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SOFISTICAÇÃO
No Borgo Santo Pietro, dias de filme nas suítes espaçosas ou
nos ambientes aconchegantes com lareiras. Luxo e descontração
são a marca do iate Satori. Abaixo, Florença e vista do J.K. Place

O objetivo: unir em uma só viagem três experiências com dias movidos pela beleza
no mar, em terra e na cidade da grande arte. O destino: a inigualável Toscana
Por Juliana A. Saad

E

scapar rumo à Toscana é sempre uma
boa ideia e fica ainda melhor quando
o destino envolve Florença, dias al
mare pela costa do Mediterrâneo a bordo do
superiate Satori e um dos hotéis mais incríveis
da região, o Borgo Santo Pietro.

Exclusivo e luxuoso, o Satori é ideal para
começar a sentir os ares toscanos a partir
do mar. Todo de madeira, ele tem lounges,
cinco charmosíssimas cabines-suítes duplas,
décor ultrachique e banheiros em mármore.
E mais: chefs a bordo, deque para drinques,
almoços, jantares e cinema sob as estrelas,
além de esportes náuticos e paradas para
mergulhos no azul do Mediterrâneo. Não
deixe de explorar a Ilha de Elba, com sua
geografia escarpada e vilarejos de filme,
como o hippie Capoliveri no alto da montanha
e o pequenino Porto Azzurro. É possível
reservar o Satori, que faz parte do portfólio
do Borgo Santo Pietro e acomoda 10 pessoas,
para navegar pela Itália, Turquia, Grécia,
França e Croácia. satoriyacht.com
Antes de ir para Florença, prazer e
liberdade o esperam em Chiusdino, numa
vila aninhada em um imenso parque com
dois restaurantes (um estrelado pelo guia
Michelin), 20 suítes exclusivas em meio a
terraços, jardins, riacho, pontes e até um
ateliê onde artistas dão aulas num setting
que parece saído de um quadro de Monet.
No entorno, vinhedo, fazenda orgânica,
escola de culinária e um spa fenomenal com
produtos Seed to Skin, feitos no laboratório
in the house. Parece incrível? E é mesmo.
Os ambientes do Borgo Santo Pietro nos
atraem de imediato e se misturam a um ar
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AL MARE, NO SUPERIATE SATORI

de aristocracia irreverente em sua decoração, com peças
garimpadas no mundo pela designer Jeanette Thottrup
que, junto com o marido Claus, fez do hotel, da rede Relais
& Châteaux, um dos mais desejados do mundo. Sua adega
é poderosamente abastecida com clássicos toscanos para
acompanhar os festins gastronômicos no Meo Modo, o
restô estrelado pelo guia Michelin com menus-degustação
sazonais entregando todo o sabor local, ou na Trattoria
sull’Albero, com massas e bistecas perfumadas. A piscina
de borda infinita magnetiza o olhar. O hotel evoca a boêmia
campestre de filmes como Beleza Roubada, de Bernardo
Bertolucci, e Me Chame Pelo Seu Nome, de Luca Guadagnino.
Resumindo, o Borgo Santo Pietro é simplesmente
espetacular. borgosantopietro.com

ANDIAMO A FLORENÇA
Não importa se já foi ou não, uma coisa é certa: é impossível
ficar indiferente à cidade da Ponte Vecchio, da Galeria
Uffizi, dos Jardins de Boboli, do Duomo, tudo em meio à
sublime arte renascentista, da Vênus de Botticelli ao Davi

de Michelangelo. Ótimos restaurantes e bares charmosos
servindo o negroni, drinque criado na cidade há exatos
100 anos, completam sua magia. Onde se hospedar lá?
No J.K. Place Firenze, hotel boutique bem em frente à
igreja de Sta. Maria Novella, no topo da lista da Travel &
Leisure dos Best Hotels in Europe 2019. Nele, a sensação
de estar hospedado em uma casa particular artsy e cool
(e home away, com celebs e artistas, como Antony
Gormley, que se hospedou lá enquanto preparava sua
expô “Essere” na Uffizi). jkplace.com

GQ.COM.BR II 31 II

