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TOP 5

dicas do ceo da rede
de luxo virtuoso

“Nunca gosto de responder quais são meus destinos imperdíveis prediletos”, confessou Matthew D. Upchurch, CEO
da Virtuoso, uma das principais e mais prestigiadas redes de
viagens de luxo do mundo. Mesmo assim, a reportagem de
TOP Destinos, que não marca bobeira e não desiste nunca,
insistiu até arrancar suas principais sugestões para este TOP
5. “É que, para mim, a alegria da viagem é a viagem em si, a
excitação em conhecer mais. Ver lugares que eu amo através
dos olhos dos meus filhos e amigos”, explica. Confira.

por RENATA ZANONI
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“Eu nasci na Cidade do México e, mesmo tendo mudado para os Estados Unidos ainda menino, o
país ainda é uma parte essencial da minha identidade, e eu valorizo cada oportunidade que tenho de
passar um tempo nesse lugar culturalmente rico e diverso. Na verdade, eu celebrei meu aniversário
de 50 anos no Hacienda de San Antonio, uma das fazendas mais bem preservadas e em operação nas
montanhas pitorescas do México, perto de um vulcão ativo. Grande parte dos alimentos é cultivada ou
produzida no resort, oferecendo a mais fresca cozinha farm-to-table. Para experimentar a diversidade
desse país fenomenal, voe para Cuixmala, uma propriedade-irmã, localizada na costa do oceano perto
de Manzanillo.”
Mais informações: haciendadesanantonio.com / cuixmala.com
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“Costumam dizer ‘você deixa a África, mas ela nunca deixa você’, e é totalmente verdade. A
África é o continente mais mágico, que toca a todos que a visitam, e eu sempre fico esperando
para viajar para lá novamente. É um vasto continente e, para uma primeira vez, eu recomendaria
Quênia e Tanzânia, por suas grandes manadas. Em seguida, uma visita ao Sul da África
(Sourthern Africa), para cruzeiro no Zambezi Queen, quando se viaja no Chobe River entre
Botswana e Namíbia. O magnífico Chobe National Park é o lar de mais de 120 mil elefantes e
400 espécies de aves. Em poucas semanas vou para o nosso Simpósio Anual em Cape Town,
África do Sul, e alguns hotéis, como o famoso Mount Nelson Hotel (Belmond), o One & Only
Cape Town, o Taj Cape Town e o Cape Grace, são emblemáticos. A cidade tem uma história
rica, mas são as vistas e as pessoas que realmente fazem desse um dos meus favoritos.”
Mais informações: virtuoso.com

ÁFRICA
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“Vietnã e Camboja são absolutamente cativantes, e um cruzeiro de expedição ao longo do Rio
Mekong é a maneira perfeita de experimentar. Vistas panorâmicas de florestas e aldeias de
palafitas vistas do navio, exploração de templos budistas e as maravilhas naturais; enquanto
em terra, tudo isso cria uma experiência inesquecível nestes países espiritualizados. Fiz esse
cruzeiro com meus filhos, e percebi quão autênticas e reais foram essas experiências quando
nós parávamos em aldeias ao longo do rio e visitávamos os moradores. Complete sua viagem
na Song Saa Private Island para ter o máximo em luxo sustentável, uma causa que me toca
e uma das principais razões para eu levar a minha família para uma visita. O resort abrange
duas ilhas com floresta virgem, recifes tropicais e praias de areia branca. Ele foi projetado
com práticas sustentáveis e construído com materiais locais reciclados para harmonizar com
os seus arredores.” Mais informações: songsaa.com
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“Ano passado recebemos as nossas agências de viagens top production em uma região
encantadora do sudeste da Itália. Enquanto a Itália é o destino número 1 da Virtuoso, e um
perene favorito, uma das coisas mais emocionantes sobre viajar é como você pode pensar que
conhece bem um país e ser surpreendido por quanto você ainda tem para descobrir. Em Puglia, o
tempo passa com calma e oferece o melhor da Itália. Borgo Egnazia está localizado entre oliveiras
antigas e ao lado do Mar Adriático, e é perfeito para famílias. Instalado em uma torre de vigia do
século 15, o hotel Masseria San Domenico mistura as culturas orientais e do Mediterrâneo em
um paraíso para os golfistas, frequentadores de spa e foodies.” Mais informações: borgoegnazia.
com / masseriasandomenico.com
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“Paris sempre é um favorito. A cidade é conhecida como um incrível berço de monumentos e
edifícios consagrados pelo tempo. Mas, para mim, o que realmente faz de Paris o lugar perene
para voltar é a vibração contínua da cultura, música e arte. Ainda mais agora que minha filha
está estudando na Sorbonne, então, aproveito todas as oportunidades que tenho para voltar.
Meu caso de amor com Paris ficou ainda mais forte após os ataques sem sentido no ano passado.
Embora seja sempre trágico quando esses eventos acontecem, desta vez foi bem pessoal.
Impossível dizer um hotel favorito na cidade – há muitos nomes, e os valorizo por diferentes
razões –, mas este ano teremos um grande evento na cidade, no primeiro aniversário dos
ataques. Nós estaremos lá com força total para apoiar os nossos parceiros, amigos e familiares
nesse lugar magnífico. Boundaries divide, travel unites.” Mais informações: virtuoso.com
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