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Parada 
OBRIGATÓRIA
Dos novos espaços de wellness de grifes internacionais a um retiro 
intensivo para largar o cigarro, uma seleção de spas pelo mundo para 
recarregar as energias ao longo deste ano POR ISABEL JUNQUEIRA E LUIZA SOUZA 

Localizado em Porto Heli, uma área de 
montanhas e praias paradisíacas a cerca 
de duas horas de Atenas, o Amanzoe  
é um resort de luxo que abriga o maior spa  
da rede Aman. Sua filosofia segue os preceitos 
de Hipócrates (considerado o “pai da medicina”),  
que acreditava que o corpo deveria ser mantido com dieta, 
exercício, massagem, hidroterapia e banhos de mar. Além dos 
tratamentos com óleos botânicos, é indispensável marcar uma 
sessão de watsu - aquatic bodywork (€ 220), terapia sensorial feita 
dentro de uma piscina morna que trata sintomas como ansiedade, 
estresse e dores. Enquanto você boia, o terapeuta delicadamente 
segura seu corpo e aplica movimentos de shiatsu e alongamento 
para colocar os músculos no lugar e levá-los a um relaxamento 
profundo, capaz de liberar tensões e até traumas antigos.

Perfeito para: quem quer programação zen, longas horas de massagem, 
sombra e água (azul-turquesa) fresca. 
Quando ir: durante o verão europeu, para descansar e desintoxicar o 
corpo depois de uma temporada animada em Mikonos. 
www.amanzoe.com

Quando ir: em qualquer estação,  
exceto no inverno.
Perfeito para: levar sua cara-metade.
Aproveite para: jantar no restaurante do 
hotel, que tem uma enoteca incrível. 
www.monteverdituscany.com

SOB O SOL 
DA TOSCANA

FILOSOFIA GREGA

Desde a época do Império Romano,  
os montes de Val d’Orcia já eram destino 
cer to dos a m a ntes do bem- est a r, 
atraídos pelos famosos banhos termais 
da região. O novo spa do charmoso 
hotel-butique Monteverdi Tuscany, 
num v ilarejo medieval no coração  
da Toscana, aposta nessa tradição.  
Por lá, eles só usam produtos locais e as 
fórmulas antiquíssimas da Santa Maria 
Novella, apotecário do século 13 fundado 
por monges dominicanos em Florença. 
O prólogo da massagem corporal The 
Full Monteverdi (€ 275), tratamento 
v e d e t e  d o  e s p a ç o,  i mp r e s s i o n a: 
começa com uma esfoliação com sal, 
lavanda, alecrim e limão, matérias-
-primas típicas da Toscana, seguida  
de meia hora dentro de uma banheira 
de pedra. Tudo acontece numa varanda 
c o m  a  v i s t a  d e s lu m b r a nt e  p a r a  
a natureza da região. Italians do it better!

R E L A X  C O M  V I S T A 

114 VOGUE BRASIL



Em que outro lugar do mundo a Chanel instalaria seu primeiro spa, 
senão no Ritz, cujas portas foram reabertas em junho passado? 
Já na entrada, a decoração do espaço transporta o visitante para  
a suíte que Coco morou por mais de três décadas, no segundo andar 
do hotel. Do início ao fim, a experiência do spa remete à estilista, 
não só nos detalhes (as camélias em cima da cama 
de massagem, as cabines com números importantes 
de sua vida) como na filosofia. “Os tratamentos de 
beleza devem começar pelo coração e pela alma, senão 
os cosméticos não funcionam”, ela costumava dizer. 
O Grand Soin (a partir de € 530), ritual-assinatura 
do spa, que pode durar até três horas, alia limpeza, 
esfoliação, máscara de colágeno e hidratação feitas 
com produtos das quatro linhas de beauté da marca. 

O que levar: maiô para depois desfrutar da mítica 
piscina do hotel parisiense.
A cereja do bolo: a bebida servida antes 
do tratamento, à base de suco de 
maçã, óleo de nozes e canela, 
criada por Colin Field, famoso 
barman do Ritz. 
www.ritzparis.com 

Não deixe de levar: tênis para as 
longas caminhadas e um bom livro 

para ler à noite – se tiver forças!
Quanto tempo ficar: quatro 

dias, duração do programa 
The Ranch 4.0, (US$ 3.900), ideal 

para estreantes. 
www.theranchmalibu.com

NOVO CLÁSSICO 

ACAMPAMENTO 
DELUXE 

Com ares de hotel cinco-estrelas no idílico cenário das 
montanhas de Santa Monica, o The Ranch Malibu 
é o destino perfeito para dar um restart no corpo e 
na mente. É lá que acontece um dos boot camps mais 
rígidos dos Estados Unidos – faz parte do programa, 
inclusive, entregar todos os aparelhos eletrônicos 
logo na chegada. Estão na rotina também acordar 
todos os dias às 5h30 da manhã, sessões de ioga, 
caminhadas diárias de mais de quatro horas, 
massagens e refeições diminutas preparadas pelo 
chef de slow-food Kurt Steeber. Anote na agenda: 
uma nova propriedade da cadeia The Ranch vai 
ser aberta em Sonoma no início do ano que vem. 

Firmes na missão de expandir a marca de 
lifestyle, Dean e Dan Caten, gêmeos fundadores 
da Dsquared2, inauguram no mês que vem, 
em Milão, o Ceresio 7 Gym & Spa, espaço de 
bem-estar que inclui academia, hammam, 
sauna, duchas e tratamentos faciais (cerca de 
€ 300) assinados pela francesa Biologique de 
Recherche. A novidade aporta no subsolo do 
Ceresio 7,  espaço que a dupla comanda desde 
2013 que é mix de bar, restaurante e piscinas, um 
dos points favoritos dos fashionistas milaneses.   

Perfeito para: quem quer cuidar do corpo e rosto, 
mas também gosta de ver e ser visto.

O que levar: além de roupa de ginástica e biquíni, 
um look descomplicado para drinques no rooftop. 

www.ceresio7.com

VER E SER VISTO
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R I T U A L  D E T O XE S C A P E  F A S H I O N I S T A

 Com terraço e piscina assinados por Karl 
Lagerfeld e restaurante comandado por Joël 
Robuchon, o Hôtel Metropole Monte-Carlo 
é uma atração por si só. A partir do fim de 
março, vai ficar ainda mais difícil deixar 
o cinco-estrelas com a abertura do spa 
Givenchy, o terceiro da marca no mundo 
e primeiro em Mônaco. A novidade por 
lá serão os tratamentos com produtos da 
linha Soin Noir, à base de algas capazes de 
sobreviver em condições inóspitas – o facial 
que deve virar hit é o L’Alliance Suprême 
de L’Algue Vitale (€ 380), que promete mais 
firmeza à pele. Termine a experiência 
fazendo um make com os produtos da 
marca – o spa tem um beauty artist no staff. 

DIA DE PRINCESA

Quando ir: depois de um dia de passeio de 
barco pela Côte d’Azur.

Fica a dica: o spa conta com os serviços do 
pedicure das celebridades Bastien Gonzalez. 

www.metropole.com

Não deixe de: testar o tratamento facial antioxidante 
La Prairie, feito com cosméticos poderosos da Swiss Perfection.
A cereja do bolo: a bela vista para o lago Léman.  
www.laprairie.ch

ADEUS, TABACO
Centro e spa médico de referência, o Clinique La Prairie, 
em Montreux, na Suíça, é famoso desde sua abertura, em 
1931, pelos tratamentos contra insônia, depressão, dores 
e pelas terapias ligadas a mudanças de hábito. Seu mais 
novo programa promete ajudar pacientes a abandonarem 
de vez o cigarro através de um método holístico. “Ele é 
personalizado e engloba especialistas de diversas áreas que 
fazem uma abordagem multidisciplinar. Entre 60 e 70% 
dos casos são bem-sucedidos”, explica Olivier Staneczek, 
pneumologista e coordenador do programa. Com duração 
de uma semana, o processo inclui uma batelada de 
exames, check-ups cardiológicos e psicológicos, hipnose, 
acupuntura e massagens – o pacote custa a partir de  € 18.500.


