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Especial do Aprendiz de Viajante que estamos chamando de “Blog
para Viagem”.
Tivemos um ano sensacional, o blog que tem pouco mais de 2 anos
chegará nos próximos dias a 2 milhões de visitas, já ultrapassou 1
milhão de visitantes únicos e esta edição é um presente para vocês,
leitores que tem nos prestigiado e também aos nossos parceiros
que acreditaram no nosso trabalho.
Reunimos nesta edição uma coleção de histórias e destinos
imperdíveis como a Jordânia, o Japão, Cataratas do Iguaçu, Veneza,
Londres, Nova York. Fomos também visitar a Nova Fantasyland da
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Disney pra contar os detalhes pra vocês. Muitas dessas histórias
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Foto da Capa: Petra by Night na Jordânia -

blog, em um formato que pode ser carregado com você offline. Esta
edição eletrônica pode ser lida tanto na sua tela quanto no seu
celular ou tablet. Você pode também imprimir as partes que mais
gostar (até mesmo a edição inteira) ou enviar para os seus amigos.
Esperamos que vocês gostem e se tiverem comentários pra gente,
escrevam para contato@aprendizdeviajante.com. Aproveitamos
para desejar a você e toda a sua família um 2013 com viagens
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comercial @aprendizdeviajante.com

facebook: http://www.facebook.com/AprendizdeViajante
Política: Nosso objetivo é fornecer aos nossos leitores informações
confiáveis. Escrevemos sobre nossas experiências e dada a natureza do
nosso trabalho, recebemos de vez em quando convites para viagens
de órgãos de turismo ou para testar hotéis, atrações ou serviços. A
aceitação deste convite só se dará se o assunto for relevante e se nossa
liberdade editorial for garantida. Todas as opiniões emitidas aqui são
isentas e de única responsabilidade de quem as escreveu. Publicaremos
informações que sejam relevantes para os nossos leitores, sejam elas de
empresas que nos apoiaram ou não.

Todos os direitos Reservados.
Proibida a reprodução parcial ou
total dos textos e fotos publicados
nesta edição.
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CONECTE-SE COM A GENTE
AS FAVORITAS DO INSTAGRAM
INSTAGRAM.COM/APRENDIZVIAJANT

1. PÔR DO SOL EM AQABA,
FEYNAN E MAR MORTO
2. POR DO SOL NO EPCOT
3. POR DO SOL NO MAR
MORTO
4. OUTONO EM DC
5. PETRA BY NIGHT

POSTS MAIS POPULARES DO BLOG*
WWW.APRENDIZDEVIAJANTE.COM

1. Blogagem Coletiva – 12 Posts Especiais de
2012
2. Praga: seguindo os passos de Franz Kafka
3. Grand Canyon com crianças
4. Como é a Tóquio Disney Sea, o parque da
Disney que só o Japão tem
5. Praga: arquitetura e inspiração
6. Um Passeio por Washington DC na Época
de Natal
7. Jordânia: Tratamento de Beleza a Base de
Lama no Mar Morto
8. O que Fazer em Houston, Texas
9. Entrega de Passaportes com Visto do
Consulado Americano
10. De Edimburgo a St Andrews
*dezembro 2012
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SEU FEEDBACK NO TWITTER

CONHEÇA NOSSA EQUIPE
CLAUDIA SALEH

HELOISA RIGHETTO

LUCIANA MISURA

TWITTER.COM/APRENDIZVIAJANT

ESCOLHEMOS APENAS ALGUNS DOS TWEETS QUE RECEBEMOS NAS ÚLTIMAS SEMANAS
COMENTANDO SOBRE O NOSSO TRABALHO NO BLOG. OBRIGADA A TODOS QUE NOS
MANDAM SEUS COMENTÁRIOS.

SIGA-NOS NO FACEBOOK
FACEBOOK.COM/APRENDIZDEVIAJANTE

ASSINE A NOSSA NEWSLETTER
WWW.APRENDIZDEVIAJANTE.COM

Claudia Beatriz Saleh trocou as praias do Rio de
Janeiro pela vizinhança da Casa Branca em
Washington há 9 anos.
Casada, tem dois filhos,
Dylan de 4 anos e Nicollas
de 19 anos. Apaixonada
por Viagens e Fotografia.
Quando não está escrevendo sobre viagens ou fotografando, a “nerd confessa”
dá consultoria, treinamento e escreve sobre tecnologia, gerenciamento de
conteúdo e mídias sociais.
Siga Claudia no twitter:
@aprendizviajant

Heloisa
Righetto
é
designer por formação
mas dedica-se a escrever
sobre o assunto para sites,
revistas e blogs no Brasil
e no mundo. Casada com
o Martin, ela mora em
Londres, desde 2008 e
trabalha como correspondente para as mídias
especializadas. Mantém
o blog http://miblogito.
blogspot.com, seu trabalho pode ser visto no
site www.helorighetto.
com. Siga @helorighetto
no twitter.

Luciana Bordallo Misura,
começou a blogar em
2001 no Colagem, mora
nos EUA desde 2002 (atualmente em Austin, no Texas,
e já morou em Michigan
e Washington), e é fundadora do Mundo Pequeno,
um índice de blogs de
brasileiros no exterior. É
designer e apaixonada por
fotografia. Tem dois filhos,
a Julia e o Eric , e viaja
com eles e o marido praticamente todo mês. Siga a
Luciana no Twitter:
@lucianamisura

Receba conteúdo exclusivo e novas edições
do blog para viagem.
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10 LUGARES PARA LEVAR SEUS FILHOS
EM

1

NOVA YORK
MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL

Além de aparecer em vários filmes, o mais
famoso “Noite no Museu”, esse museu tem
atrações para encantar as crianças de todas
as idades. A enorme Baleia Azul, os Dinossauros e os planetas
pendurados no teto são algumas das atrações mais conhecidas.
Se as crianças tem entre 5 e 12 anos, programe-se para visitar
o Discovery Room, uma área onde as crianças podem interagir
e fazer atividades ligadas ao que elas viram no museu, como
montar um quebra cabeça com partes de um dinossauro.
End: Central Park West na 79th Street

2

MUSEU
METROPOLITAN

A aventura no museu é visual
e não precisa entender inglês
para apreciar e se divertir. O
Metropolitan é maravilhoso e
imenso, e sejam as crianças bem
pequenas ou maiorzinhas dá
para achar coisas interessantes
para elas. O próprio museu
ajuda, disponibilizando guias
especiais para as famílias.
End: 1000 5th Ave e 82nd St
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3

TOYS R US

A loja de brinquedos fica em
Times Square e tem nada menos
que uma roda gigante dentro
dela. Esse é um fenômeno que
eu acho difícil de explicar, mas as
lojas em Nova York tem o poder
especial de se transformar em
atração turística É uma viagem
em alguns andares no planeta
dos brinquedos.
End: 1514 Broadway e 44th St

4

FAO SCHWARZ

Esta é a loja de brinquedos onde
o Tom Hanks dança no piano no
filme Quero ser grande. A loja
fica na 5a avenida, ao lado da
loja da Apple e tem uma coleção
enorme de brinquedos, mas o
piano continua sendo uma atração. Tem que fazer uma visitinha,
dançar em cima do piano.. e tirar
fotos, claro!
End: 767 5th Avenue

5

CENTRAL PARK

Em qualquer época do ano, o
Central Park vai ter atrações
para toda a família, seja a pista
de patinação no inverno ou os
shows gratuitos no verão. Se
a temperatura estiver amena,
aproveite para sentar no gramado e deixar as crianças correrem.
O Zoológico, que ficou famoso
em Madagascar fica dentro dele.
End: 1000 5th Ave na 82nd St

8

SHOW INFANTIL
NA BROADWAY

Há dezenas de shows pela cidade
especialmente para crianças,
mas fique atento que os badalados O Rei Leão, Mary Poppins e
alguns outros são recomendados apenas para crianças maiores de 6 anos. Sim, os pais levam
crianças menores, mas muitos
deles não tem paciência para
assistir a shows com mais de 2
horas de duração.

6

PLAYGROUNDS

Muitos pais não consideram visitar Playgrounds como programa
turístico para crianças, mas é
um ótimo programa para gastar
energia e é muito interessante
para ver o quão diferente(ou
iguais) são as crianças de outras partes do mundo. Manhattan
tem uma série de Playgrounds,
só dentro do Central Park são
mais de 20. Aproveite!

9

LOJA DA DISNEY

Na Mega Store da Disney em
Times Square, suba a escada
rolante a partir do 1o andar para
ver uma parede “mágica” que
tem supresas para os visitantes com imagens projetadas na
parede. Uma mini réplica do castelo e uma infinidade de produtos Disney, fazem dessa loja uma
visita imperdível.
End: 1540 Broadway

7

LEGO

10

CHILDREN’S
MUSEUM

Qual a criança que não gosta
de LEGO? Essa loja que é no
Rockefeller Center, com esculturas de LEGO que vazam do
teto de um andar para o outro
tem uma parede e vários outros
modelos do Rockefeller Center
e ícones de Nova York tem tudo
pra fazer sucesso com as crianças.
End: 620 5th Ave e 50th Street

O Museu para crianças de
Manhattan tem 5 andares de
muito entretenimento para a
garotada. Várias atividades onde
as crianças podem colocar a
mão na massa e interagir com as
exposições. O museu é garantia
de um dia divertido mesmo que
esteja chovendo ou fazendo frio
em Manhattan.
End: 1514 Broadway e 44th St
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Post Ranch Inn:
Hotel dos Sonhos
para Lua de Mel

A

pousada de charme em Big Sur, Post
Ranch Inn é uma das mais badaladas dos Estados Unidos. Escolhida
como um dos melhores resorts de Big
Sur e na lista de lugares mais românticos da Costa Oeste, não há lugar melhor quando se pensa em comemorar uma data especial.
Da recepção com champagne durante o checkin,
ao motorista que passa as malas para o Lexus, um
dos carros da propriedade, ao atravessar o portão
da pousada entra-se automaticamente num outro
mundo. Simplicidade e elegância estão lado a
lado, mas ao contrário do que se imagina, o ambi-
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ente é super relaxado. Não há formalidades com
roupas, nem mesmo no restaurante para o jantar.
A maioria dos quartos no Post Ranch Inn tem uma
vista privilegiada do Oceano Pacífico, num dos
pedaços mais lindos de Big Sur. São 40 quartos
e cada um pertence a um dos 8 tipos: Cliff, Pacific,
Ocean, Coast, Peak, Tree, Mountain ou Butterfly.
Para quem sempre sonhou dormir numa casa na árvore, aqui é o lugar ideal. Os quartos são super confortáveis, com camas King Size e todas as amenidades
de um hotel de luxo. Uma clarabóia de vidro no teto,
mostra as estrelas a noite, da sua cama.Os quartos Cliff e Ocean ficam na beira do despenhadeiro.
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INFORMAÇÕES ÚTEIS
Website:

http://www.postranchinn.com

Endereço:

Pacific Coast Highway, Big Sur

Marcador:

MON 44.6 – 45 Km de
Carmel by the Sea.
As diárias custam a partir de
US$595.00 e incluem café da
manhã, estacionamento, WiFi,
Frigobar e outras amenidades.

Integrados com a natureza, na construção dos quartos foram usados materiais reciclados e por toda parte
dá para ver a preocupação do hotel com iniciativas
verdes. Os quartos mais modernos, tem piscinas de
aço inoxidável, chão aquecido, granito e todos tem uma
varanda super gostosa para ficar observando o mar.
O W.B. Post é um dos quartos tradicionais de Post
Ranch Inn. O quarto é composto de vários circulos, em painéis de madeira, por dentro e por fora. A
parede espelhada tem uma vista para o oceano de
tirar o fôlego durante o dia. Uma lareira de madeira dá o toque aconchegante que faltava. Um
equipamento de Mp3 tocando músicas suaves é
o único eletrônico no quarto. Não há TV’s ou relógio despertador. Um convite ao relaxamento.
Há conexão WiFi nos quartos e por toda a propriedade,
mas computador ou internet é a última coisa que você
vai pensar por aqui. O frigobar vem abastecido com
bebidas e comidinhas que estão incluídos no pacote.
De souvenir, garrafinhas de água que eles encorajam que se use durante as caminhadas pelas trilhas
da propriedade e depois leve para casa de recordação. A banheira de hidromassagem também tem
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vista para o Oceano Pacífico. O banheiro abre para a
varanda e tem produtos naturais e sais de banho. Dá
vontade de esquecer o mundo e ficar aqui, sem nem
sair do quarto. Acorde bem cedo para poder acompanhar esta maravilha da natureza… o sol nascendo
e iluminando o Oceano Pacífico bem na varanda.
Os passarinhos e esquilos que vem até a sacada e o
Oceano Pacífico são as únicas coisa que se vê por aqui.
Os quartos são totalmente privados, não dá pra
ver outros quartos ou varandas e fora das áreas comuns como a recepção, o restaurante e as áreas
para fazer caminhadas, só se vê gente se quiser.
Para hospédes, o Restaurante Sierra Mar, com vista envidraçada para o Oceano Pacífico, oferece um
buffet extenso de café da manhã incluído no preço
da diária. Não hospédes podem reservar o jantar.
É possível notar o cuidado com o local e com os hóspedes em cada detalhe. São mimos por toda parte: do
champagne gelado esperando no quarto, ao atencioso
serviço de Valet que traz as malas e explica todos os
detalhes para ter certeza que a estadia será a mais tranquila possível, não há pedido que fique sem resposta.
www.aprendizdeviajante.com • @aprendizviajant • 11

CATARATAS

DO IGUAÇU
UMA DAS 7 MARAVILHAS DO MUNDO
QUE MERECE TODOS OS CLICHÊS

TEXTO: LUCIANA MISURA
FOTOS: CLAUDIA SALEH
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E

u sabia que as Cataratas do Iguaçu eram as maiores das Américas. Que são uma das 7 maravilhas
da natureza. Que junto com as Cataratas do Niágara (na fronteira do Canadá e EUA) e as Cataratas
Vitória (na fronteira entre Zâmbia e o Zimbabwe) fazem parte do seleto grupo das maiores cataratas do mundo. Mesmo assim nada me preparou pra ver as cataratas ao vivo. É o tipo de lugar que
só estando lá pra entender a grandiosidade da natureza. Nenhuma foto ou vídeo faz jus a essa
experiência. Não tem como estar ali, ouvindo o barulho das quedas, se molhando com a garoa fina que vem
das centenas de cachoeiras, e não pensar que todos os clichês são absolutamente verdadeiros. “Espetáculo da
Natureza” foi o primeiro que veio à cabeça, e ele nunca pareceu tão verdadeiro quanto aqui. Vou dizer que as
Cataratas do Iguaçu inventaram esse clichê Saí de lá ensopada, energizada, encantada.
Estar ali no meio daquelas quedas, arco-íris por todos os lados, no meio do parque coberto de vegetação nativa,
foi muito mais impressionante do que eu poderia ter imaginado.
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Essencial é fazer o passeio na ordem
“certa”: siga a Trilha das Cataratas.
Você começa em frente ao Hotel
das Cataratas, com uma vista bonita de um grupo de quedas.

vir (são 2,7 km de quedas!). Uma
surpresinha foram os quatis que
estão por toda a parte e ficam procurando quem tem comida (tenha
cuidado!).

Quando chegamos nesse ponto,
meu primeiro pensamento foi
“nossa, que bonito” e tal, e não sabia
que aquilo ali era só um pedacinho
pequeno do que ainda estava por

Começamos a caminhar na trilha (o
piso é acimentado, não é de terra,
e tem degraus em certos pontos),
por dentro da mata que vai beirando as quedas. Um pouco mais

a frente chegamos a um mirante,
com uma outra vista mais linda que
a anterior: mais perto das quedas,
com um outro grande grupo de
quedas e vários arco-íris. Ficamos
admirando a beleza, tiramos fotos,
filmamos, ainda sem palavras e
impressionados. Andamos mais,
um novo mirante, mais quedas lindas, se é que isso ainda era possível.
O queixo foi caindo ainda mais.
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E aí, quando finalmente chegamos
ao final da trilha, onde estão as
quedas máximas do parque, todo
mundo já estava dando pulos, gritando, rindo, chocados, que estávamos vendo quedas mais bonitas
ainda do que já tínhamos visto.
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E andar naquela passarela que
fica bem no meio das cataratas,
sentindo a força das águas, dentro daquela garoa, cercados por
arco-íris que iam desde o topo das
quedas até a base do rio, foi mesmo
um momento mágico. Saímos mol-

hados, felizes, mal acreditando no
que tínhamos visto. Ainda estou
meio chocada.
Se você ainda não conhece as
Cataratas do Iguaçu, pode começar
a planejar a sua viagem. Vá. Não sei
como eu não tinha ido antes.
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INFORMAÇÕES ÚTEIS:
Em época de grande vazão das Cataratas, como o
dia que visitamos, a garoa é constante é tive que
guardar a câmera por conta disso. Mesmo estando
longe das quedas a garoa estava molhando a
câmera, chegando perto então nem pensar. Para
filmar de perto eu coloquei o meu iPhone dentro
de uma bolsa ziploc e fechei, pra não molhar. Se
você tem uma câmera à prova d’água, leve. Eu
não tinha noção que molhava tanto assim e nem
pensei de levar a minha, uma pena. A Cláudia
que tirou as fotos desta matéria colocou um saco
plástico por cima da câmera e deixou só a lente de
fora, mas não arriscou a levar na passarela porque
era a mesma coisa que sair num temporal.

blogueiros durante o FIT Cataratas e nos levou em
todos os passeios.
Se for por conta própria tem que deixar o carro
no estacionamento do parque que custa R$14
pra estacionar,(taxa única) e pegar um ônibus do
próprio parque até as Cataratas.
Preços: Brasileiros maiores de 12 anos pagam
R$24,60 e crianças de 2 até 11 anos pagam R$7,00.
Para outros preços e mais infomrações visite o site
Cataratasdoiguacu.com.br. O Parque abre todos
os dias das 9 da manhã as 5 da tarde.

O Parque está muito bem cuidado, limpo, fiquei
muito bem impressionada. O Espaço Porto Canoas
que fica no fim da trilha tem um complexo de
restaurante em estilo buffet, com ótima comida,
Você pode visitar o parque por conta própria ou uma lanchonete para sanduíches rápidos tipo fast
com uma empresa de turismo, como a Loumar food, um café, banheiros com fraldário, loja de
Turismo, que foi a patrocinadora do encontro de souvenirs e ambulatório.
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NEW FANTASYLAND
TODAS AS NOVIDADES DA MAIOR EXPANSÃO DA HISTÓRIA DO MAGIC KINGDOM
TEXTO E FOTOS: CLAUDIA BEATRIZ SALEH
FOTO DE CAPA DO ARTIGO: DIVULGAÇÃO DISNEY & PARKS
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ENCHANTED TALES
WITH BELLE

A atração funciona como
um teatrinho para as crianças que participam ativamente da história contada pela Belle. O menino
escolhido para fazer o
papel de fera dança com
a Belle no final.”

ENCHANTED FOREST
Enchanted Tales with Belle é uma das novas atrações

inalmente o dia
chegou! A New
Fantasyland (Nova
Fantasyland
pra
quem quer o nome
em português) abriu oficialmente
no Magic Kingdom 6 de Dezembro
de 2012.
Depois de vários anos de espera e
algumas semanas de teste para ter
certeza de que tudo estava funcionando, as atrações da Enchanted
Forest (Floresta Encantada), a área
mais esperada da New Fantasyland
finalmente abriu os seus “portões”.
A New Fantasyland está sendo

F
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inaugurada em fases, em Julho foi
inaugurada a área de Storybook
Circus com atrações como Dumbo
de Flying Elephant, Pete’s Silly
Slideshow e Casey Jr. Splash ‘N’
Soak Station. Agora é a vez da
Enchanted Forest com Enchanted
Tales with Belle, Belle’s Village
onde fica a Gaston’s Tavern e a
loja de presentes e Under the Sea
– The Journey of the Little Mermaid.
A Enchanted Forest, além da casa
e oficina do Maurice e Belle’s
Village, possui dois castelos novos:
o Castelo da Bela e a Fera (Beauty
and The Beast Castle) e o Castelo

da Ariel e Príncipe Eric.
A entrada da “Enchanted Forest”
fica logo atrás do “Prince Charming
Regal Carroussel“. Depois que a
gente passa pelos muros do “castelo”, a primeira atração que vemos
a esquerda é “Enchanted Tales with
Belle” (Histórias encantadas com
a Bela). A aventura aqui começa
na casa do Maurice e da Belle ea
atração é meio tour, meio teatro
onde os visitantes participam da
estória contada por ela. Mas a
mágica acontece mesmo é dentro
da oficina do Maurice que tem uma
passagem secreta para o castelo

da Beast (Fera), onde ele pode ir visitar Belle.
O 1o lugar visitado no castelo é a sala do armário. E é
aqui que as crianças e mesmo os adultos ganham “personagens” para fazer parte da história com a Belle. Até
eu entrei na roda, porque enquanto estavam testando
não tinham crianças suficientes e fui o saleiro.
Entramos então na biblioteca do Castelo da Fera e
Lumiére, o candelabro, começa a estória. A Belle aparece apressada porque tem que ir ao baile com a Fera e
assim começa a estória interativa. A Belle vai narrando
enquanto os ajudantes direcionam os participantes para
seus papéi e no final da estória ela dança com o menininho escolhido para ser o Fera. Depois que você entra
no castelo, não é possível sair no meio da história. Mas
a coisa acontece bem rapidamente depois da sala do

armário.
Um detalhe para os pais brasileiros: Como a história
é interativa e contada em inglês, as crianças que não
falam inglês não vão ser capazes de entender. Mas
como tudo é muito visual, acho que ainda assim vale a
pena levá-las. Se seu filho(a) não participou da história,
lembre-se de combinar com o fotógrafo ou os ajudantes
para que ele/ela tire foto com a Bella no final.
O show ternima com ela agradecendo aos participantes,
um por um e presenteando-os com um marcador de livro
e tira uma foto com eles. Saindo da atração, voltamos
para as imediações do castelo. A vista nesta área é bem
bonita.. com o as torres do Castelo aparecendo no alto e
detalhes como uma cachoeira na floresta e os gárgulas
na entrada do castelo.
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BE OUR GUEST

GASTON’S TAVERN

A próxima parada é o restaurante Be My Guest. O Restaurante é ambientado no salão de festas do castelo da Fera, tem capacidade para 55o pessoas
e requer reserva com bastante antecedência(no fechamento desta edição, 5
meses de antecedência era o prazo mínimo). O restaurante, com decoração
clássica e lindíssima, vai funcionar durante o dia como serviço rápido onde
as pessoas fazem seus pedidos num computador, ganham uma rosa para
colocar na mesa e a comida aparece na mesa, como num passe de mágica.
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No jantar o restaurante funcionará com
serviço completo. Ao fundo o cenário
mostra algumas montanhas nevadas
e os detalhes no teto do salão, os candelabros, os talheres e cristais, tudo
remete a um jantar de gala. A cozinha é
inspirada na culinária francesa e há um
salão na ala oeste mais reservado.
A Vila tem ainda a Gaston’s Tavern
(Taverna do Gastão) que serve pratos
rápidos e a loja de souvenirs que tem
entre outras coisinhas, uma caneca
linda com a Bela e Fera. O Gaston’s
Tavern parece um Pub e tem especialidades como carne de porco assada e
um drink feito especialmente para o
parque: o LeFou’s Brew que é Suco
de Maça congelado com um toque de
Marshmallow Tostado e a espuminha
natural de Manga com Maracujá servido numa caneca ou taça souvenir. Para
os pais procurando opções saudáveis
tem um copo de frutas mixtas, maçã
cortadinha, copo com vegetais variados
e molho e Hummus com Chips. E para
quem adora um docinho prove o croissant de chocolate ou o pão de canela
servido quente. Divinos!

BONJOUR VILLAGE GIFTS

Experimente a LeFou’s Brew
- suco de maçã congelado
que é a grande novidade na
Taverna do Gastão.”
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UNDER THE SEA
Journey of the Little Mermaid
O Castelo do
Príncipe Eric da
Pequena Sereia
é um dos dois
castelos da Nova
Fantasyland.

Depois da Enchanted Forest e da Belle’s Village, é hora de visitar a Pequena Sereia. E
aqui um pequeno registro.. não sou mãe de meninas, mas sou tia de nada menos que
sete sobrinhas e a primeira delas, que é quase da idade do meu primeiro filho e sempre
foi muito próxima é apaixonada pela Pequena Sereia. Uma das suas festas de aniversário
teve o tema e até hoje é a sua princesa favorita. Pra mim, é praticamente impossível
ver qualquer coisa relacionada a Ariel e não pensar na Stephanie. Talvez por isso esta
tenha sido a atração que eu tinha mais expectativa de ver na Nova Fantasyland e posso
dizer que Under the Sea ~ Journey of the Little Mermaid (No Fundo do Mar - Jornada da
Pequena Sereia) não decepciona. A viagem pelo mundo de Ariel começa pelo Castelo
do Princípe Eric que tem na entrada um barco com a Pequena Sereia Ariel esculpida em
madeira que ouso dizer vai se tornar um dos maiores cartões postais dessa área, já que
é muito fotogênica. Se o dia estiver de céu azul, como quando eu fui, então é só apon-
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tar a câmera e se preparar para
depois ter problemas pra escolher
as melhores fotos. Mas deixe pra
fazer isso depois que tiver experimentado o brinquedo. A fila passa
por cavernas, um barco afundado e uma profusão de detalhezinhos nas paredes que fazem o
cenário perfeito.
Uma informação
que muita gente
não sabe é que
enquanto
se
espera na fila pode-se participar
de uma caça ao tesouro com o
Scuttle(Sabidão). O tempo na fila
com certeza passa rapidinho. O
passeio é no escuro e em conchas que sentam duas pessoas ao

mesmo tempo. A viagem musical
pelo fundo do mar conta a história
de Ariel usando projeções e animatronics. Os números musicais
estão todos lá... e “Under the Sea”
é a música que não sai da cabeça.
Depois do passeio, não deixe de
ir visitar a Ariel
na gruta ao lado,
“Ariel’s Grotto”.
A fila vai adentrando a gruta, o
que eu já imagino
que seja ótimo no
verão e ela fica sentada em sua
concha o dia inteiro, posando e
tirando fotos com as crianças(de
todas as idades). Eu é claro, não
resisti e também tirei a minha, pensando na sobrinha, claro.

“Não perca a caça
ao tesouro com o
Scuttle(Sabidão) na
fila da atração”
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STORYBOOK
CIRCUS

a
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PERSONAGENS
ESTAÇÃO MOLHADA
SOUVENIRS

As atrações desta área foram inauguradas em Julho de 2012

New
Fantasyland
começou a inaugurar
a 1a fase da expansão
em Julho de 2012. A
área que antes era ToonTown onde
ficavam as casas do Mickey e da
Minie, agora se chama Storybook
Circus que é a próxima área a
ser visitada. Ao passar do portal
vê-se várias “tendas” como num
circo. A esquerda, fica a Big Top
Souvenirs e atrás dela, fica a
“Pete’s Silly Sideshow” que é onde
você pode encontrar os personagens dentro das tendas. Aqui eles
seguem o tema de circo e os per-

DOIS DUMBOS

sonagens estão vestidos de acordo
com temas circenses.
De um lado da tenda você encontra a Minnie Magnifique (Minnie
Mouse como a estrela do circo)
e Madame Daisy Fortuna
(Margarida como uma cigana que
lê a sorte). Elas ficam nesta tenda o
dia inteiro, com intervalos de alguns
minutos e a mesma fila serve para
tirar fotos com as duas. E do outro
lado ficam o The Great Goofini
(Pateta como um piloto acrobático)
e The Astounding Donaldo (Pato
Donald como um encantador de
cobras). E como no caso anterior,

MUITA DIVERSÃO

numa única fila, você pode tirar
fotos com os dois. As filas são
separadas e a saída de ambos é
dentro da loja de souvenir que além
de presentinhos e souvenirs clássicos da Disney, tem uma seção bem
gostosa de doces que você encontraria num circo. Advinha quem
ficou enlouquecida nesta parte da
loja? São doces como maçã do
amor caramelizadas e com formato

de orelha do Mickey e mil outras
delicias,
Saindo da tenda, encontra-se a
Casey Jr. Splash ‘N’ Soak Station
que é o parque molhado, perfeito
para os dias de calor, onde as crianças podem se esbaldar na água. O
cenário são os vagões de um trem
circense com animais que espirram

água e jatos de água no chão e
nos vagões. Do lado direito da área
do Storybook Circus, está “Dumbo
the Flying Elephant” (Dumbo – o
Elefante Voador). O brinquedo que
já existia, ganhou uma segunda
versão e também uma área interna
onde as crianças esperam por sua
vez brincando dentro da tenda. Um

sistema de fast pass eletrônico te
avisa quando é a sua vez de brincar no Dumbo.
E pra finalizar esta área a montanha russa Great Goofini para
“voar” com o Pateta. Novidade é
o que não falta no Magic Kingdom
não acham?
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1.

World

of

Disney

Endereço:
Marketplace
em
Downtown Disney - 1780 E. Buena
Vista Dr.
Lake Buena Vista, FL 32830
Website: http://disneyworld.disney.go.com/destinations/
downtown-disney/shopping/world-of-disney/
Esta é a maior loja da Disney que tem em 12 áreas
distintas, produtos Disney que vão de imãs de geladeira a obras de arte, passando por camisetas, bonés
e artigos para cozinha e decoração. Nesta loja há um
salão da Bibbidi Bobbidi Boutique para que as crianças
passem por uma transformação. Aproveite que está na
área de Downtown Disney e visita as outras lojas que
ficam no Marketplace: Destaque para as lojas da LEGO
e também a loja com artigos natalinos da Disney que
funciona o ano inteiro. Não deixe de visitar também os
restaurantes.

2.

3.

Premium Outlets
Vineland

Endereço: 8200 Vineland Avenue
Orlando, FL 32821
Website: http://www.premiumoutlets.com/outlets/store_listing.asp?id=17
O Outlet que fica na Vineland tem 150 lojas e tem suas
peculiaridades e algumas lojas que como as de marcas
européias.
Lojas: A|X Armani Exchange, Adidas, Banana Republic,
BCBG Max Azria, Carolina Herrera, Coach, Diesel,
DKNY, Forever 21, GAP, Giorgio Armani, Guess Factory
Store, Hugo Boss, Lacoste, Levi’s, Náutica, Nike,
Oakley, Polo Ralph Lauren, Prada, Roberto Cavali,
Salvatore Ferragamo, Samsonite, Tommy Hilfiger,
Victoria’s Secrets. Wilson’s Leather. Para crianças:
Carter’s, Disney Character Premiere, Gymboree Outlet,
OshKosh B’gosh, Polo Ralph Lauren Children.

P remium O utlets
International Drive

Endereço: 4951 International Drive
Orlando, FL 32819
Website: http://www.premiumoutlets.com/outlets/store_listing.asp?id=96
Este outlet está localizado na famosa rua do mesmo
nome, bem perto da Universal Studios e faz parte do
grupo Premium Outlets que também tem outro Outlet
na cidade. Um shopping a céu aberto, além das 180
lojas, este outlet tem vários restaurantes e um paisagismo bem interessante com fontes e pontes transformando a visita num passeio super agradável.

COMPRAS EM ORLANDO
10 En d e re ç o s E s s e n cia is n a C id a de
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Lojas: Adidas, Aeropostale, Banana Republic, BCBG
Max Azria, Coach, DKNY, Forever 21, GAP, Guess
Factory Store, Kipling, Hugo Boss Factory Store,
Lacoste, Levi’s, Náutica, Nike, Oakley, Polo Ralph
Lauren, Samsonite, Tommy Hilfiger, Victoria’s Secrets.
Wilson’s Leather. Para crianças: Carter’s, The Children’s
Place Outlet, Disney Character Warehouse, Gap Outlet,
Gymboree Outlet, OshKosh B’gosh, Tommy Hilfiger |
Kids.

A CIDADE ESTÁ SE TRANSFORMANDO NA MECA DAS COMPRAS
NOS EUA COM SUAS MILHARES
DE LOJAS, SHOPPING CENTERS E
OUTLETS.

4.

Mall

at

Millenia

Endereço: 4200 Conroy Road,
Orlando, FL 32839
Website: http://www.mallatmillenia.
com/

É um dos shoppings mais lindos da cidade, tem bons
restaurantes e como fica perto da maior parte das atrações de Orlando, é com certeza um lugar que você vai
querer colocar no roteiro
Lojas: Michael Kors, Abercrombie & Fitch, Victoria’s
Secret, Lacoste, Coach, Guess, Hollister, Rolex, Apple
Store, Sony e Brookstone, Cartier, YSL, Louis Vuitton,
Emporio Armani, Gucci, Prada, Burberry, BOSS Store
e Jimmy Choo, Zara, Forever 21, Urban Outfiters,
MAC Cosmetics , The Body Shop, Crabtree & Evelyn,
L’Occitane. para crianças: Gymboree, Janie & Jack l ,
Gap Baby and Gap Kids, Pottery Barn Kids, Sanrio.
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5.

Florida Mall

Endereço: 8001 S Orange Blossom
Trail #900, Orlando, FL 32809
Website: http://www.simon.com/
mall/the-florida-mall

O Florida Mall tem mais de 250 lojas e é um dos maiores shopping centers da área e tem a única Microsoft
Store de Orlando.
Lojas: Apple Store, Armani Exchange, Abercrombie
& Fitch, Aeropostale, Adidas, Best Buy Mobile, Bath
and Body Works, Build a Bear Workshop, Coach,
Caché, Disney Store, Dillard’s, Nordstrom, Express,
Fossil, Guess, GAP, Godiva, H&M, JC Penney, Macy’s,
MAC, Oakley, Victórias Secret, Saks 5th ave, Forever
21, Zara. Para crianças: Gap Kids, Baby GAP, The
Children’s place.

6.

Festival Bay Mall

Endereço: 5250 International Drive
Orlando, FL 32819
Website: http://www.shopfestivalbaymall.com/

O Festival Bay Mall é um centro de entretenimento com
cinemas, um skate park e que tem algumas lojas especializadas, especialmente para quem gosta de esportes
radicais.
Lojas: Universal Store, BCBG MaxAzria, Ron Jon Surf
Shop, BassProShops OutdoorWorld, VansSkatepark,
Heroes Memorabilia, BookWarehouse, Leader Luggage.

7.

Best Buy

Endereço: 4601 East Colonial Drive
Orlando, FL
4155 Millenia Boulevard
Orlando, FL
8350 South Orange Blossom Trail Orlando, FL
Website: http://www.bestbuy.com
O paraíso dos eletrônicos, a Best Buy é uma das lojas
confiáveis na cidade para se comprar eletrônicos: computadores, máquinas fotográficas, GPS, Televisão, telefones celulares e o que mais você precisar. E aqui uma
ressalva: tome cuidado com lojas de eletrônicos que
são especializadas em turistas que muitas vezes são
armadilhas e prefira as lojas que são mais conhecidas,
que vendem para o público local.
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8.

Walmart

Endereço: 3101 W Princeton St
Orlando, FL
Website: http://www.walmart.com

A rede Walmart que ficou conhecida muito tempo por
seus preços baixos em artigos de supermercado,
entrou na briga com lojas de departamento e principalmente no setor de eletrônicos tem tido preços bem
competitivos. É uma boa opção também para comprar
carrinhos de bebê para quem não traz do Brasil e vai
encarar a maratona de parques e outros artigos para
enxoval.

9.

Target

Endereço: 4750 Millenia Plaza Way
Orlando, FL
Website: http://www.target.com

A Target é uma outra loja de departamentos que
também é bem forte no quesito eletrônicos e enxoval
de bebê. Além disso, a Target também anda fazendo
coleções com designers famosos e durante o ano, tem
sempre uma novidade. A última foi uma colaboração
dom a Neiman Marcus, loja de departamentos que é
conhecido pelo seu departamento de luxo e a criação
de 50 peças exclusivas pra serem vendidas na Target
assinadas por Jason Wu, Diana Von B. Marchesa e
outros.

10.

Macro Baby

Endereço: 1361 Florida Mall
Avenue, Orlando, FL 32809
Website: http://www.macrobaby.
com.br/

Com um website em Português, esta loja é um achado
para os brasileiros que vem a Orlando querendo
fazer comprinhas para enxoval e/ou roupas para os
bebês e crianças. A loja também tem atendimento em
Português.

VEM AÍ OS
GUIAS DE VIAGEM
COM O SELO

Viajante
aprendiz de

LAS VEGAS
COMPRAS NOS EUA
WASHINGTON DC
LONDRES
TURQUIA
NOVA YORK
ORLANDO
JAPÃO
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VENEZA

“TO GÔNDOLA OR NOT TO GÔNDOLA”

Existem outras
maneiras de ver
Veneza da água,
mas nenhuma tão
romântica quanto
a Gôndola”

E

u sei que tem quem
ache que andar de
gôndola em Veneza é
uma grande furada. Já
aviso que estou aqui pra defender
o passeio com unhas e dentes:
minha resposta a pergunta do título
dessa matéria é sim! To gôndola!
Estive na cidade pela primeira vez
no ano passado, sozinha. Fiquei
babando no pessoal passeando de
gôndola e me prometi que, quando
estivesse lá com o marido, iria fazer
o passeio.
O que é preciso saber é que a gôndola não vai te servir como meio
de transporte: é algo puramente
poético, uma maneira de explorar
cantinhos e ver um pedaço da
cidade do lado de uma pessoa (ou
várias pessoas) especial. É pra ver
o tempo passar (voar!) e tirar fotos
repetitivas. É pra falar: eu já andei
de gôndola!
Aliás, o passeio pode variar muito,
dependendo de onde você “pega”
sua gôndola. Não existe apenas
um caminho, muito pelo contrário.
Se você quer ter certeza de que
vai passar debaixo da Ponte dei
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Sosperi, escolha um gondoleiro
nas proximidades e já pergunte de
antemão qual é o roteiro dele. Uma
coisa que notei – pois perguntamos
pra vários gondoleiros antes de
fechar nosso passeio – é que todos
eles dão uma passada pelo Grande
Canale.

O PASSEIO DE 45
MINUTOS PASSA PELO
GRAND CANAL
E CUSTOU 80 EUROS

PRATICALIDADES
* O passeio dura em torno de 45
minutos, e geralmente inclui uma
passada no Grande Canal, mas a
maioria do tempo você vai explorar
os canais menores.
* Pagamos 80 euros – o casal – e
pelo que me pareceu o valor não é
lá muito negociável.
* Fizemos o passeio no fim do dia,
pouco depois das 6 da tarde. O
gondoleiro disse que a noite é mais
caro – e deve ser muito lindo!
* É possível acomodar mais pessoas na mesma gôndola – chegamos a ver uma com 6.
* O gondoleiro vai te dar algumas
informações sobre o passeio, vai
apontar lugares famosos e contar
curiosidades sobre os canais. Mas
sinta-se a vontade para perguntar
qualquer outra coisa.

Texto: Helô Righetto @helorighetto
Fotos: Helô Righetto e
Martin Descalzi
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VIAGEM
GASTRONÔMICA

AO JAPÃO
OU
GUIA FOTOGRÁFICO DA CULINÁRIA JAPONESA
Texto e Fotos: Luciana Misura

A comida japonesa vai muito além de sushi e sashimi. Seria
o equivalente a dizer que brasileiro só come feijoada ou
churrasco todo dia, sentiu o absurdo? Durante nossas viagens ao Japão descobrimos um mundo de comidas deliciosas que os japoneses comem no dia-a-dia, muitas a gente
nunca tinha ouvido falar ou experimentado.

36 • Blog para Viagem • Aprendiz de Viajante

www.aprendizdeviajante.com • @aprendizviajant • 37

Vamos então a uma rápida viagem gastronômica pelo Japão, com fotos dos
pratos que nós experimentamos por lá:
OKONOMIYAKI

SOBA

É uma panqueca ou é um omelete? É tipo uma panqueca.
Uma comida bem simples, barata, e que vale por uma refeição
completa. Okonomiyakis tem um monte de legumes e verduras
cortadinhos misturados com algum tipo de peixe, frutos do mar
ou carne (de vaca, frango ou porco). Okonomiyakis no estilo de
Hiroshima tem um ovo por cima no final. Infelizmente ainda não
encontrei restaurantes servindo okonomiyaki aqui nos EUA.

SUSHI E SASHIMI

Dispensa apresentações. Só uma peculiaridade: os restaurantes que vendem sushi na esteira. O sushiman prepara os
sushis e vai colocando nuns pratinhos numa esteira rolante
que dá a volta pelo restaurante, e você pega o que quiser da
esteira. Sempre fresquíssimo no Japão, eles tem um cuidado
absurdo com a qualidade do peixe. Uma variação é o Chirashi,
que é servido em uma tigela, e são as fatias de peixe variados
(sashimi) em cima do arroz.

Um macarrão fininho normalmente servido frio, você mergulha
em um caldo a base de peixe antes de comer. Quando está um
calor absurdo lá fora, é uma ótima pedida. A Julia virou fã de
soba.

RAMEN

O ramen mais conhecido pra gente é o famoso miojo, o macarrão enroladinho vem num caldo misturado com um monte de
outras coisas: legumes e carnes. Eu acabei não comendo
ramen nenhuma vez, porque normalmente os restaurantes que
vendem ramen são especializados e como o marido não gosta,
a gente não foi em nenhum.

ESPETINHOS

TEMPURA

Absolutamente deliciosos os espetinhos tem variedadse de
tudo que você pode imaginar, marinados e grelhados. Yakitori é
o espetinho de frango. Comemos de tudo quanto é tipo: frango,
pato, carne, porco, alho poró com missô, camarão, um melhor
que o outro…A Julia gostou dos espetinhos que provou, não
tem muito do que não gostar.

UDON

Um macarrão bem grosso feito com farinha de trigo, normalmente servido dentro de um caldo-sopa a base de peixe
ou frutos do mar, pode ter algum tipo de tempura por cima,
como o meu udon com tempura de camarão na foto. Uma
delícia pra comer quando está frio!
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Legumes ou frutos do mar empanados, servidos com um molho
especial a base de soja, também conhecido dos brasileiros.
Provamos algumas invencionices como queijo camembert
tempura (delícia!). Julia gostou, principalmente do tempura de
camembert.

DONBURI

Tigelas de arroz com alguma carne por cima, yakiniku don
(carne vermelha grelhada por cima do arroz) ou tonkatsu
don (porco empanado por cima do arroz, normalmente com
ovo por cima também) são exemplos comuns.
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SUKIYAKI

KARE

Normalmente carne vermelha fatiada, cozida lentamente com
molho de soja, açúcar e mirim (que é um vinho de arroz parecido com saquê mas com pouco teor alcóolico), junto com
legumes e verduras. Pode-se acrescentar ovo cru no final.
Servido com arroz.

KARAAGE

O mais comum é o frango karaage, que é marinado em molho
de soja e alguns outros temperos (como alho e gengibre),
depois empanado e frito.

O curry japonês é suave e não costuma ser apimentado, bem
diferente dos currys indianos e tailandeses. Vale a pena experimentar. Eu adoro, e tonkatsu kare (porco empanado com curry)
é o prato preferido do meu marido que não come peixe cru.

TEPPANYAKI

Carnes e legumes grelhados em uma chapa, normalmente
em restaurantes de teppanyaki por um cozinheiro bem na sua
frente. Acabamos não indo a nenhum restaurante especializado
em teppanyaki no Japão, apesar de já termos ido em vários
aqui nos EUA (a rede de restaurantes Benihana é uma versão
ocidentalizada do teppanyaki japonês).

YAKISOBA

TOFU

O macarrão frito com legumes e algum tipo de carne ou peixe
ou frutos do mar, conhecido dos brasileiros, na verdade é um
prato de origem chinesa. Minha filha também aprovou.

KATSU

É uma carne (normalmente de porco, tonkatsu) ou camarão
empanado, bem crocante, vem com um molho escuro
acompanhando (por baixo ou por cima) e arroz, esse molho
pode ser adocicado ou levemente apimentado. Também
pode ser servido com curry, nesse caso vira katsu kare).
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O “queijo” de soja, pode ser servido gelado como aperitivo, frito,
misturado em sopas, é super versátil e aparece de várias formas. A filhota adora tofu, principalmente dentro da sopa missô,
e aprovou o tofu gelado também.

TAKOYAKI

Esses bolinhos de polvo que são comida de rua que nem
um cachorro-quente em Nova York, e embora eu adore
polvo, não gostei não.
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Tóquio tem restaurantes de culinária internacional como francesa, italiana, coreana,
chinesa, indiana, americana, balinesa e outras.
GYOZA

Um pastelzinho japonês normalmente com recheio de carne
de porco. Também bastante encontrado como aperitivo em
restaurantes japoneses no Brasil. Pode ser frito ou cozido a
vapor. Comemos em um restaurante ótimo, que é especializado
nesses pasteizinhos!

LEVE O BLOG PARA VIAGEM
NO SEU TABLET OU CELULAR

HOBA MISO BEEF

É carne vermelha cozida dentro de uma folha, à mesa. A
carne (que pode ser Hida Beef, uma famosa e caríssima carne
japonesa), é trazida crua, e um fogareiro pequeno que parece
de fazer fondue é trazido com a folha Hoba em cima. Você
então coloca a carne dentro da folha e cozinha ali, com temperos que são trazidos junto. O Gabe adora esse prato.

SORVETES

Tem sabores que a gente nem imagina, como gergelim, chá
verde, feijão vermelho doce, uma loucura. Achar um simples
sorvete de chocolate muitas vezes é tarefa complicada (minha
filha que o diga!). Sorvetes soft-serve, que são tipo o sorvete de
casquinha do McDonald’s, são muito comuns.

DOCES

Muitos doces franceses por todo lugar (muitos macarons!),
mas os doces japoneses tradicionais tem sabores de chá
verde, feijão vermelho doce (é uma pasta chamada anko,
feita com feijões azuki), tarô (uma raiz parece batata
doce)…mochis são bolinhos de arroz e com recheios doces
variados, são os daifukus, pode ter até de sorvete. E às
vezes rolam misturas ocidentais e orientais, como esse
bolinho (tipo um petit gatêau de chocolate) com sorvete.
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A SURPREENDENTE

JORDÂNIA
TEXTO E FOTOS:

CLAUDIA BEATRIZ SALEH
@APRENDIZVIAJANT
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AMÃ JERASH
MADABA MAR MORTO
PETRA WADI RUM
MAR VERMELHO

Dividimos a paixão
pelo futebol, pela boa
comida e pelo café...”
Fotos 1. Colunas nas ruínas
na Citadel em Amã 2. O deserto vermelho de Wadi Rum
3. Templo de Artemis em
Jerash 4. Mergulho no Mar
Vermelho em Aqaba 5. O sal
na praia do Mar Morto 6. O
Tesouro de Petra.
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A

Jordânia é um país fascinante e nada que eu tenha lido
ou visto sobre o país me preparou para o que vivemos lá.
E confesso que é difícil descrever, porque tudo é muito
mais do que as palavras conseguem articular ou as fotos
conseguem mostrar. O país já estava na minha lista faz muito tempo,
principalmente por causa de Petra. Eu sabia que ia adorar, já que
estava apaixonada antes mesmo de chegar, os cenários de sonho
eram parte da minha bucket list, mas ele me encantou mesmo nas
pequenas coisas, nos detalhes. Nas similaridades com o Brasil e sua
cultura, mas também nas suas diferenças.
Seja aprendendo as palavras que são parecidas: Chai é Chá, Zitun
é Azeitona, Laimun é limão; seja quebrando a língua e arranhando
a garganta pra tentar acertar na entonação das palavras mais complicadas, a paciência e simpatia dos Jordanianos é contagiante.
Dividimos também a paixão pelo futebol, pela boa comida, pelo
café que é uma bebida emblemática e símbolo de hospitalidade e a

A Jordânia está localizada na Ásia,
na região que a gente chama de
Oriente Médio e é um país relativamente pequeno. Tem a
metade do estado do Paraná
de área e população total
de pouco mais de seis milhões de
pessoas. O país faz divisas com
a Síria, Israel, Iraque e Arábia
Saudita. A monarquia fica ali no
meio dos países em conflito e
consegue ser uma jóia ao lado
de tanta confusão.

minha impressão é que mesmo lendo muito sobre
o país, sabemos pouquíssimo da Jordânia.
Os clichês estão todos lá: o adorado Rei da
Jordânia e sua rainha (@queenrania – sim, ela
está no twitter) que tem suas fotos espalhadas
por toda parte, os beduínos com suas ovelhas, os
camelos, o deserto, a escassez de água, as mulheres vestidas dos pés a cabeça, os homens com
seus trajes típicos e os lugares e nomes bíblicos.
Mas as surpresas também são abundantes… O
inglês é falado pela maior parte da população, uns
falam melhor que outros, muito natural, mas eles
aprendem na escola desde cedo, com a mesma
carga horária que o árabe. Carros modernos e
marcas comuns no mundo ocidental, estão por
toda a parte. Foi interessante descobrir que eles

produzem grande parte dos vegetais consumidos
aqui e até exportam.. passamos por plantações de
tomates, banana, morango, azeitonas e também
produzem vinhos. Eu acho que Beduínos falando
no telefone celular enquanto levavam um rebanho
de ovelhas pra pastar foi uma das cenas mais surreais da viagem até agora.
Nosso roteiro de oito dias completos (sem contar os dias de chegar e sair do país) na Jordânia
nos levou de Norte a Sul no país, passando por
algumas das paisagens mais belas do mundo,
atrações que fazem parte do Patrimônio Mundial
da Humanidade da Unesco e cenários e atividades
que estão presentes na maior parte das bucket
lists de apaixonados por viagens.
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Aproveitando a estadia em Amã, há vários passeios que podem ser feitos no esquema de bate e
volta: Um m Qays, o castelo de Ajlun e Jerash.

AS RUÍNAS DE UMM QAYS
Umm Qays localizada no extremo norte da
Jordânia indo para Irbid, faz divisa com a Síria e é
uma das cidades com ruínas greco-romanas. São
duas horas de carro a partir de Amã e de lá é possível avistar o Mar da Galiléia que desemboca no
Rio Jordão e a entrada custa JOD 3.00.
Umm Qays, conhecida também como Gadara ou
Gerasa, era uma das 10 cidades Romanas que
formavam a Liga de Decápolise e também é citada
na bíblia no milagre dos porcos de Gerasa quando
Jesus atravessa o mar da Galiléia. É incrível pensar que estes lugares todos, milenares, são mesmo
de verdade e ainda estão aqui. Como Umm Qays

A CAPITAL AMÃ
Nossa viagem começou e terminou em Amã
(Amman), a capital da Jordânia, uma cidade cheia
de contrastes. O antigo e o moderno, as lojinhas de
especiarias e os shoppings de marcas ocidentais, a
tradição da burka e as roupas de grife, o islamismo
e o cristianismo, todos numa convivência amigável
na cidade.
A Citadel com seu museu arqueológico e o Teatro
Romano que também abriga um museu folclórico
ficam no meio da cidade e são duas das atrações
turísticas mais populares em Amã. A Al-Rainbow
st. é onde Amã acontece a noite. Com seus cafés
na beira da calçada onde os jovens e turistas
aproveitam para fumar shisha, lojinhas que vendem milhares de bugigangas e também onde se
pode comer um delicioso falafel por meros JD 0.50
(R$1.50) no Falafel Al Quds, votado pelos locais
oomo o melhor na cidade.
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fica no topo de uma montanha, a visão panorâmica
é muito interessante e dá até pra ver a fronteira
com a Síria e um pouquinho dela ao longe. Mas
pra tranquilizar, a fronteira é bem guardada e fora
do alcance. Não vimos nenhuma movimentação
por ali.
O que realmente chama atenção por aqui são
as ruinas. As casas que ficam logo na frente do
complexo, foram construídas por moradores locais
usando as pedras encontradas nas escavações.
Quando a área foi protegida pelo governo, os moradores foram transferidos para casas fora do parque
arqueológico. As escavações, que começaram em
1974, revelaram uma cidade greco-romana, que
tinham um planejamento e arquitetura bem definidas com a rua principal Cardo Maximus ladeada de
colunas… e aí, é reviver as aulas de história grecoromana lá do passado distante. Umm Qays foi uma
introdução para Jerash, nossa próxima parada.

Algumas quadras e um outro restaurante delicioso
de comida tradicionais Jordaniana: Sufra (Jabal
Amman, 1st Circle – Rainbow Street). Além dos
tradicionais Hummus, Falafel, Kibbeh, Babba ghanoush e Tabbouleh que você encontra na maior
parte dos restaurantes árabes, me apaixonei por
Mufarakeh - que é um
prato com batatas gratinadas, ovos, cebola
e carne de cordeiro. E
as sobremesas... como
não se apaixonar por
elas? Experimentamos
além do Muhalabiya, que é um tipo de pudim
de leite com pistachio,
sorvete de pistachio com
algodão doce por cima.
Maravilhoso. Eu nunca
tinha pensado nessa combinação e simplesmente
adorei.
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JERASH: A CIDADE DAS MIL E UMA COLUNAS
Jerash é depois de Petra, uma das atrações
mais visitadas na Jordânia. A cidade se chamava
Gerasa durante a ocupação Romana em 63 AC
e foi projetada com as técnicas de urbanização
introduzidas pelos romanos: o Cardo Maximus,
a rua principal ladeada de colunas, as avenidas
pavimentadas de pedra, os templos, os teatros,
o fórum. A cidade foi descoberta depois de excavações que começaram pouco mais de 70 anos
atrás e fica tão próxima da “Modern City”(ou cidade
Moderna) que em algumas fotos o novo e o velho
se misturam.
São vários pontos de interesse dentro do parque
arqueológico. Começa-se o passeio pelo Hadrian’s
Arch que foi construído pra comemorar a visita do
imperador Adriano em 129 DC. A esquerda fica o
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Hipódromo, onde aconteciam as demonstrações
com os gladiadores e também as corridas de carruagem com cavalos. O Portão Sul fica ao lado
do centro para visitantes e a esquerda dele vê-se
o Templo de Zeus que está imponente no ponto
mais alto da cidade. O Fórum ou Plaza é uma
praça oval, com colunas iônicas e um obelisco no
meio, que dá diretamente para o Cardo Maximus.
O Teatro romano com capacidade para 3000 pessoas foi restaurado e serve de palco para shows
em Jerash. Uma atração diária é o trio que toca
gaitas de fole que pode ser ouvido por quase todo
o parque. Há ruínas de igrejas e ainda muito a ser
descoberto por lá, mas uma das mais imponentes
construções é o belíssimo Templo de Artemis.
A entrada custa 8 JD (aproximadamente R$24.00)
e é bom separar uma tarde pra visita.
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MAR MORTO
A região do Mar Morto (Dead Sea) é um lago de sal
entre Israel e a
três coisas:
a

Jordânia,

conhecida por basicamente

É o ponto mais baixo na terra, localizado

423 metros abaixo do nível do mar,

a grande con-

centração de sal nas águas do lago(que ainda assim é
chamado de mar) possibilitando a flutuação sem esforço e as propriedades de beleza de sua lama medicinal.

Tomar

um banho de lama e boiar nas águas do

Mar

Morto com seu alto indíce de salinidade são programas
pra botar na lista por aqui.

A maior parte dos Resorts da região fica em frente ao
Mar Morto, cada um com a sua área de “praia particular”. nos hospedamos no

Resort

Moevenpick Dead Sea Spa &

onde há uma faixa de areia com cadeiras de

praia, toalhas e guarda-sol para os hóspedes.

Combine esse trecho da viagem com uma passadinha em
MADABA,

a cidade dos mosaicos antes ou depois e

também uma visita ao lugar onde
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JESUS foi batizado.
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FEYNAN ECO LODGE
ESCOLHIDO COM UM DOS TOP ECO RESORTS DO
MUNDO, O FEYNAN ECO LODGE, LOCALIZADO NA
DANA BIOSPHERE RESERVE, PREZA O CONTATO COM A
NATUREZA E UTILIZA RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
E ENERGIA SOLAR PARA SUAS NECESSIDADES BÁSICAS.
LUZ DE VELAS, REFEIÇÕES VEGETARIANAS, BEDUÍNOS
FAZENDO O TRANSPORTE E RECICLAGEM DE VELAS SÃO
ALGUMAS DAS AÇÕES SUSTENTÁVEIS. JUNTE A ISSO UM
POR DO SOL IMBATÍVEL E UM CÉU ESTRELADO NO MEIO
DO DESERTO, QUE PODE SER APRECIADO DO TERRAÇO
COM A AJUDA DE UM TELESCÓPIO. VOCÊ NEM VAI LEMBRAR DE ELETRICIDADE OU INTERNET.
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A casa é mesmo força de
expressão, as tendas são algumas vigas de madeira, lona,
chão batido. Uma tenda grande
cheia de colchões, que parece
ser onde dormem os membros
da família, uma menor, com
estrutura mais permanente, que
é onde fica a cozinha e uma
outra, mais reservada, que estou
supondo que seja o “banheiro”.
As galinhas e cabras passeiam
livremente ao nosso redor.

A

s mãos trabalhavam com maestria na massa… amassa, bate, estica, roda, roda, roda e
coloca no fogo. O comodo pequeno está cheio de fumaça, sentamos no chão de terra batida
para acompanhar o movimento e fugir da fumaça. Meus olhos começam arder, mas estão
vidrados no ritual. O véu cai por um minuto, mostrando um sorriso com dentes escuros. Ela
recoloca o véu sobre a boca e volta a fazer o trabalho, repetindo a mesma rotina: Amassa, bate, estica,
roda, roda, roda e coloca no fogo. Estamos na “casa” de uma família de beduínos dentro de uma reserva
ambiental, o Feynan Ecolodge na Jordânia.
Depois de uma caminhada curta do prédio principal, mas ainda dentro da reserva, vemos crianças
jogando futebol, algumas tendas a esquerda e cabras pastando na encosta da colina. Chegamos ao
nosso destino. Um menina que não deve ter mais de 4 anos, coloca uma calça num bebê, que chora,
reclamando da falta de jeito. O guia do ecolodge, Ahmed, faz um som de pigarro com a garganta, para
sinalizar que está chegando com visitas e uma mulher numa roupa típica e rosto coberto, toda de preto,
faz sinal para avançarmos e coloca dois colchões e algumas almofadas na sombra (a sala de estar),
perto da “cozinha”.
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A matriarca da família nos recebe
e já coloca água no fogo para
fazer o chá. É um chá preto e
adoçado, muito gostoso. O chá
é uma tradição de boas vindas por aqui. Eu, que nem sou
muito fã da bebida, acabei me
acostumando. Ela que é responsável pelo pão servido durante
as refeições no ecolodge, vai
nos mostrar como faz o pão.
Assim que chegamos ela já coloca o trigo e a água… a massa
vai precisar de alguns minutos
para descansar. Enquanto isso,
seguimos tomando chá e conversando através do guia. Ela
me pergunta qual o parentesco
com o Nick, eu digo que é meu
filho e ela pergunta quantos anos
ele tem: 19, eu respondo. Vejo
os olhos sorrindo e incrédulos.
Pergunto quantos filhos ela tem
e ela responde 5. Digo que tenho
2 e ela me pergunta onde o 2o
filho está, respondo que está
com o pai nos Estados Unidos
e ela diz rindo que me inveja,
posso deixar o filho e sair via-

jando. No caso dela, o marido se
muda para outro lugar e a deixa
cuidando dos 5 filhos. O bebê
é colocado ao lado dela, outros
dois filhos entraem e saem da
tenda, pulando e rindo, olhando
os “estranhos” que acabaram de
chegar.
A massa foi separada em 20
bolas diferentes e quando ela
roda, transforma a massa numa
circunferência bem fininha. O
fogo, que antes tinha o bule de
chá, agora tem uma “grande frigideira” virada ao contrário. É ali
que o pão vai ser “assado”.
Um menino um pouco mais velho
que as crianças que estavam lá
chega na tenda enquanto estamos fazendo pão. É o filho do
meio. Arrisca um “Hi” em inglês
e se anima quando a gente
responde. O guia explica que ele
estava jogando futebol e que já
vai pra escola que funciona dentro da reserva e que eles aprendem inglês já desde a primeira
série. Ele corre pra um outra
tenda e volta com uma mochila
e nos mostra seus livros. Abre o
livro de inglês e começa a falar
algumas palavras e frases que
já aprendeu. O Nick quer saber
como falar palavras em árabe
e os dois acabaram interagindo
um aprendendo a língua um do
outro.
Ela dá pra cada um de nós
o pão recém feito e comemos
enquanto as crianças brincam a

nossa volta.
Os beduínos estão envolvidos diretamente no dia a dia
da reserva, eles trabalham no
transporte dos visitantes, como
guias, na cozinha, na recepção,
fazendo alguns dos produtos
que são usados no ecolodge
como velas e sabonete. Mas as
visitas aos beduínos são voluntárias… elas são arranjadas
pelos guias do ecolodge e eles
não cobram por isso. Não é possível fazer “reservas”, a visita não
pode interferir com a rotina e se
chegarmos e eles não puderem
nos receber, voltamos pra trás.
Não é um ambiente preparado
para receber visitantes, é a casa
deles, do jeito que vivem. Ela nos
conta algumas das tradições dos
beduínos que sobreviveram as
modernidades.
Há um orgulho enorme em
mostrar a cultura e como a vida
é de verdade pra eles. Há os
que vivem em casas, que tem
carros modernos e até perfil no
Facebook e os que escolheram
continuar na vida de nômades,
vivendo em tendas. As crianças
felizes no seu mundo de brincar
entre animais e futebol no campo
improvisado em frente de “casa”.
Foi uma tarde memorável e partilhar o ritual de fazer o pão e o
chá com essa família, foi definitivamente uma das experiências
mais simples e marcantes desta
viagem.
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Chegamos no meio da manhã no lugar mais esperado dessa viagem a Jordânia: Petra ou pra ser
correta, Wadi Musa, a cidade que fica ao redor de
Petra. Fizemos checkin no Hotel Moevenpick que
fica exatamente em frente aos portões de entrada
do Parque Arqueológico de Petra e eu não via a
hora de sair pra explorar a cidade nabatéia de mais
de 2000 anos, que ficou perdida e só foi redescoberta 200 anos atrás pelo viajante suíço Johann
Ludwig Burckhardt.
Petra é uma das 7 maravilhas do mundo, Patrimônio
Mundial da Humanidade na UNESCO e faz parte
da minha lista desde que eu resolvi fazer a primeira, dos lugares que eu mais gostaria de visitar no
mundo. Esse era um daqueles sonhos que pareciam tão distantes e estar ali, prestes a realizá-lo
estava quase me tirando o ar.
Nos portões da entrada do parque arqueológico,
passamos por barracas vendendo souvenirs, bebi-
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das e comidas, quase todos fazendo menção de
uma forma ou de outra a Indiana Jones, filme com
Harrison Ford que trouxe Petra para o cenário
turístico mundial.
Antes de entrar, é preciso comprar e mostrar os
ingressos que podem ser de um dia (50 JD), dois
dias (55 JD) e três dias (60 JD). Esses preços
valem somente se você estiver se hospedando na
cidade. Se vier em excursão bate e volta, o preço é
90 JD. E acredite, você precisa de mais de um dia
para explorar Petra.

O tesouro de Petra

Depois de passar pelos portões, é possível alugar
cavalos que só vão até certa parte do caminho,
mas com sapatos confortáveis e um bom chapéu
para se proteger do sol, a caminhada até que não
é dificil.
O trecho inicial são de pouco mais de dois quilômetros, passando pelos Siq, canions bem estreitos
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de tons rosados que formam paredões e escondem
centenas de túmulos construídos pelos nabateus
para enterrar seus mais proeminentes cidadãos. A
beleza de Petra está na mistura de elementos da
natureza com esculturas feitas pelo homen. A cada
passo um pouco da história desse povo milenar se
desvenda a nossa frente.
Depois de passar por vários pontos importantes
indicados pelo guia, eu já não conseguia mais
conter a ansiedade. A cada curva, achava que já
estava chegando no tesouro. Os canions vão se
estreitando até que o guia faz uma parada e diz...
olhe daqui... e através da fenda ao longe, eu vejo
a silhueta, delineada pelo corte irregular do canion.
Meu coração quase parou. Caminhei um pouco
mais até que pudesse ter uma visão melhor, coloquei a câmera de lado e me permiti uns momentos
de apreciação antes de colocar o dedo no disparador. Os olhos encheram de lágrimas. Eu estava em
frente ao Tesouro de Petra, na Jordânia.
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Nada que eu tenha lido ou visto, seja filmes ou
fotos, fazem jus a beleza do lugar. Mas uma coisa
todo mundo que descreve Petra concorda: a gente
se sente muito pequeno diante dele. O Tesouro
de Petra, que tem como nome original Al-Khazneh
tem uma fachada imponente com 30 metros de
largura e 43 de altura esculpida na rocha. A vista
é de tirar o folêgo e com seu tom rosado natural, a
fachada fica ainda mais linda com a luz do sol no
fim da tarde e a noite iluminada pela luz das velas.
Mas o tesouro é apenas uma parte de Petra.
Aproveitamos para almoçar dentro do parque
arqueológico no restaurante Basin para nos refazer
da caminhada e continuar nossa visita. São mais de
500 túmulos, um teatro romano, ruínas com muitas
colunas e se o cansaço e as pernas deixarem, 800
degraus que nos separam de uma das vistas mais
lindas do cidade: o Monastério Ad-Deir. Petra não
cansa de surpreender!

DICA IMPORTANTE: Planeje a
sua visita para estar na cidade
em uma Segunda, Quarta ou
Quinta-feira para ver um espetáculo sem igual: Petra by Night
(ingresso separado a 12 JD).
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3000

MIL VELAS SÃO ACESAS AS SEGUNDAS, QUARTAS
E QUINTAS QUANDO ACONTECE O ESPETÁCULO
“PETRA BY NIGHT”
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DESERTO DE WADI RUM
Depois de visitar Petra, eu
achava que nada mais me
surpreenderia, mas estava
enganada. Jordânia ainda
tinha muito mais para nos oferecer. Nossa próxima parada
também parecia saída de um
filme e não estavámos longe
longe da realidade. O deserto
de Wadi Rum mais conhecido pelo filme “Lawrence da
Arábia” também já apareceu
nas telonas como Marte no
filme “Planeta Vermelho”.
Há diversas atividades que
podem ser feitas por aqui. Do
passeio de balão ao amanecer ao vôo de ultra leve, das
caminhadas pelas trilhas ao
acampamento com os beduínos, diversão é o que não
falta.
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Escolhemos explorar o deserto num carro 4x4 dirigido por
um beduíno. O nosso carro
, velho e quase soltando os
pedaços, não queria pegar.
O motorista depois de umas
pancadinhas aqui e ali fez
o dito funcionar e partimos
para o deserto fazendo paradas estratégicas. Das montanhas que originaram o livro
de Lawrence da Arabia: Os
sete pilares da sabedoria, a
inscrições centenárias nas
paredes, dunas de areias
vemelhas e camelos enfeitando a paisagem, a paz no
deserto só era quebrada pelo
ronco engasgado do motor.
De vez em quando cruzávamos com outro carro que carregava uma meia duzia de
pessoas. Por sorte o tempo
estava perfeito, o que fez
nosso passeio muito agradáv-

el apesar do sol de rachar.
ACAMPANDO COM BEDUINOS
Nosso dia no deserto terminou no acampamento com os
beduínos que fica na encosta
de umas montanhas de Wadi
Rum: o Captain Camp. Com
tendas de lona, luz de velas e
comida tipicamente beduína,
presenciamos o cordeiro ser
retirado da terra, onde ficou
assando por alguns dias.
Na nossa noite por lá encontramos com um grupo grande
de brasileiros que entrou no
clima com os beduínos na
dança e músicas que vararam
a noite.
No dia seguinte, foi só o tempo
de tomar o café da manhã e
seguir viagem.
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INFORMAÇÕES ÚTEIS
COMO CHEGAR?
O Aeroporto é Amman (AMM)
Eu voei de Washington DC com a Royal Jordanian.
mas há vários vôos do Brasil, com escala.
A Emirates tem vôos do Rio e São Paulo com
escala em Dubai.
A Tam tem vôos do Rio e São Paulo com escala em
Frankfurt e opera em parceria com a Lufthansa.
A Lufthansa tem vôos do Rio e São Paulo com
escala em Frankfurt e opera em parceria com a
TAM.
A British Airways opera em parceria com a Ibéria
com escalas em Madri
e Londres e de lá usa
a Royal Jordanian até
Amman.

MERGULHANDO NO MAR VERMELHO
A nossa última parada foi em Aqaba no Mar
Vermelho para fazer um mergulho. Fomos direto
para a marina para encontrar a equipe do Sea
Guard com o nosso barco para fazer o mergulho.
Fomos para o Mar Vemelho, ainda bem pertinho
da praia, numa área cheia de corais e o Nick teve
breves instruções e fez seu 1o mergulho. Eu tive
sinusite por três dias, então fui avisada que não
poderia fazer o mergulho de garrafa, somente
snorkeling. Já fiz snorkeling em vários lugares,
mas não imaginava que veria tantos peixes lindos
e tantos corais como vi aqui. Lindo demais. O Nick
voltou empolgadíssimo do mergulho e quando
perguntei o que ele achou, me deu como resposta:
-AWESOME!
(Maravilhosooo)

AWESOME!

AWESOME!

Imagina o quanto eu fiquei feliz com isso né?
Porque ô coisinha dificil de agradar é tal de adolescente… quando ele gosta, ele diz no máximo OK.
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Mas Awesome, acho que foi a primeira vez que
ouvi ele falar de qualquer coisa na vida.
O humor dele mudou instantaneamente, almoçamos no barco e depois fizemos um tempão de
snorkeling juntos aproveitando o dia lindo.
Depois do dia quase todo no barco, fomos fazer
checkin no hotel em Aqaba. O escolhido foi o
Kempinski, de frente pro mar vermelho, com piscinas, praia particular e advinhem? Mais um pôr do
sol de tirar o folêgo.
Fechamos a viagem com chave de ouro e fomos
jantar no restaurante Romero no Royal Yatch Club
para celebrar oito dias neste país fascinante.
Dificil foi fazer a mala para ir embora, mas na
memória ficou a lembrança de dias muito especiais
na Jordânia.
Dizemos que Deus é Brasileiro, mas depois de ver
todas as maravilhas da Jordânia, eu acho que é lá
que ele ia passar as férias.

MOEDA
A moeda local é o Jordanian Dinar ( Dinar
Jordaniano) abreviado como JD e equivale na
data de hoje a US$1.44 e R$2,86 mais taxas, pra
conta ficar mais facil, multiplique por US$1.50 e
R$3.00. Nos hotéis, o dólar é comumente aceito,
inclusive para gorgetas, mas o troco será sempre
em JD. A moeda é bem valorizada, mas os preços
são bem razoáveis.
ONDE SE HOSPEDAR:
O país tem uma estrutura fantástica de hotéis.
De albergues a hotéis de luxo é possível encontrar uma opção que caiba no seu bolso. Há
também experiências únicas como o Feynan
Ecolodge e os acampamentos com beduínos
como o do Captain Camp.
Nos hospedamos no Mar
Morto e em Petra nos hotéis da rede Moevenpick e em
Aqaba no Kempinski. Em
Amã ficamos no Landmark
e Grand Hyatt .

QUANDO IR?
Viajei em Outubro e
peguei dias lindos, temperaturas agradáveis.
De Dezembro a Março é
inverno e as temperatuPARA SE LOCOMOVER
ras podem chegar perto
PELO PAIS?
de 0 graus. Abril e Maio, Outubro e Novembro
Há opções para aluguel de carro, carro com
tem temperaturas amenas. De Junho a Agosto é
motorista e carro com motorista e guia.
o auge do verão e principalmente no deserto as
temperaturas passam dos 40o graus.
LINGUA:
Árabe, mas muitos deles falam inglês, principalVISTO
mente os que trabalham com turismo. O nível de
O custo de um visto de entrada para todas as
inglês varia.
nacionalidades é de JD 20 (cerca de R$60) e, para
múltiplas entradas, JD 60 (cerca de $180). Para os
MAIS INFORMAÇÕES
brasileiros, o visto pode ser adquirido na entrada

http://pt.visitjordan.com/

do país e o processo é bem rapidinho, apenas
http://www.aprendizdeviajante.com/
apresentando o passaporte antes de passar pela
index.php/categoria/destinos/jordania-2/
imigração.
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PUNTA CANA
com crianças
TEXTO E FOTOS: LUCIANA MISURA

U

ma praia paradisíaca,
resorts com tudo incluído e ótimos preços,
relativamente perto de
casa, isso existe? Sim, estou falando de Punta Cana, na República
Dominicana, uma ilha no Caribe
que mais e mais atrai gente de tudo
quanto é lugar em busca de sombra
e água fresca. Nós nunca tínhamos
passado férias em um resort allinclusive, mas eu estava grávida (5
meses) e querendo relaxar antes
do bebê nascer, então lá fomos nós
(eu, o marido e a filhota, na época
com quase 4 anos) passar uma
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semana no Barceló Bávaro Palace
Deluxe.
Nós fomos na última semana de
maio-início de junho do ano passado (2011), que teoricamente é
a época do ano quando começa
a temporada de chuva, mas pegamos tempo bom, de sol a nublado pra sol novamente, só choveu
mesmo 1 dia na semana toda que
passamos lá.
A praia de Bávaro é realmente linda
e calmíssima, a filhota só queria
saber de praia, fomos à piscina

duas vezes somente, o resto do
tempo foi todo na praia. Ela entrava
tranquila, porque não tinha onda
nenhuma, e andava até a água
chegar quase ao pescoço, sem
medo nenhum. Eu ficava lá só
boiando, pra uma grávida não tem
nada melhor. A temperatura estava
ideal, achei melhor do que Cancún,
Aruba, Playa del Carmen, Flórida,
morninha mesmo, a piscina era
gelada comparando com a praia! A
única reclamação foi com a quantidade de algas nesse trecho da
praia em frente ao hotel, era bem
chatinho. Os funcionários removi-

Uma praia paradisíaca, resorts com tudo
incluído e ótimos
preços relativamente
perto de casa, isso
existe? Sim, Punta
Cana na República
Dominicana”
am as algas da areia, mas na água
não tinha muito jeito.
O nosso hotel, Barceló Bávaro
Palace Deluxe faz parte do complexo Barceló, é all-inclusive
(todas as refeições incluindo bebidas alcóolicas), foi recentemente
renovado e os quartos são lindos,
adoramos. Nós nos hospedamos
numa Junior Suite Deluxe Ocean
Front View Club Premium (os nomes
são ridículamente longos!), que

tinha duas camas queen, dois sofás
grandes, uma mesa com cadeira
emendada numa cômoda, TV de
LCD, frigobar com sucos, refrigerantes e cerveja, uma varanda bem
grandinha com uma banheira de
hidromassagem com vista pra praia
ali em frente. O banheiro tinha duas
pias e espelhos enormes numa
área aberta, um closet grande, um
box grande com chuveiro e o toilete separado (fechados). Uma das
vantagens do Club Premium é o

serviço de quarto já incluído, tomamos o café-da-manhã no quarto
todos os dias menos um, quando
experimentamos o buffet de café
da manhã, mas preferimos voltar a
pedir no quarto. Outros benefícios
do Club Premium são o check-in
e check-out separados sem fila,
internet wi-fi grátis, descontos em
alguns serviços do hotel (spa e
salão de beleza), prioridade nas
reservas dos restaurantes a la
carte, etc. A área do hotel tem um
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quinha, já comi em muitos restaurantes a quilo no Brasil melhores.

paisagismo impecável, é tudo muito
bem cuidado e bonito, as piscinas
são espetaculares. A piscina principal
tem espreguiçadeiras dentro d’água
com mesinhas onde você pode deitar
semi-submersa e ficar ali bebericando
e pensando em como não fazer mais
nada da vida. Além das espreguiçadeiras (como se precisasse de mais
alguma coisa!) a super piscina tem
uns chafarizes, nichos de hidromassagem, bar molhado, área pra quem
quer nadar de verdade, área pra treinamento de mergulho, enfim, a piscina
é incrivelmente grande. Ali do lado,
perto do restaurante buffet, tem uma
piscininha para crianças simpática
com brinquedinhos, chafarizes, bem
legal. Mas essa é apenas um aperitivo, porque tem uma mega-piscina
parque aquático infantil que fica em
outra ala, essa sim com escorregas,
cachoeira, tudo que a criançada tem
direito. Achei o hotel relativamente
sossegado, tem uma música instrumental ambiente que fica tocando
o tempo todo (que me irritou um
pouco), e durante algumas poucas
horas por dia tem uma recreação
perto da piscina, na areia da praia,
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com aulas de dança e competições
de dança que não são de muito bom
gosto (afastem as crianças). Mas
nem chegou a atrapalhar, até porque
a gente ficava na praia mesmo, só
vimos a tal competição de dança um
dia porque a Julia estava brincando
com uma menina que resolveu ir lá
assistir, infelizmente.
Tem um Kids Club bem fraquinho,
não vi um playground tradicional. Tem
quadras de tênis (muitas), campo de
golfe, os esportes aquáticos (não
motorizados estão incluídos, usamos um caiaque duplo um dia), tem
um teatro enorme com shows diariamente (mas ninguém sabia informar
a programação dos shows). Nesse
ponto a organização deixou a desejar, mesma coisa com a “programação infantil”, que ninguém sabia dizer
qual era. Não fomos nem no cassino
e nem na discoteca, então não sei
dizer como era. O spa é bem bonito
mas não pude fazer absolutamente
nada porque estava grávida e eles
não ofereciam nenhum tratamento
para grávidas (o que eu acho uma
falha bem grande, aqui nos EUA tudo

quanto é spa sempre tem uma massagem para grávidas no mínimo).
A comida foi um capítulo a parte, nós
nunca tínhamos ficado no esquema all-inclusive. No Barceló Bávaro
Palace Deluxe eles tem 2 buffets principais perto da piscina (tem outros,
periféricos, mas não estavam funcionando quando estávamos lá) e 7
restaurantes a la carte: carnes (Santa
Fe), francês (La Comedie), japonês
(Kyoto), espanhol (La Fuente), mexicano (Mexico Lindo), italiano (La
Dolce Vita) e frutos do mar (Coral).
Tem um Sports Bar fraquíssimo, não
perca o seu tempo indo lá, esperamos séculos por um almoço péssimo. Os buffets abrem para todas
as refeições, mas os restaurantes a
la carte só funcionam para o jantar.
Você tem que fazer reserva, nós não
conseguimos reserva no mesmo dia
que chegamos, então reservamos
logo pra todas as noites no resto da
semana. Atenção: eles exigem calça
comprida para os homens nos restaurantes a la carte, não pode entrar de
bermuda e nem de sandália.
Achei a comida em geral bem fra-

A variedade era boa nos buffets,
comida internacional e alguns pratos
locais. Peixes e carnes em abundância, massas, saladas e sobremesas
em grandes quantidades, incluindo frutas e sorvete. Não vi quase
camarão e outros frutos do mar, e
poucos pratos com frango. O sorvete foi o pior que já comi, o de
máquina dava pra encarar, mas os
outros achei bem ruins, qualquer
sorvete Kibon dá de mil a zero (não
vou nem pedir uma marca melhor,
porque Kibon já seria um grande
avanço!). Pra gente que não toma
refrigerante e nem estava tomando
bebida alcóolica, a variedade era
pequena: só tem suco de laranja,
abacaxi e em alguns restaurantes,
limonada. Dos restaurantes a la
carte, o japonês foi o melhor, mas
não peça sushi de jeito nenhum, vá
de teppanyaki que é o “showzinho”
com o cara cozinhando na sua frente
fazendo malabarismos e a comida é
decente. O mexicano, francês e o de
carnes foram bonzinhos, e os outros
ruins. O italiano deve errar menos
nas massas, mas eu pedi um risotto
que estava horroroso e o Gabe foi
de vitela que estava uma piada,
foi muito ruim mesmo. Enfim, não
espere muito da comida, mas obviamente é tudo uma questão de gosto.
O serviço foi mediano quase ruim,

nos buffets eles são rápidos pra tirar
o seu prato, bobeou, perdeu. Mas
nos restaurantes a la carte foi sempre demorado, e eles te fazem pedir
tudo de uma vez: entrada, prato
principal e sobremesa.
O serviço de quarto errava alguma
coisa no nosso café-da-manhã todos
os dias, mesmo a gente pedindo a
mesma coisa, e cada dia demorava
um tempo diferente. E mesmo a
gente dando gorjetas, então nem
foi culpa de falta de gorjetas…o que
salva é que eles são simpáticos e
gentis, mas de um modo geral, os
dominicanos podiam dar um pulinho
ali em Cancún e Playa del Carmen e
treinar com os mexicanos, que atendem de forma muito mais eficiente.
Tem um shopping dentro do hotel
com lojas de roupas, souvenirs, duty
free, marcas conhecidas americanas e européias. Os preços são um
pouco mais altos que nos Estados
Unidos, nada muito absurdo. Não
conte com a farmácia, uma porcaria,
pra quem vai com crianças é bom
levar tudo de casa, uma vizinha de
quarto com filhas pequenas falou
que não tinha fralda pra comprar.
Não fizemos passeios porque a
maioria deles era inadequado pra
idade da Julia (mergulho, jet ski,
lanchas de velocidade, etc) ou muito
longo (muitas horas pra ir e outras
tantas pra voltar). Todo mundo que

a gente conhece desaconselhou ir
ao centro da cidade então não alugamos carro e só ficamos no resort
mesmo, coisa que a gente nunca
tinha feito antes. Acho meio estranho, me sinto numa bolha, não é o
tipo de viagem que a gente curte.
A frequência era bem diversificada,
muitos europeus, outros tantos sulamericanos, americanos, canadenses, mas não tinha nenhum grupo
que fosse a maioria gritante no lugar.
Quase não vimos brasileiros, mas
me disseram que algumas semanas
antes tinha tido uma conferência
de alguma coisa do Brasil e o hotel
tinha lotado de brasileiros.
Conclusão: Foi mesmo uma viagem
pra descansar, dormir até tarde,
ficar lagarteando na praia, comer,
dormir um pouco, ficar na hidromassagem, voltar pra praia…nada
mal! Pra quem quer uns dias de
mordomia numa praia linda e não
liga muito pra explorar a região fora
do resort, pode colocar Punta Cana
na sua lista para as próximas férias.
Sobre o hotel eu fiquei dividida:
achei a área do hotel em si lindíssima, os quartos excelentes, a praia
bonita e com a temperatura perfeita
(fiquei um pouco decepcionada com
as algas); mas achei a comida bem
fraca e o serviço beirando o ruim,
principalmente porque nós pagamos
mais pelo Club Premium.
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LONDRES

CONFORTO
HOSPEDAGEM

GASTRONOMIA

SHOPPING

CitizenM: Este hotel design é novíssimo, confortável e tecnológico. Um
verdadeiro achado em Londres.
O colorido lobby reúne muitas peças
de design assinado, enquanto o
quarto é compacto e funcional.

Meat Liquor: Um fast food diferente,
que serve hambuerguer gourmet em
um ambiente que mais parece uma
balada. Os pratos e porções são
bem servidos, e ali você vai se misturar a turma descolada da cidade.

John Lewis: Loja de departamentos
queridinha dos locais, que pode não
ser luxuosa ou cool, mas tem uma
coleção extensa, que vai de moda a
acessórios de casa e cozinha.

Bermondsey Square Hotel: Outra
opção pra quem não quer gastar
muito com a estadia em Londres
mas preza por bom design e faz
questão de localização privilegiada
– nesse caso, a algumas quadras da
Tate Modern.

Union Jacks: A empreitada mais
recente de Jamie Oliver já está conquistando tantos fãs quanto sua rede
de restaurantes italianos (Jamie’s
Italian). No Union Jacks você vai
encontrar um menu com abordagem moderna em alguns clássicos
britânicos.

UMA CIDADE E TRÊS ORÇAMENTOS

Londres já foi considerada uma das cidades mais
caras do mundo - mas atualmente a realidade é
outra. A capital mais vanguardista do planeta está
preparada para todos os orçamentos, e é possível
curti-la de maneiras diferentes, adaptando o roteiro
ao “capital” disponível. Independente de qual seja a
sua Londres, comece aqui a sua programação

L U X O
HOSPEDAGEM

GASTRONOMIA

SHOPPING

Blakes: Localizado a 5 minutos
de distância da Harrods e Harvey
Nichols, o Blakes Hotel tem decoração de Anouska Hempel – conhecida por ter abandonado sua carreira
de atriz para dedicar-se a carreira
de hotelier e designer.

OXO Tower: A OXO Tower é referência em Londres, pois fica no meio do
Queen’s Walk, entre London Bridge
e Waterloo. A vista do rio e de ícones
como a Catedral de St. Paul são o
acompanhamento perfeito para o
jantar.

Dover Street Market: Reune em
seus 5 andares marcas ultra bacanas de moda como Lanvin e Gareth
Pug. O visual merchandising é
inovador e conquistou o coração da
turma fashionista de Londres.

Bulgari: Londres recebeu a terceira
unidade da rede em julho de 2012.
O projeto alia luxo a conceitos sustentáveis e alta tecnologia e tem até
piscina olímpica.

The Wolseley: Um clássico londrino.
Tente ir para um brunch ou chá da
tarde e aprecie o estilo Art Deco do
prédio.

Corinthia: A vista do Rio Tâmisa é
de dar inveja – e caso você precise
de mais motivos para se hospedar
lá, vai gostar de saber que o hotel
conta com uma equipe de floristas
para manter os displays sempre
frescos.
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Dinner at Mandarin Oriental: O chef
Heston Blumenthal responsável pelo
menu, dispensa apresentações, já
que seu mais famoso restaurante,
The Fat Duck (que fica em um vilarejo fora de Londres), já foi considerado o melhor do mundo.

The Hoxton Shoreditch: Ótima
escolha pra quem está afim de passear bastante pelo leste da cidade,
reduto dos hipsters e de lojas independentes e cheias de personalidade. Não pense duas vezes e faça
já sua reserva se esse é o seu estilo.

Cocomaya: Segundo a revista Time
Out local, o Cocomaya serve um
dos melhores chocolates quentes de
Londres. Peça um croissant ou um
delicioso pain au chocolat.

Kingly Court: O Kingly Court é praticamente um segredo muito bem
guardado – fica entre a Carnaby
Street e a Regent Street mas pouca
gente percebe sua existência. Nesse
mini shopping a céu aberto você vai
encontrar cerca de 30 boutiques
independentes, de roupas e design
para casa.
Westfield: Quer visitar todas as
lojas famosas como H&M, Zara e
Gap e também espiar as vitrines da
Burberry, Miu Miu e Louis Vuitton?
Vá ao shopping! O Westfield concentra todas essas opções sem a
loucura e multidão da Oxford Street.

Burberry World Live Flagship: A
marca Burberry é uma verdadeira
instituição da moda britânica, e sua
flagship store reflete o estilo único e
inconfundível da marca.
Liberty: A loja de departamentos
mais linda de Londres merece algumas horas de visita – é impossível
sair de lá sem se apaixonar pela
coleção de lenços com estampas
florais características da loja.
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OBRIGADA AOS NOSSOS
PARCEIROS E/OU
ANUNCIANTES DE 2012

B U D G E T
HOSPEDAGEM

B+B Belgravia: Um bed&breakfast
delicioso que ocupa duas casas de
estilo georgiano perto da estação
Victoria. São apenas 17 quartos,
então o atendimento é praticamente
personalizado.
Church Street: Um toque latino em
Londres. O Church Street Hotel tem
decoração colorida e vibrante, inspirada nas paisagens de Cuba e do
México.
The Main House: Hospedar-se aqui
é como ficar em casa mesmo longe
de casa. Uma construção daépoca
vitoriana em Notting Hill, interiores
com móveis vintage garimpados
localmente.
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GASTRONOMIA

SHOPPING

Pret a Manger: Várias opções de
sanduíches no pão integral e na
baguete, e também algumas saladas. É possível comer por menos de
4 libras.

Monki: A marca sueca finalmente
chegou a Londres, disponibilizando
na loja da Carnaby Street roupas
bacanas, na tendência, com preços
amigos.

EAT: Saduíches, sopas e wraps
saudáveis – um pouco mais caro que
o Pret a manger, mas ainda é possível comer por menos de 5 libras.

Matalan: Aquele tipo de loja onde
você encontra um pouco de tudo – é
preciso de paciência para encontrar
“aquela” peça, mas tenha certeza de
que o preço vale muito a pena.

M&S Simply Food: Um dos supermercados da rede Marks&Spencer, geralmente menores e localizados perto
de lugares bem movimentados,
como Westminster e Green Park.
Muitas opções decomida “on the go”,
de sanduíches e saladas, frutas e
até massas prontas.

TK Maxx: Roupas de marcas como
D&G e Prada com até 60% de
desconto – claro que não será nada
da última coleção, é preciso olhar
com calma e saber o que está procurando!

QUER FAZER PARTE DESTA LISTA TAMBÉM?
ENTRE EM CONTATO CONOSCO E ANUNCIE NO BLOG
OU EM UM DOS NOSSOS PRODUTOS.
COMERCIAL@APRENDIZDEVIAJANTE.COM
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THE CONAN DOYLE

GASTRONOMIA:
EDIMBURGO
TEXTO E FOTOS: HELÔ RIGHETTO

3 RESTAURANTES IMPERDÍVEIS PARA
VISITAR EM EDIMBURGO

O

que ficou mais marcado na minha cabeça
da viagem a Edimburgo foi o quanto
comemos bem! Bem que a Mari Campos
tinha falado: é possível almoçar/jantar
gastando pouco mas sem comprometer a qualidade.
Maaaas, se você puder ou quiser gastar um pouco
mais, o negócio fica ainda melhor.
Achar um cantinho bacana pra comer em Edimburgo
é fácil demais: na famosa Royal Mile (em Old Town)
as opções vão de pubs a restaurantes mais chiques,
assim como na George Street e na Rose Street (New
Town). Aqui estão meus top 3:

ANGELS WITH BAGPIPES

ANGELS WITH BAGPIPES

ECCO VINNO

Na nossa última noite na cidade decidimos comemorar
e ir em um restaurante mais chiquezinho. A ideia era ir
no The Witchery, mas no meio do caminho decidimos
ficar no Angels with Bagpipes, que já tinha chamado
nossa atençãos nos dias anteriores, toda vez que
passávamos pela Royal Mile íamos lá namorar o cardápio de culinária escocesa contemporânea. Comparando
com os outros lugares que fomos, ele é sim bem caro.
Mas, comparando com Londres, é normal, talvez até
abaixo da média (considerando, claro, esse estilo de
restaurante).
O ambiente é uma graça, nossa mesa era logo na
entrada então não chegamos a ver como é o resto, na
parte de trás. Atendimento também show. Apesar da
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comida estar ótima, os pratos não
são grandes – nossa única crítica.
Nós fomos de: venison (veado),
lamb (carneiro) e risotto de cogumelos (servido com uma gema
molinha no topo, delícia). Esqueci
de anotar o valor exato, mas pagamos em torno de £120, incluindo
serviço e bebidas (4 pessoas). Ah,
importante: os ingredientes são
todos escoceses!

escolher. A especialidade é massa,
cada uma com um molho diferente
e maravilhoso. Como o próprio
nome diz, o Ecco Vino é também uma enoteca e portanto tem
uma seleção imensa da vinhos. As
garrafas inclusive fazem parte da
decoração, como vocês devem ter
percebido pelas fotos. A conta saiu
em torno de £80 para 4 pessoas,
incluindo bebidas e serviço.

ECCO VINO

THE CONAN DOYLE

Definitivamente nosso favorito!
Jantamos lá duas vezes – gostamos de tudo: atendimento, comida,
ambiente, preço. Difícil encontrar
um lugar assim ao acaso né? Na
segunda visita, por exemplo, meu
pai pediu um whisky qualquer e
o garçom disse “esse não é bom,
vou te trazer outro”. A gente achou
o máximo!
O Ecco Vino fica numa rua fofa
(Cockburn Street), travessa da
Royal Mile na altura da
Waverley Bridge. O
espaço é minúsculo e eles não
fazem reserva,
portanto chegue cedo! A dica
é fazer os pedidos aos poucos e ficar lá por
horas: peça bebidas e algo pra beliscar,
depois umas entradinhas e
depois os pratos.
A cozinha fica no mesmo ambiente,
atrás do balcão. São só dois cozinheiros, correndo o tempo todo!
Apesar de ter um menu fixo, todo
dia eles oferecem uns especiais
diferentes, que não estão no cardápio – e são esses que você deve

haggis é essencialmente feito com
coração, fígado e pulmão de carneiro. Caso você não tenha muita
certeza de que vai dar conta, peça
como entrada – eu experimentei
na minha primeira vez na Escócia,
quando fui pra Inverness, e achei
ok. Não comeria um pratão de haggis, mas gostei de ter “testado” –
não comi dessa vez em Edimburgo
(mas meus pais provaram,). Assim
você pode certamente falar que
provou a culinária escocesa!

(parte da rede de pubs Nicholsons)
A Nicholsons é dona de vários
pubs na Grã Bretanha, mas isso
não impede que cada pub tenha
sua identidade própria. Fomos em
2 Nicholsons lá em Edimburgo, e
o The Conan Doyle certamente foi
o destaque. Apesar do menu ser
o mesmo para todos os pubs da
rede (muito bom, aliás), a decoração desse em particular é lindíssima, cheia de “character” como
eles gostam de falar aqui. Além
disso, come-se bem e não é
caro. Eu gosto demais
de comida de pub,
vem sempre muito
bem servido e
tem opções pra
paladares diferentes: frango,
peixe, carne vermelha, saladas e
afins.
Dica extra para quem quer
uma legítima experiência gastronômica escocesa:
Peça haggis (geralmente no
cardápio vem como haggis, neeps
and tatties – neeps é um apelido
para turnip – nabo – e tatties é
o apelido de potatoes - batatas).
Você precisa gostar MUITO de
carne e gostos fortes, já que o

Receita de Haggis e Salada no
The Conan Doyle acima e Entradinha no Ecco Vino ao lado.
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A 1a edição do livro foi lançado
em 2003 e se tornou um sucesso.
Conta pra gente um pouco do
processo de como aconteceu?
PATRICIA: Eu já escrevia guias de
viagem desde 1985, quando em
1995 eu tive a idéia de fazer algo
mais abrangente e encontrei um
editor que me deu carta branca
para fazer o livro do jeito que eu
queria. Comecei a listar então os
lugares maravilhosos que eu tinha
ido, mas descobri que ainda tinha
muito do mundo que eu não tinha
visto. Então parti com a minha
própria bucket list para descobrir os
lugares que valiam a pena.

ENTREVISTA
PATRICIA SCHULTZ
Ela vendeu mais de 3 milhões de cópias do livro “1000 Lugares Para Conhecer
Antes de Morrer “ que em 2012 ganhou uma nova edição com mais de 200 novas
entradas, é produtora do programa do mesmo nome no Travel Channel, escreveu
também “1000 Lugares Para Conhecer nos Estados Unidos e Canadá Antes de
Morrer” e viaja o mundo dando palestras.
O livro virou a biblia dos viajantes e popularizou as
“bucket lists” ou listas das coisas para fazer antes de
morrer. Em uma de suas passagens por Washington
DC, cidade onde fez faculdade, a jornalista que mora
atualmente em Nova York e tem mais de 25 anos de carreira escrevendo para os principais veículos de turismo
dos Estados Unidos, bateu um papo com um grupo de
jornalistas e blogueiros de viagem.
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Muito descontraída, ela chegou animadamente falando
com todos e um a um, tivemos alguns minutos com ela.
Quando me apresentei como blogueira de viagem do
Brasil ela logo me confidenciou que depois da Itália,
onde ela morou por vários anos, o Brasil é um dos
seus países prediletos no mundo e que tinha acabado
de chegar de uma viagem a São Paulo, que visita com
frequencia.

E como foi para chegar a essa
lista de 1000 lugares? Você visitou todos eles? (Acho que vc já
deve ter respondido essa pergunta mais de 1000 vezes não é
mesmo?)
PATRICIA: É verdade (risos) e foi
mais dificil do que eu imaginava. E
não visitei todos eles ainda. Muitos
eu já tinha visitado anteriormente
e nesses eu pesquisei ou conversei com amigos pra ver se as
coisas que tinham me impressionado ainda estavam do jeito que eu
me lembrava. Então no total visitei
cerca torno de 80% dos lugares
que estão no livro e os outros 20%
são lugares que eu sabia que tinha
que colocar na lista, mesmo não
tendo visitado: como Antarctica e
Mongólia por exemplo.
Algum lugar que você queria
incluir mas teve que cortar ou se
arrependeu de não ter incluido?
PATRICIA: Ah.. muitos. Algumas
decisões dificeis foram tomadas.
Ficou praticamente impossível listar todos os lugares que eu que-

ria em países grandes como o
Brasil, Russia e China. Então esses
países tem apenas um “gostinho”
para as pessoas começarem a
explorar. E com a nova edição eu
pude finalmente incluir alguns que
só descobri depois.
Por falar em 2a edição, ela vem
com “mais de 200 novas entradas”, mas o título ainda é 1000
lugares. O que aconteceu? Você
substitui alguns lugares?

Mais importante
que encher a mala
de dinheiro é levar
na bagagem muita
curiosidade e
paciência. ”

PATRICIA: Eu mantive a maior
parte das entradas, mas acabei
reorganizando algumas partes,
focando na experiência e juntando
alguns lugares. A Costa Amalfitana
por exemplo, agora tem várias
entradas que eram separadas,
em uma só. Eu viajei muito desde
que o livro foi lançado em 2003 e
neste pude incluir 28 países novos
que não tinha na 1a edição como
Nicarágua, Estônia e Croácia.
Quais os seus lugares favoritos
no Brasil?
PATRICIA: Vou muito para o Rio
onde eu adoro tomar caipirinhas
e São Paulo, mas um lugar que
realmente me impressionou foi
Salvador. A música, a arquitetura que também é lindíssima em
Ouro Preto e Tiradentes. Ah, coloca
Belém também... adorei Belém.
Última pergunta... Algum lugar no
Brasil que esteja na sua Bucket
List pra visitar?
PATRICIA: Sim, tem vários lugares,
o Brasil é tão grande e diverso...
mas quero muito conhecer os
Lençois Maranhenses.
Claudia: Lençois Maranhenses está
na minha lista. Obrigada Patricia.

Nota: O Livro “1000 lugares para
conhecer antes de morrer” versão
em português, foi adaptado e condensado no Brasil pela editora
Sextante para o público brasileiro
e tem conteúdo diferente do original em inglês, com entradas que
segundo a editora interessam mais
ao público brasileiro. A 2a edição
com as novas inclusões que citamos nesta entrevista estava disponível apenas em inglês quando
esta matéria foi publicada. Há também uma app 1000 Lugares para
iPad.
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UM SAFÁRI
NA TANZÂNIA
COLUNA 3X4 - A HISTÓRIA DOS LEITORES
CARINA D. BALVEDI - @SENZATIA - HTTP://WWW.SENZATIA.COM

E

xistem viagens na vida que a gente sonha
em fazer, sabe que vai ser maravilhosa,
mas nada nos prepara para o que é esta
viagem quando ela está colada na nossa
pele, dentro dos nossos olhos e marcando nosso coração.

lá e vendo com seus olhos o quanto somos pequenos
diante da natureza!
Clichê, eu sei, mas existem histórias na vida que você
pode repetir e contar inúmeras vezes, e você sempre
vai perceber que elas não retratam nem de perto o que
você experimentou fazendo.

Anos atrás estivemos no Quênia e
voltamos apaixonados pelo povo e
pelo que vimos numa semana, e dentro dela, 2 dias num safari dentro de
um parque nacional e reservas particulares no Quênia (Tsavo National
Park e Taita Hills). Desde lá meu
marido falava com frequência em fazer de vez a viagem número um para os amantes de safari: conhecer o
Serengeti e a cratera Ngorongoro, na Tanzânia.

Em outubro meu marido fez 40 anos, e por
não ter conseguido fazer a festa que ele
queria para comemorar a data em grande
estilo, decidiu que iria se dar de presente
A viagem de aniversário. Deixei tudo nas
mãos dele, era o presente DELE, e ele
escolheu uma agência dinamarquesa que
atua aqui na Alemanha com o nome de Aufsafari.de
. Achamos os preços justos e eles encaixaram voos
diretos (Frankfurt – Kilimanjaro / Zanzibar – Frankfurt)
dentro dos dias que tínhamos disponíveis. E tenho de
dizer, foram irretocáveis.

Somos um casal de viajantes descolados, que gosta de
conhecer tudo no seu tempo e dentro do seu perfil, e
por trabalhar fazendo roteiros de viagens personalizados me intrigava um pouco a ínfima possibilidade de
fazer algo “por conta” na Tanzânia e os altos custos.
Mas estes são detalhes que você só entende estando
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Dia 01 de novembro voamos de Frankfurt para o
aeroporto Kilimanjaro Internacional, com a companhia
alemã Condor (que também realiza voos diretos para o
Brasil partindo de Frankfurt) e chegamos na Tanzânia

num dia chuvoso e cinzento, onde nem pudemos ver a
estrela maior da região, o monte que dá nome ao aeroporto e que atrai milhares de turistas todos os anos: o
Kilimanjaro, vulgo Kili.
Nossa passagem pela região foi rápida e do aeroporto
já seguimos para o interior do país, com destino à região
dos grandes parques nacionais, onde se concentrava
nosso tour e onde fomos conhecer nossos acompanhantes: God bless, nosso motorista McGiver, Eliah,
nosso guia de dreadlocks apaixonado pelo seu país,

o casal suiço Stefi e Cuki (que dividiram conosco sua
paixão pela África e ganharam nossa amizade eterna)
e a alemã Sigrud. Nós passamos 6 dias juntos, chacoalhando dentro de um jipe que levanta o teto e nos
aproxima dos animais, dividindo um único binóculos
(sim, você se prepara ao máximo pra viagem mas sempre esquece algo básico, este foi o nosso) que passava
generosamente de mão em mão ao avistar um bicho
na savana distante, nos entendendo só com olhares
extasiados e partilhando nossos mundos tão diferentes
entre si e tão diversos do que estávamos vivenciando.

Como por em palavras o que é ser convidado para entrar
dentro de uma casa
massai escura e sem
janelas? “
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Como explicar que
seu coração quase
para ao avistar
a imensidão do
Serengeti? “

ANUNCIE A SUA EMPRESA AQUI.
contato@aprendizdeviajante.com

Não vou ter a pretensão de tentar explicar o que é visitar o Serengeti e a cratera Ngorongoro, já que as palavras que me vem são sempre tão repetitivas e ainda
assim me soam superficiais… maravilhoso, enorme,
rico, diverso, selvagem, imprevisível... não, elas não
descrevem meus sentimentos.
Como explicar que seu coração quase para ao avistar
a primeira vez a imensidão do Serengeti? Como por em
palavras o que é ser convidado para entrar dentro de
uma casa massai, escura e sem janelas, e ouvir de um
deles a história secular do seu povo sentindo o calor e
o cheiro inexplicavelmente reconfortante que vinha da
pequena fogueira ao centro?
Como esclarecer que ver os “Big Five” é até fácil ali (afinal você está NO SERENGETI), mas você ter a sorte
de assistir uma caçada de 2 leoas jovens pegando um
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búfalo e ver a poucos metros as artimanhas delas para
conter o bicho e o búfalo agonizando até morrer, é se
sentir plenamente parte da natureza? Dormir ao som
de elefantes, acordar com “risadas” de hienas acontecem em outros lugares, eu mesma vivi isto no Quênia,
mas assistir ao por do sol de uma tenda em frente ao
Lake Eyasi é algo que jamais sonhei e eu não estava
preparada.
Voltei arrebatada, sentindo ainda mais gratidão por já
ter conhecido tanta coisa linda neste mundo e principalmente por saber que mesmo tendo visto tanto,
eu ainda não vi nada, e cada nova esquina da vida
pode me trazer ainda mais belas surpresas e alegria,
como as que eu vi nos olhos daquele pequeno massai
de menos de 2 anos de idade que nos seguia onde
fossemos, encantado com as balinhas de goma que
ganhou de nós.
www.aprendizdeviajante.com • @aprendizviajant • 83

PERFIL

ANA & RODRIGO

1000 DIAS POR TODA AMÉRICA

A Ana Biselli e o Rodrigo Junqueira estão viajando
há 943 dias (em 19.12.2012) no projeto 1000 Dias
por Toda a américa. Eles sairam do Sul do Brasil e
depois de percorrerem o Brasil na Fiona - nome
que darem a sua Toyota - já passaram por quase
todos os países das três Américas e Caribe. No
roteiro, faltam apenas o Uruguai, Venezuela, Belize,
Haiti e Republica Dominicana que eles farão em
breve quando começarem a fazer o caminho de
volta para o Brasil. Depois de acompanhar por meses
a viagem maravilhosa deles pelo twitter (@1000dias), pelo
Facebook (http://www.facebook.com/1000dias) e também pelo site (http://
www.1000dias.com), eu os conheci durante uma paradinha que fizeram aqui
em Washington DC. Aproveitei para fazer algumas perguntinhas pra eles.
O que não pode faltar na mala? Jogo de cintura e muito pique.

do Parque Nacional das Nascentes do Rio
Parnaiba, entre o Maranhão e o Jalapao,
no Tocantins. Foram 200km em dois dias!

Momento Inesquecível? Voar sobre as geleiras da Groenlândia, mergulhar com os
Se pudesse mudar algo nessa viagem, o que
tubarões baleia em Galápagos. São muiseria? Em vez de 1000, seriam 2000 dias!
tos momentos inesquecíveis em uma viagem intensa como essa.
São 24 horas de convivência durante esses
943 dias, qual o segredo? Não tem milagre,
Lugar pra voltar várias vezes? Hawaii, acaé um exercício diário de tolerância, resbamos de voltar de lá apaixonados e já
peito e muito amor.
queremos ir de novo!
Qual foi a pessoa mais marcante que enconMomento mais Tenso? Travessia off road
traram pelo caminho? Foram varios perso-
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nagens e novos amigos que marcaram.
Para citar apenas alguns: Jim, ex-militar
inglês que viveu na Antártida na década
de 70, Dona Margarita, que recebeu Fidel
e Che na mesma mesa em que tomamos
café da manha em Havana e os irmãos
maranhenses que nos acolheram
em sua casinha de sapê, nos
alimentaram e guiaram pelo
sertão maranhense.
Pessoa que vocês gostariam
de conhecer durante essa
viagem?

Burt Rutan, o cientista e engenheiro que
está desenvolvendo a espaçonave que em breve levará
turistas ao espaço.
Fenomeno da natureza ou Atração Natural
que mais te impressionou? A Aurora Boreal,
foi uma experiencia incrível ver o show de
luzes nos céus do Alaska.

coragem suficiente para realizar o meu
sonho, esta viagem é a prova de que ele foi
superado.
Lugar que surpreendeu? Colombia, nós não
tínhamos muitas expectativas e saímos de lá impressionados com
a beleza do pais e a hospitalidade do povo colombiano.
Coisas que gostariam de
voltar e fazer com o(s)
filho(s)? Varios parques
nacionais, queremos cair
na trilha com os pequenos
e passar para eles a nossa
paixão pela natureza.
Um pensamento? Não existem obstáculos
que não possam superados para realizar
um sonho, nunca é cedo ou tarde demais.
Sozinho, com filhos, jovens sem dinheiro
ou velhinhos, se existe um sonho, ele pode
ser realizado.

Lugar que não “clicou” / não foi o que vocês
esperavam? Portland - Maine, acho que
vindo do Acadia National Park e suas charmosas vilas, a cidade acabou ficando ofuscada.
Algum medo superado ou adquirido durante
a viagem? Sempre tive medo de não ter
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SOUVENIR DE VIAGEM

QUAL É
Tudo
começou
em dezembro de
2005, na nossa
viagem de lua
de mel para
Nova
Iorque.
Entramos
na
Saks
Fifth
Avenue só para
olhar, mas nos
apaixonamos pelo
globo de neve com
alguns dos símbolos da cidade, como
o Empire State Building,
a Brooklyn Bridge e a
Estátua da Liberdade. E o
melhor: ele tocava música. Não
qualquer música, mas a lindíssima e icônica New York New York.
Apesar do preço salgado,
resolvemos comprar – a gente
queria muitas e muitas lembranças dessa viagem que hoje
consideramos uma espécie de
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O SEU?
coleção querida em
agosto de 2009,
quando compramos o segundo
globo – muito
menor – em
Madri. E a partir de então não
paramos mais!
Virou uma espécie de regra, cada
lugar novo que
conhecemos volta
pra casa dentro de um
globinho.

“marco”
n a s
nossas vidas, já que foi a partir
daí que começamos a pensar na
possibilidade de morar fora.
Por quase 4 anos, o globo de
neve de Nova Iorque reinou
solo. Só nos demos conta de que
ele poderia ser o início de uma

Nossa coleção ocupa hoje um
lugar de destaque na decoração
da casa. Ela é dinâmica: são de
vários tamanhos, cores e até formatos. O de Veneza, por exemplo, é apoiado em uma gôndola.
O da ilha da Madeira e o de Paris
tem luzinhas coloridas. Temos
até um de Rimini, cidade na
costa do MarAdriático na Itália,

que colocou a praia dentro de um globo de neve.
Recentemente estivemos em Viena e
descobrimos que foi lá o lugar onde
foi inventado o globo. Imaginem
nossa emoção! Trouxemos pra
casa uma réplica do modelo
original. Foi em Viena que
também quebrei nossa
regra, de apenas comprar um por viagem, já
que não resisti ao globo
com a reprodução de
uma das obras de arte
mais lindas que existem:
o beijo, de Gustav Klimt.
O momento da escolha e
compra do globo é um dos
mais legais da viagem. Até
quando viajamos com alguém,
como um casal de amigos ou nossos
pais, eles perguntam: vocês não vão comprar o
globinho? A coleção já ganhou uma pequena

fama, e é legal saber que tem gente que lembra
de nós quando vê algum modelo diferente. Adoro
chegar em casa, abrir a mala e resgatar a
nova aquisição, e colocá-la junto aos
demais.
Acho interessantíssimo como
cada um de nós tem uma
preferência por um certo
de tipo de
souvenir de viagem.
Muita gente gosta de
enfeites de Natal, outros
preferem miniaturas ou
ímãs de geladeira.
E você? Qual seu souvenir
de viagem?
Mande uma foto e conte um
pouco da história da sua coleção,
que a gente publica.
Email: heloisa@aprendizdeviajante.com
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LIVROS

FILMES

EBOOKS

PRAGA E FRANZ KAFKA

OS MISERÁVEIS (LES MISERABLES)

GUIA DUCS AMSTERDAM

Quem gosta da obra de
Franz Kafka precisa incluir
uma visita a Praga em
sua bucket list: a capital
tcheca tem vários pontos
que ou homenageiam
ou contam um pouco da
história do escritor, que
nasceu na cidade e morou
lá grande parte de sua
vida. O livro “Ein Landarzt”
(Um Médico Rural, 1919)
foi escrito na época que
Kafka morou na casinha da Golden Lane, que
por sua vez faz parte do Castelo de Praga. Aliás,
esse famoso ponto turístico pode ter servido de
inspiração para outro livro dele: “Das Schloss”
(O Castelo, 1926). Já o famoso “Der Process” (O
Processo, 1925), foi inspirado no trabalho de
Kafka, que era empregado de uma companhia de
seguros.
Para mais informações sobre Praga veja no blog
todos os posts: http://www.aprendizdeviajante.
com/index.php/categoria/destinos/europa/
republica-tcheca/praga/

O diretor do aclamado Discurso do Rei
(The King’s Speech, 2010), Tom Hooper
deve abocanhar mais alguns prêmios em
2013 graças a seu mais recente filme, o
musical Les Misérables, que será lançado
no Reino Unido dia 11 de janeiro e no
Brasil dia 1o de Fevereiro. O elenco, que
conta com nomes como Anne Hathaway,
Hugh Jackman e Russel Crowe, viajou
pela França e Inglaterra para gravar essa
nova versão da obra de Victor Hugo.
Uma das locações foi o Royal Borough of
Greenwich, bairro do sudeste de Londres
famoso pelo Meridiano de Greenwich. Ali,
mais precisamente na Universidade de
Greenwich, foram gravadas diversas cenas
que já podem ser vistas no trailer do filme.
As filmagens alteraram a rotina do local
por algumas semanas durante o verão de
2012: bandeiras francesas e carruagens
disputavam lugar com os moradores e
turistas curiosos.

Para quem vai para Amsterdam este é um guia
imprescindível, escrito
pelo Daniel Duclos,
brasileiro que mora
nos Países Baixos
desde 2007 e tem o
blog DucsAmsterdam.
net. No guia ele conta
em detalhes os lugares
e segredinhos que só
os locais conhecem,
além das já famosas
atrações turísticas.
O Guia em PDF pode
ser comprado no endereço:
http://www.ducsamsterdam.net/guia

88 • Blog para Viagem • Aprendiz de Viajante

ROTEIRO DE 7 DIAS EM PARIS
Não seria perfeito se alguém fizesse pra você
um roteiro bem completinho, já com todas as
informações que
você precisa e
algumas dicas
básicas pra você
aproveitar bem a
cidade?
Pois foi
exatamente isso
que a Ana Catarina
Portugal do blog
Turista Profissional
fez nesse E-Book.
Ela preparou um
roteiro prontinho
e mastigado de
7 dias na cidade
que pode ser ajustado e alterado como você
quiser. O guia é descomplicado e vai direto ao
ponto, não enche páginas com informações
desnecessárias.
Para comprar o guia em PDF vá a este endereço:
http://www.turistaprofissional.com/roteiro-de-7dias-em/roteiro-de-7-dias-em-paris/

CLIPPING DE VIAGEM
Notícias curtas para quem está atento ao que
acontece na blogosfera e no mundo viajante.
NETWORKS DE BLOGUEIROS DE VIAGEM
Uma das boas surpresas de 2012 foi a união
de grupos de blogueiros que tem um nicho
em comum. Esperamos ver vários outros
grupos similares em 2013. O MixTravelClub.
com é a primeira rede de blogs de viagem
com foco em mulheres no Brasil tem a
participação de 10 blogueiras que escrevem
em português e entendem o que o público
feminino quer e precisa ler para realizar a
próxima viagem. O TravelBrothers.com.br
tem proposta similar explorando o nicho
masculino. São 7 blogueiros com estilos
diferentes que juntos mostram sua força
atuando em vários projetos ligados a turismo.
SMILES AGORA É UMA EMPRESA
INDEPENDENTE DA GOL
A notícia já esperada, foi anunciada essa
semana pela Gol, transformando o programa
de milhagem Smiles em uma empresa
separada. Algumas mudanças foram
anunciadas quanto ao acumulo de milhas e
também upgrade de categoria.
Para maiores informações veja:
Website da Gol: http://bit.ly/12OPZqO
Melhores Destinos: http://bit.ly/12OQ39S
CONHEÇA ALGUMAS HASHTAGS NO
TWITTER
#CHATDEVIAGEM - Bate papo semanal de
viagem no Twitter. Quarta-feira, 20:00 de
Brasilia com temas diferentes toda semana.
#FOTODEVIAGEM - Também com um novo
tema toda semana, basta postar suas fotos
no Twitter, Instagram ou Facebook usando a
hashtag na Sexta-feira durante todo o dia.
#DOMINGAODETWITTADAS - Novos
destinos semanalmente tem seus links
postados no Twitter com essa hashtag.
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BLOGS DE VIAGEM DA RBBV
Formada em Novembro de 2011, a RBBV – Rede Brasileira de Blogueiros de Viagem – é uma comunidade
de aproximadamente 200 blogueiros que escrevem sobre diferentes temas diretamente ligados a turismo e
viagens. O site funciona como um diretório de blogueiros viajantes e posts publicados divididos por temas.
Dessa forma, criamos para os leitores de blogs de viagem um grande índice com todos os posts dos blogs
membros da RBBV divididos por área geográfica e, futuramente, por assunto. Ao planejar sua próxima viagem,
procure o seu destino na RBBV.com.br ou explore os blogs abaixo:
#
1000 dias por toda América - http://www.1000dias.com
1001 roteirinhos - http://1001roteirinhos.com.br
2 na Estrada - http://www.2naestrada.com
360 meridianos - http://www.360meridianos.com
A
A Viagem Certa - http://aviagemcerta.com.br
Across The Universe - http://acrosstheuniverse.blog.br
AeroBlogJoi - http://www.aeroblogjoi.com
Andarilhos do Mundo - http://www.andarilhosdomundo.
com
Aprendiz de Viajante - http://www.aprendizdeviajante.com
Aqui em Aruba - http://guiadearuba.com/blog
As Peripécias de - http://www.asperipeciasdeumaflor.
blogspot.com/
Até a Próxima Viagem - http://ateaproximaviagem.blogspot.com.br
Aventura Mango - http://aventuramango.com.br
Aventuras e Expedições - http://www.aventuraseexpedicoes.com
Aventure-se.com - http://aventure-se.com
B
Big Trip - http://big-trip.net
Blog Boa Viagem - http://www.boaviagem.org
Bora pra Malta - http://www.borapramalta.com.br
Bragas pelo Mundo - http://www.bragaspelomundo.blogspot.com.br
Buenos Aires Dreams - http://www.buenosairesdreams.blogspot.com
C
Café Viagem - http://www.cafeviagem.com
Cariocando por aí - http://www.cariocandoporai.com.br
Carpe Diem - http://www.cristomasi.wordpress.com
Coisas de Mãe - http://coisasdemae.wordpress.com
Cola em Mim - http://colaemmim.com
Colagem - http://luciana.misura.org
Com os pés no Mundo - http://www.comospesnomundo.
com
Comer e Coçar é só começarhttp://www.comerecocaresocomecar.com.br
Comi Perninha de Cachorro - http://www.comiperninhadecachorro.
com
Compartilhe Viagens - http://compartilheviagens.com.br
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Contando as Horas - http://contandoashoras.com
Corre Mundo - http://www.corremundo.com.br
Cup of Things - http://cupofthings.com
Curtindo Viajar - http://curtindoviajar.wordpress.com
D
Deixa de Frescura! - http://www.deixadefrescura.com
Descortinando Horizontes http://www.descortinandohorizontes.com
Destino de Viagem - http://destinodeviagem.com.br
Destino Provence - http://www.destinoprovence.com
Diário de Mochileiro - http://diariodemochileiro.com
Diário Radical - http://diarioradical.blog.br
Dica da Dri - http://dicadadri.com
Dicas de Viagem - http://www.blogdicasdeviagem.com
Dicas e Roteiros de Viagens - http://www.dicasroteirosviagens.com
Dicas e Turismo - http://www.dicaseturismo.com.br
Direto de Paris - http://diretodeparis.com
Dri Everywhere - http://drieverywhere.net
Ducs Amsterdam - http://www.ducsamsterdam.net

BLOGS DE VIAGEM DA RBBV
M

S

Mala da Sogra - http://www.maladasogra.com.br
Mala de Rodinha e Necessairehttp://www.maladerodinhaenecessaire.com
Manu do Outro Lado do Mundo http://manudoutroladodomundo.blogspot.com.br
MauOscar Blog de Viagens - http://mauoscar.com
Meu Limite 191 Países - http://www.meulimite191paises.com
Meus Roteiros de Viagem - http://www.meusroteirosdeviagem.com
Melhores Destinos - http://www.melhoresdestinos.com.br
MiKix no Mundo - http://www.mikix.com
Mochila da Juli - http://www.mochiladajuli.com
Mochilando Por Aí - http://www.mochilandoporai.com
Mochilão Trips - http://mochilaotrips.com
Mochileiro das Maravilhas - http://
mochileirodasmaravilhas.wordpress.com
Mundo sem Roteiro - http://mundosemroteiro.com.br
Mutz - http://www.mutz.com.br

Se Pluga no Mundo - http://www.sepluganomundo.com.br
Sem Destino - http://www.blogsemdestino.com
Sergionauta - http://sergionauta.com
Spicy Vanilla - http://www.spicyvanilla.com.br
Suba na Garupa! - http://www.subanagarupa.com

N
Na Viagem Com Camila http://naviagemcomcamila.wordpress.com
Natureza Adentro - http://www.naturezaadentro.blogspot.com.br
Nerds Viajantes - http://www.nerdsviajantes.com
Nomades - http://www.nomades.co
O

E

Outros Ares - http://www.outrosares.net

E-Dublin - http://www.e-dublin.com.br
Embarque na Viagem - http://www.embarquenaviagem.com
Entre Tulipas - http://www.entretulipas.com
Escapismo Genuíno - http://escapismogenuino.com.br
Esse Mundo é Nosso - http://essemundoenosso.com.br
Eu Mundo Afora - http://eumundoafora.blogspot.com
Eu Viajo com Meus Filhos http://euviajocommeusfilhos.blogspot.com.br
Eu Vou de Mochila - http://www.euvoudemochila.com.br

P

F
Fast Pass Viagens - http://www.fastpassviagens.com
Finestrino - http://finestrino.com.br
Flashes de Viagem - http://www.flashesdeviagem.com.br
G/H/I/J/K/L
Guia London&Kids - http://www.guialondonandkids.com
Impressões de Viagens - http://impressoes-de-viagens.
blogspot.com.br
Intrip - http://www.intrip.com.br/blog
Jedno Pivo, Konobar! - http://jednopivo.wordpress.com

Phototravel360 - http://www.phototravel360.com
Por Onde Andei - http://mogribel.wordpress.com
Preciso Viajar - http://www.precisoviajar.com
Q
Quatro Cantos do Mundo - http://quatrocantosdomundo.
wordpress.com
R
Revista de Viagem - http://www.revistadeviagem.net
RêVivendo Viagens - http://revivendoviagens.blogspot.
com.br
Rodando pelo Mundo - http://www.rodandopelomundo.
com
Rodei - http://www.rodei.com.br
Rosmarino e Outros... - http://www.rosmarinoeoutrostemperos.com.br
Rotas Capixabas - http://www.rotascapixabas.com
Roteiros da Lu - http://www.roteirosdalu.com

T
Territórios - http://territorios.com.br
Travel Forever - http://travelforever.com.br
Trilhas e Aventuras - http://www.trilhaseaventuras.com.br
Turismo Backpacker - http://turismobackpacker.com
Turista Profissional - http://turistaprofissional.net
Turomaquia - http://turomaquia.com
U
Um Mundo Em 1 Mochila - http://
ummundoemumamochila.blogspot.com.au
V
Vambora! - http://www.blogvambora.com.br
Viagem e Viagens - http://www.viagemeviagens.com
Viagem em cena - http://viagememcena.com
Viagem Massa - http://viagemmassa.com
Viagem sem Frescura - http://viagemsemfrescura.blogspot.com.br
Viagem para Mulheres - http://www.viagemparamulheres.com
Viagem pelo Mundo - http://www.viagempelomundo.com
Viaggiando - http://www.viaggiando.com.br
Viajando com Eles - http://viajandocomeles.com.br
Viajando de Carro - http://viajandodecarro.com.br
Viajando Mundo Afora - http://viajandomundoafora.com
Viajante Remediado - http://viajanteremediado.com
Viajante Sustentável - http://viajantesustentavel.blogspot.com.br
Viajão - http://www.viajao.com
Viajar é Tudo de Bom - http://www.viajaretudodebom.com.br
Viaje Comigo Amigo - http://www.viajecomigoamigo.
blogspot.com.br
Viaje no Detalhe - http://www.viajenodetalhe.com.br
Viaje por Aqui Tour - http://www.vpatour.com
Viaje Sim! - http://www.viajesim.com
Vida de Turista - http://www.vidadeturista.com
Viver Plenamente Paris - http://viverplenamenteparis.
blogspot.fr
Vivo Viajando - http://www.vivoviajando.com.br
Voali - http://www.voali.com.br
Vou Contigo - http://voucontigo.com.br
Y/Z
You Must Go! - http://youmustgo.com.br/pt
Ziga da Zuca - http://www.zigadazuca.blogspot.com.br
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