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 Se mergulhar nas piscinas formadas nas rochas calcárias da 
Capadócia já é uma experiência única, sobrevoá-las de balão 
é algo inesquecível. A Raidho Tour Operator – (11) 3383-1200; 
raidho.com.br – oferece a aventura pelos céus da Turquia em 
pacotes de oito dias a partir de € 4.309 por pessoa. O valor, 
válido até 31 de outubro, inclui cinco noites de hospedagem 
com café da manhã no hotel Grand Hyatt em Istambul e duas 
no Hotel Museum na Capadócia, passeios em carro privativo 
com guia fluente em português, passagem aérea para o trecho 
entre Istambul e Capadócia, ingressos a museus e monumentos, 
cruzeiro pelo Bósforo e festa de queijos e vinhos na Capadócia, 
com direito a aula de culinária, entre outros benefícios. Os 
traslados serão feitos em veículo vintage no primeiro dia e em 
um Mercedes Vito no restante da viagem.

De balão na Capadócia
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 Os vilarejos da costa croata sempre foram famosos 
por suas deliciosas trufas brancas. Agora, é possível ir à 
caça dessa iguaria e ainda degustar os cobiçados vinhos 
e ostras da Península de Peljesac em pacote organizado 
pela Inspiration – (11) 3071-4590; inspirationtravel.com.br. A 
programação prevê visitas à galeria Mestrovic, na cidade 
de Split, com o curador do museu, ao arquipélago Brijuni, 
ao Monastério Cetinje e à cidade medieval de Kotor. Além 
disso, a programação inclui tour no Gornji Grad e em 
Dolnji Grad, na capital Zagreb; e relax no luxuoso resort 
Sveti Stefan. Preço sob consulta.

 No dia 10 de dezembro, ocorre um dos 
eventos mais esperados do ano pelos 
aficionados por polo: a final do torneio 
internacional em Buenos Aires. Para quem 
não quer perder o espetáculo, vale a pena 
reservar presença desde já na Selections – 
(11) 2196-9392; selections.com.br –, que montou 
um pacote que inclui dois assentos na área 
vip do campo de polo de Palermo (tribunas 
A ou B), duas noites de hospedagem no hotel 
Four Seasons da capital argentina com café 
da manhã, traslados para o local dos jogos e 
um guia de polo. Custa a partir de US$ 956 
por pessoa, em acomodação dupla.

Caça às trufas
na Croácia

Final de
Polo em
Buenos Aires

Viagem Espacial, De 
Ferrari pela Itália

Fórmula 1 no Oriente 
Ferrari, chef em RomaFe
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 Onde comer o melhor 
tarte tatin de Paris? Quem 
faz o macaron preferido 
dos franceses? Quem foi 
o chocolatier favorito da 
rainha consorte francesa 
Maria Antonieta (1755-1793)? 
Essas e outras perguntas 
gastronômicas serão 
respondidas por Juliana 
Motter, do ateliê gourmet 
Maria Brigadeiro, durante 
uma saborosa incursão 
pelas melhores pâtisseries, 
boulangeries e chocolaterias 
da Cidade Luz, contando a 
origem dos principais doces 
franceses e indicando os 
lugares ideais para provar 
a versão mais autêntica e 
deliciosa de cada um deles. 
De quebra, o turista tem aulas 
práticas de pâtisserie e visita 
ao Salon du Chocolat (principal 
feira de chocolate do mundo). 
A viagem em grupo está 
marcada para os dias 16 a  
21 de outubro e é organizada  
pela Gouté Travel Experience 
– (11) 2476-9224; goute.com.br. 
Preços sob consulta. 

O doce 
lado
de Paris

Visite as maravilhas da Cidade 
Luz e desvende os segredos 
dos tradicionais doces 
fabricados na capital francesa 
com uma especialista
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