turismo

por fran oliveira
de Las Vegas, Nevada

VIRTUOSO
T R AV E L

W E E K

MAIOR FEIRA DO TURISMO MUNDIAL
REVELA OS MELHORES DO ANO E APONTA TENDÊNCIAS
DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
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o estado de Nevada, cercado pelo deserto de Mojave, está localizado o maior
parque de diversões do mundo: Las Vegas. A afirmação não é um exagero. A
cidade é totalmente voltada para fazer o dia do turista sempre mais feliz. Sob
as luzes de neon dos gigantescos letreiros da Strip, megarresorts simulam famosas
locações de todo o mundo e transportam o visitante para uma atmosfera fantástica
e inigualável. O centro da avenida é marcado pela Torre Eiffel — vizinha à Estátua da
Liberdade, em Nova York; à Praça San Marco, em Veneza; e ao Coliseu de Roma. Tudo
é tão exagerado e fake que acaba combinando. Não é possível comparar Vegas com
nenhuma cidade do mundo. Las Vegas cresceu a partir da legalização dos jogos, em
1931. Operários que trabalhavam na construção da represa Hoover foram fisgados
pela isca e passaram a frequentar a cidade nos períodos de folga. O pequeno movimento, inicialmente na Fremont Street, foi o start para que a região atraísse olhares
ambiciosos de empresários do jogo, especialmente de gangsters, que comandaram
os luxuosos cassinos até os anos 1980. Com a chegada dos empresários do ramo
hoteleiro, no final da mesma década, os cassinos tornaram-se enormes complexos e
desenharam Las Vegas como ela é hoje.
Foi esse o cenário escolhido pela Virtuoso — rede líder internacional de agências de
viagem especializadas em luxo e viagem experimental —, em agosto, para a realização da feira que celebra um dos maiores encontros do turismo mundial: a Virtuoso
Travel Week. Com um portfólio abrangente de mais de 1.200 hotéis, resorts, vivendas
e retiros em ilhas particulares em mais de 100 países, Virtuoso Hotéis & Resorts é
reverenciado como o mais prestigiado programa de hotéis da indústria. Fundado
em 1992 com apenas 20 hotéis, Virtuoso Hotéis & Resorts está celebrando seu 25o
aniversário este ano, comemorando o crescimento, qualidade e diversidade notáveis
que se tornaram marcas do programa pelo quarto de século que se passou.
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A IGREJA NOTRE-DAME (DO SÉCULO 13),
CHAMA A ATENÇÃO PELA
FACHADA GÓTICA E
PELOS MAIS DE 50 GÁRGULAS
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PALAZZO SENECA, NORCIA, ITÁLIA (HOTEL DO ANO)
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SIX SENSES DOURO VALLEY, LAMEGO, PORTUGAL (MELHOR RESULTADO EM DESIGN)

Nem tudo o que acontece em Vegas
precisa ficar por lá. Então, contrariando esse princípio, revelamos aqui os
melhores hotéis do mundo, as principais tendências de viagens, e os
principais destinos nacionais e internacionais eleitos e/ou indicados pela
Virtuoso no Travel Week, em Las Vegas. Todos na categoria luxo. As tendências apontadas foram viagens em
família, cruzeiros de luxo e viagens de
celebração, viagens de aventura e esportivas, roteiros exclusivos (aluguel
de villas, ilhas privativas, iates e private jets). Entre os destinos nacionais
evidenciam-se cidades como Tranco-

so, Fernando de Noronha, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e Jericoacoara.
Nos internacionais, destacaram-se os
Estados Unidos e a Itália, seguidos por
Japão e Maldivas, França, Portugal,
África do Sul, Peru, Tailândia, Austrália
e St. Barths.
Entre os 11 melhores hotéis e hoteliers do mundo — segundo o anual
Best of the Best de 2017 — destacamos o Palazzo Seneca, Norcia, Itália
(Hotel do Ano); o Six Senses Douro
Valley, Lamego, Portugal (Melhor
Resultado em Design); e La Terrazza
– Hotel Eden Rome, Roma, Itália (Melhor Experiência de jantar).
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LA TERRAZZA – HOTEL EDEN ROME, ROMA, ITÁLIA (MELHOR EXPERIÊNCIA DE JANTAR)
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Norcia fica no parque nacional dos montes Sibillini e é a capital italiana da trufa
negra. O Palazzo Seneca ocupa um palácio histórico do século 16, no coração de
Umbria. Tem quartos charmosos e sofisticados, um Spa delicioso e alta gastronomia, no seu restaurante Vespasia.
Ganhador de melhor design, o Six Senses Douro Valley está na wishlist dos
viajantes de brasileiros. Fica em uma
quinta do século 19, no topo de uma
colina, em pleno vale do Rio Douro,
com vista para as montanhas, para os
campos de vinhas e para o rio. Um spa,
quartos, suítes e villas, restaurantes,
Wine Library, piscinas e horta orgânica são apenas algumas das maravilhas
desse lugar. O récem-renovado Ho-

tel Eden Rome tem 98 novos quartos e suítes espaçosas, com um novo spa urbano completo. Com uma
das melhores vista panorâmica sobre a Cidade Eterna,
já está entres os mais disputados de Roma.
Com um evento de, literalmente, tirar o fôlego a Virtuoso, decididamente, quebrou a banca em Las Vegas. Lugar
em que cassinos, espetáculos grandiosos, shows de artistas mundialmente famosos, restaurantes comandados por
celebrities chefs sempre foram as estrelas principais. “Na
Virtuoso nosso objetivo é ajudar a desenvolver e apoiar o
‘assessor conectado’, seja provendo tecnologia ou ainda
melhorando os relacionamentos do assessor com seus
clientes e outros parceiros. Não há dúvida que a revolução
digital transformou a viagem e o turismo, mas a revolução
da conexão alinha as habilidades, paixão e desejo de servir
os clientes, e os assessores de viagem Virtuoso sentam na
fila da frente”, declarou Matthew D. Upchurch, presidente
e CEO da Virtuoso.

