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Laucala Island,
Ilhas Fiji

Novidade II

A última reportagem que fizemos nas ilhas Fiji foi há pouco tempo, em Setembro
de 2009. Infelizmente, falhámos a Laucala Island (http://laucala.com), um dos resorts mais
espectaculares desta zona do globo... e também um dos mais exclusivos e inacessíveis.
Nos anos setenta, este paraíso verde era propriedade do milionário Malcolm Forbes, mas hoje
quem aqui manda é o magnata da Red Bull, Dietrich Mateschitz, que não olhou a custos para
aqui criar um lugar muito especial. São 25 villas de luxo, perfeitamente integradas na paisagem
luxuriante, cada qual com a sua piscina privada e acesso directo à praia. Sem esquecer cinco
restaurantes, spa, um estábulo, um campo de golfe e um barco à disposição dos hóspedes, além
de uma quinta biológica, um hangar com mecânicos para assistir os aviões privados dos clientes...
Sim, não é uma escolha para dias de crise, mas será sempre um óptimo presente de aniversário!
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A importância
dos grandes espaços

O Grande Alasca é um domínio remoto onde apenas vivem alguns (poucos) corajosos.
Aqui, é a vida selvagem quem reina, entre cordilheiras, fiordes, campos de gelo e rios poderosos,
que pode espreitar na Rotas & Destinos de Novembro de 2009. Apenas um exemplo
de um estilo de viagem que nos leva de regresso às origens do planeta que tantas vezes
esquecemos de preservar.
Urso de Katmai,
Alasca

Ilha de Ré – Manuel Gomes da Costa; Alasca – Paul Souders/Getty Images
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França desconhecida

Ilha de Ré,
França

Há descobertas que se fazem aqui perto, muito perto. Os programas
das agências de viagens e os destinos mais óbvios, mesmo que
apelativos, nem sempre são o que procuramos. Nestes 15 anos
aprendemos que não é preciso fazer muitas horas de voo para
encontrar boas surpresas. Foi o que aconteceu em Auvergne, no centro
de França, uma região feita de verde, vulcões adormecidos, lagos
profundos, montanhas habitadas por cavalos selvagens e vilas
pachorrentas – história publicada em Outubro de 2009. Mas não
acabou aqui a viagem que levou o jornalista João Oliveira a descobrir
uma França diferente. Na Ilha de Ré, encontrou um lugar em que
as bicicletas, as ostras, a simplicidade e o luxo marcam os dias passados
à beira-mar (Abril de 2009).
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