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Por Juliana Saad

Oriente-Ocidente
Para exercitar O ladO glObe-trOtter da vida, 
O exOtismO de istambul e hOtéis fashiOnistas

roteiros hypes

otomano
a dança e a 
música dos 
dervixes 
invadem a alma
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Istambul

o que trazer
coloque na  

mala  de viagem

modernidade
O Istanbul Modern, à beira do Estreito de Bósforo, 
é um ex-armazém convertido em museu que exibe 
o melhor da arte contemporânea local. Possui 
jardim de esculturas, biblioteca e restô 
concorrido ao ar livre. www.istanbulmodern.org
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comida e arte
Reserve um dia para se perder no 
mercado Kapali Çarsi, ou Grande 
Bazar. Com milhares de produtos 
em suas mais de quatro mil 
lojinhas, o lugar é uma 
experiência única para quem 
gosta de aromas e temperos.

malabares
Grupo de músicos e dervixes 
dançarinos Rumi Mevlevi 
Music & Galata & Sema 
Ensemble. Uma apresentação 
de tirar o fôlego com tantas 
piruetas em ritmo hipnótico. 
Cultura milenar imperdível. 
www.rumimevlevi.com 

no topo do Seven Hills  
Hotel você terá vistas 
monumentais da Basílica de 
Santa Sofia, da Mesquita 
Azul, da Cisterna e do 
Bósforo enquanto janta no 
restô mais alto do lugar.
www.sevenhillshotel.com

comer

Hamman. uma das mais 
conhecidas tradições 
turcas é ideal para aqueles 
que não têm problemas em 
ser esfregados e lavados 
até a pele brilhar, literal-
mente! cagaloglu Hamman, 

tel. (212) 522 24 24

relax

Dicas do viajante Sam 
Saad em suas andanças 
por aquelas bandas

Grand Bazaar. Não deixe 
de garimpar os tecidos 
coloridos expostos pelo 
Mercado de Istambul.
Beyazıt mh. 34126 

comprar

hot tips

Os cafés locais, como o Adonis, dão 
cor e sabor à viagem. Passe pelo 
Palácio de Topkapi para descobrir  
os tesouros, joias e ver o harém 
real. Mergulhe na beleza da 
Mesquita Azul e faça um passeio de 
barco nas águas claras do Marmara.

ver

misterioso
Pera Palace Hotel. Recentemente 
reformado, o hotel de luxo tem localização 
privilegiada, situado na área mais 
moderna da cidade. A escritora Agatha 
Christie, famosa pelos romances policiais, 
se hospedava lá. www.perapalace.com

ficar

ver

o viajante em 
Istambul

zen total
Embarque na 
onda local: 
Narguilé e o 
típico chá turco

chique
Os artesanais  
Ikats são
imperdíveis

Hotel 
Pera 
Palace

nas alturas...
No último andar do hotel Marmara Pera, o 
sofisticado Mikla tem drinques-delíciosos e comida 
mediterrânea surpreendente. O lugar certo para 
estar nas alturas e apreciar um panorama 
espetacular da cidade. www.miklarestaurant.com

comer
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hotel express

uma cidade em 
três estilOs
EnTRE lEnçóiS, CamaS, TOalHaS E ROuPõES COm 
dESEnHOS CHaRmOSOS, quE Tal SE EnTREgaR aO quE 
ExiSTE dE mElHOR nESSE TRiO dE HOTéiS da mOda?

poder butique cool

ficar

comer

beber

relaxar

hOtéis 
fashiOnistas

armani Hotel Dubai. 
Hospede-se na torre mais 
alta do mundo, epicentro
fashion do Oriente Médio, 
com a grife armani. 
armanihotels.com

Hotel missoni. Edifício 
moderno ao lado das
townhouses medievais no

distrito histórico de 
Edimburgo, na escócia. 

hotelmissoni.com

O hotel tem oito  
restaurantes, o  
indiano amal é um dos 
destaques. Nos quartos, 
as “refreshment stations”  
não deixam você sentir fome.

missoni cucina. 
Restaurante 

especializado na 
culinária italiana  

que traz receitas  
da família no menu.

O armani privé 
Nightclub atrai nativos 
e estrangeiros com sua 
elegância e opulência. É 
diversão garantida e 
inesquecível.

O missoni bar 
fica ao lado do 
lobby hypado  
e é ponto animado 
na geografia da  
cidade. 

O armani/Spa oferece um 
amplo menu de massagens. 
Os lifestyle managers 
cuidam de cada detalhe  
para você aproveitar  
tudo sem preocupação.

lawnmark Suite: uma 
escada em espiral dá acesso 
à acomodação mais cobiçada  
e bacana do hotel. Nos 
quartos, há roupões e 
chinelos da label italiana

miSSOni CuCina

déCOR By dvF

lOBBy aRmani

Suítes Diane Von 
Furstenberg no claridge’s 
de londres. Opção fashion, 
com as estampas da grife  
e os móveis sob medida.  
www.claridges.co.uk

Gordon ramsay’s at 
claridges. Celebs e 
gourmands adoram o 
comentado restaurante  

estilo art déco do 
famoso chef inglês. 

claridge’s bar. Para 
tomar champanhe  
e saborear 

glamorosos
coquetéis em 

grande estilo. 

cobertores 
de cashmere, 
roupões com 
design exclusivo  
e muito espaço para 
curtir a estada!


