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FLORES E AMORES!
Amigos Viajantes,
Esta é a 2a edição da nossa revista eletrônica que vem com
algumas novidades. A capa foi escolhida pelos nossos leitores,
numa votação no FB e adoramos a interação com vocês no
processo de criação da revista. Vamos interagir muito mais nas
próximas edições e queremos saber da sua viagem, o que você
achou da revista e o que gostaria de ver por aqui.
Atendendo a pedidos, a revista está disponível também na App
Store da Apple, na Newstand ou Banca de Revistas e também
para Android e Google Play dentro da loja da Magzter.
Mas o que temos nessa edição? A primavera chegou hoje aqui
no Hemisfério Norte e com ela começa a temporada de flores,
então como tema desta edição estamos celebrando os festivais
de flores mais famosos do mundo. Fomos de Seattle a Holanda,
de Washington DC ao Japão para trazer pra vocês informações sobre essa época linda e florida. E flores nos levaram a
romance... quer melhor época para celebrar o amor? Logo chega
o dia dos namorados, então trouxemos destinos para inspirar
o planejamento de uma viagem com o seu amor. Tivemos a
colaboração de quatro amigos blogueiros nos textos sobre
Buenos Aires, Amsterdam, Tailândia, Napa Valley e Fernando
de Noronha.
Espero que vocês curtam!
Website http://www.aprendizdeviajante.com
twitter: @aprendizviajant
facebook: http://www.facebook.com/AprendizdeViajante

Foto da Capa: Campos de Tulipa em Seattle
- Luciana Misura

Editora
Claudia Beatriz Saleh
@aprendizviajant
claudia@aprendizdeviajante.com

Contribuições
Luciana Misura - @lucianamisura
luciana@aprendizdeviajante.com
Heloisa Righetto - @helorighetto
heloisa@aprendizdeviajante.com
Marcos Cavalheiro - @BsAs_dreams
Oscar Risch - @mauoscar
Mauricio Oliveira - @aventureiros
Daniel Duclos - @ducsamsterdam

Revisão
Renata Inforzato - @reinforzato
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.

Dept Comercial
Anna Maron - Brasil
Claudia Saleh - Estados Unidos
comercial @aprendizdeviajante.com
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

SEU FEEDBACK NO TWITTER

INSTAGRAM.COM/APRENDIZVIAJANT

TWITTER.COM/APRENDIZVIAJANT
SÍLVIA GUEDES @SILVINHAGUEDES 13 MAR Organizar viagem dá trab-

alho. Obrigada pelas dicas @AprendizViajant adoro seu blog!
EDUARDO CRISTIAN @ECRISTIAN 20 FEB @AprendizViajant Fiz LA, San

Diego, Ls Vegas e Grand Canyon com seu guia debaixo do braço...
Valeu meeeeeeesmo... Bjs e obg pela dicas.
JRVIAJANDO @JRVIAJANDO 30 JAN Pra favoritar! Tinha preconceito

com LA, mas vc eliminou! @AprendizViajant: O que fazer em
#LosAngeles: princ atrações http://bit.ly/117SPcv

EMÍLIA FERNANDES @EMILIAGF 12 JAN Muito bom o post sobre Dallas

da @lucianamisura no @AprendizViajant http://www.aprendizdeviajante.com/index.php/2012/09/14/o-que-fazer-da…

VANESSA AGUILERA @AGUILERA13 2 JAN Vc foi uma das responsaveis

por eu me (re)apaixonar pelo.Japão. Ahhh, seus posts!!!! =) @
lucianamisura

DANIELE POLIS @DANIPOLIS 1 JAN As fotos da @lucianamisura tão me

fazendo escolher o Canadá como próximo destino de ano novo.

1. CATARATAS DO NIÁGARA NO INVERNO 2. THE BEAN EM CHICAGO 3.
PATINAÇÃO NO ROCKEFELLER EM NY 4. ERIC COWBOY NO SANTA FE HISTORY
MUSEUM 5. VISTA DO FOUR SEASONS NY 6. GLOBO DE ESTOCOLMO

POSTS MAIS POPULARES DO BLOG

SIGA-NOS NO FACEBOOK

WWW.APRENDIZDEVIAJANTE.COM

FACEBOOK.COM/APRENDIZDEVIAJANTE

1. Novidade: Blog para Viagem – Nossa Revista
Eletrônica
2. Sorteio: 4 Noites em Hotel de Luxo e US$500 em
Compras em Nova York
3. O Que Fazer em Los Angeles: As Principais
Atrações
4. Nova York: Planejando sua Viagem
5. Compras em Orlando: 10 Endereços Essenciais na
Cidade
6. Mini–guia de Buenos Aires
7. O que fazer em San Francisco com Crianças
8. Permissão Internacional para Dirigir na Flórida –
Precisa ou Não?
9. Como Escolher o Seu Hotel na Disney World
10. Outlets em New York: Woodbury Commom
Premium Outlet
(DE 1 DE JANEIRO A 20 DE MARÇO DE 2013)
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ASSINE A NOSSA NEWSLETTER
WWW.APRENDIZDEVIAJANTE.COM

RECEBA CONTEÚDO EXCLUSIVO E NOVAS EDIÇÕES DO BLOG PARA VIAGEM.

COLABORADORES DESTA EDIÇÃO
CLAUDIA SALEH

HELOISA RIGHETTO

LUCIANA MISURA

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 20
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 a 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 a
Helo no Twitter: @helorighetto

Luciana Bordallo Misura, começou a
blogar em 2001 no Colagem http://
luciana.misura.org, 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

Maurício Oliveira é
blogueiro e ama viajar
pelo Brasil. Apreciador
das coisas boas da vida,
curte turismo de luxo, esportes de aventura, vinho
e um belo pôr-do-sol. É
o CEO do site e blog Trilhas e Aventuras, criador
dos projetos BlogTur e
VIP Bloggers, e membro
da RBBV e dos Travel
Brothers.

Oscar Augusto Risch, é
apaixonado por viagens,
natureza e fotografia.
Engenheiro Florestal,
tornou-se expatriado no
dia seguinte a sua formatura. Hoje, quase 6 anos
longe do Brasil, residindo
em países como Alemanha, Cingapura, EUA,
atualmente mora na Nova
Zelândia e escreve o blog
Mauoscar.com.

Marco Cavalheiro, professor de inglês, fotógrafo,
publicitário não praticante
e blogueiro, não necessariamente nesta ordem.
Apaixonado pela Quéle,
e com espaço no coração para Buenos Aires,
Paris e o mundo. Escreve
o blog Buenos Aires
Dreams.

Daniel Duclos, estudou
Artes Plásticas, Biologia e Letras. Quando
mudou pra Holanda em
2007, juntou as múltiplas disciplinas em uma
só profissão: blogueiro.
Fundou o DucsAmsterdam.net onde fala de
viagens, fotografia e vida
na Holanda. Mora até
hoje em Amsterdam com
a esposa e a filha.
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HOTEL EM DESTAQUE

FOUR SEASONS

A biblioteca da TY Warner Petnhouse
tem um piano Bosendorfer e vistas
panorâmicas de Nova York
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FOTOS: DIVULGAÇÃO FOUR SEASONS NY

New York a seus pés

four seasons
Lobby

Ty Lounge

U

suíte com 3 quartos, a suite
presidencial e a incrível Ty
Warner Penthouse (veja
quadro na próxima página).

O hotel, com seus 52 andares, é o mais alto de
Manhattan e tem vistas incríveis de todos os ângulos.
São 368 quartos e suítes
espaçosos, além da Royal

Em uma cidade cheia de
superlativos, a entrada no
imponente lobby, com colunas de mármore imensas,
já impressiona. Uma galeria de arte saindo do lobby,
loja satelite da Arcadia Gallery do Soho, é garantia de
já começar sua estadia na
cidade em grande estilo.

m dos endereços
mais cobiçados
em Nova York, o
número 57 da E
57th St, é o que a gente
costuma colocar na categoria de hotel dos sonhos: o
Four Seasons New York.

Do lado direito do lobby é
onde fica o The Garden ,
restaurante que serve café
da manhã, almoço, jantar
e brunch aos domingos. O
nome é bem apropriado,
já que imensas acácias
africanas ornamentam o
salão. Reservas são recomendadas, mas não são
obrigatórios e, mesmo que
você não esteja hospedado
no hotel, marque um almoço ou jantar especial por
lá. Se só tiver tempo pra

The Garden

um drink, o The Bar oferece
uma seleção variada de
Martinis, perfeito para o fim
de tarde e para observar a
cena local em Manhattan.
Seja para se hospedar
em um dos seus quartos,
suítes ou, se você quiser
realmente se sentir “em
casa”, na TY Warner Penthouse, o hotel, conhecido
por seu serviço impecável,
tem localização perfeita
para explorar Manhattan.

www . aprendizdeviajante . com
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TY WARNER PENTHOUSE SUITE
A suíte que ocupa todo o 52o andar do hotel custou 50 milhões de doláres e foi um projeto de Ty Warner com os arquitetos I.M. Pei e Peter Marino. Ela tem sala de estar, quarto, banheiro, biblioteca com piano, spa, quarto de vestir , zen room
com uma cascata, sala para café da manhã com terraço com
vista para o Central Park. A diária custa 40 mil doláres e tem
todos os serviços do hotel inclusos.
TAMANHO: 400 m2
LOCALIZAÇÃO: 52o andar
VISTA: 360o graus de Manhattan - Midtown, Uptown e Downtown
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100

COISAS PARA
FAZER DE GRAÇA
EM LONDRES

Acho que Londres nunca vai perder a fama de ser uma cidade cara. Isso já virou fato e eu não ouso
contestar! A conversão raramente está a favor de quem vem a turismo, e gastos essenciais - como o
transporte - consomem boa parte do orçamento. Mas, para contrabalancear os custos de um chá da tarde
tradicional no Hotel Ritz ou a entrada um tanto quanto inflacionada na Abadia de Westminster, existem
centenas de coisas que podem ser feitas sem gastar nenhuma libra.
A lista a seguir está dividida em 5 temas, e nela você vai encontrar tanto alguns pontos turísticos pra lá de
famosos como também atrações mega inusitadas. A minha ideia era provar que não existe cidade mais
“vibrante” do que Londres - afinal, onde mais você pode visitar um convento de feiras reclusas, ver uma
maquete de Londres e fotografar barreiras que controlam a maré de um rio em um mesmo dia?
TEXTO: HELOISA RIGHETTO | FOTOS: LUCIANA MISURA

FINAL DO DIA NA TOWER BRIDGE
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KENSINGTON GARDENS EM UM DIA DE OUTONO (NOVEMBRO)

PARQUES
�1. Hyde Park/Kensington Gar-

dens, para caminhar pela área
verde mais famosa da cidade (e
se estiver com crianças, visitar o
Diana Princess of Wales Memorial Playground)

�2. Conhecer o jardim japonês

�5. Primrose Hill, para ver Lon-

blico mais antigo da cidade

�6. Descansar nos jardins mara-

Park, um oásis verde e de vida
selvagem ao lado da correria de
King’s Cross

dres do alto

vilhosos e super bem conservados do Regent’s Park

�7. Levar os filhos no play-

�12. Camley Street Natural

�13. Descansar no Victoria

(Kyoto Garden) que fica no Holland Park

ground do Battersea Park

Embankment Gardens e ficar
olhando o movimento no Tâmisa

�8. Green Park, para descansar

�3. Greenwich Park, para
uma linda vista de Canary
Wharf

após bater perna em Piccadilly

�14. Levar as crianças pra ver

�4. Explorar Hampstead Heath

�10. London Fields, um parque

e dar um mergulho no lago durante os meses de verão

�9. Alimentar os patos em St.
James’s Park

totalmente fora da rota turística

�11. Victoria Park, o parque pú-

ovelhas e porcos no Mudchute
Park & Farm

�15. Caminhar no delicioso

jardim do The Royal Hospital
Chelsea (não se preocupe, não é
um hospital!)

PRÓXIMAS 85: ARTE & MUSEUS | IGREJAS | PASSEIOS | OUTRAS ATRAÇÕES >>
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ARTE &
MUSEUS
� 16. Duas galerias em uma:

Serpentine Gallery e sua extensão projetada pela aclamada arquiteta Zaha Hadid, a Serpentine
Sackler Gallery

� 17. Ver múmias no British
Museum

� 18. Entrar em um dos museus de arte moderna mais
prestigiados do mundo: Tate
Modern

� 19. Admirar Van Gogh, Monet,
Claude e Turner na National Gallery

dedicada a arte britânica: Tate
Britain

� 30. Saber tudo sobre zoologia

� 23. Pra turma que gosta de

� 31. Passear na ala nova do

histórias de guerra: o Imperial
War Museum é parada obrigatória

� 24. Conhecer a nova ala dedicada ao mobiliário assim como
lindas pinturas de Raphael no
Victoria & Albert Museum

� 25. Conhecer a história da

decoração no Geffrye Museum

� 26. Deixar a criançada correr
solta (ou você mesmo....) no Science Museum

� 27. Ver de dinossauros a
formigas no Natural History
Museum

� 20. Ver a Veneza de Ca-

� 28. Virar criança novamente

naletto na Wallace Collection

no Museum of Childhood

� 21. Saber tudo de retratos

� 29. Visitar a Saatchi Gallery,

e autorretratos na National
Portrait Gallery

� 22. Conhecer a “outra” Tate,

que fica em uma das regiões
mais chiques de Londres e é
berço de novos talentos de arte
contemporânea

no Grant Museum of Zoology
National Maritime Museum

� 32. Conhecer a coleção

permanente e o teatro romano na
Guildhall Art Gallery

� 33. Ir na Kenwood House

para ver a tela “The Guitar Player”
(1672) de Johannes Vermeer

� 34. Aprender sobre a história
de Londres no Museum of London

� 35. Mergulhar em história
egípcia no Petrie Museum

� 36. Aprenda sobre a libra no
Bank of England Museum

� 37. Encontrar uma nova ge-

ração de artistas nas galerias da
Vyner Street

� 38. Ver alguma exposição

de arte contemporânea na White
Cube Gallery

A NATIONAL GALLERY TEM UMA DAS MAIS IMPORTANTES COLEÇÕES DO MUNDO
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SAINT PAUL CATHEDRAL VISTA DA MILLENIUM BRIDGE

� 39. Conhecer uma das gale-

rias mais importantes e renomadas de East London: Whitechapel
Gallery

� 45. Visitar um dos museus

sign avant garde na Carpenters
Workshop Gallery

mais excêntricos, porém menos
conhecidos, de Londres, o Sir
John Soane. Caso estiver na
cidade na primeira terça-feira do
mês, fazer o tour à luz de velas
que começa às 6 da tarde (mas
chegue antes, a fila é grande!)

� 41. Curiosidades sobre plan-

� 46. Ver espécies conservadas

� 40. Descobrir nomes do de-

tas e história da jardinagem no
Garden Musem

� 42. Gosta de biologia ou

medicina? Que tal visitar o British
Optical Association Museum?

� 43. Especial para os aficcionados em guerra e aeronáutica:
Royal Air Force Museum

� 44. Conferir qual é a insta-

lação inspiradora na vez na The
Curve Gallery, que fica dentro do
complexo Barbican.

de vários animais, na incrivel
coleção do cirurgião John Hunter
(morto em 1793), no Hunterian
Museum

� 47. Para quem gosta de chá:

não deixe de dar uma passada no
Twinings Tea Museum

� 48. Conhecer um museu pra lá

de eclético: o The Horniman Museum & Gardens tem um acervo
que abrange desde instrumentos
musicais até animais empalhados

� 49. Saber mais sobre o Rio
Tâmisa no Museum of London
Docklands

� 50. Encantar-se pelo trabalho
do artista e designer William Morris na recém-reformada William
Morris Gallery

� 51. Os cinéfilos não devem

deixar de dedicar algumas horas
do dia para o The Cinema Museum (atenção: é preciso marcar
a visita com antecedência)

PASSEIOS
� 52. Ir da Tate Modern até
a St. Pauls Cathedral cruzando a Millenium Bridge
� 53. Caminhar pelo Regent’s
Canal

PRÓXIMAS 47: IGREJAS E OUTRAS ATRAÇÕES >>
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� 54. Ver Londres pelo lado sul

� 64. Caminhar por St.

� 71. St. John’s Church em Notting Hill

� 55. Colocar um pé no leste

Katherine’s Docks ver a Tower
Bridge de outro ângulo

� 72. Notre Dame de France,

� 65. Fotografar a animada

mais especificamente para ver
os murais desenhados por Jean
Cocteau

do rio fazendo o Queen’s Walk

e outro no oeste: Meridiano de
Greenwich (mas não na área
“oficial” - que é paga - e sim no
discreto marco na rua Park Vista)

� 56. Reproduzir a famosa foto
dos Beatles na Abbey Road

� 57. Atravessar a Tower
Bridge
� 58. Afastar-se das multidões
em Little Venice

� 59. Andar por Shad Thames
� 60. Sentir-se no filme “Um

Lugar Chamado Notting Hill” ao
caminhar pela Portobello Road

� 61. Conhecer o coração financeiro da cidade, a City

� 62. Sentir-se cool em Brick
Lane

� 63. Passear em Blackheath
Village

Carnaby Street

� 66. Conhecer uma comuni-

dade de artistas em Eel Pie Island

� 67. Ver uma Londres dife-

rente, cheia de prédios modernos,
em Canary Wharf

� 68. Passar por baixo do Rio

Tâmisa pelo Greenwich Foot Tunnel, que conecta Greenwich, no
sul do rio, com Island Gardens,
no norte

IGREJAS
� 69. Uma opcão ao ingresso

salgado da Abadia de Westminster: a Catedral de Westminster

� 70. St. Magnus the Martyr

para ver uma maquete da London
Bridge original

� 73. St. Marylebone, a igreja

onde foi realizado o casamento
secreto dos poetas Elizabeth Barrett e Robert Browning

� 74. St. Etheldreda, a mais
antiga Igreja Católica Romana em Londres, construída
em 1250
� 75. St. James Garlickhythe,
local onde reside “Jimmy Garlic”, o corpo preservado de um
homem não identificado, um
mistério até hoje (para vê-lo, é
preciso pedir para alguém que
trabalha na igreja)

� 76. All Hallows by the Tower,
a igreja mais antiga da City e
que funciona também como um
pequeno museu de achados arqueológicos.

O PALÁCIO DE BUCKINGHAM DURANTE A TROCA DA GUARDA
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OUTRAS
ATRAÇÕES
� 77. Entender a maré do

Tâmisa olhando a Thames Barrier

� 78. Perder-se nas escadarias

opulentas da loja de departamentos mais conhecida de Londres, a
Harrods

� 79. Dar tchauzinho

pra Rainha no Palácio de
Buckingham

� 80. Visitar Nelson e ver o que
rola no projeto Fourth Plinth na
Trafalgar Square

� 81. Ver os artistas de rua
em Covent Garden
� 82. Fotografar a estátua da
bailarina perto da Royal Opera
House

� 83. Curtir os eventos do
Royal Festival Hall

� 84. Descansar da multidão na
Soho Square

� 85. Encontrar um oásis em
Covent Garden: Neal’s Yard

� 86. Ver a famosa troca da
guarda ao vivo e em cores

� 87. Explorar os cantinhos da

Somerset House qualquer dia ou
fazer um tour guiado de áreas
geralmente inacessíveis, no primeiro e terceiro sábado de cada
mês (12:15, 13:15, 14:15 e 15:15
- informações na recepção)

� 88. Surpreender-se com a

arquitetura brutalista do complexo
Barbican

� 89. Ir no prédio da Wellcome

Trust só para ver a instalação
feita no átrio principal, de autoria
do designer Thomas Heatherwick
(o mesmo que criou a pira olímpica de Londres 2012)

� 90. Ver uma maquete de Londres em escala 1:1500 na New
London Architecture

� 91. Essa é para os “esquerdistas”: a biblioteca Marx Memorial Library, que tem um acervo
enorme de livros sobre o assunto.

� 92. Ver uma das locações do

filme Closer: o memorial com uma
série de nomes de pessoas que
morreram tentando salvar outras
pessoas, o Watts’s Memorial

� 93. Passar um bom tempo

fuçando os livros e mapas da
feira de livros usados em Southbank Centre

� 94. Admirar o “buzz” de um

dos locais mais turísticos de Londres: Piccadilly Circus

� 95. Depois de ir a White

Cube Gallery, conheça também
o White Cubicle: um banheiro no
pub George & Dragon que parodia a impecabilidade das galerias
modernas

� 96. Fazer um tour guiado em
um convento de freiras reclusas
que fica a poucos metros de Oxford St, o Tyburn Convent

� 97. Acessar o arquivo do

British Film Institute (que conta
com milhares de horas de filmes
e programas de televisão) na BFI
Mediatheque

� 98. Escutar uma música

incessante cujos acordes não se
repetirão até o dia 31 de dezembro do ano de 2999 (isso mesmo),
dentro de um farol desativado na
região de Docklands: a instalação
Longplayer foi concebida para
celebrar o novo milênio.

� 99. Conhecer uma fazenda

em pleno bairro cool do leste de
Londres, a Hackney City Farm

� 100. Visitar o maior templo
Hindu fora da Índia: Baps Shri
Swaminarayan Mandir
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O
ESPETÁCULO
DAS TULIPAS
ESTADOS UNIDOS E HOLANDA
TEXTO E FOTOS: LUCIANA MISURA

Abril é o mês das tulipas, que enchem
de cor as paisagens tanto dos arredores
de Seattle quanto de Amsterdam.

Desde que me mudei para os EUA, me apaixonei ainda
mais por essa flor, uma das primeiras a anunciar a primavera (junto com narcisos, íris e jacintos). Depois de
meses de neve e frio, ver as primeiras tulipas desabrochando no jardim é um acontecimento, e passei a entender perfeitamente porque tem tantos festivais de primavera por aqui. Mas raramente quem pensa em ver o
espetáculo dos campos de tulipas floridos ao vivo pensa
nos EUA. A Holanda, país que tem o maior cultivo de tulipas no mundo, reina absoluta no imaginário dos turistas.
Nós já vimos as tulipas nos dois lugares e posso dizer
que qualquer um que você escolher vai valer a visita!
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A

s tulipas foram introduzidas na Europa no final
do século 16 (vindas de Constantinopla) e rapidamente se tornaram populares na Holanda –
1594 é oficialmente o ano que a primeira tulipa
floresceu no país. A flor causou tanto frisson que foi responsável pela primeira “bolha” econômica da história – a
especulação dos preços de tulipas no século 17, quando
os bulbos de tulipas foram vendidos a preços astronômicos (e o colapso logo depois fez um monte de gente perder
fortunas). De lá para cá, o país se tornou o maior produtor
de tulipas do mundo, produzindo bilhões de bulbos por
ano. Você pode ver as tulipas no Keukenhof, que é um
jardim fechado (e pago) lindíssimo ou circular de bicicleta
ou de carro pelos campos floridos (e dando um trocado
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pros fazendeiros pra entrar nas suas fazendas).
Nos EUA, as tulipas chegaram primeiro em Massachussetts, no ano de 1847, mas foram cultivadas apenas em
jardins de casas ricas, nem de longe causando a febre
vista na Holanda. Desde então, várias cidades no país
(muitas com imigrantes de origem holandesa) passaram
a plantar jardins de tulipas e promover festivais de tulipas
na primavera. A flor foi se espalhando e se tornou popular
nos jardins dos estados do norte, que têm a temperatura
adequada para seu cultivo – eu fiz questão de plantar muitas nos jardins de todas as casas que morei. No estado de
Washington o festival vai além de jardins em casas e praças: em Skagit Valley, nos arredores de Seattle, estão os

M as

como são os festivais de tulipas ?

Normalmente, as cidades montam uma programação especial de atividades diversas (incluindo música, gastronomia, dança, desfiles, atividades para crianças)
nas datas do festival – assim, se as tulipas ainda não tiverem aparecido, as
pessoas têm alguma coisa para fazer. Mas, quando as flores dão o ar da graça,
todo mundo corre pra ver de perto e, claro, tirar muitas fotos! Famílias inteiras
aproveitam para fotografar em meio a massa colorida de flores a perder de vista.
E nada impede que você veja as flores e depois aproveite para conferir a programação do festival.

maiores produtores de tulipas dos
EUA, com mais de 400 hectares de
campos cultivados, que são abertos a visitação durante o festival em
abril.
A maior dificuldade para o viajante
é acertar as datas da viagem com
o melhor tempo da floração. O pico
costuma ser bem no meio de abril
tanto na Holanda quanto em Skagit
Valley, mas variações climáticas
podem fazer com que as tulipas floresçam antes ou depois. E não se
iluda, as datas dos festivais (normalmente um período de 30 dias
ou até mais, no caso do Keukenhof) não são garantia de nada: chegue no primeiro dia e
você terá sorte de ver uma meia dúzia de tulipas abertas; chegue no último e terá sorte de ver alguma tulipa
que ainda não foi cortada! Quando as tulipas estão no
final da floração, antes de murcharem, elas são cortadas,
então você pode chegar no campo no final do festival e
dar de cara com todas aquelas tulipas verdinhas, só que
sem as flores, decapitadas. Mas quando você consegue
acertar as datas...ah, o prêmio é uma festa multicolorida
inesquecível! E certamente fotos entre as mais bonitas
que você vai tirar na vida.

dia da visita: na primavera dessas regiões não é incomum
chover. Nesse ponto a Holanda leva um pouquinho de
vantagem, pois abril tende a ser um mês mais ensolarado
e seco por lá do que em Mount Vernon, que é a cidade do
festival em Skagit Valley (53.3mm de chuva contra 59.9
mm) e Mount Vernon é um pouquinho mais quente que
a Holanda nessa época (média entre 5-14 graus contra
média entre 3-13 graus em Amsterdam). Nada que atrapalhe, um bom casaco impermeável e botas resolvem o
problema. O ideal é programar a viagem de forma que
você tenha pelo menos uns dias pra escolher o dia mais
adequado para visitar os campos floridos – assim, se a
previsão for chuva por um dia ou dois, você ainda tem
uma chance de sol no dia seguinte.

Além da dificuldade de fazer coincidir a sua data da viagem com a floração, tem o problema adicional do clima no

www . aprendizdeviajante . com

• @aprendizviajant • 21

Visitando o Skagit Valley, a maior área produtora
de tulipas dos EUA, Mount Vernon, Washington
Para quem resolver ver as tulipas em Mount Vernon,
a melhor coisa a fazer é ficar hospedado em Seattle e
alugar um carro para dirigir até lá – 1 horinha de viagem
em estrada bem sinalizada, a I-5 norte. Aproveite para
visitar os campos de tulipas durante a semana, porque os
moradores da região correm pra lá nos finais de
semana, principalmente quando faz sol. Os
dias de céu azul são espetaculares: você
tem os campos de tulipas multicoloridos com os pinheiros e as montanhas
de picos nevados ao fundo. Isso a
Holanda não tem!

pressionante. Tem fazendas que tem uma ou duas cores,
tem fazendas que tem 5 ou mais, não existe um padrão –
vá parando em cada uma e apreciando a paisagem.

Para decidir quais campos visitar,
o site do festival tem um mapinha
durante o período que mostra quais
campos estão floridos, atualizado em
tempo real. http://www.tulipfestival.org
Se você chegar um pouco antes das datas
das tulipas, pelo menos ainda tem chance de
ver os campos de narcisos e íris, que também são
bem bonitos (mas os narcisos são brancos ou amarelos
apenas, e as íris mais comuns são as roxas). De um modo
geral você não pode andar por entre as fileiras de flores,
tem fazendas que tem gente controlando isso, em outras
não. Grande parte das fazendas tem fileiras de tulipas em
cores diferentes, e à distância você vê apenas linhas coloridas – chegando perto é que você vê que aquelas linhas
são flores! Me lembro até hoje da primeira fazenda que
nós vimos, um campo enorme de tulipas amarelas, e eu
achei que tinha uma cerca vermelha lá no final. Não era
cerca nenhuma, eram fileiras de tulipas vermelhas, im-

Uma dica importante é olhar a previsão
do tempo hora-a-hora no weather.com,
pra escolher o horário com mais chance
de sol ou a hora do dia mais quentinha.
Da última vez nós fomos num sábado no
final da tarde e foi perfeito, porque a maioria
das pessoas estava indo embora, e não estava
tão frio quanto de manhã cedo.

Você vai de fazenda em fazenda de carro, vi algumas
bicicletas aqui e ali mas, não muitas. Talvez isso vá
mudando com o tempo, já que o público do festival cresce a cada ano e o trânsito vai ficando pior. Se você quiser, também pode
sobrevoar os campos de helicóptero,
coisa que eu ainda não fiz mas deve
ser incrível!

E uma dica pra guardar com carinho: não deixe de dar
uma passadinha no Snow Goose Produce Market http://
www.snowgooseproducemarket.com/ , que é um mercadinho de produtos das fazendas locais que vende um
sorvete na casquinha de waffle feita na hora. Só o cheiro
do waffle sendo assado já deixa todo mundo morrendo
de vontade na fila, que é enorme, igual ao sorvete (peça
1 pra 2 pessoas dividirem, fácil). Você vê o pessoal tirar o
waffle quente da assadeira e enrolar os cones pra colocar
o sorvete dentro enquanto espera, bom demais.

Nós nos campos de tulipas com o Mt Baker ao fundo em Skagit >
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Visitando o Keukenhof, o maior jardim de tulipas
do mundo, em Lisse, Holanda
O Keukenhof é um enorme jardim, eles dizem que é o
maior do mundo, com canteiros de flores em formatos diversos e alguns especiais de acordo com o tema do ano
(que em 2013 é o Reino Unido, e tem um mosaico de flores
em forma de Big Ben e Tower Bridge (bit.ly/15SPZGR) .
Mas, o Keukenhof não tem só tulipas, são muitas outras
flores como narcisos, jacintos, íris, entre outras, e os canteiros são criados por produtores de espécies diferentes.
É como uma enorme vitrine do trabalho dos produtores
holandeses. Tudo isso em meio a muitas árvores, laguinho
com patos, lojinhas de souvenir, restaurante, café,
galeria, e um moinho antigo com uma bela
vista para os campos de tulipas fora do
parque. Na galeria eles têm exposições
de flores que mudam toda semana, com
vários tipos de flores que você nem
sempre vai encontrar nos jardins.
Os jardins são maravilhosos, claro, e
olha que nós nem pegamos o pico da
floração (fomos no início de abril). Tem tulipas de todos os tipos e cores, justamente
por isso elas vão abrindo aos poucos, porque
tem espécies que abrem no início da primavera e
outras mais no final. O paisagismo do lugar ajuda muito,
mas é uma experiência diferente de ver a imensidão dos
campos floridos, não deixe de fazer as duas coisas. Estávamos com alguns amigos e os filhos, e as crianças se
divertiram correndo pelo lugar e brincando em um playground que eles tem para crianças pequenas. Como nós
já tínhamos visitados os campos nos EUA e eu estava
grávida, acabamos não alugando bicicletas para passear

nos campos ao redor do Keukenhof, nos contentamos em
vê-los do alto do moinho.
De Amsterdam a Lisse são 40 minutos de carro, mas você
pode ir de trem ou ônibus também. Nós fomos de ônibus,
no ingresso combinado (entrada para o parque + transporte de ônibus) a partir do aeroporto de Schipol, e é bem
prático apesar de cheio. Você pode comprar os ingressos
online ou na hora, mas as filas são grandes (dica, do lado
de fora do aeroporto, no ponto do ônibus, tem um guichê
que vende os ingressos muito mais vazio que o guichê
dentro do aeroporto).
Outros passeios para ver as tulipas: de bicicleta e saindo do Keukenhof mesmo, você
aluga (10 euros por dia, aceitam somente
dinheiro!) e eles te dão um mapa com as
rotas que variam de 5 a 35km http://www.
keukenhof.nl/en/535/bike-rental.html ; de
barco, saindo do Keukenhof, pelos pequenos canais ao redor dos campos de tulipas, o
passeio dura entre 50-75 minutos e custa 7,50
euros por pessoa http://www.keukenhof.nl/en/27/
boat-trip.html , ou em um avião pequeno, sobrevoando
o Keukenhof e os campos da região, custa 125 euros por
pessoa e sai do KLM Jet Center no aeroporto Amsterdam
Schiphol-East
https://www.dutchdakota.nl/en/plan-enboek/ . Nos dias 19 e 20 tem ainda o desfile gratuito com
carros alegóricos com esculturas de flores, o desfile sai de
Noordwijk e vai até Haarlem, confira os detalhes em http://
www.keukenhof.nl/en/25/flower-parade.html

Campos de tulipas vistos do moinho dentro do Keukenhof >
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Compare a viagem para Seattle
nos Estados Unidos e a Holanda
EUA

HOLANDA

Custo

Mais barato, de hotéis a comida,
além do dólar ter uma taxa de conversão melhor. A visita e estacionamento da maioria dos campos é
gratuita, mas tem jardins e campos
pagos também.

O Euro já deixa tudo mais caro, além
dos preços serem mais altos, principalmente hotéis. A visita ao Keukenhof é paga e para entrar nos campos
depende do fazendeiro e de quanto
ele vai cobrar.

Burocracia

Precisa tirar o visto americano

Não precisa tirar visto nenhum

Clima

5-14 graus em média, 59.9mm de 3-13 graus em média, 53.3mm de
chuva no mês de abril
chuva no mês de abril

Duração
Fuso

da viagem

De SP a Seattle no vôo mais rápido De SP a Amsterdam no vôo mais rá(não existe vôo direto) são 17h
pido sem escalas são 11h40min
Em abril são -3 horas de diferença do Em abril são +5 horas de diferença do
horário de Brasília
horário de Brasília

horário

As cidades de Seattle, onde você
ficará hospedado, e Vancouver, no
Canadá, 2h de carro. Seattle e VanDá para combinar a couver são uma boa opção para quebrar uma viagem ao Japão, de Seatviagem com
tle a Tóquio são 9h40 de vôo direto.
E claro, nos EUA você pode sempre
fazer umas comprinhas.

Amsterdam, Haia, e outras cidades
holandesas, ou mesmo esticar até a
Bélgica, França ou Alemanha de trem
ou carro. A nossa viagem foi Paris >
Bruxelas > Amsterdam.

OUTROS FESTIVAIS DE TULIPAS PELO MUNDO
Festival de Tulipas em Ottawa, no Canadá no blog Mikix
http: / /www. m ikix. c om/festival-das-tulipas-em-ottawa-canada/
Tuliptime em Holland, Michigan no blog Colagem
http: / /luciana. m isura. o rg/2003/05/10/holland-tuliptime/
Tulipas no Longwood Gardens no blog Mauoscar
http: / /mauoscar. c om/2011/03/21/tulipas-primavera-do-hemisferio-norte/

Os jardins do Keukenhof não tem apenas tulipas >
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1O COISAS PRA FAZER EM

AMSTERDAM
TEXTO E FOTOS: DANIEL DUCLOS

Ok, essa é talvez a coisa que mais me perguntam quando as pessoas descobrem que elas irão visitar Amsterdam a turismo e que,
coincidentemente, eu moro aqui: o que tem pra fazer em Amsterdam? Oras, Amsterdam é uma capital de um país, uma cidade
histórica e cosmopolita e tem coisas pra se fazer pra gente de
todos os gostos. Mas, claro, sempre tem aquelas coisas mais
turísticas, típicas, chavão, principais, em qualquer lugar, então eu
elaborei uma lista das 10 coisas principais que se tem pra fazer em
Amsterdam, independente da época em que se visita.

1. VAN GOGH MUSEUM (MUSEU DO VAN GOGH)
Sim, Van Gogh era holandês e não, você não quer nem saber como se pronuncia o nome dele em holandês (em geral os médicos recomendam gargarejo
depois de ouvir). O museu é imenso e, além de abrigar a maior coleção do
mundo de pinturas e desenhos do cara, tem também obras de amigos e uma
área de exposição temporária. O Museu está hospedado em outro museu bacana de Amsterdam o Hermitage, uma filial do famoso Hermitage de São Petersburgo, inaugurada com grande fanfarra em um lindo prédio de Amsterdam,
datado de 1662! Tem um belo jardim, uma coleção permanente muito bacana
e fica num ponto lindo da cidade, à beira do Amstel. E, no dia 25 de abril o Van
Gogh volta pro seu prédio, agora renovado!

2. ANNE FRANK HUIS (CASA DA ANNE FRANK)
Anne Frank era uma adolescente judia que morava em Amsterdam nos anos
1940. Logo depois dos nazistas invadiram a Holanda, chegou uma intimação
para a irmã de Anne ser deportada para um campo de concentração. Em vez
de obedecer, se esconderam num anexo atrás da empresa do pai. Viveram lá
8 pessoas por uns dois anos, em silêncio e total confinamento. Eventualmente
foram denunciados, presos e enviados pra campos de concentração. Todos morreram, menos o pai. Após a guerra, o pai voltou e descobriu um diário mantido
por Anne, que ele editou e publicou. O diário virou um best-seller e Anne uma
heroína holandesa.A casa onde a família ficou é uma das maiores atrações de
Amsterdam. Vá ver, mas é uma experiência que mexe com a gente.
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3. CANAL TOUR (PASSEIO DE BARCO PELOS CANAIS)
Canais de Amsterdam vistos por dentro: uma outra perspectiva da cidade
A Holanda tem longa tradição de lidar com a água, e suas cidades, algumas
mais, algumas menos, são tipicamente cortadas por canais, construídos desde
tempos medievais até hoje em dia. E Amsterdam é das mais. É completamente
recortada por canais, e um dos jeitos mais legais de conhecê-los é navegando
por eles. Existem diversas empresas que oferecem passeios de barcos. Os
barcos vão passeando, contando e apontando vários locais históricos e também interessantes da cidade. Os passeios duram cerca de uma hora, dependendo da empresa.

4. VOLDENPARK
Apesar da Holanda estar sempre brigando com o mar e com lagos nesse país
tão apertado, eles sempre reservam um espaço para parques e áreas verdes.
Amsterdam tem diversos parques muito bonitos, e o mais famoso deles é o Vondelpark. E ele é lindo. É muito legal passear a pé ou de bike pelo Vondelpark,
tomar um café lá dentro ou aproveitar o segundo dia de sol na sua visita (mas
você já pensou em jogar na loto ou resolveu já gastar todo seu estoque de sorte
em Amsterdam?) simplesmente deitando ao lado dos locais na grama. E tem
de tudo no Vondelpark, lagos com patinhos e fontes, gramados, flores, coreto,
cafés, pontes românticas, pessoas de várias nacionalidades, jardins de rosas e
pássaros. Enfim, dá pra você ficar passeando lá por um bom tempo.

5. RED LIGHT DISTRICT (BAIRRO DA LUZ VERMELHA)
Na Holanda a prostituição é legalizada e um fato completamente não-relacionado, os holandeses adoram janelas. Por toda parte você vê casas com
enormes janelas, então as meninas, procurando uma solução pra resolver o
conflito entre ficarem expostas ao maior número de interessados possível versus o clima miserável da Holanda, resolveram usar a paixão janelística a seu
favor. Elas alugam os quartinhos com enormes janelas e ficam lá dentro, no
quentinho e no seco, de roupas provocantes, como se estivesse em uma vitrine de loja. Em várias cidades da Holanda se formaram “distritos” ou “bairros”
onde se concentram, hã, as profissionais. Em Amsterdam o mais famoso é o
De Wallen que fica no centrão e é um bairro histórico muito bonito.

6. PASSEIO A PÉ PELO JORDAAN
Se o passeio de barco oferece um ângulo diferente da cidade e seus canais, o
melhor jeito pra vê-los da maneira tradicional é perdendo-se pelas ruazinhas do
Jordaan. Um bairro antigo, foi construído para abrigar os trabalhadores envolvidos na expansão da cidade através do cinturão de canais no século XVII. Por
séculos permaneceu como o bairro da classe trabalhadora, até que, nos anos
60 e 70 do século passado, foi tomado por artistas, estudantes e também profissionais liberais. Hoje é cheio de galerias de arte, bares e cafés antigos, e alguns
dos mais belos canais da cidade. Ande sem destino certo e sem pressa (você irá
se perder de qualquer maneira) e aprecie a atmosfera do lugar. Aproveite para
comer a melhor torta de maçã da cidade com um gostoso café na Winkel 43.

www . aprendizdeviajante . com

• @aprendizviajant • 29

7. ALBERT CUYPMARKT
A feira orgânica do Noordermarkt é legal, mas em termos de feira em Amsterdam é difícil bater o Albert Cuypmarkt. Rola de segunda a sábado há mais de
100 anos, e tem de tudo. De roupas a trava de bicicleta, de queijos tradicionais
(maravilhosos e mega baratos!) e vegetais frescos a camisetas e meias, o
mercado lota de turistas e locais, o que há de ser um bom sinal, os locais se
dignarem a enfrentar hordas de turistas pra comprar em um lugar. Os preços
são bons, a qualidade das comidas é ótima e é garantido que tenha algo que
te interesse. No muito mínimo, procure pelo carrinho de stroopwafels. Peça um
grande e quentinho pra comer na hora e leve um saquinho dos menores pra
casa. Você não vai se arrepender, juro.

8. HET MUSEUMPLEIN (A PRAÇA DOS MUSEUS)
A renovada praça dos museus (você sabia que “plein” quer dizer praça?) reúne o
Rijksmuseum, o Van Goghmuseum e o Stedelijkmuseum (de arte moderna).Todos são visitas imperdíveis, e a praça em si é legal, com amplo espaço pra jogar
bola, bundar, ver se está rolando algum show e aproveitar o espelho d’água (que
vira pista de patinação no inverno). Na ponta sul tem um supermercado (Albert
Heijn, qual mais?) e o Het Contertgebouw, uma belo concert hall construído no
século XIX. Fomos em uma apresentação de uma orquestra holandesa tocando
música brasileira. Foi sensacional. Perto da Museumplein você acha a Pieter
Cornelisz (PC) Hooftstraat, cheia de lojas de marcas de luxo famosas (Emporio
Armani, Chanel, por aí).

9. HET SPUI
Essa não tem plein no nome, mas é uma praça também. Cercada de livrarias,
sebos, cafés e com um prédio da Universidade de Amsterdam, ainda tem feira
de arte (aos domingos) e de livros usados (de sexta), foi lá que os famosos agitadores holandeses da contra cultura dos anos 60, os Provos, se reuniam para
muitos atos. E na Spui tem uma das entradas para o Begijnhof de Amsterdam.
Resumidamente, Beguinas eram ordens religiosas de mulheres que não haviam feito votos formais. Elas viviam em pequenas casas juntas. Begijnhof é o
“jardim das Beguinas” em holandês. Tente achar a entrada dele na Spui. Você
jura que é a porta de uma casa ou prédio, mas quando entra, sai no Begijnhof.
Apenas uma das surpresas desta cidade!

10. LEIDSEPLEIN E LEIDSESTRAAT
Tá, é mega hiper turístico. Mas até por isso você tem que ir. A Leidseplein concentra nas redondezas bares, casas de show, coffeeshops, ambulantes, artistas
de rua e o copo de cerveja mais caro da Holanda. No inverno tem pista de patinação e no verão cadeirinhas e mesinhas por toda parte. Depois que você achar
o jardim dos lagartos e a inscrição de alta sabedoria em latim (HOMO SAPIENS NON
URINAT IN VENTVM), você pode pegar um barco para fazer um tour pelos canais,
ou, então, subir a Leidsestraat, admirando as lojas, desviando dos trams que
passam a trinar sinetas para abrir caminho entre pessoas, bicicletas e turistas,
nesse caos em que todos tem seu espaço em uma cidade viva e que se reinventa constantemente, lembrando o passado sem se prender a ele.
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1O COISAS PRA FAZER EM

SEATTLE
TEXTO E FOTOS: LUCIANA MISURA

Seattle é uma cidade cosmopolita rodeada por uma das mais belas
paisagens dos EUA – entre a baía e as montanhas Cascades com
seus picos nevados e o majestoso Mount Rainier acima de todos
(um vulcão ainda ativo), rodeada por florestas de pinheiros altíssimos. Atrações não faltam: de ótimos museus a atividades ao ar
livre, Seattle e seus arredores têm muitas opções interessantes, o
que tornou a minha tarefa de escolher apenas 10 ainda mais difícil.
Mas vamos lá, essa é lista do que eu acho que vale mais a pena.

1. PIKE PLACE MARKET
O mercado centenário é um dos mais antigos dos EUA, fica em downtown e
é muito interessante explorar suas bancas de frutas, verduras, frutos do mar,
flores, e outros produtos diversos, que não se resumem a comida. O mercado
foi criado pra que os fazendeiros pudessem vender seus produtos diretamente
a população, e o mercado hoje tem mais de 200 vendedores, que aumentam
nos finais de semana com barraquinhas do lado de fora. Não deixe de ver os
caranguejos gigantes do Alaska na banca de frutos do mar mais famosa (eles
jogam os peixes de um pro outro, e jogam um peixe – de mentira – nos turistas
assistindo). Aproveite também para visitar a primeira loja do Starbucks que fica
em frente ao mercado.

2. SPACE NEEDLE
A torre símbolo de Seattle foi construída para a Exposição Mundial de 1962 e
desde então oferece vistas excelentes da cidade, da baía e das montanhas ao
redor. O observatório fica a 158 metros de altura, e um elevador panorâmico
leva todo mundo ao topo em menos de um minuto. Claro que isso tudo fica mais
bonito nos raros dias claros de sol, que pode ser que você não tenha a sorte de
experimentar. Nós demos sorte e na primeira visita pegamos um dia impecável
de céu azul, vimos a cidade com o Mt Rainier ao fundo, a baía, o Lake Union,
lindo! Tem um restaurante giratório lá em cima, então você pode escolher apreciar a vista enquanto janta (precisa fazer reserva). É chato estacionar nessa
área, então se puder, use o transporte público.
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3. SEATTLE MUSEUM OF FLIGHT
Museu pra quem se interessa por aviões, com uma grande variedade (mais de
150) e muito bem expostos. O salão principal tem aviões pendurados no teto
e mostra desde o avião criado pelos irmãos Wright a um Blackbird. As galerias
das duas Grandes Guerras são interessantes e o pátio externo tem vários
aviões comerciais, entre eles um Concorde e um Air Force 1 (que é o avião
que transporta o Presidente dos EUA, este foi usado por Kennedy, Nixon, até
Reagan), e você pode entrar e andar por dentro de ambos. Recentemente eles
receberam um Space Shuttle (de treinamento) da NASA, e vão permitir a entrada de um número limitado de pessoas por dia no shuttle. Os demais museus
do país que receberam os shuttles oficiais não permitem a entrada dentro dele.

4. BOEING FACTORY TOUR
A fábrica da Boeing em Everett é a maior do mundo e tem visitas guiadas, onde
você pode ver a produção das aeronaves, incluindo a linha de produção das aeronaves 747, 767, 777 e o mais novo 787 Dreamliner que depois de muita expectativa e festa no lançamento, foi retirado de circulação pelo que se sabe, temporariamente. A visita dura 90 minutos (apenas em inglês, fotos e vídeos são proibidos) e
você é conduzido pela fábrica onde pode ver os funcionários montando os aviões
nos quais você provavelmente já voou – e quem sabe – um dia vai voar, do início
da montagem até a pintura. Atenção: esse passeio tem várias restrições de idade
e mobilidade, então é bom dar uma olhada no site antes de ir.
FOTO: OSCAR RISCH

5. OLYMPIC SCULPTURE PARK
Esse parque na beira da Elliott Bay pertinho do Pike Place Market resgatou
uma área industrial e a transformou em uma área verde belíssima com 20
esculturas muito interessantes, que de bônus tem uma bela vista para o pôrdo-sol. Chegue no final do dia pra apreciar a mudança de luz, tirar fotos lindas
da paisagem com as esculturas e até da Space Needle, que pode ser vista do
parque também. Tem uma pequena praia rochosa que já recebeu a visita de
focas.

6. MOUNT RAINIER NATIONAL PARK
O vulcão que é a terceira montanha mais alta dos EUA e a 21ª montanha mais
alta do mundo merece ser visto de perto, em uma visita ao Mount Rainier National Park. A área do parque é linda, com sua floresta de pinheiros altíssimos,
cachoeiras (principalmente na primavera, quando a neve e o gelo começam a
derreter), rios, lagos e geleiras. Você pode ir de carro e apenas parar para tirar
fotos ou estacionar e andar por uma das muitas trilhas do parque. Nós visitamos
no final de maio e pegamos uns dias lindos de sol e temperaturas na faixa de 27
graus, foi uma delícia brincar na neve de short e camiseta com aquele cenário
maravilhoso ao redor.
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7. EMP & SCI-FI MUSEUM
O Experience Music Project é um museu de música e cultura pop, que tem
uma coleção enorme de memorabilia, principalmente de Jimi Hendrix, mas
não para por aí: também oferece workshops, seminários e outras atividades
para quem gosta de música. O prédio, projetado por Frank Gehry, é uma
atração a parte. O arquiteto famoso por seus prédios com formas estranhas
disse que se inspirou em uma guitarra quebrada para projetar o EMP. Ele
está localizado bem pertinho do Space Needle, então dá pra visitar os dois
de uma tacada só. Dividindo o espaço com o EMP, o Sci-Fi Museum e Hall of
Fame é pequenininho mas vale a visita se você é fã do gênero (nós gostamos!).

8. CHIHULY GARDEN AND GLASS MUSEUM
Esse é um museu novo, que nós ainda não visitamos; da última vez que fomos
à cidade ele estava quase pronto. Como gostamos muito do trabalho do escultor
Dale Chihuly (que nasceu em Tacoma, cidade pertinho de Seattle, e estudou na
Universidade de Washington em Seattle) e já vimos fotos fantásticas depois da
inauguração, não poderia deixar de incluí-lo nessa lista. Fica coladinho na Space
Needle, e é um museu e jardim de esculturas de vidro coloridíssimas. Grande
parte do trabalho do artista é inspirado pela natureza, se você não viu ainda, não
perca.
FOTO: OSCAR RISCH

9. PASSEIO DE BARCO EM ELLIOTT BAY
Seja em um dos barcos da tradicional Argosy Cruises ou em um dos ferries
do estado de Washington, não deixe de fazer um passeio pela baía e apreciar
a vista da cidade da água. Melhor ainda se for no finalzinho do dia, pra pegar
o pôr-do-sol e as luzes de Seattle se acendendo. Se for pegar o ferry, vá até
Bainbridge Island, que é bem pertinho (e os fãs da série Grey’s Anatomy vão
reconhecer a travessia). Existem centenas de ilhas em Puget Sound, e os ferries fazem a ligação com o continente, pra quem quiser explorar.

10. VER AS BALEIAS EM PUGET SOUND
Saindo da cidade de Anacortes, ao norte de Seattle, você pode pegar um barco ou fazer um tour de caiaque (tem coragem?) para ver as famílias de baleias Orcas que vivem em Puget Sound. São quase 100 baleias residentes, e os
barqueiros reconhecem as baleias e as famílias. Nós fizemos o passeio em maio
e já foi muito bacana, vimos várias baleias, mas eles disseram que no verão é
quando as baleias dão aqueles saltos que a gente vê em fotos e filmes por aí.

34 • Blog

para

Viagem • Aprendiz

de

Viajante

A GENTE SE ENCONTRA
EM SÃO PAULO!
PALESTRAS
White Paper: Melhores Práticas para Blogs de Viagem (The Best
23 DE ABRIL
18:30 AS 19:30 Practices in Travel Blogging White Paper)
Colaboração entre Blogueiros de Viagem e Organizações que
24 DE ABRIL
17:30 AS 18:30 Gerenciam Destinos (Travel Blogger & DMO Collaboration)

24 DE ABRIL
21:00

Oliver Gradwell

travel bloggers unite

TBU SOCIAL NETWORKING - Blogueiros e Trade
Venha socializar com os maiores players do turismo mundial

keith jenkins

iAmbassador & Velvet Escape

claudia saleh

Aprendiz de Viajante & RBBV

melvin boecher
Traveldudes

Viajante
aprendiz de

www . aprendizdeviajante . com

• @aprendizviajant • 35

SA K U R A

AS CEREJEIRAS NO JAPÃO
TEXTO E FOTOS: LUCIANA MISURA

U

ma das épocas mais bonitas
pra visitar o Japão é durante a
floração das cerejeiras. Elas
estão por toda parte, e mesmo
na super urbana Tóquio você encontra centenas de cerejeiras em parques públicos,
que ficam lotados de japoneses fazendo
piquenique embaixo das árvores, participando do hanami (apreciação das flores). A
nossa primeira viagem ao Japão foi marcada justamente pra essa época, porque
desde que comecei a pesquisar atrações
turísticas no Japão encontrei um monte de
fotos dos templos rodeados por cerejeiras
floridas e me encantei.

Os japoneses
lotam os parques
públicos para
fazer picnics e
participar do
hanami
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de abril – a floração acontece do final de
março a meados de abril, e o pico tradicionalmente ocorre no início de abril. As flores
duram uma ou duas semanas apenas,
e dependendo do clima (se o inverno foi
muito frio ou ameno) elas podem aparecer
antes ou depois. Fora que são muito delicadas, o vento ou chuva forte podem derrubar as flores das árvores mais depressa.
A mensagem recorrente nos fóruns online
era simples: não se espante se você não
conseguir ver nada. Não é difícil chegar
logo depois ou um pouco antes da floração.
Então nas semanas anteriores a nossa viagem eu fiquei monitorando a previsão da
floração, que é atualizada constantemente
no site japan-guide.com e para a nossa
felicidade bateu direitinho com as nossas
datas!

Tóquio
Na época eu tinha alguns colegas de trabalho
japoneses, que foram logo me falando seus lugares
favoritos para ver as cerejeiras em flor: Chidorigafuchi, a margem direita do fosso do Palácio Imperial em Tóquio foi mencionada muitas vezes, e realmente é espetacular. Dentro do parque Kitanomaru
tem aluguel de barcos a remo pra quem quiser ver
as cerejeiras da água e iluminação noturna das árvores.
As cerejeiras no Parque Ueno também são lindíssimas, e o parque fica lotado – uma festa popular, com
barraquinhas de comida e bebida, diversões para as
crianças e todo mundo tirando fotos. É quase impossível achar um lugar pra fazer picnic! Tem 1.000
árvores e costuma ser um dos primeiros locais na
cidade a ver as flores abrindo.
O Shinjuku-Gyoen, que é um parque lindo em Shinjuku (você paga pra entrar) também fica espetacular
com suas cerejeiras e jardins floridos, são mais de
1.000 cerejeiras de diferentes tipos – e é a melhor
chance pra quem chega no final da floração, já que
eles tem espécies que abrem suas flores depois
da maioria. Porque é um parque pago, não fica tão
cheio quanto Ueno por exemplo.
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Quioto
O templo Heian tem um jardim tradicional (pago a parte) lindíssimo, cheio de cerejeiras de vários tipos, com destaque para as
cerejeiras-choronas (os galhos se curvam até o chão, com flores
cor-de-rosa). Lagos, pedras, uma ponte coberta, o cenário é imperdível. Essas cerejeiras florescem alguns dias após as outras
mais comuns, então se você está chegando no final da floração,
vá logo pra lá.

Parque Maruyama é um dos lugares mais populares para ver
as cerejeiras, e fica super cheio. Barraquinhas de comida e bebida, muita gente fazendo piquenique, achei que tem cerejeiras de menos para gente demais; mas a cerejeira símbolo do
parque é mesmo muito bonita. Se não estiver superlotado vale
a visita.
O templo Chioin fica do ladinho do parque Maruyama, e tem
um jardim logo na entrada com belas cerejeiras, vale passar por
ali a caminho do parque.
O Castelo Nijo é um ótimo lugar para ver as cerejeiras em flor,
de dia e principalmente, de noite! A iluminação especial é fantástica, as cerejeiras viram uma nuvem de flores no
escuro. Vale muito a pena!
O templo mais antigo de Quioto, o Kyomizu-Dera também fica muito bonito com as cerejeiras floridas. Evite ir
aos finais de semana, porque fica muito cheio, e com as cerejeiras floridas, pior ainda.
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Himeji
O Castelo samurai de
Himeji tem dezenas de
cerejeiras nos jardins, externos e internos, é uma
visão e tanto. Infelizmente
estava chovendo no dia
que nós visitamos o castelo, então o visual não foi
o melhor possível.

Nara
O templo Todaiji tem algumas cerejeiras nos
jardins, mas as mais bonitas ficam dentro do
Parque Nara, no caminho para os seus subtemplos, Nigatsu-do e Sangatsu-do. São 1.700
cerejeiras no parque, mas são poucos os pontos de concentração das árvores, esse é um
deles.
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CHERRY
BLOSSOMS

AS CEREJEIRAS EM WASHINGTON DC

O

Cherry Blossoms Festival ou Festival de
Cerejeiras acontece todos os anos entre
Março e Abril em Washington DC e celebra a amizade entre o Japão e os Estados Unidos. Tudo começou em 1912, quando o prefeito de Tóquio no Japão enviou 3000 mudas para a
cidade de Washington DC que foram plantadas no
Tidal Basin. Hoje são mais de 5 mil árvores espalhadas pela cidade, o que torna a primavera uma das
épocas mais lindas pra visitar a cidade.
Em 2013 o Festival acontece entre os dias 20 de Março
e 14 de Abril e a previsão para o pico da florada, que
é quando a maior parte das árvores vai estar florida
é entre 26 e 30 de março(revisaram para de 4 a 6 de
abril). É lógico que a grande atração fica por conta das
flores, mas esta é uma excelente época para visitar
também os monumentos de DC e aproveitar os mais
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de 1000 eventos paralelos que acontecem na cidade.
Como a concentração de árvores fica no Tidal Basin,
é lá também onde se concentram o maior número de
pessoas, portanto se você não quiser enfrentar as multidões, vá bem cedinho de manhã ou no fim da tarde.
Comece pelo Washington Monument e vá rodando
o lago no sentido horário, passando pelo Jefferson
Memorial, FDR Memorial e Martin Luther King Jr.
Memorial e termine na Tulip Library, um jardim de tulipas bem em frente ao Washington Monument. A volta
completa pode ser feita em pouco mais de meia hora,
mas vá com calma e tire muitas fotos.
Uma sugestão é trazer uma mochila com comidinhas
e uma canga ou toalha e se juntar as milhares de pessoas fazendo piquenique embaixo das árvores.

informações úteis
Como explorar a área do Tidal Basin?
A PÉ:
Utilize o Metrô para chegar ao National Mall e
caminhe até o Tidal Basin. As estações de Metrô
mais próximas são: Smithsonian e L’Enfant Plaza.
Mas são também as mais lotadas. Outras opções
são as estações: Federal Triangle, Archives Navy
Memorial e Foggy Bottom-GWU, que são um pouco
mais longe, porém mais vazias.
DE BICICLETA:
DC é super amigável para bicicletas com várias
trilhas pela cidade. É possível alugar bicicletas em
vários pontos da cidade e durante os fins de semana, serão instalados racks para quem tem cadeado
poder deixar a bicicleta no estacionamento do Jefferson Memorial entre a Independence Avenue e a
15th Street, SW que ficam bem perto do Tidal Basin.
DE CARRO:
É possível estacionar no East Potomac Park e
pegar um shuttle gratuito que te deixa no Tidal Basin e sai do Hains Point Park (900 Ohio Drive SW)
ou em garagens em DC, que custam de US$15.00
a US$30.00 por dia. Há estacionamentos pela rua,
que te permitem o máximo de 2 horas e eles normalmente enchem cedo.
Atenção: A área do Tidal Basin tem opções limitadas de alimentação. Lembre-se de trazer algo na
mochila ou comer antes de vir pra cá. Até para conseguir comprar água em dias de muito movimento
é complicado.
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Epcot International
Flower & Garden Festival
FOTOS: DIVULGAÇÃO DISNEY
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O festival de flores no Epcot Center em Orlando que este ano comemora seu 20o aniversário, acontece de 6 de Março a 19 de Maio de 2013 e já está incluído no preço do ingresso do parque. De novidades em 2013, uma área com
cenários e brinquedos do filme “Oz: Mágico e Poderoso” e uma cena com os personagens mais famosos na entrada:
Mickey, Pateta (Goofy), Minie, Pluto, Pato Donald e Margarida (Daisy). A noite os jardins de Future World e World
Showcase ficarão iluminados e os restaurantes dos países no World Showcase também prepararam menus especiais
para celebrar a primavera como o “Frushi”, feito com arroz de coco e frutas frescas.
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ANDREW MCCARTHY
TEXTO E FOTOS: CLAUDIA BEATRIZ SALEH

P

ela fila quase que exclusivamente de
mulheres para pegar autógrafos dá pra
perceber que o charme dos anos 80 ainda
faz efeito. Ele posa pra fotos e assina
os livros com o mesmo sorriso que cativou milhares
em seus filmes. Mais conhecido por sua atuação nos
filminhos de sessão da tarde “Manequim”, “A Garota
de Rosa Shock” e “O primeiro ano do resto de nossas
vidas” ou nas séries “White Colar” e “Gossip Girl” que
ele também dirigiu alguns episódios, a essa altura você
deve estar se perguntando: O que um ator de hollywood está fazendo numa entrevista pra uma revista de
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viagem? Eu explico.
Apesar de ter feito parte do “Brat Pack” nos anos
80 com outros queridinhos como Rob Lowe, James
Spader, Demi Moore e Emilio Stevez, Andrew McCarthy
é mais conhecido atualmente por seus trabalhos como
editor e escritor para a revista National Geographic
Traveler. Ele também escreve para outras publicações
como New York Times, The Atlantic, The Wall Street
Journal, Travel +Leisure e se você ainda tem alguma
dúvida que ele é muito bom no que faz, em 2010 foi
escolhido “Jornalista do Ano” pela “Society of American
Travel Writers” e ganhou o “Grand Award” em 2011 na

“American Travel Journalists Association”.
Em Setembro de 2012 ele lançou o livro “The Longest
Way Home” que ainda não tem tradução para Português,
uma mistura de livro de memórias com diário de viagem
que conta um pouco da sua busca por “coragem para
sossegar” e casar com sua noiva e mãe de sua filha
Eu conversei com Andrew McCarthy em Nova York
durante o NY Times Travel Show, onde ele se apresentou para um auditório cheio de viajantes ávidos por suas
histórias, seguido de um evento de autógrafos no seu
novo livro.
Andrew contou sobre seu “aha moment” quando ele
decidiu depois de comprar um livro, fazer o caminho de
Santiago e como ele não parou mais de viajar, encarando
seus medos, o que ele considera um dos fatores que
mais previnem as pessoas de viajar.

Amazonas. Eu não falava a lingua, não tinha lugar pra
dormir, o barco estava lotado, não era um passeio digamos, turístico e fiquei pensando: o que eu ia fazer lá? O
medo tomou conta de mim... mas resolvi comprar uma
rede e a passagem no barco era muito barata, então eu
me convenci que era só entrar no barco e dar uma olhada. Quando vi, já estava navegando e tive uma experiência fascinante, interagindo com as pessoas e dividindo
banana desidratada porque minha comida acabou.
Eu vi que você levou o seu filho mais velho ao
deserto do Saara, como foi a experiência? Onde você
gostaria de levar seus filhos no Brasil?
Andrew: Viajar com as crianças é sempre uma aventura
e a viagem com meu filho pro Sahara foi incrível. Eu
gostaria de levá-los a Canoa Quebrada, um dos meus
lugares favoritos no Brasil.

Quais foram as suas melhores experiências de viagem? Algum lugar favorito?
Andrew: Dificil falar de lugares favoritos ou melhores
experiências porque tem muito a ver com meu estado de
espírito, se eu comi ou não, se estou com sono. Já tive
experiências totalmente diferentes no mesmo lugar, o
que comprova que não tem nada a ver com o lugar, mas
como eu estou no dia.
Que lugares estão na sua lista de viagem?
Andrew: Burma, quero ir logo antes que o Mc Donald’s
chegue lá e também quero ir para a Ilha de Páscoa que
é um dos lugares que sempre quis visitar mas ainda não
consegui.

Na estrada eu sou forçado a
confiar nos meus instintos,
na bondade de estranhos
e de certa maneira isso
me mostra quem eu sou,
já que realçam as minhas
motivações e meus medos. ”

E eu não podia deixar de perguntar o Brasil. Que
lugares você conhece por lá?
Andrew - Eu conheço o Rio, Manaus, parte do Nordeste.
Gosto muito do Ceará. Fui pra lá filmar uma vez e adorei.
Me conte um pouco das suas experiências memoráveis no Brasil.
Andrew - Provavelmente uma das mais memoráveis foi
em Manaus... eu não estava preparado para todo o caos
no porto e quis desistir de uma viagem de barco pelo

Siga-o no Twitter: @AndreMcCarthy
O livro “The Longest Way Home” está disponível na Amazon.com
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FOTÓGRAFO: DE ROSEMONT, MOEAVA(MR.)

ESPECIAL
ROMANCE
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Em pesquisa na nossa página no
FB, 55% dos leitores escolheram o
Tahiti e mais especificamente Bora
Bora (nas fotos o Four Seasons Bora
Bora) como destino dos sonhos para
Romance e Lua de Mel.

FOTÓGRAFO: JOHN SINAL

S

ou das que acreditam que a companhia pode fazer qualquer lugar ficar
mais romântico e que em qualquer cidade do mundo se pode viver momentos de romance. Mas tem lugares que não tem jeito não é mesmo?
Parece que tem romance escrito na plaquinha de entrada. Pois fizemos
nesta edição uma seleção de destinos espalhados pelos quatro cantos do mundo
para quem está querendo idéias para uma viagem romântica a dois ou de Lua de
Mel. A coletânea especial tem sugestões super românticas pra quem gosta de cidade, praia e até quem gosta de aventura. Então um brinde ao amor e aproveitem
as próximas páginas para se inspirar e planejar!
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Viagem+Romance=

Paris
TEXTO : HELOISA RIGHETTO

Não dá pra falar de viagem e romance sem pelo menos pensar em Paris. Porque a
cidade é considerada um dos destinos dos apaixonados pode ser um mistério, mas
que ela se encaixa na fama perfeitamente, não há como negar.
Mas não é preciso estar com alguém para apreciar a atmosfera romântica que
envolve as ruas parisienses. Curtir a cidade, seja visitando seus ícones ou tomando
vários cafés (com croissant) observando a vida passar, é algo romântico por si só,
e desperta uma sensação calorosa, que instantaneamente nos faz sentir melhor.
Como se o mundo pudesse acabar, mas tudo cotinuaria bem em Paris.
Convoquei duas amigas que conhecem a cidade muito bem, e perguntei pra elas :
que lugares de Paris lembra romance pra vocês? As respostas são um verdadeiro
roteiro entregue de mãos beijadas por duas apaixonadas….por Paris!
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Renata Inforzato, jornalista (e dona do blog Direto de Paris),
mora em Paris há 3 anos: “Paris é uma das cidades mais
românticas do mundo, ao lado de Veneza, em minha
opinião. Mas, esse rótulo de romantismo muitas vezes
acaba afastando pessoas que, no momento, não têm
alguém para dividir as alças da mala. “Ah, vou me sentir
muito sozinha lá...”, “Mas é destino para casal...”. Nada
disso, nada mais falso.

a mochila, entramos no trem e fomos. E quando chegamos na cidade, em vez de procurar um albergue, o que
fizemos? Pegamos o metrô e descemos ali, na estação
Trocadero. Quando vi a Torre, não me contive: chorei,
chorei, chorei até embaçar a lente de contato. Depois fui
no orelhão (ainda tinha vários), liguei para a minha casa
a cobrar e disse: “Mãe, tô em Paris”.

O romantismo de uma viagem está dentro de cada
viajante: no momento em que ele se abre para aquilo
que o lugar tem a oferecer, quando a alma da cidade
toca bem fundo a sua própria alma de viajante. E foi o
que aconteceu comigo e com Paris.
Em meus quase três anos na Cidade Luz, estive a maior
parte das vezes sozinha. E nesse tempo todo, minha
relação com ela passou do encantamento da paixão à
serenidade do amor. Já conheço todos os seus defeitos,
me irrito com eles às vezes, mas aprendi a aceitá-los.
Quem nunca se irritou com alguma mania da pessoa
amada e depois não achou lindo? Paris me toca fundo
na alma, extrai o melhor de mim (embora esse melhor
precise melhorar muito) e me sinto completa perto dela. É
essa Paris que quero agora dividir com vocês.

Jardim de Luxemburgo Cinco anos depois, tinha

resolvido que vinha viver aqui. Mas queria fazer um teste,
ver se iria aguentar, me acostumar, essas coisas. Então,
acabei comprando a passagem e vim passar o réveillon
2009/2010. Tava um frio de lascar, mas para mim tudo
era lindo. O hotel ficava no Quartier Latin, um pouco
abaixo do jardim. E, mesmo com aquele inverno todo,
com neve e tudo, era no Luxemburgo que ia passear e
me apresentar melhor para a cidade em que ia morar dali
a somente quatro meses. Até hoje é ali que vou quando
preciso pensar, carregar as baterias ou antes de visitar as
livrarias que ficam no bairro, me preparando psicologicamente para estourar meu orçamento....

Nogent-sur-Marne
Trocadero com a visão da Torre

É um dos
lugares mais batidos, aonde todos os turistas vão, mas
foi ali que vi Paris pela primeira vez. Em 2005, estava em
Colônia, na Alemanha, em um evento. Teria dois dias de
folga e pensei em ficar por ali mesmo passeando. Apesar
de sempre ter gostado da cultura e história francesas,
não havia pensado em ir a Paris. Até que o grupo de
amigos, que tinha conhecido ali no evento, disse: “que tal
a gente pegar o trem e ir ou para Berlim ou para Paris?”.
No meu cérebro já piscou a palavra aventura e não pensei duas vezes em falar: “Tô dentro”. Entramos lá na loja
que vendia passagens e Paris era mais perto. Pegamos

(e as margens do rio Marne)
Nogent é a cidadezinha onde eu moro. Apesar de não
ser exatamente em Paris “intramuros” fica apenas a
cinco quilômetros de distância. É mais perto do que São
Bernardo e São Paulo, Rio e Niterói. E o lugar é lindo.
Até hoje, quando vou abrir a janela da sala ou dou uma
espiada pela da cozinha, me encanto com a paisagem.
Aqui atrás de casa há um pequeno porto, com barcos de
particulares, restaurante e barcos que oferecem passeios
de uma hora pelo rio Marne, - como os passeios no Sena
que tem em Paris – da primavera ao outono. É muito legal fazer esse passeio, pois você passa por áreas lindas
e onde a natureza é muito presente. É difícil acreditar
que estamos em plena região parisiense, tamanho o
sossego. Parece o campo. As margens do rio são bem
arrumadinhas e é muito gostoso andar por elas, sentar e
ficar vendo os barcos e patos passarem.”
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Elisabeth Felix, arquiteta, já morou nos arredores de Paris e
hoje vive em Lyon (e faz várias visitas a Paris durante o
ano).

Canal St. Martin O local “branché” como diria os

parisienses. Meio “bobo”, meio hippie, meio rico, meio
pobre, enfim, a gente acha de tudo um pouco! Meu chéri
adora os bares de lá, eu adoro o restaurante de lá –
vale a pena ir no “Marcel” quem quiser testar – fica em
Comptoir Général, 80 quai de Jemmapes. Super vale a
pena! Eu acho o local lindo: no meio daquela Paris toda,
cheia de prédios antigos, charmosos, urbanos, tem um
canal com uma eclusa! É simplesmente sensacional! Eu
aconselho ficar perto de uma das ruas-pontes só pra ver
o processo: o movimento de esvaziamento da eclusa,
da rua girar (literalmente), do barco passar, da rua voltar
para o seu lugar, bref, é um evento para não perder se
estiver por perto!

Bois de Vincennes Outro lugar especial pra mim

Centre Georges Pompidou ou oficialmente

“Centre Nacional d’Art et de Culture Georges-Pompidou”.
É meu número 1 de não importa a época do ano, local,
humor, animação. Pra mim não precisa ter motivos pra
ir. Basta ir. É o Beauborg (outro nome para o mesmo).
Fui apresentada ainda na faculdade de arquitetura e me
apaixonei pelo prédio estranho e diferente inserido numa
malha urbana tão antiga, quase medieval. O destoante,
o diferente, o estrangeiro. Adoro as exposições de lá
– sempre incríveis e bem feitas -, seu acervo permanente, a livraria (deixem os cartões de crédito em casa),
o prédio, tudo. A esplanada em frente é um verdadeiro
encontro de todo tipo de gente. É incrível na primavera
e no verão. Nunca tive oportunidade de ir, mas o prédio
também possui uma biblioteca e um cinema. Ir lá é me
lembrar da minha época de faculdade, das aulas de
história, dos dias bonitos em Paris, de estar EM Paris, me
faz tão bem visitar o Beauborg!

Musée Rodin sou de Salvador e lá tem uma “filial”

do Rodin, com algumas (poucas) obras da “sede”, mais
um anexo com obras contemporâneas (o prédio obra dos
arquitetos Marcelo Ferraz e Francisco Fanucci). Sempre
gostei de lá, um local agradável para passear. Demorei
pra conhecer o museu “sede” em Paris, mas quando
conheci, foi paixão a primeira vista! O local, as obras, a
disposição delas, o contexto espacial, a história de tudo
– como tudo é tão bem encaixado com as épocas e as
obras -, enfim, é um dos locais que amo de coração. Eu
tive sorte de ir alguns dias não muito cheios e tranquilos
pra se passear, mas já tentei ir outras vezes e acabei
desistindo pela quantidade de pessoas na fila (nem quis
saber como seria dentro). O ideal é ir pra lá sem compromisso, sem pressa, pra puder aproveitar bem o local e
toda sua beleza.
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também é o Bois de Vincennes: local onde eu conheci
grandes amigas brasileiras num super piquenique! A floresta de Vincennes (acho que essa seria a tradução em
português) é um local lindo e em épocas mais quentes
(primavera-verão) vive cheio de gente, de atividades, um
movimento só! Conheci na primeira vez que fui à Paris
por conta de um dos aquários locais (fofinho, mas nada
excitante). A floresta vale muito mais o passeio.”

Como Chegar
Trocadéro > Estação Trocadéro nas linhas
6 e 9 do metrô
Jardim de Luxemburgo > Estação RER B
Luxembourg
Nogent-sur-Marne > Estação RER A Nogent-sur-Marne
Centre Georges Pompidou > Estações
Rambuteau (linha 11) ou Les Halles (linha 4)
de metrô ou RER: Châtelet Les Halles
Musée Rodin > Estação Varennes (linha 13)
do metrô ou RER Invalides
Canal St Martin > Estações Quai de la
Rapée (linha 5) ou Bastille (linhas 1, 5 ou 8)
do metrô
Bois de Vincennes > várias, duas interessantes são Porte Dorée na linha 8 ou Château de Vincennes na linha 1 do metrô

A Notre Dame fica assim na primavera,
canteiros cheios de tulipas e outras flores
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HORAS
DE
8
4
ROMANCE EM
NOVA YORK
TEXTO E FOTOS: CLAUDIA BEATRIZ SALEH

A

h Nova York… como não se apaixonar? Para quem procura programinhas
românticos na cidade, não há como se desapontar. Apesar de cosmopolita e
do ritmo intenso, Nova York tem cantinhos e segredinhos para agradar todos
os tipos de casais apaixonados. Seja para comemorar uma data especial, lua
de mel, ou mesmo apenas celebrar o amor, a grande maçã é o lugar ideal. Na
nossa última escapadinha romântica, escolhemos Nova York, porque já fazia um tempão
que não íamos a cidade só nós dois, pra curtir programas sem as crianças. Adoramos bons
hotéis, comer bem, arte e cultura e tudo isso a gente encontra em Nova York.
De programação gratuita a uma estadia de luxo, de piquenique no parque a jantar num
restaurante sofisticado, as atividades nesse roteiro de 48 horas de Romance em Nova York
têm opções e podem ser alteradas de acordo com o seu estilo.

Vista de Lower Manhattan do
Barco da Circle Line.
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Antes de ir:
O que não faltam são filmes que
têm Nova York como cenário.
Romance, comédia, drama, com
certeza você vai certamente encontrar um que você goste. Uma
seleção água com açúcar pra
te deixar no climinha romântico:
New York I love You, Happy New
Year, Valentine’s Day, Outono
em Nova York(com uma pitada
de drama) . Aqui neste post tem
uma lista de filmes e livros se
você quiser inspiração para uma
viagem a Nova York.
Faça reserva em um restaurante
bem romântico durante a sua
estadia. Os melhores restaurantes em Nova York vão exigir
planejamento com antecedência, principalmente se for fim

de semana ou perto de alguma
data especial. O Open Table
é o meio mais comum de se
fazer reserva em restaurantes
aqui nos Estados Unidos. Mas
fiquem atentos, que alguns restaurantes pedem confirmação
por telefone no dia.
Escolha um hotel interessante,
com uma vista legal, ou que seja
histórico, ou perto de alguma
atração, mas que ofereça bastante conforto tem chances de
impactar no resultado da sua
viagem romântica. Nova York
tem vários hotels maravilhosos
que podem servir de cenário
inesquecível para um fim de
semana romântico, dos boutique
aos luxuosos, o difícil mesmo
é escolher em qual se hospedar. Veja as dicas de hotéis no
quadro ao lado.

HOTÉIS QUE JÁ NOS
HOSPEDAMOS EM NOVA
YORK E ADORAMOS:
RITZ-CARLTON EM CENTRAL
PARK SOUTH – perfeito no
quesito romance a começar pela
localização em frente ao Central
Park. Imagina ter o Central Park
ali, só atravessar a rua. O luxo
tradicional do Ritz-Carlton está
presente na decoração e uma dica:
o clube lounge tem sobremesas
fenomenais além de champagne o
dia todo.
THE BENJAMIN EM MIDTOWN
EAST – A suíte com sala, cozinha
e quartos separados são praticamente um apartamento. Super espaçoso e numa região fora do eixo
turístico, foi uma bela surpresa em
Manhattan.
RITZ-CARLTON NO BATTERY
PARK – Moderno, com vistas
maravilhosas para a estátua da
liberdade.
ST GILES – The Court em Midtown East tem suites enormes com
saleta em Midtown East.
ANDAZ EM WALL STREET - Ele
faz mais a linha moderna, fica em
Downtown, e a suíte e banheira
maravilhosa pedem também uma
companhia romântica.
Para quem quer ficar em Times
Square, há vários hotéis na área
que te deixam do ladinho das
atrações turísticas como Times
Square, Broadway e dá pra ir andando pra várias outras atrações.
Esses são os que já nos hospedamos nessa área e recomendamos:
SHERATON TIMES SQUARE
MILLENIUM BROADWAY
W TIMES SQUARE
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Dia 1

ROOFTOP BARS
(BARES NO TERRAÇO)

16:30 – Chegada em Manhattan e a
pedida é ir direto ao hotel para deixar a mala, pois o checkin na maior
parte dos hotéis em NY acontece
entre três e quatro da tarde.
19:00 – Hora de um jantarzinho
romântico. Nosso escolhido foi o
restaurante L’Absinthe (227 East
67th Street) , do chef Jean-Michel
Bergougnoux.

RESTAURANTES
ROMÂNTICOS
ONE IF BY LAND, TWO IF BY
SEA – considerado um dos
restaurantes mais românticos de
NY, tem um menu com 3 courses
e preço fixo de US$80.00 por
pessoa.
Endereço: 17 Barrow St, New
York.
BALTAZAR – reservas são altamente recomendadas.
Endereço: 80 Spring St, New
York.

TERRACE NO YOTEL – O
Lounge do Yotel, tem o maior bar
no terraço de NY.
Endereço: 570 10th Avenue

21:30 – Uma caminhada pelas
ruas de Manhattan à noite é um
passeio imperdível na cidade
que nunca dorme. No Midtown
East, as ruas estão mais calmas
a esta hora, mas na região da 5a
avenida com a 50th, onde fica o
Rockeffeler Center e na 7a avenida, na região de Times Square
tem sempre movimento. Se a
intenção é ver uma cena menos
turística, pegue um táxi ou mesmo o metrô e parta para a região
de bares de Greenwich Village
ou Chelsea. No verão, uma ótima
pedida são os “rooftop bars”, ou
bares no terraço. A cidade que
nunca dorme com certeza vai ter
algum programinha para o fim de
noite que te agrade.

SKY ROOM – Localizado no
topo do Marriot em Times Square
Endereço: 330 W 40th St entre 8th
e 9th Ave
HUDSON TERRACE - Um dos
mais famosinhos.
Endereço: 621 W 46th St entre
11th e 12th Ave
TOP OF THE STRAND - Com
vista para o Empire State
Endereço: 33 W 37th St entre a
5th e 6th Ave
THE PRESS LOUNGE - Bar mais
upscale, vista-se apropriadamente.
Endereço: 653 11th Ave entre a
47th e 48th Sts
PLUNGE – No Meatpacking
District, mais tranquilo durante a
semana
Endereço: Hotel Gansevoort, 18
9th Ave na 13th St

COGNAC – virou meu queridinho
na cidade. Francês, comandado pelo chef Florian V. Hugo,
além de recomendar para café
da manhã, almoço e jantar.
Endereço: 1740 Broadway (Esquina da of W 55th Street).
SERAFINA – Italiano bacaninha
e acessível. Tem em várias
localizações em Manhattan.
Endereço: 210 West 55th St.
RIVER CAFÉ – Na beira do Rio
Hudson no Brooklyn, com vistas
espetaculares de Manhattan. O
restaurante é super formal e requer blazers/terno para homens
depois das 5 da tarde.
Endereço: One Water St, Brooklyn.
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Vista do Central Park do topo do
Top of the Rock

Dia 2
Não há razão para acordar muito cedo. Acorde preguiçosamente com
seu amor para curtir um dia bem romântico em Nova York.
9:30 – Café da Manhã- Em Nova York, bagels são uma instituição
e há também Starbucks por toda parte, mas ele não tem nada de
romântico. Há centenas de lugarzinhos na cidade para tomar um
bom café da manhã, com bagels, tostados ou não, com o seu cream
cheese e geléia. Se quiser um cafézinho com estilo brasileiro, não deixe de
visitar O Café. Se quer um café com Design, a Helô indicou o Café D’Espresso.
Eu
adoro croissants e suco feito na hora, coisa rara de se encontrar por aqui, mas no
café da
manhã do Brasserie Cognac ou Serafina, que são do mesmo grupo tem os dois, além do tradicional café e outras
coisinhas deliciosas, são também uma opção bem romântica. Se você quiser o mesmo café mas num ambiente
mais informal, o Cognac tem uma Boulangerie do lado do restaurante e mesinhas na calçada.

11:30 – Circle line – Um passeio
recomendadíssimo em Manhattan, o
cruzeiro pelo Rio Hudson tem várias
modalidades; O círculo completo
que leva três horas, meio-circulo que
leva 2 horas e ida e volta a Estátua
da Liberdade que leva 1 hora e 15
minutos. Ha uma opção também de
cruzeiro no pôr do sol, que é puro
romance, mas como ele sai as 7 da
noite e já tínhamos programado o espetáculo da Broadway para este dia,
resolvemos fazer o primeiro passeio
que sai as 11:30. O passeio custa
R$33.00 se for comprado individualmente. Para quem vem a cidade e
quer visitar outras atrações, uma boa
dica é adquirir o “City Pass”.

Brooklyn Bridge vista do barco

13:45 – High Line Park – Algumas
das coisas mais interessantes em
Nova York são gratuitas, e o parque
sobre trilhos, inaugurado em 2010, é
uma delas. Se as temperaturas estiverem amenas, as pessoas sentam
nos banquinhos ou na grama. Quem
trabalha por perto traz o almoço e é
um lugar inusitado para um piquenique. Há uma área gramada na
altura da 23rd street que é a rua em
Chelsea que tem a Eataly.
Uma opção é inverter este passeio e
ir a Eataly primeiro se você já estiver
com fome ou quiser trazer as comidinhas pra aproveitar o High Line
Park como um New Yorker.

Highline Park

14:00 – Eataly - Eu adoro a Eataly,
que é uma experiência italiana na
23rd com a 5a avenida. Em quase
todas as minhas visitas a cidade, eu
dou uma passadinha pra mostrar a
alguém diferente. Dessa vez levei
o marido, que ainda não conhecia
e adorou. De novidades desde a
minha última visita, tem um novo
restaurante e aulas de culinária. E os
doces, minha parte predileta, continuam maravilhosos. Experimentamos
o Canoli de casca de laranja, cujo
nome original é Orange Peel Canoli e
o Babá Limoncello. D-i-v-i-n-o-s. Uma
outra opção é fazer suas comprinhas
aqui e atravessar a rua e fazer um
piquenique no Madison Square Park.

Baba Limoncelo no Eataly
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Rosa deixada no 9/11 Memorial

Show na Broadway

16:45 – 9/11 Memorial - Tudo bem, esse não é assim um
programa romântico, mas nós dois queríamos muito visitar o
Memorial. Quer saber mais detalhes de como visitar o memorial? Veja o post Visitando o 9/11 Memorial em Nova York.
Outras opções: Se deseja um outro programa no lugar desse,
recomendo um passeio pelas ruas do Soho, Greenwich Village. Você pode também passar mais tempo no Madison
Square Park ou voltar para o hotel mais cedo e marcar um
jantar ou um drink antes do show na Broadway. Para o drink
antes da Broadway recomendo o The Lambs Club, fica pertinho da Broadway e tem uma seleção deliciosa de drinks e de
comidinhas.
20:00 - Show na Broadway. Há várias opções românticas na
Broadway. O tradicional “Phantom of the Opera” é um dos nossos favoritos e apela pro lado romântico mais dramático. Mas
nosso escolhido da vez foi “Spider Man - Turn off the Dark“.
Pós – Broadway - Escolha um dos bares com terraço, ou volte
para o hotel para o curtir o quarto com seu amor.
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5 SHOWS NA BROADWAY
Phantom of the Opera
Ghost – The Musical
Mamma Mia
Spider Man - Turn off the Dark
Once

Dia 3
10:00 – Café da Manhã / Brunch - No fim de semana a
pedida em Nova York é tomar um brunch e o Asiate no
hotel Mandarin Oriental, além do menu delicioso, tem
também uma vista espetacular da cidade..
12:30 – Museu de Arte Moderna - O Museu é imperdível
e se enquanto estiver lá bater a fome, o Modern é uma
opção de almoço ali mesmo. O restaurante é uma opção
mais formal, mas o bar tem comidinhas mais leves.
Outro Museu que fica na mesma área e é um ótimo
programa para a manhã é o Metropolitan Museum ou
Met. Se quiser um museu diferente e surpreendente,
escolha o Museu of Moving Image, este fica mais longe,
no Queens, mas vale a viagem.
14:30 – Top of the Rock - Já tinham me dito antes que
essa era a melhor vista de Manhattan e eu não tinha

acreditado e finalmente fui conferir. A razão pela qual
dizem que esta é a melhor é porque além da vista para
o Central Park em um dos lados, dá pra ver o Empire
State e a Freedom Tower ou One WTC que está sendo
construída do outro lado. Essa área do Rockfeller Center é bem turística, mas eu adoro a vista pra estátua de
Prometheus e a fonte. No verão, a área abriga um bar e
restaurante e no inverno, a pista de patinação.
16:00 – Grand Central Station – Pra fechar as 48 horas
de romance na cidade, faça uma visita a Grand Central
Station. Sempre linda e majestosa, tem sempre ótimas
opções de almoço rápido e até um restaurante mais interessante se você gosta de Ostras: o Oyster. Mas a minha
passada por lá, além de admirar a arquitetura é quase
sempre para ir na praça de alimentação que tem uma
lojinha super conveniente da Magnolia Bakery. É, não
dá pra vir a Nova York sem provar o pudim de banana e
dividir um cupcake com o seu amor.

Quer mais dicas de Nova York? Temos uma página especial no blog separada por tópicos com tudo
o que você precisa saber para planejar uma viagem sem sustos, descobrir o melhor lugar para fazer
comprinhas na cidade e ler reviews completos de hotéis e restaurantes na cidade!
http://www.aprendizdeviajante.com/index.php/NewYork
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Cruzeiro na Seven Seas Lagoon durante o
show de fogos Wishes no Magic Kingdom
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A Disney
é só Amor...
TEXTO: CLAUDIA SALEH | FOTOS: CLAUDIA SALEH E DIVULGAÇÃO

T

em quem ache que a Disney é programa de criança
e que romance na terra do
Mickey Mouse seja praticamente impossível. Mas
muitos casais escolhem Orlando e a Disney
não só como destino romântico, como também para realizar casamentos, renovação
de votos e até lua de mel.
Transformar férias na Disney em dias de
puro romance é muito fácil, pois o mundo
da magia tem várias opções. Para quem
procura luxo, o Grand Floridian Resort,
um hotel em estilo vitoriano localizado de frente para a Lagoa dos Sete Mares é a melhor opção. Além de todas as amenidades
do Resort, os casais ainda contam com um
spa de primeira e também a possibilidade
de alugar um barco exclusivo para passear
pela lagoa. Se você quer um ambiente
mais para paraíso tropical, o temático Disney’s Polynesian Resort é uma opção com

coqueiros, praia de areias brancas e tochas
espalhadas pela propriedade. O Disney
Wilderness Lodge é belíssimo e Animal
Kingdom Lodge tem quartos com vista para
a Savannah se você quer romance com um
lado mais “selvagem”. O hotel Comtemporary tem os quartos mais espaçosos entre
os hotéis da Disney e o The Boardwalk é
perfeito para uma caminhada a dois pela
beira do lago e de lá, dá pra entrar no Epcot
Center entre United Kingdom e França.
Alguns dos hotéis tem serviços especiais para quem planeja uma celebração
no quarto. De morangos cobertos com
chocolate a champagne geladinha, há
também um serviço de florista (http://www.
disneyflorist.com ) que é especialista em
surpresinhas para enfeitar o quarto como
pétalas de flores, bouquets e chocolates,
além é claro de vários souvenirs exclusivos
da Disney se os pombinhos assim desejarem.
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Grand Floridian Hotel

Restaurante Artist Point

E já que estamos falando de romance, nada como um
jantar especial para celebrar o amor não é mesmo? O
Walt Disney World tem restaurantes maravilhosos e
dependendo do hotel escolhido não precisa-se ir muito
longe. O restaurante Victoria and Albert’s no Grand
Floridian Resort foi escolhido como um dos melhores
restaurantes de alta gastronomia de Orlando. Outra
opção é o restaurante Jiko que fica dentro do Animal
Kingdom Lodge e tem como especialidade a culinária
africana. Um dos meus favoritos e muito romântico é
o Artist Point, localizado no Wilderness Lodge que
tem como chef o brasileiro Marco Chaves. A culinária é
americana contemporânea com muitos frutos do mar,
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Show de fogos no Magic Kingdom

Jantar no Jiko no Animal Kingdom

já que eles especializam na área do “Pacific Northwest”
conhecida pelo salmão. Aproveite para pedir um vinho
ou champagne da maravilhosa seleção e celebrar a
ocasião. Foi uma das refeições mais deliciosas que já fiz
em Orlando.
Mesmo os parques têm restaurantes excelentes. Destaques para o novíssimo Be Our Guest no Magic
Kingdom, o The Hollywood Brown Derby no Hollywood
Studios, o Yak & Yet no Animal Kingdom e uma enorme
seleção de restaurantes na área do World Showcase
dentro Epcot Center podem transformar sua ida ao
parque num dia memorável.

SERVIÇO
GRAND FLORIDIAN
Restaurante Victoria and Albert’s
Endereço: 4401 Floridian Way
Lake Buena Vista
DISNEY’S POLYNESIAN RESORT
Endereço: 1600 Seven Seas Drive
Lake Buena Vista
DISNEY’S WILDERNESS LODGE
Restaurante Artist Point
Endereço: 901 Timberline Drive
Lake Buena Vista
ANIMAL KINGDOM LODGE
Restaurante Jiko
Endereço: 2901 Osceola Parkway
Lake Buena Vista
DISNEY ’S BOARDWALK INN
Endereço: 2101 North Epcot Resorts Boulevard - Lake Buena Vista

7 IDÉIAS ROMÂNTICAS EM
WALT DISNEY WORLD
1. Passeio de balão em Downtown
Disney
2. Assistir os fogos Wishes da praia
no Polynesian Resort
3. Jantar em um dos Restaurantes
de Walt Disney World
4. Passeio de carruagem no Disney
Fort Wilderness Resort
5. Fazer um cruzeiro pela lagoa dos
Sete Mares para assistir os fogos
6. Fazer uma volta ao mundo pelos
países no World Showcase
7. Massagem para 2 no Spa do Grand
Floridian.
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Fernando de Noronha
(ou Noronha

para os intímos)

TEXTO E FOTOS: MAURICIO OLIVEIRA
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N

ão é mais novidade para ninguém, Fernando de Noronha é um dos
paraísos brasileiros mais desejados pelos viajantes de todo o mundo. A
beleza singular do arquipélago é um grande orgulho para o Brasil, colocando Noronha em todas as listas mundiais das “mais belas praias”, “melhores
praias”, “ilhas mais bonitas” e muitas outras.
Fernando de Noronha é escolha certeira para casais que esperam viver momentos a dois em um destino que respira romantismo. As pousadas e restaurantes
criam um clima perfeito para os pombinhos apaixonados, alguns até com pacotes
especiais e detalhes exclusivos que são revelados na hora para não estragar a
surpresa. Engana-se quem pensa que Noronha não possui luxo por ser integrada
demais à natureza. É exatamente aí que ele está, em conceitos inspirados na
simplicidade e sofisticação. Sem exageros. Rústico.

Em 2012, a concessionária
EcoNoronha venceu o processo
licitatório para o contrato de concessão de prestação de serviços de
apoio à visitação pública e cobrança
de ingressos, no Parque Nacional
Marinho Fernando de Noronha. Além
da taxa ambiental, agora também é
cobrado o valor do ingresso que tem
validade de 10 dias e dá acesso as
praias que fazem parte do parque
nacional.
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A ilha também recebe muitos solteiros e viajantes que vão
para lá sozinhos. À noite, todos se encontram no Bar do
Cachorro para dançar um forró, rever os amigos que fizeram durante os passeios e fazer novas amizades. O “Ilha
Tour” também é um dos melhores momentos para interagir com outras pessoas e quem sabe nascer um romance
se você não tiver companhia.
Noronha marca presença em todas os prêmios de veículos de turismo com as 3 praias mais bonitas do Brasil:
Sancho, Baía dos Porcos e Leão. Esse trio não sai das
listinha e quem esteve lá sabe o quanto merecem estar
nelas. Mas acreditem, as outras não ficam muito atrás. Os
turistas que visitam esse paraíso tem opinião unânime:
“Noronha é o destino mais incrível do mundo”.
A vida marinha é um espetáculo a parte. Em um simples
mergulho de snorkel na Praia do Sueste encontrei 18 tartarugas, 2 tubarões-limão, 2 arraias, 3 baiacus-espinho, 1
barracuda e centenas de peixes das mais diferentes espécies. E os golfinhos? Basta fazer um passeio de barco
e lá estarão eles acompanhando e fazendo gracinhas
para a alegria da criançada (e dos adultos também). Ou
acordar cedinho e ir na Baía dos Golfinhos vê-los chegar
de sua jornada noturna no oceano. É lá que eles passam
o dia descansando.
A pergunta recorrente é: “Noronha é caro mesmo?”. E a
minha resposta é sempre a mesma: “Existe uma Noronha
para cada bolso”. Você pode ficar hospedado em hotéis
com diárias a partir de 1000 reais ou optar por pousadas mais baratas com diárias desde 100 reais (ou menos, dependendo da temporada). Quanto a alimentação,
a regra se repete. Existem restaurantes com buffet onde
o valor da refeição não passa de 30 reais, com bebida.
E outros onde o que vale é a experiência gastronômica,
com refeições completas incluindo entrada, prato principal e sobremesa. Acompanhados de um bom vinho ou
espumante.
Mas não tem jeito, por mais que eu diga que Fernando de
Noronha é lindo, é maravilhoso, é fantástico e inacreditável, por mais que eu mostre fotos e vídeos incríveis, nada
será melhor do que você pegar um avião e ir correndo pra
lá. Acredite, serão os dias mais incríveis da sua vida.
Viva a sua Fernando de Noronha. Ou apenas Noronha,
para os íntimos.
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Fernando de Noronha em
10 passos básicos!
1 – Organize tudo com bastante antecedência;
2 – Compre as passagens aéreas (aprox.
1800 reais ida e volta sem promoções) ou
use suas milhas (aprox. 20/40 mil milhas);
3 – Escolha uma hospedagem na ilha de
acordo com o seu bolso e estilo de viagem;
4 – Pague a taxa de preservação ambiental (TPA) antecipado para evitar filas no
aeroporto da ilha – 45 reais por dia (www.
fernandodenoronha.pe.gov.br);
5 – Compre o ingresso do Parque Nacional Marinho para curtir as melhores praias
da ilha – 65 reais por 10 dias (www.parnanoronha.com.br);
6 – Estude, monte um roteiro e contrate os
passeios de acordo com a quantidade de
dias que vai ficar na ilha;
7 – O Ilha Tour, o Atalaia e os Mergulhos
são passeios muito procurados. Tente fazer
o agendamento antes de ir;
8 – Reserve o imperdível Festival Gastronômico do Zé Maria (quarta ou sábado);
9 – Tire suas dúvidas no grupo de discussão no Facebook: www.facebook.com/
groups/dicasdenoronha;
10 – Arrume as malas e seja feliz no
paraíso!

Grupo no Facebook: http://www.facebook.com/groups/dicasdenoronha
Fanpage de Dicas de Noronha: http://www.facebook.com/dicasdenoronha
Especial de Noronha: http://fernandodenoronha.trilhaseaventuras.com.br
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NAPA VALLEY
ROMANCE ENTRE VINHOS E ESPUMANTES
TEXTO E FOTOS: OSCAR RISCH

Visual da AVA Carneros na
porção sul do Napa Valley
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L

ocalizado numa região de
incríveis paisagens bucólicas a
cerca de 80 km ao norte de San
Francisco na Califórnia, Napa
Valley é um dos maiores, mais premiados e
badalados pólos produtores de vinhos finos
de mesa do novo mundo. Com mais de 300
vinícolas de pequeno e médio porte espalhados por suas 13 AVA’s (American Viticultural
Area). A região conta com inúmeros hotéis e
Bed and Breakfasts super charmosos além
de restaurantes internacionalmente premiados, que combinados atraem não apenas os
apreciadores de bons vinhos e boa comida,
mas também muitos casais em busca de
romance.
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Sinal na entrada do Napa Valley
na altura de Calistoga

Reconhecidamente um destino de final de semana para
a grande maioria dos moradores da região da grande
San Francisco, o Napa Valley tende a ficar muito cheio
nos fins de semana, especialmente durante a época da
vindima que acontece de Setembro a Novembro. Apesar
desta ser, geralmente, a época mais interessante para se
visitar a região, procure, na medida do possível escapar
dos finais de semana e dos feriados prolongados, especialmente o de Columbus Day.
A região ganhou notoriedade internacional em 1976 durante uma competição internacional de vinhos em Paris
quando os vinhos das uvas cabernet sauvignon e chardonnay produzidos no Napa Valley bateram seus homólogos franceses numa das mais respeitadas competições
enológicas do mundo. Desde então, a região não saiu do
mapa internacional dos vinhos.
Apesar destas duas variedades de uvas serem até hoje
o carro chefe dos vinhos do Napa Valley, encontramos
diversas castas de uvas ganhando espaço nos últimos
anos com destaque para as uvas Merlot, Zinfandel, Pinot
Gris e Pinot Noir. Para quem não sabe estas duas últimas
uvas, juntamente com a uva Chardonnay, são a base dos
melhores champagnes franceses. Não é por acaso que
algumas das maiores produtoras européias de espumantes estão presentes na região.
Para se conhecer um pouco do que o Napa Valley tem
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a oferecer, recomenda-se ficar de 2 a 3 dias na região.
Uma sugestão é dividir o roteiro das vinícolas a serem
visitadas de acordo com o tipo de uva/vinho a ser degustado. Apesar de quase todas as vinícolas na região
produzirem vinhos tintos e brancos/espumantes, minha
sugestão é:
No primeiro dia delicie-se nos espumantes de vinícolas internacionalmente reconhecidas como a Chandon,
Mumm Napa Valley e Domaine Carneros by Taittinger. No
segundo dia a pedida são os vinhos brancos de vinícolas
como a Robert Mondavi, Artesa, Franciscan e Grgich Hills
Estate.
Para encerrar com chave de ouro, experimente alguns
dos melhores vinhos Cabernet Sauvignon e Merlot do
novo mundo na Inglenook Estate, Chateau Montelena ,
Beaulieu Vineyards e Artesa (Merlot).
Dentre os restaurantes, a dica é experimentar o aclamado L’ Etoille na vinícola Chandon, o Culinary Institute of
America, Bottega, Redd, o French Laundry e o Bouchon,
estes dois últimos comandados pelo chef Thomas Keller.
O passeio pela região dos vinhos mais famosos dos EUA
é certamente um programa romântico inesquecível.
Para mais informações sobre Napa Valley visite o blog:
http://mauoscar.com/2010/11/05/guia-napa-valley-eua/

Uvas da casta Cabernet Sauvignon
poucos dias antes da colheita

Plantação de uvas da casta
Pinot Noir na AVA Carneros

Barris de carvalho utilizados no envelhecimento dos vinhos na inglenook Estate

Escultura do argentino Marcel Martí
na vinícola artesa no Napa Valley

Entrada da filial californiana
da francesa Chandon
www . aprendizdeviajante . com
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PENÍNSULA DO CABO
TEXTO E FOTOS: LUCIANA MISURA

PINGUINS, BALEIAS, FOCAS E OUTROS BICHOS
RUMO AO CABO DA BOA ESPERANÇA

N

a nossa viagem a África do Sul
o grande foco foi o safári no
Kruger Park, seguido por conhecer a Cidade do Cabo.
Adoramos tudo, mas a Península do Cabo
foi um passeio lindo que nos surpreendeu.
Eu sabia que tinha que ir lá para ver o Cabo
da Boa Esperança, revivendo as aulas de
história da minha infância, e também para
ver os pinguins em The Boulders. Mas o
passeio oferece muito mais: paisagens
lindíssimas de montanhas, baías e praias,
uma estrada cavada na pedra das montanhas que terminam no oceano, um passeio de barco para ver as focas em Hout
Bay, baleias nadando tranquilamente pela
costa, Cape Point e o encontro dos oceanos
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Índico e Atlântico, avestruzes, babuínos e
outros animais andando livremente pelo
Cabo, as cidadezinhas a beira-mar...foi sem
dúvida um dos pontos altos da nossa viagem.
Como nós optamos por não alugar carro
porque não queríamos dirigir na mão inglesa
(na época que viajamos tinha acabado de
acontecer um acidente horrível com turistas
que morreram porque trocaram de faixa e
ficamos preocupados), contratamos um passeio em grupo de 1 dia inteiro pela Península do Cabo com a nossa agência local, a
Springbok Atlas. Acho que éramos apenas
uns 6 turistas em um ônibus imenso novinho
com ar condicionado (de fabricação brasileira, diga-se de passagem).

CURIOSIDADE
Hout Bay tem um pico chamado Dungeons conhecido pela comunidade do surf por ser um dos 16 pontos de ondas gigantes no mundo, e tem um campeonato de surf anual por lá, entre julho e agosto, se
as ondas chegarem ao tamanho necessário.

Saindo da Cidade do Cabo o ônibus tomou o rumo sul,
e logo de início passamos por Camps Bay, uma baía
linda com uma praia idem, casarões e ruas bonitinhas e
as belíssimas montanhas chamada 12 Apóstolos. Esse
é um dos lugares mais badalados da Cidade do Cabo,
tem hotéis chiques, restaurantes da moda e é reduto dos
endinheirados da região. Tinha pouca gente na praia, e
como a água é sempre muito fria em qualquer época do
ano, neste dia de sol e 26 graus em outubro praticamente
só os surfistas se aventuravam (sem contar o risco de
ataque dos tubarões brancos que são comuns na África do Sul). Ou seja: praia bonita, para ver e ser visto,
mas nadar é pros corajosos (ou malucos, como preferir!). Aliás, se você tem curiosidade para ver de perto os
tubarões brancos, a África do Sul é o lugar perfeito: em
várias cidades tem operadores que oferecem o mergulho
em jaula com os great whites.
Continuando o caminho, por uma estradinha a beira-mar,
seguimos até Hout Bay, onde paramos para fazer um
passeio de barco até Seal Island, a ilha das focas (não
confundir com a Seal Island mais famosa que fica em
False Bay, do outro lado da Península do Cabo). Mal o
barco começou a atravessar a baía e vimos uma baleia
nadando pertinho, ela levantou a cauda e submergiu,
não a vimos novamente. Uma pena, foi tão rápido, nem
consegui fotografar! Ficamos prestando a maior atenção
daí por diante, procurando baleias, mas nesse passeio
não vimos mais nenhuma. O barco chegou a Seal Island,
centenas de focas nadavam ou pegavam sol na “ilha”,
que na verdade é um conjunto de pedras. Ficamos observando as focas um bom tempo, o capitão disse que
volta e meia aparecem uns tubarões brancos para fazer
um lanchinho, mas não vimos nenhum (felizmente ou infelizmente?).

O barco voltou e seguimos no ônibus, paramos no mirante em Chapman’s Peak para apreciar Hout Bay lá embaixo e daí pra frente a estradinha era realmente recorta-

da nas pedras acima do mar, a Chapman’s Peak Drive,
uma loucura. Vimos baleias nadando lá embaixo, muito
bacana ver as baleias assim nadando tranquilamente,
sem ninguém pra perturbar. Aliás, anote aí: a temporada
das baleias francas na África do Sul é de junho a novembro, sendo que em julho e agosto é o auge da temporada para ver os filhotes. Nós fomos em outubro e vimos
muitas baleias, nem imagino como deve ser no auge da
temporada!
Logo depois da estradinha na rocha você encontra
Noordhoek, uma praia de 8km com uma larga faixa de
areia e quase deserta. Quando passamos por lá só vimos surfistas e umas pessoas passeando a cavalo (que
é basicamente a atração turística do lugar). A cidade é
pequena e as casas espalhadas, mas nosso ônibus não
parou lá.
Quando chegamos ao Table Mountain National Park onde
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ficam o Cape Point e o Cabo da Boa Esperança começamos a ver muitos avestruzes, springboks (uma espécie de
antílope) e babuínos andando livremente pela vegetação
nativa. O ônibus nos deixou na base de uma escadaria
que levava a um bondinho, até o farol antigo no alto de
Cape Point. Lá de cima vimos o Cabo da Boa Esperança
e segundo o nosso guia, o encontro das correntes de Benguela (fria) e Agulhas (quente); mas pesquisando sobre
isso depois, descobri que na verdade o encontro das correntes varia, e fica em algum lugar entre Cape Point e o
Cabo das Agulhas, do outro lado de False Bay.
Vale dizer que o Cabo das Agulhas é o ponto mais ao sul
do continente africano e faz a divisão dos oceanos Atlântico e Índico, e não Cape Point ou o Cabo da Boa Esper-
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ança. Mesmo assim a vista é bonita, e era impossível não
lembrar do drama das grandes navegações contornando
o Cabo da Boa Esperança, famoso pelos desastres marítimos daquela era. E olhando para o marzão em frente, eu
pensava que estava “pertinho” da Antártida.
Nosso ônibus partiu e começamos a dirigir norte, dessa
vez voltando pelo lado oeste da Península, que fica dentro
de False Bay. Nossa próxima parada: The Boulders, para
ver a colônia de pinguins africanos. É uma pequena praia
com grandes rochas de granito (os boulders). São mais de
3 mil pinguins dessa variedade, que têm uma mancha corde-rosa acima dos olhos. Estava um vendaval absurdo, o
vento chicoteava areia nas nossas pernas, e acabei com
areia dentro da minha lente e câmera nem sei como! Mes-

mo assim valeu a pena, o lugar é lindo, e andando
pelas passarelas de madeira você consegue ver
os pinguins bem de pertinho. Vê-los assim em
seu habitat natural foi uma experiência única.
A partir daí o ônibus não parou mais e fomos
vendo as cidades costeiras bonitinhas de Simon’s
Town, Fish Hoek, passamos por Kalk Bay, Muizenberg, até chegarmos ao Kirstenbosch Botanical Gardens, que é o mais famoso dos Jardim
Botânicos da África do Sul e que fica atrás da
Table Mountain. O lugar é lindo, pena que na hora
que chegamos já estava à sombra da montanha,
com o sol do outro lado. Foi um dos primeiros jardins botânicos do mundo a cultivar apenas plantas nativas do seu país, para preservar a flora da
região – incluindo uma grande coleção de proteas, que é a flor símbolo da África do Sul. Outra
atração são as trilhas que saem do jardim e que
sobem a Table Mountain. Passeamos pelos jardins, tinha pouca gente aproveitando os últimos
raios de sol, passamos na loja de souvenirs que
tinha muita coisa linda e finalmente o ônibus nos
levou de volta para o hotel.
Pra quem não quer dirigir na África do Sul, esse
passeio com o ônibus foi bom, mas tem sempre o
inconveniente de não poder ficar mais tempo em
um lugar que você gostaria. Você pode contratar
um motorista em uma van pra te levar também,
que foi o que acabamos fazendo depois em outros passeios, pra poder parar quando a gente
bem entendesse. Pra quem aluga um carro, certamente a liberdade de fazer essa rota parando
quando quiser, compensa e muito. O único problema: você vai querer parar tantas vezes que
pode não conseguir fazer o passeio em um dia.
Mas aí não é bem um problema, concordam?
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ROMANCE NA ÁSIA

TAILÂNDIA
TEXTO E FOTOS: OSCAR RISCH

Viagens românticas para destinos exóticos, além de serem uma deliciosa e memorável aventura, geralmente são de grande validade para o enriquecimento cultural de qualquer casal.

N

ão é por acaso que hoje, é cada vez mais
comum casais trocarem viagens românticas
óbvias (Paris, Roma, Londres, Nova York),
por aquelas que envolvam um certo ar de
exotismo . E quando falamos em exotismo, talvez nenhuma outra região do mundo desperte tanto a nossa curiosidade como a Ásia.

viagem para lá é consideravelmente longa, o ideal é
fazer um roteiro de pelo menos 15 dias passando por
2-3 países da região. Recomendo começar por Cingapura, comumente apelidada de Ásia para iniciantes. Mas
se existe um lugar que não pode ficar de fora de qualquer roteiro romântico pelo sudeste asiático, esse lugar é
a Tailândia.

Este gigantesco continente, além de distante do Brasil, é
culturalmente muito diverso e pode chegar a amedrontar
num primeiro momento. Mas com um pouco de planejamento e um certo espírito de aventura é fácil vencer os desafios, sejam eles da distância, da língua, das diferenças
culturais, da culinária e afins. Existem destinos mais fáceis
e outros mais difíceis, mas a escolha dele (s), depende de
uma série de fatores, mas em geral, os países do sudeste
asiático tendem a ser os mais tranquilos deles. Como a

O maior país budista do mundo encanta seus visitantes
com sua hospitalidade, sua surpreendente culinária, seus
mercados, templos e paisagens de tirar o fôlego. Lá você
vai encontrar algumas das praias mais bonitas do mundo,
o litoral do Mar de Andaman hipnotiza seus visitantes com
suas pitorescas formações rochosas e a cor do mar com
seus inúmeros tons de azul e verde. Phuket e Krabi são a
porta de entrada deste paraíso tropical composto por milhares de ilhas e ilhotas como as famosas Phi Phi Islands.
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É nesta porção meridional do país, onde
também encontramos alguns dos melhores
e mais sofisticados hotéis e resorts do país,
destino certo para os casais em lua de mel.
Bangkok, a capital do reino da Tailândia
é uma vibrante metrópole asiática com
mais de 10 milhões de pessoas e que,
apesar de caótica, pode se considerar
uma das mais cosmopolitas cidades da
Ásia. Com templos e palácios reais magníficos, a cidade é a materialização de tudo
aquilo que entendemos por exótico. Isso
sem falar nos movimentados mercados espalhados pela cidade onde você encontra
de tudo um pouco e que certamente vão te
deixar expert na arte da negociação sem
falar uma palavra sequer em tailandês.
Para aqueles que curtem agito, Bangkok
tem uma vida noturna vibrante e que tem
algo para todos os gostos.

Ao norte de Bangkok, as regiões mais famosas são as províncias de Chiang Mai
e Chaing Rai, reconhecidas internacionalmente por seus templos, paisagens montanhosas e pelas minorias étnicas entre
elas as mulheres girafa.
Uma viagem romântica para a Tailândia
pode ser combinada com outros destinos
da região como Cingapura, Malásia, Indonesia (Bali) Camboja, Laos, Vietnã e por
que não Myammar.Por sinal, se existe uma
viagem romântica inesquecível no sudeste
asiático, esta viagem é a viagem de trem
a bordo do Oriente Express entre Cingapura e Bangkok. No final das contas você
vai estar sonhando e planejando uma visita
a esse exótico canto de nosso planeta e
vai perceber que em 15 dias dias você vai
ter apenas uma amostrinha daquilo que a
região tem a oferecer.
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A ROMÂNTICA

BUENOS AIRES
TEXTO E FOTOS: MARCO CAVALHEIRO
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B

uenos Aires é uma cidade intensa, imprevisível e inesquecível, qualidades que fazem
dela um destino perfeito para casais apaixonados. Quando pensamos em uma viagem
romântica visualizamos restaurantes intimistas e seus
jantares à luz de velas, hotéis charmosos e aconchegantes.... Mas o que acontece no resto do tempo? Antes que
a imaginação fique muito livre,sugiro uma das atividades
mais interessantes em Buenos Aires: longas caminhadas
sem rumo, aproveitando a companhia e deixando a cidade
te surpreender!
Alguns dos meus lugares favoritos em Buenos Aires entraram na minha vida por acaso, em um destes passeios
sem mapas. Um pequeno café em San Telmo, uma livraria
em Palermo, uma confeitaria na Recoleta, um restaurante na Villa Crespo... Fazer estas descobertas ao lado de
quem você ama é algo incrível.
Por ser uma cidade essencialmente plana, lá você consegue caminhar por horas sem cansar. As opções para as
pausas durante o passeio estão por todo lado. Presença

garantida em toda comédia romântica estrelada por Hugh
Grants e Colin Firths, aquele banco e aquela praça não
estão lá por acaso.
Pense na sua música lenta favorita ( e quem não lembra
de uma música lenta que marcou aquela reunião dançante
pra sempre...) e crie a sua própria trilha para a melhor cena
da viagem! Estas pequenas pausas oferecem a chance de
uma conversa calma, sem a pressa do dia a dia. Ver o
mundo passar devagar, aproveitando cada momento.
Buenos Aires encanta pelos seus parques e praças. Eu
tenho um lugar especial na cidade, a Plaza Cataluña. Localizada entre as calles Arroyo, Posadas e Cerrito, esta
pequena praça é um ótimo lugar para descansar, apreciar
a arquitetura da região ( o prédio da Embaixada Francesa
na frente da praça é lindo) e fazer um mini piquenique. O
ponto alto da praça é a réplica da Font de Canaletes, a
fonte original está em Barcelona. Sem dúvida um lugar
especial e convidativo para longas e animadas conversas.
A Plaza Cataluña pode ser o ponto de partida para des-
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bravar as ruas da Recoleta. Um passeio pela
Avenida Alvear (com uma pausa para um chá
na Tealosophy da Galeria Promenade) e por
outras ruas do bairro, como a Montevideo,
onde você pode comprar algumas delícias
tipicamente francesas na L’épi Boulangerie e
a Uruguay, onde você encontrará a Smeterling, uma patisserie incrível que descobri por
acaso nestas caminhadas românticas pelo
bairro.
Outro lugar especial para passear de mãos
dadas na região da Recoleta é a Plaza Vicente Lopez, entre a Paraná, Montevideo,
Arenales, Juncal e Vicente Lopez. Uma praça bem maior do que a Cataluña, mais arborizada e com maior movimento. Adoro este
lugar, uma fonte de calmaria e paz no meio
da cidade.
Palermo é um dos maiores bairros da cidade, e é lá que você encontra os Bosques
de Palermo e o Rosedal, um dos lugares ao
ar livre mais românticos de Buenos Aires. No
Rosedal você pode visitar o Jardim dos Poetas, o Patio Andaluz, a Glorieta... Sem dúvida
um lugar inspirador.
Também em Palermo, o Jardim Japonês é
outro lugar imperdível. Um lugar para encontrar harmonia e equilíbrio, e perder a noção
do tempo. Passear por este jardim é algo
mágico, que renova as energias e te deixa
pronto para as aventuras que a cidade ainda
tem a oferecer.
Impossível resumir todo o potencial romântico de Buenos Aires em poucas linhas ( ou
em várias... já fui mais de uma dezena de
vezes pra lá e a cidade sempre me impressiona...). A maior dica é deixar a cidade te
surpreender. Aproveite as dicas dos guias
e blogs, mas deixe espaço na agenda para
uma caminhada sem rumo. O romance, afinal, é algo muito mais delicioso quando não
planejado, não é mesmo?
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Smeterling
Uruguay 1308
http://www.smeterling.com
Tealosophy
Galeria Promenade
Av. Alvear 1883
http://www.tealosophy.com
L’épi Boulangerie
Montevideo 1567
http://www.lepi.com.ar/roseti.php
Rosedal
Av. Adolfo Berro entre Av. Sarmiento
e Av. Casares
http://bit.ly/15GcVch
Jardín Japonés
Av. Figueroa Alcorta

Mais Buenos Aires:
Buenos Aires Dreams
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1. Plaza
2. Rosedal
3. Plaza Vicente Lopes
4. Jardim Japonês
5. Plaza Catalunia

Rosedal em Buenos Aires

www . aprendizdeviajante . com

• @aprendizviajant • 79

****************************************************************************

BUENOS
AIRES
UMA CIDADE E TRÊS ORÇAMENTOS

****************************************************************************
Texto: Heloisa Righetto

Buenos Aires já não é mais aquele destino em conta, muito longe disso: tudo na cidade parece
estar inflacionado, mesmo com a conversão da moeda a nosso favor. Ainda assim, dá pra dar um
pulinho na capital portenha sem estourar o orçamento – o negócio é pesquisar e saber direitinho
onde se hospedar, onde comer e o que comprar. E por que não fazer uma viagem “hi-lo” e combinar a estadia em um B&B com um jantar inesquecível em um restaurante em Puerto Madero?
****************************************************************************
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BUDGET

Fotos: Pop Hotel, Heloisa Righetto

*****************************************************************************

Onde ficar

Onde comer

Onde comprar

Back in BA Hostel descolado em

Solo Empanadas Apesar do

Outlets de Villa Crespo Essa

dos bairros mais queridos da cidade,
o Palermo. Existem vários tipos de
quartos, desde os alojamentos que
você divide com várias pessoas até
os privados com banheiro próprio. E
o melhor: tem wifi!

Pop Hotel Colorido e temático,

nome, há mais que empanadas por
lá – há também uma seleção de
pizzas e tartas (parece um quiche).
Peça as empanadas de carne, jamón
y queso e humita (milho), o trio mais
tradicional. Um combo de 3 empanadas e refrigerante sai por 24 pesos.

como o nome sugere aqui a inspiração é a Pop Art, e você verá isso por
todo o hotel. A ideia é oferecer um
espaço bacana onde, após passar o
dia turistando, você consiga relaxar
com conforto. Cada andar tem uma
área comum para quem quiser interagir com outros hóspedes.

Banchero Aqui dá pra encontrar

Ada & Valentyn B&B

preparadas na hora, servidas em um
ambiente simples mas super aconchegante, parece que você está na
cada de alguém da família. Fica um
pouco afastado dos bairros turísticos,
mas pegando um táxi em Palermo
você chega lá em 10 minutos.

Pertinho da Plaza de Mayo, esse
B&B fica em um prédio antigo e é
decorado com móveis vintage, e o
resultado é super estiloso. O casal
proprietário faz questão de conversar
com os hóspedes e dar dicas quentes sobre os “hot spots” da cidade.

algo que agrade todo o grupo –
saladas, massas, carnes, pizzas,
empanadas... e com preço honesto!
São três endereços na cidade, sendo
o que da Avenida Corrientes é o mais
conhecido e tradicional.

Cantina Don Chicho Massas

área é famosa pelos outlets de marcas famosas, como Lacoste, Puma,
Nike e Levi’s. A maioria deles está
concentrado na Avenida Córdoba e
ao longo das ruas Francisco de Aguirre e Gurruchaga. Na maioria deles
você vai encontrar peças de coleções
antigas ou com defeitos, então o
negócio é ter paciência e procurar
com calma algo que valha a pena.

Plum Loja de roupas femininas

fofíssimas, que tem um show room
improvisado na Avenida Santa Fé,
depois do sucesso de divulgação da
marca no Facebook. Comparando
com os preços inflacionados de tudo
em Buenos Aires, a Plum é um verdadeiro achado.

Isadora Bijuterias, bolsas, cintos,

lenços e todo tipo de acessórios. São
várias lojas pela cidade, e a variedade de estilos é bem grande. Dá pra
encontrar algumas barganhas, principalmente em época de promoção.
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CONFORTO

Fotos: Hotel Querido e Mercado San Telmo, Marco Cavalheiro
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Onde ficar

Onde comer

Onde comprar

Hotel Querido O Querido é um

Pipí Cucú esse restaurante é um

Avenida Santa Fé: A Av. Santa

Bed&Breakfast de apenas 7 quartos,
todos com banheiro privado e WiFi
gratuito. Os donos recebem todos
os hóspedes com ótimas dicas da
cidade, e o atendimento funciona 24
horas todos os dias (a dona, Mariana, é brasileira e tem um blog bacana sobre a cidade em português).

daqueles que dá pra comer bem,
barato e ainda por cima tem uma
decoração muito bacana, cheia de
peculiaridades e toques divertidos,
como cadeiras e talheres díspares.
Esse mix é que faz do Pipí Cucú um
lugar tão especial.

Fé vai da Plaza San Martin até a
Plaza Italia, em Palermo (onde muda
de nome para Cabildo). Não é a rua
mais bonita da cidade, mas tem filiais
de lojas como Zara, Nike e Adidas
além de marcas locais. Caminhando
pela extensão da Santa Fé tem ainda
o Shopping Alto Palermo, além da
icônica livraria El Ateneo.

Own Hotel O Own Hotel é perfeito
pra quem quer curtir o burburinho
de Palermo Hollywood, pois fica no
coração do bairro, perto de lojas e
restaurantes bacaninhas. O hotel
promete atendimento individualizado e até oferece personalização
da decoração do quarto caso seja o
desejo do cliente.

BoBo Hotel e restaurante no Palermo, um dos primeiros da cidade
a entrar na onda dos hotéis boutique, se auto define uma mistura
de “boêmio” e “burguês”. O hotel foi
recentemente reformado e passou de
7 a 15 suítes, de três tipos - Superior,
Deluxe e Senior.

Campo dei Fiori italiano recomendado pelos locais, já que além
da massa de excelente qualidade
ele é um pouquinho afastado da rota
turística. Vale a pena conhecer e “dar
um tempo” da parrilla argentina! A
cozinha é envidraçada e fica a vista
dos clientes.

Las Violetas é um daqueles cafés
suntuosos, cheios de história, que
precisa ser visitado não apenas por
causa da refeição, mas pela sua
história. Com 125 anos, chegou a
ficar fechado durante 3 anos, mas foi
reaberto em grande estilo. Mesmo
que você não vá lá para almoçar, se
delicie com os doces.

Feira de antiguidades de San
Telmo: O bairro é conhecido pela
feira de antiguidades aos domingos
das 10 às 17h. Como toda feira do
tipo, é preciso paciência para encontrar peças legais. Um dos produtos
mais comprados pelos turistas são os
sifões de água – quase um souvenir
portenho.

Winery: Não dá pra voltar de Buenos Aires sem uma caixa de vinhos
né? Procure uma das lojas Winery
(existem várias), eles tem uma
grande seleção de vinhos argentinos
e internacionais. E não esqueça de
solicitar a embalagem especial para
despachar no avião.
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LUXO
Onde ficar

Onde comer

Onde comprar

Faena Hotel + Universe O

L’Orangerie – Alvear Afternoon
Tea Um programa um tanto quanto

Shopping Patio Bullrich

sucesso do Faena se deve principalmente ao designer por trás do
projeto: o francês Philippe Starck. O
décor opulento está por toda parte:
nos chandeliers de cristal, na cor vermelha, nos móveis de época. Vários
ambientes são abertos ao público, e
os funcionários estão acostumados
com os visitantes ocasionais, apaixonados por decoração e design que
não resistem a uma espiadinha.

Mio Hotel A tradição e o luxo do
bairro de Recoleta é pano de fundo
para o hotel boutique Mio. Esse é o
hotel perfeito pra quem gosta de ser
paparicado: cada um dos 30 quartos possui uma banheira imensa,
cafeteira Nespresso, produtinhos
L’Occitane e, é claro, WiFi gratuito.

inglês: tomar um chá da tarde no restaurante L’Orangerie, que fica dentro
do lindíssimo Alvear Palace Hotel.
Um programa pra quebrar a canseira
das andanças – e adicionar um toque
de luxo a viagem.

Cabaña Las Lilas não é famoso
por acaso: foi ali que comi a melhor
carne da minha vida, mas paguei
bem caro por isso. Os proprietários
são os mesmos do tradicional restaurante paulistano Rubayat e tanto
o atendimento quanto a decoração
são impecáveis. Uma experiência
que dói no bolso, mas vale demais a
pena – chegue mais cedo e caminhe
pelo delicioso “calçadão” de Puerto
Madero.

Hotel Pulitzer Lindo hotel localizado El Bistro Um
entre o Microcentro e a Recoleta –
melhor impossível. São 104 suítes
decoradas com móveis contemporâneos, mas com uma pegada
retrô, meio anos 50. O luxo está em
detalhes como as banheiras hidromassagem (em todos os quartos) e
óleos aromáticos. No topo do prédio
fica o Sky Bar, tão charmoso quanto
o restante do hotel.

dos restaurantes que
fica no Hotel Faena, o El Bistro também foi decorado por Philippe Starck,
que conseguiu criar um ambiente que
mais parece um palácio contemporâneo – o branco predomina e alguns
contrastes vermelhos completam o
visual. O menu até tem uma base da
culinária argentina, mas com bastante influência européia.

Comparando com os outros shoppings
da cidade, o Patio Bullrich é super
pequeno, mas e de longe o mais
luxuoso. Hugo Boss, Max Mara,
Salvatore Ferragamo, Osklen, Diesel,
Lacoste e Timberland são algumas
das lojas que você vai encontrar por
lá. A praça de alimentação é pequena, mas tem opções bem distintas:
de McDonald’s e Starbucks a restaurantes mais chiquezinhos.

Galerías Pacífico

mais que um
shopping, é uma atração turística
que fica na famosa rua de compras
Calle Florida. Além de ter lojas lindas,
a galeria tem arquitetura e interiores
de encher os olhos, e é considerada
um Monumento Nacional. Também
uma boa opção para lanche/almoço,
graças a praça de alimentação.

Pehache 1418 A Pehache é um
novo conceito de loja, que pode ser
definida como uma mistura de galeria
com show room e tem como objetivo
promover o design argentino. Os
produtos – peças de décor, arte e
moda – estão espalhados por diferentes ambientes de uma casa: você
passa pela sala de estar, quarto, banheiro, e tudo que vir está a venda.

****************************************************************************
Fotos: Hotel Faena, Divulgação e Puerto Madero, Marco Cavalheiro

www . aprendizdeviajante . com

• @aprendizviajant • 83

DRI MILLER
EVERYWHERE!

POR: HELOISA RIGHETTO FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

No dia 12 de abril de 2004, a Adriana (que na época ainda nem sonhava em ser Miller!) colocou no ar um de seus primeiros posts do blog Dri Everywhere, que dizia o seguinte: “semana
que vem estou de partida, vou realizar um grande sonho, que é estudar turismo na Espanha.
Minha jornada começa na Itália, lá serão dois meses estudando italiano”. Hoje, 9 anos depois,
a Dri – mais conhecida como Dri Miller por seus leitores e, por que não, fãs – deixou a Itália e
a Espanha para trás mas continua do lado de cá do Oceano. Morando em Londres, com seu
marido americano Aaron Miller, ela continua escrevendo o blog, que virou uma espécie de leitura obrigatória não apenas para quem viaja para a capital britânica mas também para os que
querem saber todos os detalhes das centenas de viagens que ela faz pelo mundo. E agora,
seus leitores estão mais empolgados do que nunca: a Dri acaba de ter sua primeira filha, a
Isabella (aliás, ela respondeu essa entrevista quando a pequena ainda tinha semanas de vida),
e todo mundo quer saber pra onde a família vai viajar - e ela conta pra gente! Se você ainda
não conhece o blog da Dri, não deixe de ler: DriEverywhere.net - mas cuidado, é viciante!
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Qual é a primeira coisa que você coloca na mala?
Equipamento Fotográfico! É essencial, não consigo
curtir uma viagem se não puder registrá-la direito. Pra
mim, boas fotos e vídeos são uma extensão de qualquer viagem, uma maneira de prolongar as sensações
e experiências e manter as recordações pra sempre.
Qualquer outra coisa que eu esquecer de colocar na
mala, ou encontro pra comprar no lugar de destino, ou
sei viver sem!
Qual foi a primeira viagem marcante?
Marrocos em 2005! Foi a minha primeira viagem mochileira de verdade, sem dinheiro nenhum, sem reservas de hotéis nem muito rumo. Foram duas semanas
explorando o país de trem com duas amigas, e naquela
época todos nos acharam loucas! Três meninas viajando sozinhas em albergues de 3 Euros, trens noturnos
cruzando o deserto e explorando as medinas. Passamos muitos perrengues, assim como todos tinham nos
alertado, mas foi uma lição de vida, e sinto que essa
foi a viagem que me “abriu” pro mundo, me fez querer
conhecer lugares e culturas diferentes.
E a primeira viagem dos sonhos?
A primeira viagem pra Ásia, na nossa lua de mel. A
Ásia sempre foi meu grande sonho de viagem, mas é
longe, é caro, e sempre acabava deixando pra depois,
pra uma ocasião “especial”. Então logo que decidimos
casar, a primeira decisão tomada foi essa! Foi bem
difícil definir o roteiro, afinal tínhamos tempo e dinheiro
limitados, mas desejos e sonhos infinitos, mas acabamos fazendo uma escolha super acertada, que tornou a viagem realmente inesquecível. Não foi a típica
lua de mel “romântica”, com hoteis de luxo e paparicos

(afinal ficamos hospedados em albergues, via- j a mos de ferry, onibus, etc), mas foi na medida pra nós
dois, inesquecível.
E qual a viagem dos sonhos que você ainda vai fazer?
Fazer a Trans-Mongoliana de trem. Saindo da Rússia,
cruzando a Sibéria, até a Mongólia e por fim terminando a jornada na China. Essa é uma daquelas viagens
que sinto que não posso deixar de fazer antes de morrer. O roteiro completo levaria cerca de 5 ou 6 semanas, e infelizmente meu trabalho não me permite ficar
tanto tempo longe, de férias. Então tenho que aceitar
que é preciso reduzir o roteiro e fazer essa viagem em
menos tempo, ou esperar até minha aposentadoria!
Já teve algum perrengue de viagem memorável?
Nossa, são tantos! A viagem pra Marrocos é sempre a
primeira que me vem a cabeça: vários hotéis e albergues se recusaram a nos hospedar por não estarmos
acompanhadas por um homem, assim como guias de
algumas cidades também não nos aceitaram, fomos
assediadas durante uma viagem de trem no meio da
noite (e no meio do deserto!), isso só pra citar algumas
coisas.
Outro perrengue inesquecível foi na viagem pro Brasil,
uns dias antes do meu casamento: o Aaron quase foi
deportado no aeroporto do Rio de Janeiro pois seu visto
estava vencido, então tivemos que ir pra Buenos Aires
pra pedir um visto de emergência. Também teve a vez
que perdemos o ferry que nos levaria de Luxor a Sharm
El Sheik, no Egito, pois o Mar Vermelho estava agitado
demais, e na Tailândia perdemos um vôo de Ko Samui
a Phuket e tivemos que cruzar o país pegando um barco, depois um ônibus e por fim mais algumas horas

www . aprendizdeviajante . com

• @aprendizviajant • 85

na boléia de
uma pickup.
E

algum momento que te faz dar

muita risada?

Quando fomos para Istambul, na Turquia, eu cismei que queria fazer um típico banho turco, ou Haman.
Conseguimos achar um que era mais turístico e aceitava
tanto homens quanto mulheres no mesmo ambiente. O
que não sabíamos era que todos os funcionários do Haman eram homens turcos semi-nus, apenas com uma toalinha de algodão amarrada na cintura, e o banho consistia em sermos esfregados, lavados e massageados por
eles. Ver o Aaron naquela situação, com um turco cabeludo semi-nu esfregando suas costas com uma bucha foi
tão hilária, que eu mal conseguia reparar que estava passando pela mesma coisa!
Uma experiência culinária inesquecível de boa?
Vietnam! Eu adoro comida asiática em geral, mas a vietnamita é mais fresca, mais natural e mais saborosa, sem
o exagero de molhos e pimentas que a culinária chinesa
ou tailandesa tem. Foram poucos dias no país, mas nós
comemos incrivelmente bem por lá!
E uma experiência culinária inesquecível de ruim?
Islândia - não que a comida tenha sido ruim, mas o país é
tão remoto e longe de tudo, e tão castigado pelo clima e
geologia vulcânica, que tivemos a impressão de que são
incapazes de produzir qualquer coisa com personalidade.
Rodamos boa parte do país e além de ter sido quase impossível achar restaurantes pelas cidades que passamos
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(passamos a semana a base de miojo e sanduíches de
queijo), os poucos lugares que tinham uma estrutura mínima serviam apenas cachorro quente, sopas de peixes e
ingredientes não identificados. Não comi mal necessariamente, mas voltei de lá sem saber o que é a gastronomia
deles, o que os islandeses comem no dia a dia.
Pra onde você vai viajar em 2013?
Esse ano temos um novo membro na família, minha filha
Isabella que nasceu em janeiro, então 2013 vai ser um ano
mais devagar em viagens, e o foco será visitar as famílias
no Brasil e nos Estados Unidos.
A primeira viagem do ano será para o Colorado justamente
pra visitar a família do Aaron e aproveitar o finalzinho da
temporada de esqui. Já em abril é a vez de visitar a família
brasileira, e em maio alugamos uma casa no sul da França
com um grupo de amigos (e seus bebês!), onde passaremos uma semana. Em julho estamos planejando uma viagem para o Caribe, mas ainda não há nada definido.
Quais

destinos que você tinha guardado pra viajar especial-

mente com sua filha?

Praias! Apesar de ser carioca não sou muito chegada
numa praia, então sempre dou preferência a destinos
mais culturais e históricos. Mas ano passado fomos para
as Maldivas numa babymoon, e eu amei a viagem!
Sempre achamos que destinos de praia, lugares tipo Caribe, seriam deixados pra depois, pra quando tivéssemos
filhos, e nos últimos anos investimos em viagens mais
“exóticas” como Ásia, África e Oriente Médio.
Um lugar que você já conhece e quer voltar com ela?

Ásia e Oriente Médio. Apesar de serem vistos como destinos exóticos e portanto assustarem um
pouco as famílias com crianças pequenas, acho que por
já ter ido e conhecido várias cidades e países dessas
regiões, pude verificar que viajar por lá não é nenhum bicho de sete cabeças - muito pelo contrário. Países como
Tailândia, Malásia e Emirados Árabes por exemplo, tem
uma super estrutura turística, inglês é muito bem falado e
as pessoas são simpáticas e prestativas.
Teve

algum lugar que você foi achando que seria “mais ou

menos” e foi o máximo?

Em 2011 tive a oportunidade de ir ao Líbano a trabalho e
achei que seria uma viagem bem “hotel-escritório-hotel”,
sem muito o que fazer. Mas me surpreendi com um país
lindo, cheio de história e cultura, pessoas educadíssimas
e uma comida sensacional. Ainda tive a oportunidade de
voltar lá outras vezes e fiz questão de passar mais dias
por conta própria pra poder explorar melhor.
E

o contrário?

Algum

altas e decepcionou?

lugar que você tinha expectativas

Bali, na Indonésia. Sempre tive aquele imaginário de que
Bali era um paraíso na Terra, mas o que encontrei foram
praias sujas e lotadas, estradas engarrafadas, muita sujeira nas ruas e multidões de turistas mal educados. Apesar de que a ilha tem uma história e cultura lindas, é uma
pena ver o que o turismo desenfreado pode fazer com
um lugar.
E que lugar do mundo você achou super fotogênico?
Uma cidade que me surpreendeu demais nesse quesito
foi Kiev na Ucrânia - são dezenas de igrejas ortodoxas
rebuscadas, sempre pintadas com cores espalhafatosas

e que
são um super contraste com
o resto
da cidade - fria, cinzenta, cheia de
marcas e cicatrizes do passado comunista. Devido a esse
contraste, as fotos que fizemos por lá com certeza estão
entre as melhores de todas as nossas viagens!
O que te leva a escolher um destino?
História. Esse é o principal atrativo que um destino tem
pra mim. Pode ser um monastério na Bulgária, um campo
de concentração na Polônia ou um templo na China - desde que o destino tenha uma história pra contar, eu sei que
vou adorar.
Qual é seu lugar preferido em Londres?
A região da Queen’s Walk, no lado sul do rio Tâmisa, que
eu sempre descrevo como a “orla” de Londres. Gosto
de lá justamente por isso - me sinto passeando na orla,
com aquele calçadão sem fim, na beira da água, cheio
de gente fazendo exercícios, crianças brincando, barraquinhas, restaurantes, etc.
Uma

dica pra quem não tem experiência em viagens mas quer

começar

Planejar! Geralmente quem não gosta ou tem medo de
viajar, tem receio do desconhecido. Medo de não conseguir se comunicar, de se perder pelas ruas, de não gostar
da comida, de sentir frio, de gastar dinheiro demais, entre outras coisas. E quase todos esses medos podem ser
remediados com um bom planejamento e entendimento
sobre o destino escolhido. E hoje em dia isso ficou tão
mais fácil com a proliferação de blogs de viagem, que é
impossível não encontrar por aí alguem que tenha um perfil parecido com o seu e com boas dicas para dar sobre
qualquer destino do mundo!
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SOUVENIR DE VIAGEM
Saber a história da coleção de alguém é saber um pouco mais sobre
esse alguém: às vezes, até, parece que a gente está invadindo um
pouco a privacidade alheia, espiando a casa dos outros!

Quer ver sua coleção na
próxima edicão da revista? Mande um email para
heloisa@aprendizdeviajante.com

POR: HELOISA RIGHETTO
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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Por isso, sei que não é todo mundo que toparia “abrir as portas” da sua
coleção de souvenirs de viagem mas para minha surpresa, duas pessoas muito bacanas - a Marcela Alves e a Cinthia Ferreira - aceitaram e contam para nós como tudo começou.
São coleções bastante diferentes, interessantes a sua maneira. Ambas
nos fazem pensar como cada um vê um destino de maneira distinta, e
nos livra de preconceitos. É sério!

Os ímãs
da Marcela
“Eu achava ímã de geladeira a coisa mais cafona do planeta,
perdendo só pra pinguim em cima da dita cuja e capinha de
botijão”, disse a Marcela, hoje dona de uma coleção linda de...
ímãs de geladeira!
E como tudo começou? “Em 2009, numa viagem com a minha
mãe para Alagoas, prestei atenção num casal de Lampião e
Maria Bonita numa feirinha de Maceió e quis comprar. Meu
amor por aquele casalzinho fofo de biscuit e bem feitinho pra
caramba foi maior que a minha bobajada: abracei com força
meu lado kitsch e adquiri os danados. Desde então, não há
viagem que eu faça que eu deixe de trazer um ímã de recordação (exceção feita a Tete, Moçambique, onde não consegui
achar nenhum em lugar algum, nem no aeroporto. Em compensação, comprei dois na África do Sul!). E qual não foi minha
surpresa ao constatar que o mercado é vasto e a gente encontra um monte de modelos super fofos por aí?”
E tem algum com história especial? “Tenho alguns xodós,
como o casal de porquinhos da Coréia do Sul por causa da
“carinha” risonha. O cagou, ave-símbolo da Nova Caledônia, por ter sido o lugar mais remoto da Terra que já visitei; a
vespinha romana simplesmente porque é fofa e a lâmpada de
Alladin por ter sido comprada num souq em Omã e ter toda
a simbologia das 1001 noites. Menção honrosa para o ímã
feito de casca de madeira e adquirido em Carajás, Floresta
Amazônica do Pará, pois é produzido pela aldeia indígena local
e a renda vai para a FUNAI local.
Minha geladeira não é duplex e daqui a pouco vai faltar espaço, mas a coleção não para. Afinal, tenho mais dois lados para
preencher, não é verdade? E ainda pretendo viajar muito!”
Marcela Alves é jornalista e produtora.
Siga a Marcela no twitter: @marcelaalvesol

www . aprendizdeviajante . com

• @aprendizviajant • 89

90 • Blog

para

Viagem • Aprendiz

de

Viajante

As Guitarras
da Cinthia
Já a coleção da Cinthia tem
uma origem atípica, pois não
foi iniciada em uma viagem, e sim em um desejo adolescente. A primeira guitarrinha da rede de restaurantes Hard Rock
Café foi comprada por ela aos 16 anos, depois de muito
economizar. Ela explica: “a mania começou na adolescência quando no Brasil virou febre andar com as famosas
camisetas da lanchonete e mostrar aos amigos onde você
tinha passado suas últimas férias. Eu não costumava viajar
naquela época e ficava só na vontade de ter uma daquelas
camisetas. Quando tinha 16 anos fui a uma lojinha de importados e comprei minha primeira guitarrinha, de Paris. Já
que eu não tinha nem a camiseta e nem a jaqueta jeans me
contentei em gastar parte da minha mesada e comprar um
pin.
Depois comecei a trabalhar, juntar meu dinheirinho e finalmente poder conhecer alguns lugares por aí. E lógico que
uma das minhas primeiras compras foi um pin do lugar que
eu tinha ido. Daí para frente virou mania. Eu já não era mais
criança para ficar doida pelas camisetas mas sempre que
jantava em uma das unidades do Hard Rock saia de lá com
um pin de lembrança.”
A Cinthia também tem alguns preferidos na sua coleção,
como a de Orlando, que é um símbolo da sua primeira viagem internacional sem os pais, a do Rio de Janeiro que foi
adquirida na minha primeira filial da rede Hard Rock no Brasil e a de Buenos Aires, que foi a primeira viagem que ela
fez com o namorado (hoje marido). Barcelona e Baltimore
também estão na lista dos especiais: a primeira foi parada
da lua de mel e a segunda foi destino da primeira viagem
internacional de toda família.
Cinthia Ferreira é designer e escreve os blogs Spicy Vanilla
(http://www.spicyvanilla.com.br) e Make Up Atelier (http://
www.makeupatelier.com.br/ ) . Siga a Cinthia no twitter: @
makeupatelier.
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LIVROS

FILMES

NÃO CONTA LÁ EM CASA

VIAJE NOS FILMES DO OSCAR
AMOR (Amour) - o filme se passa em Paris,
mas pouco de Paris será visto nele. Então
não é exatamente um filme de inspiração
para viagens, mas como foi indicado para o
Oscar, aqui está listado com sua respectiva
locação. Se o nome te inpirar, a cidade luz
tem muito a oferecer quem quer romance.
ARGO – O personagem de Ben Affleck
finge ser um produtor de cinema e há cenas
em Beverly Hils, Los Angeles , Istambul
na Turquia, Teheran no Iran e até em
Washington DC.

O livro traz a visão pessoal do Andre Fran (@
franontheroad) de algumas das principais viagens
com o programa “Não Conta lá em Casa”, do
Multishow. Terror e pânico no palácio de Saddam
Hussein, no Iraque; passeios com gatinhas persas
no Irã; andando de skate com menores de rua no
Afeganistão, mergulhos no paraíso em extinção de
Tuvalu, missão humanitária no Japão pós-tsunami,
tomando spray de pimenta em treinamento
na Itália... e muitas outras histórias que só um
programa de viagem aos destinos mais polêmicos
do mundo podem render. Além de dicas de viagem
(inusitadas), relatos de bastidores e filosofadas na
estrada! O livro será lançado em meados de Abril
em todo o Brasil.

INDOMÁVEL SONHADORA (Beasts of the
Southern Wild) - O filme que tem a mais
jovem atriz indicada ao Oscar, se passa
em uma cidade ficticia, mas tem como
inspiração e locação áreas na Louisiana.
DJANGO LIVRE (Django Unchained)
– Apesar de ter sido filmando em New
Orleans, o filme se passa no Texas em 1858.
No blog temos uma seção especial sobre o
Texas com uma série de posts sobre Austin,
Houston e outras cidades do estado.
OS MISERÁVEIS (Les Miserables) - falamos
dele na edição passada, o filme se passa
em Paris e teve partes filmadas em Londres,
mais especificamente em Greenwich onde
mora a Helô.
AS AVENTURAS DE PI (Life of Pi) – O
controverso filme (plágio ou não do livro do
Moacyr Scliar?), Life of Pi retrata um pouco
da India.
LINCOLN – filmado em Richmond na
Virginia, Lincoln que retrata os últimos dias
do Presidente Abraham Lincoln não poderia
ser em outro lugar que não Washington
DC e eu fiz um post especial com os locais
relacionados a Lincoln na cidade.
Veja a lista completa no blog.
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EBOOKS

CLIPPING DE VIAGEM

GUIAS TUROMAQUIA:

Notícias curtas para quem está atento ao que
acontece na blogosfera e no mundo viajante.

MUSEU DO PRADO E CURITIBA

WTM LATIN AMERICA
WTM Latin America é a versão brasileira do
evento de sucesso que acontece todos os
anos em Novembro em Londres.
A 1a versão da WTM na América Latina
acontecerá em São Paulo de 23 a 25 de Abril
no Transamérica Expo Center.
A Patricia Camargo do Blog Turomaquia tem
dois ebooks. O guia do Museu do Prado faz parte
da série “Viajando na Arte” e pode ser comprado
por 4,00€ aqui: http://bit.ly/pptyCp e o guia O
que Fazer em Curitiba com roteiro detalhadinho
custa 9,90€ e pode ser comprado aqui: http://bit.
ly/Opyisw. Além dos Ebooks você pode também
encomendar um “Caderno de Viagens” que é a encomenda de um roteiro detalhado e personalizado
que custa R$ 50,00 por dia de viagem e está disponível para roteiros pela Europa.

ILHA DE PÁSCOA - EBOOK GRATUITO

O blog Aprendiz de Viajante e a RBBV estarão
palestrando junto com a equipe da Travel
Bloggers Unite (TBU) , do iAmbassador,
Velvet Escape e Travel Dudes.
Dia 23 as 18:30 - The Best Practices in
Travel Blogging White Paper
Com Oliver Gradwell, Keith Jenkins, Melvin
Boecher
Dia 24/04 as 17:30 - Travel Blogger & DMO
Collaboration
Com Oliver Gradwell, Claudia Beatriz Saleh ,
Keith Jenkins, Melvin Boecher

SEA WORLD INAUGURA
ANTARCTICA: EMPIRE OF PENGUIM
O Edson Maieiro do Blog PhotoTravel 360 é um
super fotógrafo está oferecendo gratuitamente
um ebook sobre a Ilha de Páscoa com dicas de
planejamento e o que fazer quando estiver por lá.
Você pode baixar o seu gratuitamente aqui: http://
bit.ly/VSlNam

Coloque na agenda: Dia 24 de Maio de 2013.
Esta é a data divulgada pela Sea World Parks
para abertura oficial do sua nova expansão
Antarctica: Empire of Penguim.
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NÃO PERCA NA PRÓXIMA EDIÇÃO:

ESPECIAL
VIAGEM EM
FAMILIA
JUNHO DE 2013
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