
Formentera, Paphos, Comporta  
e Pantelleria são os destinos low- 
-profile da vez no Hemisfério Norte

Happy
hippie

 JET Legging 
por bruno astuto

Em 1967, San Francisco influenciaria o mun-
do todo com seu Verão do Amor, em clima de 
“make love, not war”. Em tempos tão incer-
tos como os que vivemos, a febre do hippie 

chic volta com tudo, 50 anos depois, em destinos 
de férias onde a liberdade vence o carão – paraísos  
à beira-mar que destronam os lugares de sempre. 
Que tal trocar os balneários badaladérrimos do ve-
rão europeu por algo mais pé na areia e cabeça nas 
nuvens? Você pode substituir... 

...Capri por 
pantelleria
Giorgio Armani foi o jet-setter 
desbravador da ilha vulcânica 
a menos de 100 km da costa 
da Sicília e a 64 km da Tunísia, 
onde ele construiu uma casa. 
Mas, felizmente, poucos turis-
tas descobriram Pantelleria, 
cenário do filme Um Mergulho 
no Passado, com Tilda Swinton, 
Ralph Fiennes e  Dakota 
Johnson. Hospede-se no dis-
creto e chique Hotel Sikelia 
ou no Zubebi, que tem várias 
casinhas dammusi, típicas da 

A área externa 
do Hotel 

Sikelia, em 
Pantelleria

te Ta Mpania, ouzo ao pôr do 
sol no bar Muse e um relax no 
spa Myrianthousa fazem desse  
o destino da vez. 
o que levar: um quimo-
no bordado da grife Monoki, 
da francesa Diane Goldstein, 
cujas peças são abençoadas por 
um xamã de Big Sur (colette.fr);  
o enorme pingente em formato 
de mão da inglesa Mulberry;  
e os vestidos descomplicados 
do nigeriano Duro Olowu 
(14 Masons Yard, Londres).  

Vista do Specchio di Venere,  
lago com águas terapêuticas 

...Mykonos 
por paphos
Paphos, no Chipre, é a Capital 
Europeia da Cultura em 2017, o 
que significa que a cidade foi 
transformada numa galeria de 
arte a céu aberto, com instala-
ções contemporâneas em meio 
a mosaicos deslumbrantes, 
danças pela rua e sessões de 
cinema nas praias. Hospede-se 
no vizinho Hotel Anassa, na 
península de Akamas. Peixes 
fresquíssimos no restauran-

ilha. Dica: é preciso alugar um 
barco, pois a única praia sem 
pedras é de lama, mas vale to-
mar um banho no Specchio di 
Venere, um lago em formato de 
coração numa cratera vulcâni-
ca com águas de propriedades 
terapêuticas – delícia que já 
banhou Madonna, Charlotte 
Gainsbourg e Carole Bouquet, 
que ali mantém seu vinhedo. 
o que levar: um maiô 
listrado by Stella McCartney; 
os óculos de sol Panthère da 
Cartier; e os novos sprays All 
Over Body de Tom Ford.
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As belas ruínas de 
Paphos, a Capital 

Europeia da Cultura 
em 2017, no Chipre

vogue BrasiL 39



 JET Legging 
por bruno astuto

imbatível, o Es Caló ganhou 
novo endereço à beira-mar em 
Sant Agustí e, se você quer ver 
e ser visto, nada como reservar 
uma mesa no Juan y Andrea ou 
bombar no Beso Beach Club. 

Mas a vizinha Ibiza ainda 
tem seu charme, e a prova dis-
so é o novo livro da Assouline, 
Ibiza Bohemia, escrito pela edi-
tora de moda holandesa Renu 
Kashyap em parceria com a 
jornalista Maya Boyd, que vive 
por lá desde 2009. Esconda-se 
no Hotel Cas Gasi, preferido de 

Kate Moss, uma finca centenária 
com dez quartos e duas suítes 
decorados com espelhos india-
nos e abajures mouriscos. E não 
deixe de reservar uma mesa nos 
restaurantes Es Torrent, El Olivo, 
Sa Capella, Amar Lu, Can Pau e 
nos novíssimos Nobu, La Dis-
pensa e Tatel, do tenista Rafael 
Nadal. Beach clubs? Experimen-
tal, Calabaza e Amante.
o que levar: as chokers 
e os braceletes ultracolori-
dos  que lembram chicletes 
de antigamente da top de-
signer Roxanne Assoulin 
(roxanneassoulin.com), hit abso-
luto no Pinterest; e uma bol-
sa de palha nada óbvia, como 
a Camille, em formato de 
galinha, da designer Sophie 
Anderson (sophieanderson.net).

... saint-tropez 
por CoMporta
Se Lisboa praticamente virou 
uma cidade brasileira, Compor-
ta é a sua Búzios, com direito  
a passeios ao longo da Praia do 
Pego, uma salada de polvo de vi-
rar os olhos no restaurante Sal, 
comer sardinhas grelhadas na 
Praia do Peixe e hospedagem em 
uma das villas do Hotel Sublime 

Comporta, que acaba de abrir um 
restô divino, o Sem Porta.  

Dica insider: alugue um ca-
valo na companhia Cavalos na 
Areia para um tour inesquecí-
vel à beira-mar. E fique amigo 
dos locais, pois as opções de 
restaurantes e shopping são 
bem reduzidas, então a vida 
acontece nas casas de gente 
como o designer de sapatos 
Christian Louboutin, o deco-
rador Jacques Grange, o desig-
ner Philippe Starck e o artista 
plástico Anselm Kiefer. 
o que levar: os óculos 
com xadrez vichy criados 
pela icônica grife britânica 
Cutler and Gross em parce-
ria com a Comme des Garçons 
(cutlerandgross.com); a chi-
quérrima mochila Airsilk da 
Hermès;  e um maiô gráfico 
da americana Mara Hoffman 
(marahoffman.com).

Tour de cavalo  
à beira-mar  
e o Hotel 
Sublime, que 
acaba de abrir 
um restô divino, 
em Comporta

Da esquerda para 
a direita, a vista 
panorâmica de 
Formentera,  
o badalado Beso 
Beach Club, na 
mesma ilha, 
e o livro Ibiza 
Bohemia, lançado 
pela editora 
Assouline (US$ 85)

...ibiza por
 ForMentera  
Nada de megabaladas com 
música nas alturas. A peque-
na ilha com 82 km de praias 
é o destino da vez na Espa-
nha, com os 30 quartos de seu 
recém-reformado (e belíssi-
mo) Hotel Gecko, na Platja de 
Migjorn, além do tradicional 
hostel Fonda Pepe, onde Bob 
Marley tocou nos anos 60. 

No quesito gastronomia,  
o restaurante Can Dani segue 
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