamentos, aniversários e outras datas.
Roteiros com atividades ao ar
livretambémestãoemalta,mostram tanto a Virtuoso quanto os
organizadores da Travel Week.
Pedalar e caminhar são, hoje, pedidos comuns dos clientes.
“São aventuras com esforço
moderadoetoda a infraestrutu-

de doer os olhos – são cerca de
100 hotéis, cada um na sua própria
ilha. Do aeroporto internacional, na
ilha de Male, chega-se ao hotel de
lancha ou hidroavião. O resto é descanso, mergulho, snorkeling, surfe
e muito, muito ócio.
Peru
peru.travel/pt-br
Outra nova unanimidade entre os
lançadores de tendência no turismo de luxo, o país oferece aquele
gosto de autenticidade e imersão
cultural, mas com muito conforto
e mordomia. Em hotelaria, a novidade é o Explora, no Vale Sagrado.
Cuzco tem o Palácio Nazarenas,
em um antigo convento, que pertence à rede Belmond e onde é
possível incluir, no pacote Jornada
a Machu Picchu (de US$ 2.773 a
US$ 5.974, por duas noites), a viagem no trem de luxo Hiram Bingham (bilhetes avulsos a US$ 795,
R$ 2,8 mil), ida e volta; oesta.do/hirambi) até a cidade sagrada.

ra, que combinam dias em uma
metrópolecomoutrosemdestinos de natureza”, destaca Tomas Perez, presidente da Teresa Perez Tours, uma das principais operadoras de luxo do Brasil. Ele sugere, por exemplo, o
tour que combina helicóptero e
bicicleta nos arredores de
Queenstown, na Nova Zelândia. Depois do sobrevoo ao Lago Wanaka, os turistas são deixados no alto do Monte Burke
para a descida em mountain
bike(custaapartirde 4mildólares neozelandeses, R$ 9,7 mil).
Equemseimportacomcansaço quando eventuais dores no
corpo serão tratadas em spas de
sonhos, a noite, passada em um
quarto digno da realeza e a volta
paracasa,naprimeiraclasse,como as opções que indicamos
nesta e nas próximas páginas?

Sul da África
A excelente relação custo-benefício e a variedade de atrativos –
cidades cosmopolitas, vinhedos,
safáris (leia na página 7) e muita
cultura – fizeram os viajantes de
luxo voltarem os olhos para a África do Sul. Segundo Tomas Perez,
presidente da Teresa Perez Tours,
os hotéis mais exclusivos da Cidade do Cabo já estão lotados para o
réveillon. Johannesburgo, que vive
uma fase de efervescência artística e gastronômica (leia em oesta.do/jozii), e Durban, de forte influência indiana, são boas opções
de roteiros. Um novo voo da Latam, entre São Paulo e Johannesburgo três vezes por semana, a
partir de outubro, deve aumentar
mais o interesse pela África do Sul
(ida e volta na Executiva Premium
a partir de 16.135; latam.com).
Quer impressionar os amigos
na volta? A foto desta página comprova: vá para a Namíbia. Ainda
pouco visitado – menos de 1,2 mi-

lhão de turistas em 2014, segundo dados do Banco Mundial – o
país tem paisagens únicas e selvagens. O sobrevoo ao deserto do
Kalahari, no ponto de encontro
com o oceano, é inesquecível. Site: namibiatourism.com.na.
Córsega
visit-corsica.com
Embora os cruzeiros adorem a
costa da ilha francesa, a Córsega
tem recantos discretos que
atraem milionários e celebridades, e evita a todo custo receber
russos (considerados bagunceiros) e mochileiros, para manter
sua aura aristocrática. O hotel
mais luxuoso, mas rústico ao mesmo tempo, é o Domaine de Murtoli (murtoli.com), a 1 hora de Bonifácio. Com ares de fazenda, tem
20 casas (villas), distantes umas
das outras e ammenities L’Occitane. Em cada uma, é possível contratar um chef para preparar as
refeições com cardápio exclusivo.

