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ELLE FAZ UMA SILECAC DOS MILHCRIS HOTTIS DE LUXO ECOFRIENDLY
DO MUNDO. ESCOLHA O SEU E PLANtJt A PROXIMA VlAGtM. cERMÁN JrN/ÉNEZ

e vocé anda querendo ser mais
ecocoerente, náo adianta ape-
nas reciclar o lixo todo santo dia
ou sair por aí de bike pela rua.

E preciso também escolher bem o desti-
no de suas ferias - ou vocé quer passar os

seus dias de sossego em um lugar paradi-
síaco que foi mal explorado, desmatado
e tem uma urbanizagáo descontrolada?
Felizmente, pa¡a quem náo quer viajar e

ficar com a consciéncia pesada, existem
cada vez mais hotéis que unem o luxo
ao turismo sustentável. E há muitos se-

los - como o ESD (Ecologicaliy Sustai-
nable Design), o Green Globe e o Eco-
Label - que atestam quais hotéis sáo

ecofriendly sem, é claro, perder o gla-
mour. Procure por eles e caia na estrada.
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Este hotel acaba de receber o selo Green

Globe e é um ótimo exemplo de design

sustentável. Localizado na encosta sul

de Bali, com uma vista linda para o mar.

tem sistemas de recuperaEáo de água que

permitem que a chuva seja a sua princi-
pal fonte de abastecimento. Além disso,

os jardins e as infinity pools de água sal-

gada (que evitam que o cloro voite ao

meio ambiente) sáo maravilhosos. O ho-
tel também tem um viveiro com plan-
tas nativas para aiudar no aumento das

espécies locais. Diárias de 572 dólares.

Ji Belimbing Sari, Banjar Tambiyak, Indonésia,

tef, (62 361) A4a2166, www.alilahotels.com.
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SANTA ROSA, MÉXICO
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O hotel recebeu no fim do ano passa-
do a medalha de bronze nos prémios
concedidos pela Earth-Check, uma
das org.trriz.rcóes eco m.ris prestigi.r-
das do mundo. Er-rcravado no coraqio
do México maia, suas 11 l-rabitaqóes e

seus arredores viraram um dos cantos
nlni' ch¡r'mosos do prí.. L:i é possivcl
desfrutar da atmosféra - totalmente
conse¡vada - de séculos passados: lu-
xo clássico pontuado pelas cores for-
tes de Yucatán. Além disso, dá para
descobrir as belas paisager.rs fazendo
passeios de bicicleta. Diárias a partir
de 337 dólares. Estr. Merida-campeche,
km 129, Yucatán, México, tel. (521 9991 91O

0174, www.thehaciendas,net.
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LES GtETTES, SUIqA
\A/!-]trr Da)Dr-\/vr ilrLr \-/J)
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Um iglu de tecido. Assim sáo as habi-
tagóes deste acampamento, localtza-
do a 1,7 mil metros de altu¡a nos Al-
pes suígos. O material usado na sua

construgáo é um isolante térmico de

última geraEáo e todas as tendas estáo

situadas sobre plataformas de madei-
ra. Aqui vocé pode desfrutar de pis-

tas de esqui e de um spa para relaxar
no fim da tarde. O complexo recebeu
o First Choice no prestigiado prémio
Responsible Tourism Awards. Diárias
de 280 euros. Les Giettes, valais, suíQa,

tel, (41 24) 471 3838, www.whitepod.com.
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MAMA ÁFR]CA:
esIilo rust|co

e prémios
de preservaqáo
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SABI SABI, ÁFRICA DO SULf-)r rr-r rrl'\r-ratr
D[J)f-] LUUUI
É um clássico e agora pioneiro tt" Áfti-
ca do Sul na oferta de turismo susten-
tável. Situado dentro da exclusiva re-

serva de Sabi Sabi. o hotel recebeu os

prémios E\7T (Endangered \7ildlife
Trust), por seu piano de proteqáo ás

espécies em risco de extingáo, e o Im-
pelo, por suas práticas de conservaqáo
ambiental. Como se trata de uma pro-
priedade privada, vocé pode fazer um
safári sem cruzar com dezenas de car-
ros 4x4. Se der, reserve a suíte Mand-
leve e faEa uma massagem com pedras
quentes no spa. Diárias de 869 dóla-
res. Sabi Sand Reserve, África do Sul, tel. (27

13) 735 5656, www.sabisabi.com/bushlodge.

WHITE SHOW:
simplezinho

por fora, bacana
por 0enrro.
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PARQUE MANYARA, TANZANIAl At,(f \/A\tv^DALHr \L tV lHt \ | nt \n
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Dentro do Lake Manyara National
Park, este lodge tar-rzaniano, constru-
ído sobre a copJ dls jrvores, possui
apenas dez suítes. Qralquer uma de-
las oferece uma vista espetacular do
-,rlo o|^ Ir"n \lrr..'rr¡ rnc nác rl¡

falha do Rift. Este ano, o lodge re-
cebeu um certificado do World Tra-
vel Arvards por seus projetos de apoio
ás comunidrdes vizinh.rs e de preser-
vrgio de animais - entre clcs. Ieóes e

elefantes. Diárias de 768 dóla¡es. la¡e
Manyara National Park, Tanzánia, tel. (27 11)

8O9 43OO, www.andbeVondaf ¡ica.com.

QUARTOS cheios
de charme na

copa das aTVoTes.

IBIZA:
espéc¡es raras

e aretas
brancas.
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' SANTA EULALIA, ESPANHA

AGUAS Dt ISIZA
Ainda que muito tenha mudado em
Ibiza desde o boom dos anos 1970,
seus frequentadores continuam a de-
fender a regiáo ardorosamente. As-
sim. náo é de estr¿nhar que o primei-
ro eco-hotel espanhol de luxo esteja
aqui. Qrem quiser descobrir o outro
lado da ilha (o do Parque Natural de
Ses Salines) e uma flora marinha úni-
ca pode fazé-Io em um lugar cuja polí-
tica de conscientizaEáo ambiental vem
sempre em primeiro lugar. Diárias a

partir de 250 euros. Satvador camacho,

9, Santa Eufalia, Espanha,tef. (34 971)319991,

www.ag ua sdeib iza.com.
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PARADISE VALLEY EUAr- A N t/^-l-t rA DV)AI\L I UAK rn\laAt\/fl .At-t/\.,I\ LAIVILL DALN
Ainda que pareEa uma contradiqáo, um
pomar em pleno deserto do Arizona
também pode ser ecofriendly. Como?
Com a inteligéncia aliada )s últimas tec-

nologias. A política de reciclagem de

água, os jrrdins surtentiveis. o desen-

volvimento de matérias-prirnas de ori-
gem bio e o uso de produtos de bele-

za orgánicos sáo algumas das chaves.

Harrnonizadas com o ambiente natu-
ral. suas vill.is sáo um oásis ne.sa regiio
árida dos EUA. Vocé pode se refrescar

em piscinas com vista para o vale e re-

laxar no premiado spa. Diárias de 350

dólares. 57oo, East McDonald Drive, Ar¡zo-

na, Estados Unidos, tel. ( 4aO', 944 21OO,

www.sanctuaryoncamelback.com. I
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oÁsls No DESERTo:
um spa oos oeuses
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orgánicos.
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