NO AZUL DAS MALDIVAS
O Coco Palm Budu Hithi,
nas Maldivas, é um resort
para as férias de alguns
felizardos. E para preencher
os sonhos de todos nós.
www.eihr.com

ÁFRICA

ÍNDICO

ÁSIA

CARAÍBAS

BRASIL

MEDITERRÂNEO

Ilhas de Sossego
CORREMOS O MUNDO E ATRAVESSÁMOS OS OCEANOS À PROCURA DOS MELHORES
RESORTS À BEIRA-MAR. ALGUNS FICAM MESMO DO OUTRO LADO DO PLANETA.
MAS ACREDITE QUE TODOS ELES VALEM CADA DIA DE VIAGEM.
TEXTOS DE JOÃO MIGUEL SIMÕES

ILHAS DE SOSSEGO

COCO PALM BODU HITHI
Bodu Hithi, North Male Atoll, Maldivas

www.eihr.com
A partir de €450 por noite
QUANDO IR
Até Setembro conte com temperaturas
amenas, entre os 25 e os 30ºC, mas a partir
de Outubro começa a estação das chuvas.
O bom tempo volta em Dezembro, quando
se inicia igualmente a época alta.
COMO IR
A Lufthansa (www.lufthansa.pt) voa para Malé,
via Frankfurt, a partir de €1.369,25.

Brincar ao Robinson Crusoé tem outro sabor no pequeno atol privado
de Bodu Hithi, a norte de Malé, nas Maldivas, onde fica o refinado Coco Palm Bodu Hithi.

ÍNDICO

Náufragos de luxo

Enquanto se aguarda, com natural expectativa,
a abertura do Coco Palm Kuda Hithi, o que só
deve ocorrer no final deste ano, o Coco Palm
Bodu Hithi é já um cartão-de-visita do melhor
que o arquipélago das Maldivas tem para oferecer em matéria de pequenas unidades que apostam não no luxo pelo luxo, mas antes no refinamento das coisas simples e na excelência do
serviço personalizado. Com localização no pequeno atol privado de Bodu Hithi, a norte de
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Malé, os acessos estão facilitados ao máximo: 35
minutos de lancha rápida ou dez minutos num
táxi aéreo. E como tamanho não é documento,
esta ilha-de-bolso tem uma flora exuberante,
atravessada por trilhos naturais, e é banhada por
um idílico mar azul-turquesa. Sem dúvida, um
cenário perfeito para um resort que se pretende
elitista – afinal, são poucos os que podem desfrutar de um refúgio constituído por bungalows que
podem ficar na praia ou suspensos sobre a lagoa,

mas sempre com excelentes vistas de mar. A arquitectura do complexo é uma mistura da tradição local com um toque de design contemporâneo. O Bodu Hithi possui um total de quatro restaurantes, o que facilita imenso a escolha
na hora das refeições, mas de todos eles, o que
merece maior destaque é o Breeze, por ficar na
praia e proporcionar a experiência de jantares em
que são os próprios hóspedes que confeccionam
o que desejam comer. Com ajuda, naturalmente.
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The Library, um dos resorts mais recentes da estância tailandesa de Koh Samui,
é um bom exemplo de como o design moderno se pode conciliar com a natureza.

ÁSIA

Ao natural com estilo

Inaugurado no início do ano, o The Libray é a prova de que a estância de veraneio de Koh Samui é,
cada vez mais, uma alternativa credível a Phuket,
que quase detinha o monopólio do turismo de praia
na Tailândia. Localizado na praia de Chaweng,
é um complexo moderno, com um design minimal
e sem grandes artifícios, que procurou integrar-se na
paisagem e causar o menor impacte ecológico possível nesta zona de costa protegida. Assim, não é de
espantar que, sem crescer desmesuradamente em
altura, o hotel cubra uma área de «apenas» 6.400m2
e tenha distribuído as suas 26 cabinas – no piso
térreo fica uma suite e no andar superior um estúdio com vista para o mar – entre a vegetação, de forma a poupar o maior número possível de árvores
antigas. As suites têm jacuzzi, mas nos estúdios optou-se por colocar banheiras de hidromassagem
e chuveiros. Para não cair no branco puro e duro,
elemento fundamental no minimalismo, o esquema de cores permite a inclusão de toques de encarnado e cinzento, o que cria um contraste interessante e não compromete o propósito primeiro: não
distrair a observação para o acessório e concentrar
toda a atenção na praia e na vegetação.
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THE LIBRARY
Bo Phut, Koh Samui, Tailândia

www.designhotels.com/thelibrary
A partir de €320 por noite
QUANDO IR
As temperaturas na estação quente (de Março a
meados de Junho) variam entre os 27 e os 35ºC, o que
faz desta altura a melhor para viajar para a Tailândia.
COMO IR
A KLM (www.klm.pt) voa para Ko Samui,
via Amesterdão, a partir de €1.251.
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ESENCIA
Praia de Xpu-Ha, Riviera Maia, México

www.hotelesencia.com
A partir de €450 por noite
QUANDO IR
Se possível, evitar os meses do nosso
Verão, que são, por excelência, a época
em que há maiores probabilidades
de ocorrência de furacões.
COMO IR
A Iberia (www.iberia.pt) voa para
Cancún, via Madrid, a partir de €1.069,61.

Quem quiser captar o espírito mais genuíno da Riviera Maia, no México,
tem no pequeno e exclusivo hotel Esencia, na praia de Xpu-Ha, uma boa aposta.

CARAÍBAS

A verdadeira essência

Da região nordeste da península do Iucatão, no
estado mexicano de Quintana Roo, já muito foi
falado, pelo que raro deve ser, hoje em dia, o
amante de belas praias e águas mornas que não
saiba que Cancún é só a ponta do icebergue
quando se fala no corredor turístico de 120 quilómetros que vai até Tulum, a sul. Esta faixa costeira, repleta de praias virgens, parques ecológicos
e vestígios arqueológicos, ficou conhecida como
Riviera Maia e é uma excelente alternativa a
Cancún. A pensar nisso, o exclusivo e romântico
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Esencia abriu as suas portas na idílica e discreta
praia de Xpu-Ha. É um lugar pequeno, tranquilo
e acolhedor, onde cabem apenas 29 quartos, alguns com jardim e piscina privada, e duas casas,
com cinco quartos cada uma (podem ser arrendados à unidade). Para se distinguir dos demais
spas da região, o hotel criou o Aroma, o primeiro
spa especializado em fitoterapia, que consiste em
aplicar nos vários tratamentos extractos de plantas gregas através de métodos orgânicos. A decoração do resort, por seu turno, está ligada aos qua-

tro elementos: água (jacuzzi exterior), terra (paredes de chocan, árvore local, e edifício cobertos
com palapa maia), ar (circula livremente) e fogo
(presente nas velas e tochas). Como curiosidade,
diga-se ainda que o Esencia, onde os hóspedes
mais pequenos são bem-vindos, contratou o célebre chef Alejandro Rojas (à frente do restaurante
Sal y Fuego do hotel) para dar lições de culinária
a miúdos e graúdos, que podem assim ficar a saber
todos os truques da confecção de massas, doces e
pratos típicos da região.
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Numa das praias mais tranquilas do Balneário Camboriú, no litoral do estado de
Santa Catarina, surgiu uma pousada elegante que já é considerada uma das melhores do Brasil.

BRASIL

Para lá do Nordeste

Em matéria de praias e animação, o estado de Santa Catarina está para o Sul do Brasil como a Bahia
está para o Nordeste. Nos últimos anos, a estância
de veraneio do Balneário Camboriú é uma das
grandes sensações do litoral catarinense, já que,
além dos habitantes do estado e de outras zonas do
Brasil, atrai também imensos turistas argentinos,
uruguaios e paraguaios. Diz quem sabe que existem
duas Camboriús: uma diurna, calma e toda voltada à boa vida nas praias; e outra que surge quando
cai a noite e a estância é invadida pelas batidas
electrónicas que animam festas e bares até ao raiar
da aurora. Um lugar disputado assim já possuía o
seu quinhão de alojamentos, mas o Parador Estaleiro, no final de uma rua junto à tranquila praia
do Estaleirinho, surgiu entretanto e aumentou a
parada. Se, para muitos, foi logo classificada entre
as melhores do Brasil, a edição 2007 do prestigiado
Guia Quatro Rodas não teve dúvidas em considerá-la a «Melhor Pousada do Ano». E o que tem de
tão especial esta pousada para merecer tal distin-
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ção? Para já – factor importante quando se pensa
em férias – foi concebida a pensar no descanso. Por
isso, e por muito arbitrária que a medida possa parecer a quem tem filhos, não aceita crianças entre os
hóspedes e possui apenas 15 quartos, dez dos quais
com vista para o mar. Funciona em regime de
meia-pensão, não faltando mimos como uma piscina semiolímpica, deck com vista para o mar, sala de
cinema, spa, quartos com janelas enormes, varanda e banheira de hidromassagem.
PARADOR ESTALEIRO
Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil

www.paradorestaleirohotel.com.br
A partir de €200 por noite
QUANDO IR
A altura mais animada, com direito a muita
animação nocturna, tem lugar no Verão,
ou seja, de Dezembro a Março.
COMO IR
A TAP (www.flytap.pt) voa para Florianópolis,
via São Paulo ou Rio de Janeiro, a partir de €1.274.
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SANTA TERESA RESORT
Sibà, Pantelleria, Itália

ILHAS DE SOSSEGO

www.designhotels.com/santateresa
A partir de €140 por noite
QUANDO IR
O ideal é evitar os meses de maior calor,
que pode ser muito intenso, optando
pelas estações intermédias.
COMO IR
A TAP (www.flytap.pt) voa para Milão
a partir de €287,38. Daí pode voar para
Pantelleria com a Alitalia (www.alitalia.com)
a partir de €494,97.

A meio caminho entre a Sicília e o Norte de África,
a ilha italiana de Pantelleria tem agora um hotel design à altura da sua paisagem.

MEDITERRÂNEO

Céu, mar e terra

O estilista Giorgio Armani não foi o primeiro,
por certo, a render-se aos encantos da paisagem
cor de fogo de Pantelleria, uma ilha vulcânica
não muito longe da costa siciliana, mas foi um
dos pioneiros, entre as celebridades, a conseguir
alcançar o enorme potencial da sua beleza quase
ascética. Agora, os amantes das belas coisas já
não têm de se limitar a sonhar com a inatingível
casa de férias de Armani na ilha. Em Abril deste
ano abriu ali o Santa Teresa Resort, membro da
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cadeia Design Hotels. A localização escolhida foi
o vale do mosteiro de Piana di Sibà, onde vários
dammusi (antigas casas rústicas locais) foram
convertidos num tipo de acomodação que respeitou as suas tradições, mas que soube introduzir
elementos novos e modernos que casam bem
com a filosofia do local. O complexo está integrado na Quinta de Santa Teresa, que possui uma
vinha de 40 hectares, um olival, floresta e uma
horta de legumes e ervas aromáticas. Além das

actividades ligadas à quinta, o resort possui um
jardim árabe, uma área para golfe e duas piscinas
(uma serve um conjunto de oito casas, o Sibà, e
a outra um grupo de quatro casas, o Frà Diavolo). Todas estas facilidades ficam em Piana di
Sibà, pois na área adjacente ao mosteiro localizam-se outras duas mini-aldeias, com três casas
cada, e respectivas piscinas. As casas estão divididas em três categorias, consoante o tamanho,
e acomodam duas a quatro pessoas.
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DAR DHIAFA
Er-Riadh, Djerba, Tunísia

ILHAS DE SOSSEGO

www.hoteldardhiafa.com
A partir de €112 por noite
QUANDO IR
Os meses de Verão são de festa em
Djerba, altura em que muitos emigrantes
retornam à ilha. Setembro é mês de regatas.
COMO IR
A Tunisair (www.tunisair.com)
voa para Djerba, via Tunes,
a partir de €866,95.

A combinação de paisagens desérticas com um mar cálido e cristalino fazem de
Djerba, na Tunísia, o local perfeito para um hotel de charme rústico como o Dar Dhiafa.

ÁFRICA

A doce Tunísia
por uma sucessão de corredores labirínticos, este
hotel de charme, com apenas nove quartos e
cinco suites, está, há pouco mais de dois anos,
nas mãos da dupla de franceses Benoît Hennequart e Pierrick Messonnet, que se têm esforçado em dar um toque cosmopolita ao espaço. Por todo o lado vemos cactos envasados,
caramanchões de buganvílias, mesas e mesinhas,
cadeiras e cadeirões, almofadas e almofadões,
sem esquecer as típicas esteiras de palhinha e os

grandes potes de barro de Guellala. Cada quarto, com nomes tão sugestivos como Sheherazade, Sourire de Lune, Cheval d’Ebene ou Sultan, é um caso à parte, mas a opção foi – quase
sempre – de reproduzir as alcovas de outrora e
manter os mezzanines (antes utilizados como
quartos de Verão por serem mais frescos) como
salas ou casa de banho. O restaurante pratica
uma esmerada cozinha de inspiração mediterrânea com especialidades tunisinas.

FOTOGRAFIAS DE PAULO SOUSA COELHO

Ao eleger o Dar Dhiafa como base, a cerca de
dez quilómetros de Houmt-Souk, capital da ilha
tunisina de Djerba, o viajante troca o privilégio
de ter a praia a meia dúzia de metros pelo prazer
de desfrutar de um hotel que, antes de tudo o
mais, vale por si só como experiência. Não por
coincidência, o Dar Dhiafa recuperou e incorporou muitos dos traços arquitectónicos de Djerba na sua própria estrutura. Construído a partir
de cinco casas antigas, recuperadas e interligadas
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A ilha indonésia de Bali tem tudo para uma lua-de-mel perfeita: exotismo, excelência
e variedade de alojamento. E alguns espaços de eleição, também, como é o caso do The Balé.

ÍNDICO

Encanto balinês

Resolvida a questão da independência de Timor,
e restabelecidas as ligações diplomáticas entre
Portugal e a Indonésia, Bali saltou para as páginas das nossas revistas e muitos não perderam
tempo em conferir o que até então só se limitavam a admirar de longe. Bali tem tudo para
uma lua-de-mel perfeita: exotismo, tradição,
bons hotéis, uma arquitectura que serve de inspiração a resorts do mundo inteiro, spas magníficos, artesãos que descobriram um novo filão nas
tendências actuais da decoração de interiores,
templos, aldeias perdidas, folclore e mar. Aliás, o
bom da questão é que não é só mar e praia, pois
quem quiser também pode embrenhar-se na

montanha luxuriante e até fazer rafting nos rios.
A fazer jus a tudo isto, o The Balé, membro recente dos Small Luxury Hotels of the World, fica
virado para o Índico, pelo que cada um dos seus
20 pavilhões de luxo possui varanda panorâmica,
piscina privada, casa de banho iluminada por velas e um chuveiro ao ar livre, devidamente resguardado no meio de um jardim aromático. Apesar da tónica que coloca no romantismo, The
Balé aceita crianças entre os seus hóspedes, mas
são os mais velhos, sobretudo, quem tira maior
proveito dos tratamentos do spa e dos jantares
servidos junto à piscina principal – quem quiser
um tête-à-tête pode sempre pedir para este ser

servido por um mordomo na privacidade do seu
pavilhão. E várias opções de passeios nas redondezas completam o cardápio.
THE BALÉ RESORT & SPA
Bali, Indonésia

www.slh.com/thebale
A partir de €500 por noite
QUANDO IR
A melhor altura é entre Dezembro e Março,
mas tenha em atenção que esta é também,
por excelência, a época alta.
COMO IR
A British Airways (www.ba.com) voa para
Denpasar, via Londres, a partir de €1.555,86.

Com abertura prevista entre Agosto e Setembro, Qualia, palavra latina para experiências sensoriais,

Habituado a explorar os mais belos fundos marinhos do mundo, um dos herdeiros Cousteau escolheu

as ilhas Fiji para criar um resort ecologicamente correcto.

será a próxima grande atracção da Grande Barreira de Coral, na Austrália.

PACÍFICO

Viagem sensorial

Há muito que a Grande Barreira de Coral da
Austrália mexe com o imaginário de todos aqueles que sonham com uma experiência de férias
nos antípodas, imersos num mar de cartão-postal.
Os promotores do Qualia, um novo resort de cinco estrelas com abertura prevista neste Verão de
2007, sabem disso e não estão a perder tempo.
Não é mais um resort, é “o” resort que atracou na
ilha Hamilton, com ligações aéreas regulares com
o continente, para revelar ao mundo 60 pavilhões
autónomos de um quarto, sendo que uns deles
vão ter terraços panorâmicos virados a poente e
outros direito à sua própria piscina privada de
água salgada. Mas se, mesmo assim, lhe parecer
coisa pouca, poderá sempre vir a optar pela Casa
de Praia, que acomoda até quatro pessoas e dá di-

reito, entre outras regalias, a uma sala de estar,
uma piscina tamanho familiar e, imagine, um pavilhão à parte para receber visitas. Em matéria de
áreas comuns, o Qualia está mergulhado numa
vasta propriedade com jardins tropicais, duas piscinas, um spa de dia, um ginásio, dois restaurantes e um centro de ioga. A arquitectura e a decoração do resort ficou a cargo de um conhecido arquitecto de Queensland, Chris Beckingham, mas
é bom que saiba, por antecipação: ali apenas são
permitidas estadas mínimas de duas noites, só que
o preço dá direito ao regime de pensão completa,
serviço VIP de motorista, um carrinho de golfe
eléctrico à disposição para passear nas imediações
e transfer entre a marina do hotel e o aeroporto da
ilha. Entre as várias actividades possíveis, contam-

PACÍFICO
-se a pesca, o mergulho, o snorkeling nos corais ou
passeios de iate até à praia de Whitehaven.
QUALIA
Hamilton Island, Great Barrier Reef, Austrália

www.qualia.com.au
A partir de €450/noite
QUANDO IR
A melhor altura é entre Dezembro e Março, mas tenha em atenção que esta é também, por excelência,
a época alta.
COMO IR
A Lufthansa (www.lufthansa.pt) tem ligações para
a ilha de Hamilton a partir de €1.668,07. A ilha de Hamilton, por sua vez, possui diversas ligações aéreas
regulares com cidades australianas como Cairns,
Brisbane e Sydney.

O tesouro dos Cousteau

Para muitos, e com uma certa razão, o Pacífico Sul
continua a ser visto como uma espécie de última
fronteira e de expoente máximo no que diz respeito ao exotismo, à arte de bem receber e à sofisticação no que ela tem de mais simples: o poder
andar-se descalço quase todo o dia. Um dos herdeiros de Cousteau, Jean-Michel, aproveitou as
suas andanças pelo mundo para criar um resort
muito especial – tão especial que já ganhou inúmeros prémios, entre eles o prestigiado World’s
Top 10 Environmentally-Friendly Accommoda-

tion, atribuído pelo Trip Advisor em 2007 nas Fiji, mais precisamente na ilha de Vanua Levu. Integrado numa vasta plantação de coqueiros, o
Jean-Michel Cousteau Fiji Islands Resort possui
vários tipos de acomodações viradas para a baía
de Savusavu. Tamanho potencial cénico, onde os
jantares quase parecem saídos de um filme, faz
deste lugar um dos mais procurados pelos casais
em lua-de-mel, mas é igualmente frequentado por
hóspedes com um outro perfil, inclusive famílias
com crianças. E não se julgue que o resort não faz

jus ao apelido Cousteau, pois é o único na região
a empregar, a tempo inteiro, um biólogo marítimo, que presta assim um auxílio precioso a todos
aqueles que desejam explorar os tesouros dos fundos marinhos das Fiji. Mas uma estada aqui não fica completa sem passar pelo spa. O hóspede escolhe se quer receber os tratamentos nas instalações
do spa ou no seu próprio quarto; depois é só decidir-se entre uma vasta gama de opções. Os terapeutas foram todos treinados no Post Ranch Inn,
na Califórnia, que tem fama de saber o que faz.

JEAN-MICHEL COUSTEAU FIJI ISLANDS RESORT
Vanua Levu, Ilhas Fiji

www.eihr.com
A partir de €500
QUANDO IR
Como fica próximo do Equador, há pouca variação
de temperatura ao longo do ano, mas o período
entre Dezembro e Março é aquele em que há
maior humidade e precipitação.
COMO IR
A American Airlines (www.aa.com) tem ligações
para Nadi a partir de €1.437,25. Daí, pode voar
para Savusavu com a Air Figi (www.airfigi.com.fg)
a partir de €220.

OS PREÇOS DOS VOOS JÁ INCLUEM AS TAXAS ADICIONAIS (SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO). ALGUNS VALORES APRESENTADOS PODEM RESULTAR
DE CONVERSÕES PARA EUROS E/OU ARREDONDAMENTOS. ESTES E OUTROS DADOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES APÓS O FECHO DA EDIÇÃO.
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