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VIAJAR É PRECISO
HOTÉIS E EXPERIÊNCIAS INCOMUNS
PARA VOCÊ CURTIR E EXPLORAR
POR JULIANA A. SAAD • @jusaad1 • Fotos: Divulgação

V

iagens nos levam a descobrir um novo destino
ou a explorar o que já conhecemos com uma
pegada cheia de bossa, estilo e autenticidade
– tendências certeiras para aquela pitada de sabor ao
roteiro. Abaixo, uma seleção de alguns dos melhores e
mais recentes hotéis e experiências de luxo para incitar
o apetite de quem tem fome de aventura e alma leve.
Uma seleção para explorar, saborear e fazer planos
para viagens memoráveis.

JULIANA A. SAAD

Jornalista especializada em viagens e estilo
de vida, Juliana A. Saad edita, colabora
e desenvolve conteúdo para diversas
publicações no Brasil e no exterior. Nômade,
tem natural vocação globe-trotter e viaja
em busca dos melhores destinos, pessoas e
experiências do planeta.

Sikelia

Pantelleria, Itália

A arquitetura do hotel boutique Sikelia é única, refletindo o fato de que o homem teve de se dobrar à vontade da
natureza, que aqui reina suprema: a partir dos incomuns jardins criados para proteger as árvores cítricas do vento,
às típicas paredes de pedra das 20 vilas brancas (dammusi), até a paisagem verde inclinada para o mar através de
engenhoso terraço. Situado na ilha de Pantelleria, bem no Sul na Itália, este é um recanto exclusivo (onde Armani
mantém desde sempre seu refúgio de veraneio) e sinônimo de luxo e tranquilidade, para redescobrir os ritmos lentos
da terra. Os impressionantes interiores contemporâneos do Sikelia, alojados em edifícios de pedra típica desta parte
da Itália, exalam estilo. Nas suítes elegantes, reina o conforto e o bem-estar. Entre a descoberta dos refúgios naturais
da ilha, mergulhos na piscina e terapias de spa. Tudo isso, regado pelos famosos vinhos doces locais e mais os pratos
suculentos com sabores e aromas desse incrível pedaço da Itália. Um lugar muito especial.
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