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A ROUND. Conheça a vertente foodie de Cape Town – bares e restaurantes de chefs celebrados fazem 
sucesso na cidade sul-africana

TOP TIPS
WHAT’S UP / Galápagos com todo conforto de um 
lodge de luxo. NIGHTLIFE / A balada que ferve em São 
Francisco. SPA / Lime Spa faz sucesso com massagem 
subaquática nas Maldivas. HOTEL A RIA / A menidades 
surpreendentes em hotel-butique de Boston. DINNER 
/ Que tal provar o sorvete mais caro do mundo? 
TOP CL ASS / As regalias da classe executiva da 
TA P. HOTEL A RIA / Viña Vik, hotel-vinícola com 
arquitetura inovadora no Chile. HOTEL A RIA / 
O hotel perfeito para uma parada estratégica em 
Atlanta. HOTEL A RIA / Hotel da rede A man promete 
conquistar viajantes em Tóquio. PERSONA L TR AVEL 
/ Tudo o que você precisa saber sobre Cinque Terre. 
AGENDA CULTUR A L / Muita cultura e diversão em 
eventos ao redor do mundo. TOP GOURMET / Uma 
hospedagem ultraexclusiva para se sentir em casa nas 
Dolomitas. GIRO GASTRONÔMICO / As novidades 
gourmet do Bal Harbour Shops. ESSENTIA L / Itens 
úteis e cheios de estilo para você levar em sua viagem 

LUXURY. Milionários apostam em aventuras cada vez mais exclusivas e radicais 

EM CASA. Um giro para conhecer a cidade de Santo A ndré, que conquistou e deu fôlego para a seleção A lemã 
na Copa do Mundo

TOP 5. Bibliotecas tão incríveis que você aprende até por osmose

CA PA. Conheça Christiania, o último bastião dos bichos-grilos em Copenhague 
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DESTINOS IMPERDÍVEIS. Vila Naiá e Corumbau por Talytha Pugliesi
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RENATA ZANONI
reportagem: Nossa 
editora-assistente, 
que já percorreu 
quase 40 países pelo 

jAN  ThEOphIlO
reportagem: Com mais 
de 20 anos de carreira, 
Jan foi vencedor do 
prêmio Mídia da Paz da 

UNESCO, em 2001. 
Com toda essa expertise, 
nosso editor descobriu 
as experiências mais 
inusitadas do mundo que 
estão na moda entre os 
milionários. Quer saber 
quais são? Corra para a 
nossa seção Luxury!

lEO MADEIRA
reportagem: Nascido no 
calor de Fortaleza, Leo 
foi VJ da MTV, onde 
apresentou diversos pro-

gramas, como Mochilão, 
Pulso e Câmbio, de 2003 
a 2011. Atualmente, ele 
lança mão de seus conhe-
cimentos musicais para 
desenvolver conteúdo 
para grandes marcas, 
como Red Bull, Diageo  
e Samsung. 

TAlYThA pUGlIESE
reportagem: Uma das 
maiores modelos 
brasileiras da atualidade, 
Talytha desfilou para 

grifes como Yves Saint 
Laurent, Valentino, Louis 
Vuitton e Versace. Nesta 
edição, a bela, que é 
também apresentadora de 
TV, conta sobre sua visita 
a Corumbau, no sul do 
litoral baiano. 

mundo, esteve em Cape 
Town, onde conheceu 
os mais elegantes e 
luxuosos hotéis da 
cidade e foi convidada 
a provar iguarias sem 
fim - de carnes exóticas 
aos melhores sushis 
preparados fora do Japão.

Dinamarca

Cape Town

Corumbau
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Guia Top
Diárias sob consulta. 
Reservas: +593 4371 1670 
ou pikaialodgegalapagos.com

top tips

TOp TIpS

O MElhOR DE 
DOIS MUNDOS 
IATE EXClUSIVO 
É DIFERENCIAl 
DE NOVO lODGE
 

O zum-zum-zum da colmeia é 
que a inauguração do Pikaia 
Lodge, equilibrado sobre o cone 
de um vulcão extinto na ilha 
de Santa Cruz, no Arquipélago 
de Galápagos, estabeleceu um 
novo patamar no turismo de luxo 
internacional. Esse pequeno 
cinco estrelas conta com apenas 
14 quartos carbono-free de 
muito bom gosto, dotados de 
todos os recursos da tecnologia. 
Janelões imensos dão vista para 
um verdadeiro tapete verde 
que se estende até o Oceano 
Pacífico e onde, de quando em 
quando, tartarugas gigantes são 
vistas passeando para delírio dos 
hóspedes. Mas o que tem atraído 
atenção para o Pikaia é a chamada 
combinação do melhor de dois 

mundos. Além do luxo e conforto 
das acomodações, digamos, em 
terra, o hotel conta com um 
iate exclusivo de 100 pés para 
excursões até a vida marinha – 
destaque para o snorkeling entre 
leões-marinhos – e a extraordinária 
geologia das ilhas. Cada hóspede 
conta com sua cabine refrigerada, 
com banheiro e cama para um cochilo 
entre as aventuras. No cardápio dos 
passeios, peixes e frutos do mar 
pescados na hora acompanhados de 
um dos melhores chimichurri que 
você já provou na vida.

whAT’S Up
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