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Selecionamos alguns destinos que são perfeitos para curtir o romance e criar memórias para toda a vida

BALI É LOGO ALI
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Entre as tendências para lua de mel, o Panamá surge como
destino a ser descoberto. Além da oferta de voos diretos
para a capital do país (via Copa Airlines), o lugar conta com
infraestrutura de luxo para receber os viajantes. Recéminaugurado, o Bocas Bali é um eco-resort – com inspiração
balinesa –, localizado na animada cidade de Bocas del Toro. As
vilas aquáticas seguem o estilo das acomodações encontradas
nas Maldivas e no Taiti, com o entorno pontuado pela natureza
intocada e totalmente projetado para ser sustentável, num
trabalho assinado pelo arquiteto Andres Brenes. São três tipos de
bangalôs – com piscina privativa, com water window instalada no
chão e casas nas árvores feitas de bambu, com design de Elora
Hardy. A gastronomia é obra do chef executivo Joseph Archbold,
que eleva a culinária panamenha a níveis de alto padrão. Os
casais podem aproveitar a estadia para conhecer fazendas de
cacau ou praticar atividades como snorkel e mergulho. @bocasbali

Londres. Uma vez ali, experimente a sopa de cebola servida sob
uma massa folhada e deguste algum dos vinhos produzidos no
norte do país. Aos viajantes que adoram dar uma pausa, a dica
é preciosa: o hotel tem o maior spa da capital hispânica, com
skyline debruçado sobre a metrópole. Certamente, hospedar-se
no Four Seasons é viver o melhor de Madri. @fsmadrid
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No coração de Madri, no encontro das ruas Canalejas, Sevilha e
Alcalá, um dos mais emblemáticos empreendimentos hoteleiros
desperta a atenção dos transeuntes. É neste endereço icônico
– feito da junção de sete prédios históricos, completamente
restaurados e revitalizados simultaneamente – que está o
Four Seasons. No suntuoso lobby que já pertenceu ao Banco
Espanhol de Crédito, erguem-se colunas de mármores com
capitéis dourados e uma estonteante coleção de obras de arte.
Na Royal Suíte, as características principais foram mantidas, caso
da lareira, das molduras do teto e da sacada em estilo balcão.
Os 200 quartos (com 118 tipos de configurações), alguns com
terraços privativos, foram ornamentados em dois tons: azulpálido ou amarelo, com projetos elaborados pelo estúdio BAMO,
de São Francisco. No mezanino foi instalado o gastrobar Isa,
planejado num estilo déco moderninho, interpretado pelo
escritório AvroKo. Por ali rolam pick-ups, drinques autorais e
aperitivos indescritíveis. No alto do prédio, com vista para os
telhados madrilenos, fica o restaurante Dani, pilotado pelo chef
Dani Garcia e criado pelo Martin Brudnizki Design Studio, de

Entre tantas belezas naturais que se estendem
do deserto do Atacama à Patagônia, o Chile tem
vinícolas que aliam cenários paradisíacos, alta
gastronomia e romantismo na dose certa para
fisgar os apaixonados. E por aquelas bandas fica
o fascinante Vik Retreats, que abriga hospedaria,
vinhedos e bodega. A propriedade, cravada no
alto de uma colina e concebida por Alexander
e Carrie Vik, junto ao arquiteto Marcelo Daglio,
conta com mais de 4 mil hectares e exala design
e décor integrados ao meio ambiente (que
tem a Cordilheira dos Andes como vizinha). A
experiência é focada no conceito de que cada
elemento é incorporado para criar memórias
únicas. @vikretreats
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