
SOBRE O MAR 
Terraço de uma suíte 

do Jamaica Inn, resort 
em uma enseada 

particular em Ocho 
Rios, na ilha caribenha

edição  ANToNeLLA SALeM

escape

p a r a  d o i s
ilhas

Vamos fugir? Bazaar garimpou quatro destinos 
tão deslumbrantes quanto românticos 



escape

Parte do arquipélago das Seychelles, no Índico, North Is-
land é daqueles paraísos selvagens e eco-friendly quase se-
cretos, com um único hotel ultraexclusivo e o cenário de 
praias de areias claras, coqueiros, árvores akamaka e for-
mações de granito. Ali, passaram a lua-de-mel o prínci-
pe William e Kate Middleton, e George Clooney e Amal 
Alamuddin. Só 11 villas erguidas com materiais recicla-
dos hospedam com mimos personalizados. Antes de che-
gar, o casal preenche uma ficha com suas preferências e 
tudo é planejado de acordo com essas informações: a de-
coração do quarto nas cores que os dois mais gostam, a 
trilha sonora perfeita e até o cardápio de filmes. 

ExpEriências impErdívEis Há excelentes points de 
mergulho em North Island, e o resort possui um cen-
tro com certificação PADI. Quem adora caminhar não 
pode perder as trilhas que levam a pontos isolados da ilha. 
Uma delas, Spa Hill, tem visual incrível. Paraíso de pre-
servação de tartarugas, os hóspedes têm a chance de ver 
o nascimento ou a desova das espécies verde e hawksbill 
nas praias. Outros musts: passeio de caiaque e de barco em 
busca do melhor ângulo para admirar o pôr-do-sol.
:: north-island.com
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“Adoro lugares onde 
você pode se sentir 
parte da natureza e 
desfrutar a energia 
transmitida. Este é um 
santuário de habitat 
natural e beleza 
contagiante, onde o 
rústico não tira o 
lugar do luxo. O que 
você sonhar, eles 
fazem acontecer! 
Como um piquenique 
privado, montado só 
com o que você gosta, 
na praia que você 
escolher, na hora que 
você quiser”

Karina Oliani,  
médica, atleta e 
apresentadora de TV

RÚSTIcO chIc
Em sentido 
horário, a partir 
da foto à esq., 
uma das villas do 
resort; passeio 
de caiaque; 
e varanda do 
restaurante  
The Piazza

SANTUÁRIO  
NATURAl

Acima, mergulho 
em North Island e o 

nascimento de tartarugas 
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retrosuperfuture, 
R$ 2.770

isabella 
Blanco

R$ 2.620

dolce & Gabbana, 
R$ 10.660

varsace, 
R$ 1.630

Blue man, 
R$ 129

Blue man, 
R$ 109
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Arquipélago na costa africana da Tanzânia, Zanzibar abri-
ga praias belíssimas banhadas pelo Índico e um interes-
sante mix cultural, de influência árabe, africana e hindu. 
Formado por duas ilhas principais (Zanzibar e Pemba) 
e inúmeras ilhotas, sua atmosfera envolvente é perfuma-
da pelas especiarias cultivadas em abundância – da bau-
nilha à noz-moscada. Stone Town, a capital, Patrimônio 
da Humanidade pela Unesco, mostra todo esse exotismo, 
seja pelo mercado local ou pelas vielas com prédios colo-
niais e portas talhadas em madeira, no estilo indiano. 

ondE dormir O Baraza Resort & Spa, ao longo da 
Bwejuu Beach, na ilha de Zanzibar, evoca a era dos sultões 
e parece um palácio, com design repleto de elementos ára-
bes e toques indianos e africanos. Cada uma das 30 villas 
tem piscina e um espaçoso terraço. 
ExpEriências impErdívEis No Frangipani Spa, não 
perca o tratamento Sultan’s Bath para dois, que inclui es-
foliação corporal e massagem aromática em uma área ex-
clusiva, com piscina e lounge. Entre as atividades pela ilha, 
snorkelling safari em uma das lagoas, mergulho no recife de 
corais em frente ao resort (o Baraza tem uma escola com 
certificação PADI), passeio para uma fazenda de especia-
rias e observação de golfinhos. :: thezanzibarcollection.com 

TA N z â N I A

Z a N Z i b a r

“Zanzibar é  
inusitada, diferente  
e inexplorada, tem 
natureza exuberante 
e um ciclo de marés 
incrível. Não me 
esqueço do jantar  
a dois numa cabana 
em frente à praia,  
o jantar que fizemos 
em uma árvore  
e as terapias  
no spa do hotel.”  

Luiza Setúbal,  
da multimarcas de 
acessórios LOOL

EXÓTIcA
À esq., Bwejuu 
Beach, a praia do 
Baraza Resort & Spa, 
à beira do Índico

PAlÁcIO ORIENTAl  
À esq., de baixo para cima, quarto de 
uma das villas do Baraza; piscina do 
resort; e catch of the day, lagosta. Acima, 
área externa de uma villa 
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dior,  
R$ 2.670

adriana  
degreas, R$ 590

salinas, 
R$ 179

chloé,  
R$ 8.320

LooL,  
R$ 428

aurélie 
Bidermann,

R$ 11.500

van cleef
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Terra natal de Bob Marley e inspiração para artistas, es-
critores e cineastas, esta ilha do Caribe ressurge como um 
destino cool, parte da hot list das viajantes mais antenadas, 
e mostra que tem muito mais do que a vibe do reggae. De 
Negril, paraíso do snorkelling e mergulho, à vibrante Mon-
tego Bay e sua arquitetura colonial britânica, passando por 
praias e lagoas lindas e hotéis superexclusivos. 

ondE dormir O Jamaica Inn fica em uma enseada particu-
lar em Ocho Rios e possui cabanas e suítes charmosas com 
visual para o mar. Nas mãos da mesma família desde 1950, 
já hospedou celebrities como Marilyn Monroe e Katharine 
Hepburn. Menores de 12 anos não entram! Em Oracabes-
sa Bay, o GoldenEye é outra ótima pedida, resort criado por 
Chris Blackwell, fundador da Island Records, a partir da 
antiga propriedade de Ian Fleming, autor dos livros de Ja-
mes Bond.  A casa original do escritor é hoje uma das villas 
estonteantes. Programas a dois? De yoga no pôr-do-sol a 
stand up paddle. :: jamaicainn.com :: goldeneye.com 

ExpEriências impErdívEis Não podem faltar French- 
man’s Cove (praia maravilhosa), James Bond Beach (que 
serviu de inspiração para Fleming), cachoeira Dun’s Ri-
ver Falls, Blue Lagoon (cenário do filme A Lagoa Azul, de 
1980), Nine Mile (vilarejo onde nasceu Bob Marley) e 
Dolphin Cove (para nadar com golfinhos). 
ondE comEr Experimente os pastéis patties, o prato típi-
co Ackee and Salt Fish (feito com bacalhau e a fruta nacio-
nal), os bolinhos de chuva salgados festivals e as carnes com 
molho Jerk, bem apimentado. Na listinha de restaurantes, 
Miss T’s (jamaicano), Houseboat Grill (francês, ótimas la-
gostas) e Evita’s (italiano/jamaicano). :: misstskitchen.com 

:: thehouseboatgrill.com :: evitasjamaica.com 

c A R I B E

j a m a i c a

“A Jamaica é um lugar 
maravilhoso! As 
praias são 
paradisíacas e quase 
desertas... É um 
destino muito 
romântico, onde se tem 
sossego e privacidade. 
Quando fui, fiquei em 
Ocho Rios. A água de 
lá é cristalina. Fiz 
mergulho e visitei 
cachoeiras lindas”

Sabrina Sato, 
apresentadora de TV

RITMO cOOl
À esq., de cima para 
baixo, Frenchman’s 

Cove; jantar ao ar livre; 
e suíte do Jamaica Inn. 
Nas fotos à dir., no pé, 

Beach Villa e praia  
do GoldenEye
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Les petits Joueurs
R$ 5.540

saint Laurent,  R$ 1.420

isolda,  R$ 975

silvia Furmanovich, 
R$ 20.800

Tory Burch, 
R$ 600



O cenário é inesquecível. Praias de areias branquinhas, 
belas formações rochosas, baías e enseadas e um mar de 
águas cristalinas impressionam no arquipélago de Fer-
nando de Noronha, litoral de Pernambuco. A ilha princi-
pal pode ser percorrida de buggy, ao sabor do vento e do 
mar, ou, então, de bicicleta elétrica.   
ExpEriências impErdívEis Caminhar pela trilha que 
passa pela Praia do Sancho e liga as duas baías mais famo-
sas de Noronha – dos Golfinhos e dos Porcos –, com vis-
ta incrível, mergulhar com tartarugas-marinhas e navegar 
lado a lado com golfinhos. Pôr-do-sol? Nas praias do Ca-
chorro, do Meio, do mirante do Boldro, a partir das ruí-
nas da fortaleza da Vila dos Remédios ou do seu terraço.    
ondE dormir Parte da seleção de hotéis recomenda-
dos pela National Geographic, a Pousada Teju-Açu é cerca-
da pela vegetação nativa e oferece pratos com ingredientes 
orgânicos e bangalôs muito bem equipados. Mimos para 
o casal incluem um jantar na sua varanda ou numa mesa à 
beira da piscina, à luz de velas. A Pousada Zé Maria tam-
bém é muito confortável e sustentável – e sua gastronomia 
faz fama na ilha. Escolha o bangalô especial, que tem hidro 
na varanda. E que tal um passeio privativo de lancha, com 
champanhe e o cair do dia lindo de morrer? :: pousadateju.

com.br :: pousadazemaria.com.br :: mariabonitanoronha.com.br

ondE comEr Vale a pena provar o bolinho de tubalhão, 
feito com carne de tubarão, no Museu do Tubarão. O res-
taurante da Pousada Beijupirá é delicioso (caipiroskas mara-
vilhosas) e o Mergulhão, de cozinha brasileira contemporâ-
nea, tem vista de tirar o fôlego para a Baía de Santo Antonio.  
:: beijupiralodgenoronha.com.br :: mergulhaonoronha.com.br
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“Assim que cheguei a 
Noronha, senti vontade 
de chorar de tão lindo.  
É um lugar único  
na vida e muito especial. 
Recomendo o passeio  
de barco pelo Mar  
de Dentro, em direção a 
Caçimba do Padre. Vimos 
golfinhos incontáveis  
ao nosso redor”  

Bel Pimenta Camargo, 
empresária

REFÚGIO EcO
À esq., Pousada Teju-Açu 
iluminada. De baixo para cima, 
entrada à base de palmito, o 
restaurante e prato com polvo

lANDScAPE
De baixo para cima: salada de 
camarão servida na Pousada 
Zé Maria; terraço do bangalô 

especial, com vista para o Morro 
do Pico; e a Baía dos Porcos
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salinas,  
R$ 169

Fendi, R$ 3.470

salinas, R$ 129

maria 
dolores 
para  
Juliana 
Jabour,  
R$ 342

isabella Blanco,  
R$ 11.750

ray-Ban,  
R$ 750

michael 
Kors,  

R$ 2.900


