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BALI | SURABERATA

GAJAH MINA BEACH RESORT

foi aqui que viveu o maestro Niño Ricardo, um dos maiores
guitarristas de flamenco de sempre. Em pleno centro de Sevilha,
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Na costa este de Bali, a 1km da pequena cidade de
Suraberata, esconde-se um refúgio perfeito para férias a
dois. Construído entre arrozais e rodeado por uma
vegetação exuberante, estende-se sobre uma praia
deserta que convida a longas caminhadas. Nove villas,
tipicamente balinesas, estão distribuídas por um jardim
tropical. Projectadas pelo francês e proprietário Dominique Guiet, resultam da conjugação de materiais como
pedra vulcânica, mármore bruto, teca e madeira de
coco. Os interiores, decorados com antiguidades provenientes de várias ilhas da Indonésia, combinam
diferentes estilos num ambiente étnico sofisticado, onde
sobressaem as paredes cor de laranja. Todas as casas
têm varandas privadas com vista para os coqueirais.
A NÃO PERDER: O pequeno-almoço, onde não faltam as
frutas tropicais, panquecas, ovos e pão caseiro, toma-se
junto à piscina. A seguir, deixe-se ficar para uma
relaxante massagem balinesa refrescado pela brisa do
mar. Todas as refeições, servidas no restaurante Naga,
são preparadas por um experiente chefe que conjuga o
requinte da cozinha francesa com ingredientes locais.

ESPANHA | SEVILHA

LA CASA DEL MAESTRO

duplo a partir de

€55

Ficar na Casa del Maestro é uma viagem marcante pela história do flamenco e as
memórias de um homem. O edifício foi construído em duas fases: a primeira no final
do século XIX e a segunda em 1919 – já propriedade do maestro Niño Ricardo.
Em 2ooo, quando a família decidiu transformá-la num hotel, fez algumas alterações
embora mantendo a estrutura original. A fachada, em tons de rosa velho, contrasta
com os interiores em amarelo torrado. Todas as divisões confluem para um pátio
interior iluminado por um tecto envidraçado. As escadarias, que dão acesso aos

Os vegetais são apanhados na horta biológica e servem
para decorar pizzas e saltear pastas. Experimente os
raviolli de espinafres e mozzarella regados com molho
de cogumelos. Durante o dia alugue uma bicicleta e
percorra as vilas em redor, as plantações de café e os
campos de arroz. Faça longas caminhadas a pé,
aproveite o ar puro e goze a tranquilidade deste lugar.
A vinte minutos do resort encontra uma das melhores
praias para fazer surf e outros desportos náuticos.
QUANDO IR: Entre Abril e Outubro, na época seca.
PARA SABER MAIS: gajahminaresort.com

quartos, têm em cada piso vitrinas com trajes de toureio, doados por figuras ligadas

surpresa, com pequenos detalhes marcados por um estilo romântico. Uma cobertura,
com vista para a cidade, é um lugar privilegiado para estar ao anoitecer… e ali a dois
passos, todo o sabor da gastronomia local, os monumentos de respeito e aquela alma
latina dos sevilhanos. A começar pela catedral Magna Hispalensis, a segunda maior
do mundo, que alberga obras de Goya, Murillo e outros, a Giralda – um dos cartões-de-visita de Sevilha –, e os Reales Alcázares – um dos edifícios históricos mais
relevantes. No que diz respeito à boa mesa, e como qualquer outra cidade andaluza,
as tapas estão em todo o lado para petiscar a qualquer hora.
Evite Agosto por ser especialmente quente. lacasadelmaestro.com
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SELECÇÃO E TEXTOS DE PATRÍCIA CABRAL

à tauromaquia, e fotografias a preto e branco do maestro. Cada quarto é uma agradável
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ARGENTINA | TIERRA DEL FUEGO

HOSTERÍA TIERRA DE LEYENDAS
Fica a 3km do aeroporto Malvinas Argentinas, a região
onde antigamente viviam os nómadas canoeiros, actualmente conhecida como estância do rio Pipo. Um lugar
místico, no coração da Patagónia, cercado pela imponente cordilheira dos Andes e de frente para o canal de
Beagle. É nesta terra perdida, esmagados pela força da
natureza, que descobrimos uma estalagem rústica com
apenas quatro suites. Todas têm amplas janelas envidraçadas, com bancadas de madeira para se recostar numa
almofada a observar os picos nevados e as águas espelhadas do lago. Os interiores são bastante acolhedores
com confortáveis sommiers e uma decoração simples. O
pequeno-almoço toma-se num terraço solarengo e, ao jantar, saboreiam-se pratos regionais cozinhados pelo dono

um autêntico jardim do paraíso com uma enorme variedade

da estalagem. De entrada, Salmão fumado seguido de
Espetada de lagostins com molho de açafrão e, para

de beija-flores, plantas raras, e fruta pronta a saborear.
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BRASIL | TRANCOSO

MATA N’ATIVA

duplo a partir de

€45

finalizar, Marquise de chocolate.
A NÃO PERDER: O centro de Tierra del Fuego está a 4km
do hotel e permite deslocar-se facilmente para qualquer
lado. Para ficar com uma panorâmica geral da cidade e
arredores, experimente o tour de avião ou um passeio de
barco pelo canal Beagle, que oferece uma excelente perspectiva da dimensão e grande beleza natural deste lago.

Originalmente, Trancoso foi uma cidade jesuíta chamada S. João Baptista dos Índios.
Em 1759, quando os jesuítas foram expulsos, a vila ficou habitada por índios que
se dedicavam à pesca e cultivo da mandioca. Descoberta nos anos 70 por gerações mais

Entre as excursões disponíveis na região, há um passeio

novas que procuravam alternativas à vida nas cidades, Trancoso oferecia praias

motos de neve e corridas de trenós puxados a cães são

inexploradas e uma natureza pródiga. Foram estes ingredientes que trouxeram Daniel

a estas paragens e o fizeram erguer a Mata N’ativa. Junto às margens do rio, a poucos
minutos da praia dos Nativos e do incontornável Quadrado, a pousada aposta num
conceito onde natureza e bem-estar caminham de mãos dadas. Os apartamentos,
decorados com peças de artesanato local e tecidos neutros, têm lugar para quatro
pessoas e oferecem todo o conforto. Amplas varandas de cores garridas abrem-se para
um jardim tropical onde crescem as flores bastão e outras plantas raras. A pousada
organiza passeios a cavalo, de barco e de bicicleta pela região. Pegue num caiaque
e atravesse o rio ou dê um salto a Arraial d’Ajuda e Porto Seguro para uma noite
de forró. A melhor altura para ir é entre Março e Abril. matanativapousada.com.br
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ao Parque Nacional Tierra del Fuego e ao glaciar Martial.
Aproveite a vida ao ar livre, a pesca, montanhismo,
trekking ou a canoagem. No Inverno, Cerro Castor tem
uma estância de ski totalmente equipada. Passeios de
uma boa alternativa para quem dispensa o ski.
QUANDO IR: Em qualquer altura do ano
PARA SABER MAIS: tierradeleyendas.com.ar

