“Tenho o mais simples dos gostos,
me contento apenas com o melhor”.
Oscar Wilde

“I have the simplest tastes.
I am always satisfied with the best”.
Oscar Wilde

Seleta Coleção

hotéis e restaurantes
15 ANOS

www.circuitoelegante.com.br
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Mais uma edição da coleção de hotéis e restaurantes do Brasil e por ser
especial, decidi colocar em palavras as duas perguntas que mais escutei
durante toda essa trajetória – a minha história e também o que é o
Circuito Elegante.
Espero não ser enfadonha nesse relato. Espero poder atender a todos que
têm curiosidade em saber um pouco mais sobre quem sou e o que trago
nas mãos.
Quanto à dedicatória, essa vai para os meus filhos João, Manoela e Rafaela
e a recém-chegada neta, Julia. Sem eles nada teria sentido... Eles são o que
fui, sou, vivo e principalmente, o que acredito.
Agradeço e presenteio você, com a melhor coleção reunida nesse exemplar
e também com essa pequena história.
“O Três, o Sete e o Circuito Elegante”.
Nasci em Petrópolis, em pleno inverno. Adoro o frio e suas possibilidades.
Não sou estudiosa em numerologia, mas vejo conexão em tudo, inclusive
nos números, como por exemplo: todo o dia 3 do mês 7 eu sopro as
velinhas de mais um aniversário.
O número 3 transforma uma reta em um plano, por onde caminhamos
com maior segurança. Se o 3 me equilibra, o 7 me completa – são os dias
da semana, as cores do arco-íris, as notas musicais e também sou eu, a
sétima filha temporã em uma casa repleta de adolescentes. Fazer valer
minhas necessidades e vontades - que não eram poucas - nesse cenário,
não foi uma tarefa fácil. Mas tudo isso contribuiu para que eu me tornasse
independente, cheia de ideias e também ideais.
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Nossa criação foi católica. A verdade, a generosidade e
a justiça as bases de minha educação. Cresci recebendo
recompensas pelas verdades, jamais castigos... Isso me
deu coragem! Meu pai teve uma infância difícil, revertida em generosidade, além de exemplo para os filhos,
os quais diariamente serviam uma fila de andarilhos
em busca da melhor comida, a nossa. A justiça foi
aprendida através das situações de uma família grande,
onde os problemas eram diários. Não posso deixar de
colocar outra competência herdada por uma família
cheia de fé: fomos ensinados que tudo daria certo ao
final e que se ainda não tinha dado, era porque não era
o fim... Persistência, coragem e fé! Mais uma trilogia
para operar milagres.

Nesse caldo em que fui criada, tive vitórias e derrotas.
Nunca parei mais de 3 anos em uma escola, casei 3
Bentes
vezes, tive 3 filhos, morei em 3 cidades, criei 3 empre- Priscila
CEO - Circuito Elegante
sas, fiz 3 faculdades – sou formada em artes plásticas,
em programação visual e licenciada em educação artística pela PUC-RJ.
Minha primeira empresa, uma confecção de roupas de menino, era uma mini
Richards, já que a original não fazia roupas para crianças e eu tinha uma em casa.
Morei por mais de uma década no sul, onde fiz um MBA em Administração e
com a chegada da minha caçula, abri minha segunda empresa. Sempre conciliei
família, trabalho e diversão. E essa era um verdadeiro parque! Um berçário com
mais de 40 bebês.
De volta a Petrópolis, me associo aos meus dois filhos maiores - 17 e 20 anos iniciando juntos um trabalho com foco na arte da hospitalidade.
A experiência de hotelaria me foi ensinada por minha mãe, a mais elegante anfitriã
que conheci, depois com o berçário, um hotel para hóspedes muito exigentes e
se completou com os três anos que passei no Costão do Santinho, considerado o
melhor Resort de Praia do Brasil, desde sua abertura até os dias de hoje.

E assim nasceu o Circuito Elegante, que reúne uma coleção do melhor da hotelaria e gastronomia do Brasil, sendo considerado um selo de qualidade, pelos
rígidos critérios de sua seleção. Mas acima de tudo é uma associação de viajantes
exigentes, os quais possuem o mais simples dos gostos: se contentam apenas com
o melhor.
É para encantar esses últimos que trabalhamos arduamente, não somente na
seleção e recomendação dos estabelecimentos integrantes. Minha responsabilidade
na empresa, e que me faz passar a maior parte dos dias em hotéis pelo Brasil a
fora, é também criar condições para que cada um dos nossos 22 mil clientes associados, cadastrados de forma gratuita em nosso site www.circuitoelegante.com.br,
possam ter experiências únicas e inesquecíveis em suas viagens.
Essas informações são disponibilizadas com segurança e de forma confidencial a
todos os estabelecimentos com a chancela “Circuito Elegante”, com a finalidade
de antecipar às necessidades e principalmente as preferências de cada um, em um
atendimento totalmente especial e personalizado.
Somos especialistas em geração de benefícios pré-negociados e contamos com o
“Programa Privilégio”, que recompensa os mais fiéis, através de pontos ganhos em
suas reservas, os quais podem ser trocados em nosso site ou aplicativo por novas
viagens, serviços de excelência e produtos de altíssima qualidade. Porque receber
com elegância é uma arte: de encantar, de surpreender, de fazer o outro feliz!
Ficou alguma dúvida? Precisa de ajuda? Temos uma equipe de concierge para lhe
atender no que for preciso. Suporte para viagens, reservas antecipadas, mimos,
surpresas e comemorações.
Este ano completamos 15 anos e esse livro, reúne uma coleção da melhor qualidade, com 88 destinos de hospedagem, o que é uma “boa ideia” traduzida em
um número que tende ao infinito de forma dobrada. E também 32 restaurantes,
completando assim 120 seletos estabelecimentos do Brasil, os quais somados se reduzem ao 3, o número que me rege e me equilibra, nessa jornada que tem o nome
de vida.

Priscila Bentes
CEO - Circuito Elegante
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eja um associado do circuito elegante e participe do
programa privilégio, idealizado para pessoas como você: Únicas!
Conheça o “PRIVILÉGIO”, um programa do Circuito Elegante que
oferece aos seus associados, atendimento personalizado, benefícios
exclusivos e um serviço de conciergerie para que suas viagens se
transformem em experiências verdadeiras e inesquecíveis.
seu cadastro (é grátis) e garanta um atendimento personalizado
*emRealize
toda a rede de estabelecimentos integrantes;
Baixe o Aplicativo e tenha os 120 melhores hotéis e restaurantes do
*Brasil
na palma da sua mão;
Solicite a disponibilidade de datas e tarifas pelo Site ou Aplicativo do
*Circuito
Elegante;

As suas reservas nos melhores estabelecimentos do Brasil
valem pontos para serem utilizados como moeda.

i

nforme ser associado no ato de sua reserva.

as melhores tarifas, condições e benefícios elegantes, diretamente
*deReceba
cada hotel;
Em suas viagens, conte com o auxílio dos concierges do Circuito
*Elegante
e aproveite o melhor de cada destino;
pontos em suas reservas. A cada R$ 1,00 em diária = 1 ponto
*noAcumule
programa Privilégio;
seus pontos acumulados no GIFT SHOP do Circuito Elegante
*(siteTroque
ou App), por diárias, refeições e produtos selecionados para você.

Solicite seus pontos no Check-out. Não custa nada lembrar!

Ponta dos Ganchos Exclusive Resort

SUL SC

Membro desde 2006

“Poderia falar horas sobre o Ponta dos Ganchos, palavras não me faltam! Sua praia exclusiva,
as habitações maravilhosas, o serviço impecável... São tantos os predicados que não cabem
em uma única frase, seria preciso um livro”.
“I could talk for hours about Ponta do Ganchos. Words do not fail me! Its exclusive beach, the wonderful accommodation,
the impecable service...There are som many predicates that they wouldn’t all ﬁt in one frase, it would need a book”.

R. Elpídio Alves do Nascimento, 104 - Ganchos de Fora - Gov. Celso Ramos - SC
+55 (48) 3953-7000
www.pontadosganchos.com.br
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Casa Quatro Oito Hotel Boutique

SUL SC

Membro desde 2017
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“Um lugar onde as experiências não se traduzem em palavras. Os espaços são únicos
e cheios de arte. Uma casa para chamar de sua, debruçada para uma linda lagoa e
abençoada por Santa Catarina”.
“A place where experiences can not be translated into words. The spaces are unique and full of art. A house to
call your own, leaning towards a dazzling lagoon and blessed by Santa Catarina”.

R. João Henrique Gonçalves, 1005 - Canto dos Araçás - Florianópolis - SC
+55 (48) 3236-7686
www.casaquatrooito.com.br

Morada dos Canyons Pousada

SUL SC

Membro desde 2006

“Aqui a natureza impressiona. Lugar onde o Criador inspirou a criação desta bela e
singela pousada. Um conjunto de rara beleza para se viver, de forma perfeita, dias muito
especiais”.
“Here, nature impresses. A place where the Creator inspired the creation of this beautiful and unique guesthouse.
A combination of rare beauty to guarantee special days in such a perfect way”.

Rod. SC 290, km 28 - Serra do Faxinal - Praia Grande - SC
+55 (48) 3532-1590
www.moradadoscanyons.com.br
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Saint Andrews Hotel Exclusive House

SUL SC

Membro desde 2012
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“Soﬁsticação, requinte, excelência no atendimento e exclusividade são as principais
características deste ícone da hotelaria brasileira. Estar em Gramado é sinônimo de
encantamento, e se a hospedagem for no St. Andrews, um privilégio!”.
“Sophistication, elegance, excellent service and exclusivity are the main characteristics of this icon of Brazilian
hospitality. To be in Gramado means charm and if you are staying at St. Andrews, a priviledge!”.

R. das Flores, 171 - Vale do Bosque - Gramado - RS
+55 (54) 3295-7700 / 9 9957-4220
www.saintandrews.com.br

Felissimo Exclusive Hotel

SUL SC

Membro desde 2018

“Na cidade mais badalada de SC, Bal. Camboriú, em meio a um exuberante jardim,
encontramos o Felissimo. Uma beach house, sinônimo do ‘simple chic’, aonde elegância e
conforto se unem a serviços exclusivos, criando uma experiência única”.
“In the coolest city of Santa Catarina, Balneário Camboriú, among its lush garden you can ﬁnd the Felissimo.
A Beach House, synonymous of ‘simple chic’, where elegance and comfort are together with exclusive services,
offering you an unique experience.”

R. Alles Blaun, 201 - Praia dos Amores - Balneário Camboriú - SC
+55 (47) 3360-6291 / 9 9279-9236
www.felissimoexclusivehotel.com.br
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Virá Charme Resort

SUL PR

Membro desde 2009
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“Lugar de natureza exuberante onde todos os detalhes de requinte e charme causam
experiências inesquecíveis”.
“Place of exuberant nature where every detail of charm and reﬁnement cause outstanding experiences”.

Est. Velha Fernando Pinheiro, s/n, Km 4 - Virá - Fernandes Pinheiro - PR
+55 (42) 3459-1177
viracharmeresort.com.br

Nomaa Hotel

SUL PR

Membro desde 2017

“O Nomaa surgiu do desejo de receber pessoas de uma forma pessoal, atual e
extremamente confortável. Liberdade, elegância, arte e design estão presentes neste lugar
cosmopolita e aconchegante. Criado para os que apreciam o mundo e a vida”.
“Nomaa was constituted by the desire of receiving people in a personal, contemporary and extremely
comfortable manner. Liberty, elegance, art and design ar present in this cosmopolitan and cozy ambience.
Created for those who appreciate the world and life”.

R. Gutemberg, 168 - Batel - Curitiba - PR
+55 (41) 3087-9595
www.nomaa.com.br
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Hotel Fasano Boa Vista

SÃO PAULO

Membro desde 2012

“O lugar se chama Boa Vista e o clima é de fazenda. Onde a tranquilidade, a elegância e o
conforto da marca Fasano resultam em dias especiais. E o resultado não poderia ser melhor,
faço as pazes comigo mesma e volto à vida mais completa e feliz”.
“The place is called Nice View and the weather is farm-like. Where tranquility, elegance and comfort of Fasano
brand result in special days. And the outcome could not be better, I make peace with myself and come back to
life more complete and happier”.

Rod. Castello Branco Km 102,5 - Porto Feliz - SP
+55 (15) 3261-9900
www.fasano.com.br
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Botanique Hotel & Spa

SÃO PAULO

Membro desde 2016
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“Imagine algo especial, cujas palavras serão sempre poucas. Imagine uma arquitetura
perfeita, original e ousada, com natureza generosa e uma hospitalidade que supera os
desejos. Seja bem vindo, você chegou ao Botanique!”.
“Imagine something special, whose words are always few. Imagine a perfect, unique and bold architecture with
generous nature and hospitality that exceeds desires. Welcome, you have arrived at Botanique!”.

R. Elidio Gonçalves da Silva, 4000 - Campos do Jordão - SP
+55 (12) 3662-5800 / 3797-6877
www.botanique.com.br

Catuçaba Hotel Fazenda

SÃO PAULO

Membro desde 2011

“Lugar onde nada perturba a paz da natureza. Ao som dos pássaros e de outros animais,
desfruto da rica cultura local, caminho pelos vales e brinco com a natureza...”.
“A place where nothing disturbs the peace of nature. The sound of birds and other animals, I enjoy the rich local
culture, I walk throught the valleys and play with nature...”.

Bairro do Pinga, s/n - Catuçaba - São Luiz do Paraitinga - SP
+55 (11) 2495-1586
www.catucaba.com
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Fazenda Santa Vitória Hotel

SÃO PAULO

Membro desde 2017
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“A Fazenda Santa Vitória recebe com elegância seus hóspedes em busca de tranquilidade
e de contato com a natureza. Há plantações, ﬂorestas e pastos verdes. Tornando ainda
mais exuberante cada canto da Fazenda, tem como moldura a Serra da Mantiqueira”.
“Santa Vitória farm receives with elegance the guests in search of tranquility and contact with the nature. There
are plantations, forests and green ﬁelds. Even more exuberant, every corner of the Farm is framed by Serra da
Mantiqueira”.

Rod. João Batista Melo Souza, km 5 - Queluz - SP
+55 (12) 3147-1563
www.fazendasantavitoria.com.br

TWGuaimbê Exclusive Suites

SÃO PAULO

Membro desde 2015

“Me encanta a tranquilidade, a privacidade, o aconchego do TW Guaimbê e a possibilidade
de estar numa casa de praia pé na areia, num ambiente soﬁsticado, moderno e igualmente
simples. Aqui encontrei a arte de bem receber!”.
“I’m fascinated by the tranquility, privacy, warmth of TW Guaimbê and the possibility of being in a beach house steps
from the sea in a sophisticated, modern and equally simple environment. Here I found the true art of hospitality!”.

Av. Riachuelo, 5360 - Praia do Julião - Ilhabela - SP
+55 (12) 3894-9304
www.twguaimbe.com
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Picinguaba Pousada

SÃO PAULO

Membro desde 2009
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“Em uma vila de pescadores, uma pequena pousada, ambas com o mesmo nome,
Picinguaba... Simples, elegante, bela... Um conjunto perfeito para dias mais que perfeitos,
especiais!”.
“In a ﬁshing village, a small inn, both with the same name, Picinguaba... Simple, elegante, beautiful... A perfect
setting for more than perfect, special days!”.

R. G, 130 - Vila Picinguaba - Ubatuba - SP
+55 (11) 2495-1586
www.picinguaba.com

Casa Turquesa Hotel Boutique

LITORAL RJ

Membro desde 2010
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“Uma Casa Turquesa com janelas e balcões, em uma baía perdida no tempo. Lugar lindo e
especial, onde sou recebida em alto estilo. Sinto-me rainha, mas ando descalça. Aqui sou
feliz!”.
“A Turquoise House with windows and balconies, in a bay lost in time. Beautiful and special, a place where I´m
welcomed in great style. I feel like a queen, but I’m barefoot. Here, I’m happy!”.

R. Dr. Pereira, 50 - Centro Histórico - Paraty - RJ
+55 (24) 3371-1037
www.casaturquesa.com.br

Pousada do Ouro

LITORAL RJ

Membro desde 2011

“Situada no coração do centro histórico de Paraty, um belo casarão colonial e uma vila antiga
dão origem a Pousada do Ouro. Uma pousada que me surpreende pelo estilo, a simples
elegância e a paixão por servir”.
“Situated in the heart of the historical center of Paraty, a beautiful colonial house and an ancient vila give rise to
Pousada do Ouro. An inn that surprises me for its style, simple elegance and passion to serve”.

R. Dr. Pereira, 298 - Centro Histórico - Paraty - RJ
+55 (24) 3371-4300 / 2045
www.pousadadoouro.com.br
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Refúgio Mamanguá Pousada

LITORAL RJ

Membro desde 2014
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“Em um litoral perto de Paraty, a natureza foi generosa. Um dos mais belos lugares do mundo,
com uma pequena pousada, simples, aconchegante, bela e confortável. Combinação perfeita”.
“In a coastal area near Paraty, nature was generous. One of the most beautiful places in the world, with a small
inn, simple, cozy, beautiful and comfortable. Perfect combination”.

Margem direita do Saco do Mamanguá - Paraty - RJ
+55 (24) 3371-1951
www.sacodomamangua.com

Insólito Boutique Hotel

LITORAL RJ

Membro desde 2009

“Na beira de uma das mais belas praias de Búzios, na Ferradura, natureza, soﬁsticação,
cultura, design e arte se uniram para criar um Hotel, que, por assim ser, se chama Insólito”.
“Right on one of the most beautiful beaches in Búzios, Ferradura , nature, sophistication, culture, design and art
come together to create a hotel which, for all of these reasons is called Insólito”.

R. E1, Lot 3 e 4 - Canto esquerdo da Praia da Ferradura - Búzios - RJ
+55 (22) 2623-2172
www.insolitohotel.com
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Vila da Santa Hotel Boutique & Spa

LITORAL RJ

Membro desde 2017
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“Uma pequena e elegante vila mediterrânea, abençoada pela Igreja de Sant’Ana e reverenciada
pela Praça e Praia dos Ossos. Um Hotel cheio de beleza, com a simplicidade do melhor que
a vida pode proporcionar”.
“A small and elegant Mediterranean Vila blessed by the church of Sant’Ana treasured by the Square and Praia dos
Ossos. A hotel ﬁlled with beauty with the simplicity of what life can offer”.

Praça Eugênio Honold - Praia dos Ossos - Búzios - RJ
+55 (22) 2623-5770
www.viladasanta.com.br

Pousada Villa Rasa

LITORAL RJ

Membro desde 2009

“Um novo olhar de um balneário efervescente. Aqui o conforto e a elegância se unem à
privacidade de uma praia rasa, calma e quase deserta. Um convite à paz e à tranquilidade”.
“The new look of an resort bursting with energy. Here comfort and elegance come together with the privacy of a
shallow beach, quiet and almost deserted. An invitation to peace and tranquility”.

Av. José Bento Ribeiro Dantas, 299 - Búzios - RJ
+55 (21) 2172-1153
www.villarasa.com.br
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Le Chateaux Joá Boutique Hotel

LITORAL RJ

Membro desde 2017
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“Apenas cinco amplas suítes, no alto do Joá, na região nobre da Cidade Maravilhosa,
com uma vista única das lindas praias da Barra e São Conrado, e protegido pela Pedra da
Gávea. Um refúgio único e especial para viver o Rio em sua máxima”.
“Only ﬁve ample suites located at the top of Joá, in the noble area of Rio de Janeiro, with an unique view to the
beautiful beaches of Barra and São Conrado and sheltered by Pedra da Gávea. A singular and special refuge to
experience the city at its maximum”.

R. José Pancetti, 70 - Joá - Rio de Janeiro - RJ
+55 (21) 3593-2731
www.lechateauxjoa.com.br

Vila Santa Teresa Hotel Boutique

LITORAL RJ

Membro desde 2018

“Beleza é seu nome, Elegância o sobrenome. Em meio a uma natureza com vista de cartão
postal, uma casa cheia de encantos e história abre suas portas para hóspedes que se contentam
com o melhor”.
“Beauty is its ﬁrst name and elegance the last. Among nature with a view worthy of a postal card, a house full of
charm and history opens its doors for guests that are pleased with the best”.

R. Alm. Alexandrino, 2305 - Santa Teresa - Rio de Janeiro - RJ
+55 (21) 2051-1905 / 9 9103-1355
www.vilasantateresa.com
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Casa Marques Hotel

LITORAL RJ

Membro desde 2017
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“Em uma casa centenária, suítes elegantes e confortáveis. Lugar onde o antigo se une ao
novo, em um cenário de arte, design e natureza. Do alto, sob as benções do Redentor, uma
vista que justiﬁ ca o nome da ‘Cidade Maravilhosa’”.
“Elegant and comfortable suites in a centennial house. A place where the antique units with the modern in a scenery
of art, design and nature. From above, under the blessings of the Christ Redeemer, a view that justiﬁes the name
‘Marvelous City’”.

R. Almirante Alexandrino, 3780 - Casa 01 - Santa Teresa - Rio de Janeiro - RJ
+55 (21) 3147-3500
www.casamarquesrio.com

Hotel Fasano Angra dos Reis

LITORAL RJ

Membro desde 2018

“Com 365 ilhas em um mar verde esmeralda. Cenário lindo para abrigar uma pérola da
hotelaria mundial. Situado na Praia do Frade, em meio a elegância desse lugar, está o
Fasano Angra”.
“365 islands in an emerald green sea make a beautiful scenery to host a pearl of the world’s hospitality business.
Situated at Praia do Frade, among the elegance of this place, is the Fasano Angra”.

Rodovia Governador Mario Covas, Km 512 - Praia do Frade - Angra dos Reis - RJ
+55 (24) 3369-9500
www.fasano.com.br/hoteis/fasano-angra-dos-reis
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Urikana Boutique Hotel

SERRA RJ

Membro desde 2004
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“Aconchego e paz junto à Mata Atlântica, onde encontro a harmonia com muito lazer,
conforto e gentilezas... Itens que, para mim, traduzem a mais pura e perfeita elegância”.
“Warmth and peace in amongst the Atlantic Forest, where I ﬁnd harmony with great pleasure, comfort and
kindnesses ... Items that, to me, translate the purest and most perfect elegance”.

Est. Ibiporanga, 2151 - Parque Imbuí - Teresópolis - RJ
+55 (21) 2741-4700 / 98764-1858
www.urikana.com.br

Locanda della Mimosa Pousada e Restaurante

SERRA RJ

Membro desde 2004

“Estar em suas lindas suítes, neste refúgio soﬁsticado rodeado de verde e ar puro e
se deliciar com uma gastronomia de renome mundial é, com certeza, mais que um
privilégio... É merecimento!”.
“To be in its beautiful suites, in this sophisticated hideaway surrounded by greenery and fresh air and indulge
myself in a world-renowned cuisine is surely more than a privilege... I deserve it!”.

Alameda das Mimosas, 30 - Petrópolis - RJ
+55 (24) 2233-5405
www.locandadellamimosa.com.br
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Solar Fazenda do Cedro Hotel

SERRA RJ

Membro desde 2004

36

“Perfeito para os pais, incríveis para os ﬁlhos. Uma gastronomia bem cuidada, chalés
confortáveis, muito lazer e crianças felizes. Um lugar fácil de chegar e impossível de
esquecer”.
“Perfect for parents, amazing for the children. Carefully prepared cuisine, comfortable chalets, great
entertainment and happy children. A place that easy to reach and impossible to forget”.

Rod. BR 040, Km 45 - Pedro do Rio - Petrópolis - RJ
+55 (24) 2223-3618 / 2223-3601 / 9 8882-1378
www.fazendadocedro.com.br

Pousada da Alcobaça

SERRA RJ

Membro desde 2018

“Em um jardim de rosas e peônias, com clima ameno, uma casa acolhedora, simples e
elegante, cuidada por D. Laura. Lugar onde a culinária tem um espaço de honra, com
ingredientes colhidos na horta. Poderia ser um sonho, mas ele existe e se chama Alcobaça”.
“In a garden of roses and peonies with mild weather, there is a cozy, simple and elegant house, which is cared
by the hands of Ms. Laura. A place where culinary has an honorable spot counting on ingredients picked up
from the garden. It could be a dream, but it exists and it is called Pousada da Alcobaça”.

R. Dr. Agostinho Goulão, 298 - Correas - Petrópolis - RJ
+55 (24) 2221-1240
www.pousadadaalcobaca.com.br

37

Grande Hotel Petrópolis

SERRA RJ

Membro desde 2014
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“Grande no nome e no estilo de ser: nobre, elegante e importante. Conforto e atenção se
fazem presentes. Um verdadeiro resgate no tempo, um presente para a cidade imperial”.
“Great in name and way of being: noble, elegant and stately. Comfort and attention to detail are present. A
real jewel from days gone by, a gift to the imperial city”.

R. do Imperador, 545 - Centro Histórico - Petrópolis - RJ
+55 (24) 2244-6500
www.grandehotelpetropolis.com.br

Reserva do Ibitipoca Pousada
MINAS GERAIS

Membro desde 2012

40

“Uma volta ao passado com muita elegância. Uma gastronomia em fogão a lenha, com
ingredientes recém-colhidos. Lugar onde luxo se expressa na natureza e no conforto
absoluto”.
“A return to the past with great elegance. Wood burning stove cuisine, with freshly harvested ingredients. A
place where luxury is expressed in nature and absolute comfort”.

Est. Lima Duarte - Conceição do Ibitipoca, Km 19 - MG
+55 (32) 3281-8144
www.reservadoibitipoca.com.br

Capim do Mato Pousada & Spa
MINAS GERAIS

Membro desde 2015

“Lugar em que o silêncio só é quebrado pelo canto dos pássaros e o som da cachoeira.
Num ambiente rústico, soﬁsticado, aonde a privacidade e o conforto conduzem a uma
experiência única e perfeita”.
“A place where the silence is broken only by birdsong and the sound of the waterfall. In a rustic, sophisticated
setting, where privacy and comfort lead to a unique and seamless experience”.

Alameda Rubens Ferreira Belisário - Serra do Cipó - MG
+55 (31) 3718-7480
www.capimdomato.com.br
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Brisa da Serra Pousada
MINAS GERAIS

Membro desde 2009

“Beleza, rusticidade, conforto e elegância. Todo cuidado foi tomado nos mínimos detalhes,
dentro e fora das belas acomodações. Onde o bom gosto impera e a brisa da serra me
renova!”.
“Beauty, rusticity, comfort and elegance. Every care has been taken in every detail, inside and outside of the
beautiful accommodations. Here, good taste prevails and the breeze of the mountain renews me!”.

R. Santíssima Trindade, 520 - Tiradentes - MG
+55 (32) 3355-1838 / 2220
www.brisadaserra.com.br
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Provence Cottage & Bistrô
MINAS GERAIS

Membro desde 2012
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“Aqui me sinto acolhida e volto num tempo de fogão à lenha, cheiro de bolo, horta e
passarinhos. Os chalés? Perfeitos, quase de sonhos, onde repouso em lindas noites estreladas”.
“Here I feel welcome and drift back to the time of the wood burning stove, the smell of cake, kitchen garden and
birds. The chalets? Perfect, almost a dream, where I rest in beautiful starry nights”.

R. Cedrus Libani, 380 - Prq. das Araucarias - Monte Verde - MG
+55 (11) 9 7577-3381 / (35) 3438-1467
www.provencecottage.com.br

Haras Morena Resort
MINAS GERAIS

Membro desde 2017

“Neste resort, além do conforto de suas suítes encontro um centro hípico e campo de golf
em meio a uma natureza generosa. Lagos de água mineral, piscina e trilhas. Lugar ideal
para família, comemorações e os mais lindos casamentos”.
“At this resort, in addition to the comfort of its suites, there are an equestrian center and golf course amidst a
generous nature. Lakes with mineral water, pool and hiking trails. Ideal place for families, celebrations and
the most alluring weddings”.

Est. dos Caetés, 2300 - Cedofeita - Matias Barbosa - MG
+55 (32) 3273-4004 / 4065
www.harasmorena.com.br
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Fazenda Santa Marina
MINAS GERAIS

Membro desde 2009
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“Um lugar mágico! Jardim acolhedor, proprietárias amorosas, comida simples e ao mesmo
tempo deliciosa. Lá sou acolhida e me sinto em casa... Um paraíso com nome de hotel fazenda”.
“A magical place! Cozy garden, lovely owners, simple food that is at the same time delicious. Here I am welcomed
and feel at home ... A paradise named Santa Marina”.

Est. Cristiano Otoni, Km 09 - Santana dos Montes - Cristiano Otoni - MG
+55 (31) 9 9974-4203
www.fazendasantamarina.com.br

Garden Hill Hotel e Golfe
MINAS GERAIS

Membro desde 2009

“Em um campo de golfe, no interior das Minas Gerais, um pequeno hotel me recebe e me
surpreende. O lugar, a arquitetura, a decoração, a gastronomia bem cuidada. Tudo muito
elegante!”.
“On a golf course, in the interior of Minas Gerais, a small hotel welcomes and surprises me. The place, the
architecture, the decor, the cuisine. All very stylish!”.

Rod. Br 383, Km 96 - São João Del Rei - MG
+55 (32) 3371-2551
www.gardenhillhotelegolfe.com.br
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Txai Resort

BAHIA

Membro desde 2007

“Uma fazenda de cocos e um mar sem ﬁm, os mais belos chalés e um Spa, um restaurante e
seu chef, uma biblioteca e uma equipe gentil para tornar meus dias perfeitos. Assim é o Txai”.
“A coconut farm and a sea without end, the most beautiful chalets and a Spa, a restaurant and its chef, a library
and a personable staff all contribute to make my day perfect. This is Txai”.

Rod. Ilhéus - Itacaré, Km, 48 - Itacaré - BA
+55 (11) 3040-5010
www.txairesorts.com
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Terraços Marinhos Hotel

BAHIA

Membro desde 2017
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“Em uma estreita faixa de terra, entre a Lagoa do Cassange e a praia, um hotel único e
encantador. Local privilegiado pela natureza, cercado por coqueiros e o mar inﬁnito de
Maraú, lindos bangalôs esperam por você”.
“In a narrow piece of land between Lagoa Cassange and the beach is located this charming hotel. The area is
privileged by nature among coconut trees and the inﬁnite sea of Maraú where beautiful bungalows await for
you”.

Fazenda São João, s/n - Praia do Cassange - Maraú - BA
+55 (73) 3258-2103 / 9 9972-6510
www.terracosmarinhos.com.br

Casa dos Arandis Pousada

BAHIA

Membro desde 2013

“Na Praia dos Arandis, lugar de natureza generosa, quatro bangalôs delicadamente dispostos.
Neles, apenas o melhor: Lindos, elegantes, completos. Se existe um lugar, este é o lugar!”.
“Praia dos Arandis, a place of generous nature, four bungalows delicately arranged. In them, only the best: Gorgeous,
elegante and complete. If there is one place, this is it!”.

Rod. BR 030 Km 25 - Praia dos Arandis - Arandis - Maraú - BA
+55 (21) 9 8186-0075
www.casadosarandis.com
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Vila Balidendê Hotel

BAHIA

Membro desde 2015
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“Em um pequeno lugar, no coração da Bahia, em que a ﬁlosoﬁa hindu se mistura à cultura
baiana, envolvido numa aura de misticismo e paz. Irrepreensível e excepcional... Onde me
rendo à sua beleza ímpar, ao seu sossego e ao seu astral”.
“In a small place in the heart of Bahia, where the Hindu philosophy mingles the Bahian culture, wrapped
in an aura of mysticism and peace. Impeccable and exceptional... Where I surrender to its unique beauty, its
peace and its atmosphere”.

Av. Vasco Neto, 5 - Barra Grande - Maraú - BA
+55 (73) 3258-6347
www.villabalidende.com.br

Maitei Hotel

BAHIA

Membro desde 2007

“Saudações! Você acaba de chegar a um belo lugar. Aqui a paisagem é fascinante.
Elegantes suítes se voltam para o mar de Arraial e uma equipe sempre pronta para bem
receber. Maitei!”.
“Greetings! You have just arrived in a beautiful place. Here the landscape is fascinating. Elegant suites face
the sea of Arraial, and a team that is always ready to look after you. Maitei!”.

Est. do Mucugê, 475 - Arraial D’Ajuda - BA
+55 (73) 3575-3799 / 3877
www.maitei.com.br
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Bahia Bonita Pousada

BAHIA

Membro desde 2018
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“Cenário de lindos casamentos, a Bahia Bonita tem o privilégio de estar à beira-mar. Aqui
o mar, a areia e a pousada se unem para proporcionar aos hospedes os melhores momentos
de ser e estar em Trancoso”.
“Background of lovely weddings, Bahia Bonita has the privilege of being at the seashore. Here, the ocean, the
sand and the inn assemble to provide the guests the best moments of being in Trancoso”.

Estrada da Praia, 9997 - Praia do Rio Verde - Trancoso - BA
+55 (73) 3668-2850
www.bahiabonita.com.br

Mata N’ativa Pousada

BAHIA

Membro desde 2007

“Um litoral de praias paradisíacas em uma vila cheia de cultura. Um jardim mágico,
iluminado e elegante, criado para proporcionar o clima de romantismo perfeito... Refúgio
de amor!”.
“A coastline of pristine beaches in a village bursting with culture. A magical, bright and elegant garden,
created to provide the perfect atmosphere for romance ...a love nest!”.

Est. do Arraial, s/n - Trancoso - BA
+55 (73) 3668-1830
www.matanativapousada.com.br
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Campo Bahia Resort

BAHIA

Membro desde 2016
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“O sul da Bahia conquistou de Pedro Álvares Cabral à equipe campeã da Copa de 2014. E
foi o que senti, logo que aportei, descobrindo um lugar único e plural, simples e requintado,
rústico e moderno. Aqui tem arte, natureza e amor”.
“Southern Bahia conquered from Pedro Alvares Cabral to the World Cup 2014 winning team. And that’s what I
felt as soon as arrived. I discovered a unique and plural, simple and reﬁned, rustic and modern place. Here I found
art, nature and love”.

Av. Beira Mar, 1885 - Vila Santo André - Santo André - BA
+55 (73) 3162-4690
www.campobahia.com

UXUA Casa Hotel & Spa

BAHIA

Membro desde 2014

“Arquitetura, design, arte e história. Autênticas casas de pescadores transformadas em joias.
Um convite ao deleite. Uma celebração da vida em seu maior estilo. Você está no UXUA!”.
“Architecture, design, art and history. Authentic ﬁshermen’s houses turned into gems. An invitation to indulgence.
A celebration of life in great style. You are in UXUA!”.

R. do Parque, 10 - Quadrado - Trancoso - BA
+55 (73) 3668-2277
www.uxua.com
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Fazenda São Francisco do Corumbau

BAHIA

Membro desde 2017
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“Corumbau, na língua dos Pataxós, signiﬁca “lugar distante”. Ali uma linda fazenda, em
meio aos coqueirais e em frente a uma praia quase sem ﬁm, encontro paz, privacidade,
conforto e muita elegância”.
“Corumbau in the Pataxó language means ‘distant place’. There’s an astonishing farm amongst coconut trees,
in front of an almost endless beach where you can ﬁnd peace, privacy, comfort and a lot of elegance”.

Ponta do Corumbau, s/n - Prado - BA
+55 (11) 3078-4411 / (73) 3573-1311
www.corumbau.com.br

Pousada do Outeiro

BAHIA

Membro desde 2018

“Aqui suites confortáveis me recebem para uma experiência inesquecível em um cenário
único e especial onde, do alto de um Outeiro, me deparo com o azul do mar e sem poder
colocar em palavras o que sinto, simplesmente agradeço”.
“Here I am received by comfortable suits for a notable experience at an unique scenery where, from the top of a hill,
I witness the blue of the sea - and without being able to put into words what I feel - I simply thank”.

Estrada de Caraíva, Km 18, s/n - Empreendimento Outeiro das Brisas - Trancoso - BA
+55 (73) 3668-5044 / 9 9973-3220
www.pousadadoouteiro.com.br
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Pousada A Capela

BAHIA

Membro desde 2014
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“Uma pequena capela, poucas e delicadas acomodações de frente a uma linda praia, com
piscinas naturais, no litoral da Bahia. Lugar para tudo e nada fazer. Lugar para comer bem
e descansar. Lugar para contemplar e viver”.
“A small chapel and a few delicate accommodations in front of the beautiful Arembepe beach, with natural
pools on the Bahia coastline. A place to do everything and nothing. A place to eat well and relax. A Place to
contemplate and live”.

R. do Piruí, lote 11 - Arembepe - BA
+55 (71) 3624-2708 / (11) 9 9653-6209
www.pousadaacapela.com.br

Rancho do Peixe Pousada
NORDESTE CE

Membro desde 2007
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“Aqui eu controlo o vento com as mãos. Descanso na rede e tenho um lindo bangalô de madeira,
sapé e chita vermelha. Lugar genuíno, onde o luxo é a simplicidade da natureza soberana”.
“Here, I control the wind with my hands. I rest in the hammock and have a beautiful wooden, thatched and red
calico bungalow. A genuine place where luxury is the simplicity of mother nature”.

Rua da Praia, s/nº - Praia do Preá - Cruz - CE
+55 (88) 3660-3118 / (11) 9 8629-4353
www.ranchodopeixe.com.br

Vila Kalango Pousada
NORDESTE CE

Membro desde 2007

“A Vila é um caso de amor... Com uma linda casinha caiçara de conforto absoluto, um
serviço impecável e o mais belo pôr do sol. Ingredientes que, juntos, tocam a minha
alma”.
“The Vila is a love affair... Where I have a beautiful caiçara house in absolute comfort, impeccable service and
the most beautiful sunset. Ingredients, that, together, touch my soul”.

R. das Dunas, 30 - Praia de Jericoacoara - Jijoca de Jericoacoara - CE
+55 (88) 9 9961-9364 / (11) 9 8629-4354
www.vilakalango.com.br
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Carmel Charme Resort
NORDESTE CE

Membro desde 2012
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“O Ceará é um sonho e o Carmel, uma arte de bem receber! Suítes impecáveis voltadas para
o mar. Deﬁni-lo é uma difícil arte e, assim sendo, escolho apenas uma palavra: Arrebatador!”.
“Ceará is a dream, and the Carmel takes hospitality to an art form! Impeccable suites facing the sea. Deﬁning it
is a difﬁcult art, and therefore, I choose one word: Amazing!”.

Rua Barro Preto, s/n - Barro Preto - Aquiraz - CE
+55 (85) 3266-6100
www.carmelcharme.com.br

Pousada Patacho
NORDESTE AL

Membro desde 2014

“Em frente à praia do Patacho, a mais bela de Porto das Pedras, um francês de nome Christian
faz as honras desta casa. Simples, linda, confortável e bela. Aqui o luxo é ser feliz!”.
“In front of Patacho beach, the most beautiful of Porto das Pedras, a french named Christian does the honors of
this house. Simple, beautiful and comfortable. Here, luxury is to be happy!”.

Praia do Patacho - Rota Ecológica de Alagoas - Porto de Pedras - AL
+55 (82) 3298-1253
www.pousadapatacho.com.br
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Kenoa Exclusive Beach
NORDESTE AL

Membro desde 2010
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“Um cenário inusitado, onde a criatura se uniu ao Criador. Aqui a natureza está nas paredes,
telhados, objetos e piso. Impossível traduzir em palavras. Há de se vir e ver”.
“Amazing scenery where the creation meets the Creator. Here nature is in the walls, roofs, ﬂoors and objects. Impossible
to translate into words. One has to come and see.”

R. Escritor Jorge Lima, 58 - Barramar - Barra de São Miguel - AL
+55 (82) 3272-1285
www.kenoaresort.com

BobZ Boutique Resort

NORDESTE PI

Membro desde 2017

“O paraíso inspirou-se aqui, onde tudo leva a experiências inesquecíveis. Exclusivo e
cercado por belezas naturais intocadas. Neste cenário me sinto única, especial e de bem
com a vida”.
“Paradise itself was inspired here, where all leads to remarkable experiences. Exclusive and surrounded by
untouched natural beauties. In this scenery I feel unique, special and in peace”.

R. da Praia, 118 - Barrinha - Cajueiro da Praia - PI
+ 55 (86) 3369-8181 / 8150
www.bobzboutiqueresort.com.br

67

Kilombo Villas & Spa
NORDESTE RN

Membro desde 2009
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“Surpreendentes vilas, localizadas no alto de falésias e debruçadas para um mar sem ﬁm,
concedem ao viajante uma experiência exclusiva, com elegância, requinte e conforto absoluto.
Um verdadeiro presente para os sentidos”.
“Surprising villages, set high on cliffs and overlooking an endless sea, grant the travelers an exclusive
experience with elegance, reﬁnement and absolute comfort. A real gift for the senses”.

Rua das Tartarugas, s/n - Sibauma - RN
+55 (84) 3246-5534
www.kilombovillas.com

Pousada Maravilha

NORDESTE PE

Membro desde 2007

“Tudo planejado para reverenciar o espetáculo da natureza - bangalôs, piscina, Spa
e restaurante. Uma experiência única, exclusiva e maravilhosa, na mais linda ilha do
Brasil.”
“Everything projected to honor the spectacle of nature - bungalows, swimming pool, Spa and restaurant. An
exclusive, unique and wonderful experience on the most beautiful island in Brazil.”

Vila do Vai Quem Sabe, s/n - BR 363 - Baía do Sueste - Fernando de Noronha - PE
+ 55 (81) 2626-1227
www.pousadamaravilha.com.br
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Hotel Palácio Tangará
HOTÉIS E RESORTS SP

Membro desde 2018

“Requinte, elegância e bom gosto se reuniram em São Paulo para criar uma experiência
europeia inesquecível. Um verdadeiro Oásis urbano para aqueles que se contentam apenas
com o melhor!”
“Reﬁnement, elegance and good taste congregated in São Paulo to create a remarkable European experience. A
true urban oasis for those who are content only with the best”.

R. Deputado Laércio Corte, 1.501 - Panamby - São Paulo - SP
+55 (11) 4904-4040
www.oetkercollection.com/destinations/palacio-tangara
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Belmond Copacabana Palace
HOTÉIS E RESORTS RJ

Membro desde 2011
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“Ícone da hotelaria mundial, privilegiado pela natureza e por sua história de elegância absoluta.
Sinônimo do belo em sua essência máxima. Um Hotel quase único e muito especial”.
“Icon of global hospitality, privileged by nature and its history of absolute elegance. Synonymous with beauty
in its maximum essence. A very special hotel that is one of a kind”.

Av. Atlântica, 1702 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
+55 (21) 2548-7070
www.belmond.com/copacabanapalace

Hotel Santa Teresa Rio MGallery by Soﬁtel
HOTÉIS E RESORTS RJ

Membro desde 2010

“No alto da cidade maravilhosa, um hotel com nome de santa. Como dizia o poeta: “Abençoado
por Deus e bonito por natureza”. Um refúgio de paz, luxo, elegância e conforto”.
“At the top of the Wonderful City, a hotel with the name of a saint. As the poet said: “Blessed by God and beautiful
by nature”. A haven of peace, luxury, elegance and comfort”.

R. Alte Alexandrino, 660 - Santa Teresa - Rio de Janeiro - RJ
+55 (21) 3380-0200
www.santateresahotelrio.com
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Belmond Hotel das Cataratas
HOTÉIS E RESORTS PR

Membro desde 2011
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“Lá fora as Cataratas, cá dentro um hotel elegante, belo e completo. Não poderia ser
diferente. Tudo perfeito e magníﬁco... Na medida exata para combinar com o seu entorno”.
“Outside the falls, inside an elegant, beautiful and complete hotel. It couldn’t be any other way. Everything is
perfect and magniﬁcent ... In perfect harmony with your surroundings”.

Rod. BR 469, Km 32 - Foz do Iguaçu - PR
+ 55 (45) 2102-7000
www.belmond.com/hoteldascataratas

Carmel Cumbuco Resort
HOTÉIS E RESORTS CE

Membro desde 2017
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“Aqui a beleza e requinte estão presentes em cada detalhe... nas suítes, no serviço
impecável, no relax à beira da piscina, no caminhar descalço nas areias, na brisa que sopra
do mar... Cenário perfeito para experiências únicas, local onde o sol escolheu morar”.
“Beauty, elegance and sophistication are present here in every detail - at the suits, at the impeccable service,
during the chill time by the pool, in walking barefooted on the sand, in the breeze that blows from the sea.
This is the perfect scenery for unique experiences, where the sun chose to live”.

Av. dos Coqueiros, S/N - Cumbuco - Caucaia - CE
+55 (85) 3266-6135
www.carmelhoteis.com.br/resorts/cumbuco-resort

Costão do Santinho Resort, Golf & Spa
HOTÉIS E RESORTS SC

Membro desde 2007

“Aqui tem criança feliz e gente grande também! Aqui tem conforto, elegância e boa mesa. Tem
praia, piscina e Spa. Aqui tem tudo para dias incríveis. Bem-vindo, você está no Costão!”.
“Here, there are happy children and happy adults, too! There is comfort, elegance and good food. It has beach, pool
and spa. Here, you ﬁnd everything for awesome days. Welcome, you are in Costão!”.

Est. Vereador Onildo Lemos, 2505 - Praia do Santinho - Florianópolis - SC
0800 645 0921
www.costao.com.br
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Hotel Village Le Canton
HOTÉIS E RESORTS RJ

Membro desde 2007
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“Diversão é sinônimo de Le Canton. Um resort mais que perfeito para receber famílias.
Tem conforto, tem requinte, tem lazer... E uma equipe gentil para dias surpreendentes”.
“Entertainment is synonymous with Le Canton. A resort that is perfect to receive families. It has comfort,
reﬁnement and leisure activities... And an attentive team to ensure amazing days”.

Est. Teresópolis-Friburgo, Km 12 - Teresópolis - RJ
0800 285 4200
www.lecanton.com.br

Unique Hotel

BUSINESS SP

Membro desde 2010
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“Sempre que lá chego ﬁco deslumbrada com tamanho bom gosto. Neste lugar a arquitetura,
arte, design, moda e gastronomia se misturam de forma inspiradora, tal e qual o seu nome”.
“Whenever I get there, I’m dazzled with such good taste. In this place architecture, design, fashion and gastronomy
blend in an inspiring way, just as its name suggests”.

Av. Brigadeiro Luis Antônio, 4700 - Jardim Paulista - São Paulo - SP
0800 770 8771
www.hotelunique.com

Etoile Hotels Itaim

BUSINESS SP

Membro desde 2015

“Conforto, tranquilidade, estrutura, atendimento impecável e em ótima localização é a
receita da excelente estada nas elegantes suítes do Etoile Itaim. Onde me sinto em casa,
quando em São Paulo estou”.
“Comfort, serenity, infrastructure, impeccable service and great location is the recipe of an excellent stay in the
elegant suites of Etoile Itaim. Where I feel at home whenever I am in São Paulo”.

Rua Pedroso Alvarenga, 610 - Itaim Bibi - São Paulo - SP
0800 773 4646
www.etoilehotels.com.br
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Etoile Hotels Jardins

BUSINESS SP

Membro desde 2015
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“A Elegância de São Paulo se reúne nos Jardins. Grifes, alta gastronomia e os requintados
hotéis traduzem esse estilo impecável desta região. Nesse cenário encontro o Hotel Etoile e
suas suítes completas, perfeitas, espaçosas. Ideal para receber o mais exigente dos hóspedes”.
“The Elegance of São Paulo is found in the neighborhood of Jardins. Brands, haute cuisine and exquisite hotels
translate the impeccable style of this area. In this scenario I ﬁnd Hotel Etoile and its complete, perfect, spacious
suites. Ideal to receive the most discerning guests”.

Rua José Maria Lisboa, 1000 - Jardim Paulista - São Paulo - SP
0800 773 4646
www.etoilehotels.com.br

Emiliano Hotel

BUSINESS SP

Membro desde 2009

“Elegante e requintado, de design contemporâneo. E mais, uma equipe gentil, atenta,
prestativa e sempre pronta para me atender em qualquer demanda. Aqui me sinto muito
acolhida”.
“Elegant and reﬁned, with contemporary design. What’s more, the staff are personable, attentive, helpful,
always ready to meet all my demands. I always feel very welcome here”.

R. Oscar Freire, 384 - Cerqueira Cesar - São Paulo - SP
+55 (11) 3068-4393
www.emiliano.com.br
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Fasano Hotel

BUSINESS SP

Membro desde 2010
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“A primeira grande referência da arte do bem receber no Brasil, o Fasano SP é, sem dúvida,
o início, o meio e o ﬁm. Uma hospedagem completa para quem vem a São Paulo e se contenta
apenas com o melhor”.
“The ﬁrst major reference of the art of hospitality in Brazil, Fasano SP is undoubtedly the beginning, the middle
and the end. A complete stay for those coming to São Paulo who content with the best only”.

R. Vitório Fasano, 88 - Jardins - São Paulo - SP
+ 55 (11) 3896 4000
www.fasano.com.br

Emiliano Rio Hotel

BUSINESS RJ

Membro desde 2017

“De frente para a praia de Copacabana, o conforto, a exclusividade, a soﬁsticação e um
serviço de excelência se unem para presentear o Rio com um hotel que nasceu para
encantar e surpreender o mais exigente dos hóspedes”.
“In front of Copacabana beach comfort, exclusivity, sophistication and an excellency service gather to present
Rio with a Hotel that was constituted to delight and surprise the most exigent guest”.

Av. Atlântica, 3804 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
+ 55 (21) 3503-6600
www.emiliano.com.br
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Hotel Fasano Rio de Janeiro

BUSINESS RJ

Membro desde 2010
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“Estar em Ipanema é com certeza um privilégio e essa experiência ﬁca perfeita em uma suíte
do Fasano, onde a soﬁsticação, bom gosto e conforto absoluto se unem para surpreender e,
sem dúvida alguma, encantar”.
“Staying in Ipanema is certainly a privilege and this experience is perfect in a suite at Fasano, where sophistication,
taste and absolute comfort are put together to surprise and, without doubt, delight”.

Av. Vieira Souto, 80 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ
+55 (21) 3202 4000
www.fasano.com.br

Yoo2 Rio de Janeiro Hotel Design

BUSINESS RJ

Membro desde 2017

“Literalmente debruçado para o mais belo cartão postal do Rio, o Pão de Açúcar, este
hotel design de vanguarda com assinatura do londrino Yoo Studio, de Phillipe Starck e
John Hitchcox, combina em tudo com a Cidade Maravilhosa”.
“Literally gazing at the prettiest postal card of Rio, the sugar loaf, this avant garde designed hotel signed by the
Londoner Yoo Studio, of Phillipe Starck and John Hitchcox, combines as a whole with the Wonderful City”.

Praia de Botafogo, 242 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
+55 (21) 3445-2000
www.yoo2.com/pt/riodejaneiro
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Hotel Gran Marquise

BUSINESS CE

Membro desde 2010
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“Melhor hotel da cidade. Com acomodações completas, confortáveis e bem cuidadas, equipe
sempre pronta a ajudar. Excelente estrutura. Aprovadíssimo. Recomendo sem medo de errar”.
“Best hotel in town. With complete, comfortable and well maintained accommodations, its staff are always ready
to help. Excellent infrastructure. With my heartfelt approval I recommend it without hesitation”.

Av. Beira Mar, 3980 - Praia do Mucuripe - Fortaleza - CE
+55 (85) 4006-5000
www.granmarquise.com.br

Ouro Minas Palace Hotel

BUSINESS MG

Membro desde 2014

“Um autêntico hotel cinco estrelas! Com uma excelente infraestrutura, boa localização e
muito conforto. Um hotel tradicional, no coração das Minas Gerais”.
“An authentic ﬁve star hotel! With excellent infrastructure, good location and offering great comfort. A
traditional hotel in the heart of Minas Gerais”.

Av. Cristiano Machado, 4001 - Ipiranga - Belo Horizonte - MG
+55 (31) 3429-4000
www.ourominas.com.br
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SPA Espaço Águas Claras
SPA MINAS GERAIS

Membro desde 2017

“Neste SPA o prazer se une à saúde, proporcionando um novo estilo de vida aos que aqui tem
o privilégio de estar. Em uma área cercada por Mata Atlântica, encontro além de programas
e tratamentos, conforto, soﬁsticação e exclusividade”.
“In this spa pleasure unites with health providing a new lifestyle to those who have the privilege of being here. In an
area surrounded by the Atlantic Forest you can ﬁnd in addition to programs and treatments, comfort, sophistication
and exclusivity”.

Est. de Acesso, 355 - São Sebastiao das Águas Claras - Nova Lima - MG
+55 (31) 3547-7400
www.espacoaguasclaras.com.br

91

Unique Garden Hotel & Spa
SPA SÃO PAULO

Membro desde 2010
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“Um Spa perfeito para dias mais que perfeitos. Aqui a natureza reuniu beleza e bem-estar.
Onde as acomodações são elegantes e surpreendentes, a gastronomia além de saudável é
maravilhosa e os tratamentos me fazem querer ﬁcar aqui para sempre”.
“A SPA perfect for more than perfect days. Here, nature unites beauty and wellbeing Location where the
accommodation are elegant and surprising, the gastronomy - beyond healthy - is outstanding and the
treatments make you want to stay here forever”.

Estrada Laramara, 3500 - Mairiporã - SP
+55 (11) 4486-8700 / 8708
www.uniquegarden.com.br

Kurotel Spa Medicinal
SPA RIO GRANDE DO SUL

Membro desde 2010

“Reciclar a vida, buscar um equilíbrio. Os dias neste Spa são perfeitos. O lugar, as
terapias, a alimentação. Receber com cuidado e carinho, em instalações magniﬁcas.
Assim é o Kurotel”.
“Recycle life, seek a balance. The days are perfect in this Spa. The place, the therapies, the gastronomy. Being
received attentively and caringly in magniﬁcent facilities. This is Kurotel”.

Rua das Nações Unidas, 533 - Bavária - Gramado - RS
+55 (54) 3295-9393 / 9 9121-2132
www.kurotel.com.br
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Lapinha Spa

SPA PARANÁ

Membro desde 2010
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“Presenteio-me com dias especiais. Massagens, alongamentos, caminhadas, meditação...
Uma boa alimentação preparada por mãos de fada. Lá sinto o merecimento na pele, corpo,
alma e mente”.
“I like to give myself special days. Massages, stretching, walks, meditation... Good food prepared with de most
delicate of touches. There I feel a deserved caress of the skin, body, soul and mind”.

Est. da Lapa-Rio Negro, Km 16 - Lapa - PR
0800 643 1090
www.lapinha.com.br

Rituaali Spa
SPA RIO DE JANEIRO

Membro desde 2017

“Imagine um lugar perfeito... Acomodações, alimentação, terapias, jardins e equipe. Lugar
onde a saúde, o bem estar e a elegância estão presentes em cada canto. Este lugar existe e
tem o nome de Rituaali”.
“Can you imagine a perfect place? Accommodation, food, therapies, gardens and staff. A place where health, well
being and elegance are present in each corner. This place exists and goes by Rituaali”.

Rua Harry Bertel,400 - Penedo - Itatiaia - RJ
+55 (24) 3351-9200
www.rituaali.com.br
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Saison Spa
SPA RIO DE JANEIRO

Membro desde 2018
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“Qualidade de vida é o que você procura? Aqui em meio a Floresta Amazônica, em um
ambiente único e acolhedor, você irá desfrutar de uma alimentação equilibrada, terapias e
atividades para o seu bem estar.”
“Is quality of life what you look for? Here, among the Amazonian Forest, in a unique and cozy ambience you
will enjoy a balanced diet, therapies and activities for your wellbeing”.

R. Ministro Armando de Alencar, 40 - Itaipava - Petrópolis - RJ
+55 (24) 2222-2380 / 9 8857-4383
www.saison.com.br

Spa Maria Bonita & Spazziano
SPA RIO DE JANEIRO

Membro desde 2018

“Criado por Tânia Alves e Tadeu Viscardi, o SPA traz terapias diversas, alimentação
saudável, opção de hospedagem e uma equipe da melhor qualidade. O único espaço urbano
com programas completos de desintoxicação. Um presente para saúde e bem estar”.
“Created by Tânia Alves and Tadeu viscardi, this SPA located at the heart of Ipanema brings diverse therapies,
healthy diet, hosting options and a professional team of the best quality. The only urban space with complete detox
programs. A true gift to rebalance the health and wellbeing”.

Rua Rua Prudente de Morais, 729 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ
+55 (21) 2513-4050
spamariabonita.com.br
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Aigai Spa
SPA SÃO PAULO

Membro desde 2018
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“Desconectar e viver experiências únicas de bem estar e renovação completa é a proposta
deste spa urbano, cuja arquitetura e natureza aliada à terapias especiais se reúnem para
proporcionar os melhores momentos do seu dia”.
“Disconnect and live unique experiences of wellbeing and complete renovation. That is the proposal of this
urban spa, which architecture and nature ally with special therapies to provide the best moments of your day”.

R. dos Macunis, 397 - Alto de Pinheiros - São Paulo - SP
+55 (11) 3034 3939
www.aigaispa.com.br

Cristalino Lodge Hotel de Selva
ECO REFÚGIOS MT

Membro desde 2012
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“Em meio a uma das maiores riquezas naturais do país, construído em harmonia com a
mata que o envolve. Equilíbrio perfeito entre design e conforto. Destino obrigatório para
ser feliz”.
“Amid one of the greatest natural assets of the country, built in harmony with the forest that surrounds it.
Perfect balance between design and comfort. An obrigatory destination for happiness seekers”.

Av. Teles Pires, 2001 - Alta Floresta - MT
+55 (11) 3071- 0104
www.cristalinolodge.com.br

Casa da Lua Pousada
ECO REFÚGIOS GO

Membro desde 2013

“Por sobre os cristais da Chapada dos Veadeiros está a Casa da Lua. Um lugar mágico
e especial, que me toca a alma e o ser. Estar aqui é um momento único e por assim ser,
abençoado”.
“Over the crystals of Chapada dos Veadeiros is the Casa da Lua. A magical and special place that touches my
soul and being. Being here is a unique moment, and, so to be blessed”.

R. do Segredo, 278 - Alto Paraíso - Goiás - GO
+55 (62) 3446-1700 / 9 9832-9198
www.casadaluapousada.com.br
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Refúgio Ecológico Caiman
ECO REFÚGIOS MS

Membro desde 2011
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“Elegância e bom gosto se uniram à natureza em um refúgio para receber seus hóspedes
com espetáculos diários. Safáris fotográﬁcos com as mais lindas espécies de pássaros e
animais silvestres aguardam por você nesse paraíso ecológico chamado Pantanal”.
“Elegance and good taste were united to nature in a refuge to receive its guests with daily spectacles.
Photographic safaris with the most beautiful species of birds and wild animals await for you in this ecological
paradise called Pantanal”.

Estância Caiman, S/N - Zona Rural - Miranda - MS
+55 (11) 3706-1800
caiman.com.br

Pousada Vila Guará
ECO REFÚGIOS MA

Membro desde 2018

“Atins é o lugar onde o vento encontra com a areia e o mar, para juntos compor um cenário
de beleza rara. Lá a Vila Guará te recebe com elegância e simplicidade. Estar aqui é estar
próximo ao Criador. Uma dádiva única, uma experiência indescritível”.
“Atins is the place where the wind meets the sand and the sea, so together they can develop a set of rare beauty - the
Lençóis Maranhenses. Where Vila Guará welcomes you with elegance and simplicity. To be here means being close
to the Creator. A unique gift, an experience to keep in the heart”.

R. Beira Mar, s/n - Atins - MA
+55 (15) 9 9778-5511
vilaguara.com
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Iberostar Grand Amazon Barco Hotel
ECO REFÚGIOS AM

Membro desde 2007

104

“Um navio em plena Amazônia. Rio Negro e Solimões. Dias de encanto, noites de paz.
Floresta, igarapés, mãe natureza... Uma aventura com muita elegância pelo coração do
Brasil”.
“A ship on the Amazon. Rio Negro and Solimões rivers themselves. Days of glamor, peaceful nights. Forests,
streams, mother nature... An adventure with elegance in the heart of Brazil”.

Porto de Manaus - Centro de Manaus - AM
+55 (92) 2126-9925 / 9927
www.iberostar.com

Vila Chuá
ECO REFÚGIOS AL

Membro desde 2018

“Na praia do Marceneiro, belas e confortáveis casas estão à sua espera para dias muito
especiais. As varandas se unem ao jardim e este ao mar esmeralda, com águas perfeitas.
Lugar perfeito para reunir a família, os amigos e ser para sempre feliz”.
“At Marceneiro beach, beautiful and comfortable houses are waiting for you for very specials days. Houses with
balconies that join the garden and this green sea of perfect waters. A perfect place to gather the family, friends and
be happy ever after”.

Praia do Marceneiro, s/n - Rota Ecológica dos Milagres - Passo de Camaragibe - AL
+55 (82) 9 9973-8585 / 9 9307-0115

105

Alma Chef Casa de Gastronomia
GASTRONOMIA MG

Membro desde 2017

“Um elegante restaurante, que é também empório, com espaço para cursos e eventos. Um
lugar com alma, ingredientes e uma deliciosa gastronomia de chef”.
“An elegant restaurant which is also an emporium with space for events and workshops. A place with soul, ingredients
and a delicious chef gastronomy”.

Cozinha Contemporânea.

Almoço: 2ª à 5ª de 12h às 14h30 / 6ª de
12h às 15h / sáb. e dom. de 12h às 17h
Jantar: 3ª à 5ª de 19h às 0h / 6ª e sáb. de 19h à 01h.

Rua Curitiba, 2081 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
+55 (31) 2551-5950
www.almachef.com.br

Capacidade: 160 Lugares
Estacionamento: Manobrista no local.
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Via Destra Ristorante
GASTRONOMIA MG

Membro desde 2017
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“A Rua Direita de Tiradentes dá o nome a essa genuína e aconchegante cantina italiana.
Aqui o Chef Rubens surpreende com aromas e sabores das melhores receitas da Nona”.
“The name of this cozy genuine Italian restaurant takes after Rua Direita, in Tirandentes. Here, chef Rubens surprises
with aromas and ﬂavours with the best of Nona’s recipes”.

Cozinha Italiana.

Rua Direita, 156 - Centro - Tiradentes - MG
+55 (32) 3355-1906
facebook.com/viadestraristorante

Almoço: 6ª à dom. 12h às 17h
Jantar: 3ª à sáb. 19h à 0h
2ª fechado exceto feriados.

Capacidade: 90 Lugares.

Angatu Restaurante
GASTRONOMIA MG

Membro desde 2017

“Angatu, que em tupi-guarani, signiﬁca bem estar e felicidade, dá o tom desta casa. Sob
comando do Chef Rodolfo Mayer, que prepara ao vivo e a cores, uma culinária brasileira
criativa, autoral e por assim ser, única”.
“Angatu, which in tupi-guarani - Brazilian native language - means well being and happiness, dictates the tone of
this house. Chef Rodolfo Mayer leads and prepares for who wants to see an authorial, creative and unique brazilian
food”.

Cozinha Contemporânea Brasileira.

Almoço: sáb. e dom. de 12:30h às 15h
Jantar: 4ª à dom. de 19:30h às 23:30h.

Rua da Cadeia, 38 - Centro Histórico - Tiradentes - MG
+55 (32) 9 9903-5734
www.angatutiradentes.com

Capacidade: 42 Lugares.
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DUO Restaurante
GASTRONOMIA RJ

Membro desde 2016
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“A adega é a referência do lugar, não poderia ser diferente quando se tem o sommelier
Dionísio Chaves como um dos proprietários. O ambiente encantador e requintado, a
culinária é perfeita e o serviço elegante”.
“The wine cellar is the reference of this place. It couldn’t be different when you have the sommelier Dionísio
Chaves as one of the owners. The ambience is enchanting and exquisit, the food is perfect and the service is
elegant”.

Cozinha Italiana.

2ª à 5ª 19h à 1h / 6ª 19h às 1:30h
Sáb. 12h às 1:30h / Dom. 12h às 0h.

Av. Érico Veríssimo, 690 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
+55 (21) 2484-4547
www.duorestaurante.com.br

Capacidade: 120 Lugares
Estacionamento: Valet no local.

Tasca Filho d’Mãe
GASTRONOMIA RJ

Membro desde 2018

“É uma casa portuguesa com certeza! Local onde o chef se inspira, seguindo os conselhos
de sua mãe, para criar verdadeiras delícias. Vir ao Tasca é como voltar as raízes lusitanas
em terras genuinamente cariocas”.
“It is a Portuguese house for sure! Venue where the chef is inspired by the advices of his mother to create true delights.
Coming to Tasca is like returning Lusitanian roots in genuine Rio lands”.

Cozinha Portuguesa.

De 2ª à 4ª das 12h às 00h / 5ª à sáb. das 12h às
00h30 / Dom. das 12h às 20h.

Vogue Square - Av. das Américas, 8585 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
+55 (21) 3030-9080
www.tascafilhodamae.com.br

Capacidade: 60 lugares salão interno;
48 lugares varanda.
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Giuseppe Grill
GASTRONOMIA RJ

Membro desde 2017
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“Aqui, o grill e a churrasqueira são a carvão e as carnes são da melhor procedência, o que
lhe confere títulos importantes, como a Melhor Carne do Rio. Surpreende também com o
grill de frutos do mar, abastecido diariamente com o que há de mais fresco em pescados”.
“Here the grill is fuelled with coal and the meat comes from the best precedence, which grants important titles.
It also surprises with grilled sea food, that’s daily supplied with the freshest items”.

Especializado em carnes.

2ª à 5ª de 12h à 16h e das 19h às 0h / 6ª e sáb. de
12h à 01h / Dom. de 12h à 23h.

Av. Bartolomeu Mitre, 370 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ
+ 55 (21) 2249-3055

Capacidade: 100 Lugares
Estacionamento: Valet no local.

Sawasdee Restaurante
GASTRONOMIA RJ

Membro desde 2005

“Mistura de comida tailandesa e toques brasileiros. O lugar é aprazível e a equipe bastante
atenciosa. Aqui tudo conspira para momentos que de tão especiais se tornam únicos”.
“A mixture of Thai and Brazilian touches, with a very attentive staff. The place is delightful. Here, everything
conspires to create such special moments that become unique”.

Cozinha Tailandesa.

Almoço: 3ª à sáb. de 12h às 17h
Jantar: 3ª à sáb. de 19h às 0h / Dom. de 12h às 19h.

Rua Dias Ferreira, 571 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ
+ 55 (21) 2511-0057
www.sawasdee.com.br

Capacidade: 60 Lugares
Estacionamento: Valet no local.
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Quadrucci Restaurante
GASTRONOMIA RJ

Membro desde 2014
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“Em uma varanda, no elegante bairro do Leblon, me delicio com uma gastronomia bem
cuidada e sempre deliciosa. O ambiente e o serviço completam o quesito boa mesa”.
“On a balcony in the chic neighborhood of Leblon, I delight in well-prepared, dependably delicious cuisine.
The service and the ambience complete the experience”.

Cozinha Italiana Contemporânea.

Diariamente das 12h às 01h.

R. Dias Ferreira, 233 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ
+ 55 (21) 2512-4551
www.quadrucci.com.br

Capacidade: 64 Lugares.
Manobrista terceirizado.

Oro Restaurante
GASTRONOMIA RJ

Membro desde 2014

“Com alta gastronomia premiada, Felipe Bronze está em constante evolução. Atualmente, o
conceito da brasa norteia as criações deste restaurante de vanguarda, com carta de vinhos
selecionada pela sommelière Cecilia Aldaz”.
“With an awarded gastronomy, Felipe Bronze is in constant evolution. Currently the ember concept leads the creations
of this vanguard restaurant, with wine menu selected by the sommelière Cecilia Aldaz”.

Cozinha Brasileira de vanguarda.

Almoço: Sáb. das 13h às 15h
Jantar: 3ª à Sáb. das 19h às 23h.

R. General San Martin, 889 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ
+55 (21) 2540-8768
www.ororestaurante.com.br

Capacidade: 35 Lugares
Estacionamento: Valet no local.
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Restaurante Esplanada Grill
GASTRONOMIA RJ

Membro desde 2018
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“Seja em Ipanema, no quadrilátero mais elegante da cidade, seja na Barra da Tijuca, de
frente para o mar, no Esplanada Grill eu encontro o ponto perfeito para o melhor ﬁlet no
melhor lugar”.
“Whether in Ipanema - the most elegant neighborhood square in the city - or in Barra da Tijuca - facing the
sea - at Esplanada Grill I can ﬁnd the perfect spot for the best ﬁlet at the best area”.

Especializado em carnes.

Ipanema: 2ª à 5ª: 12h às 16h e 19h à 0h; 6ª e
Sáb. das 12h à 1h. Dom. das 12h à 0h. | Barra: 2ª
à Sáb.: 12h às 00h. Dom. das 12h às 23h.

Ipanema: R. Barão da Torre, 600 / Barra da Tijuca: Rua Prof. Coutinho Fróis, 10 - RJ
Ipanema: +55 (21) 2512-2970 ou 2239-6028 | Barra da Tijuca: +55 (21) 2494-2202 ou 3609-9208
www.esplanadagrill.com.br

Capacidade Ipanema: 60 Lugares
Capacidade Barra: 120 Lugares
Serviço de Valet terceirizado.

Le Vin Bistrô Rio
GASTRONOMIA RJ

Membro desde 2017

“Um legítimo bistrô francês em solo brasileiro, com uma gastronomia delicada e deliciosa.
Um lugar elegante, perfeito para celebrar com pessoas especiais e únicas”.
“A legitimate French bristro in Brazilian soil with delicate and delicious gastronomy. An elegant place, perfect to
celebrate with special and unique people”.

Cozinha Francesa.

Ipanema: 2ª à 5ª 12h às 0h / 6º e sáb. das 12h às
01h / Dom. das 12h às 23h.|Barra: 2ª à 5ª 12h às
0h / 6º e sáb. das 12h às 01h / Dom.: 12h às 22h.

Ipanema: R. Visconde de Pirajá, 351 / Barra da Tijuca: Av. das Américas, 4666 - RJ
Ipanema: +55 (21) 3502-1002 / Barra da Tijuca: +55 (21) 2431-9008
www.levin.com.br

Ipanema: 80 lugares.
Barra da Tijuca: 120 lugares.
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Flashback Lounge
GASTRONOMIA RJ

Membro desde 2017
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“No cardápio, divinas porções. No salão, as mesas e o bar com telões e uma seleção de
shows com raridades dos anos 60 a 90. No lounge, uma pista de dança pronta para as
melhores comemorações”.
“In the menu - divine dishes. At the salon - the restaurant and bar with TV screens that display rare music
concerts from the 60’s to the 90’s. At the lounge - a danceﬂoor ready for celebrations. Welcome to the
Flashback! ”.

Cozinha Francesa Contemporânea.

4ª e 5ª de 19h às 01:30h.
6ª e sáb. de 19h às 02:30h.

Rua Paul Redfern, 33 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ
+55 (21) 2274-7657 / 98680-8769
www.flashbackrj.com.br

Capacidade: 100 Lugares
Estacionamento: Valet no local.

Quitéria
GASTRONOMIA RJ

Membro desde 2017

“O nome do bar e restaurante de cozinha brasileira homenageia a rua onde se encontra. Na
mesa os ingredientes frescos, locais e sazonais, cuidadosamente escolhidos e preparados em
uma cozinha aberta, para um salão onde a arte impera”.
“The name of this Brazilian cuisine bar and restaurant pays homage to its location. The ingredients are fresh, local,
seasonal and carefully picked and prepared in the kitchen open to the dining room, which is ﬁlled with Brazilian
art and design”

Cozinha brasileira, com ingredientes locais e
sazonais.

Aberto todos os dias - Café: 07h às 10h30
Almoço: 12h às 15h - Jantar: 18h às 23h.

R. Maria Quitéria, 27 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ
+55 (21) 2267-4603
www.ipanemainn.com.br/quiteria

Capacidade: 50 Lugares.
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Mee Restaurante
GASTRONOMIA RJ

Membro desde 2014
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“Uma gastronomia dos deuses, um serviço impecável e acompanhado de uma seleção
especial de saquês. O Mee pode ser beleza na Coréia, mas para mim tem outro
signiﬁcado: Privilégio!”.
“The food of the gods, ﬂawless service and accompanied by a special selection of sakes. Mee can be ‘beauty’ in
Korean, but for me it has another meaning: Privilege!”.

Cozinha Pan Asiática.

Jantar: 2ª à 4ª e Dom. 19h à 0h
5ª à Sáb. 19h à 1h.

Av. Atlântica, 1702 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
+55 (21) 2548-7070
www.belmond.com

Capacidade: 80 Lugares
Estacionamento: Valet no local.

Cipriani Restaurante
GASTRONOMIA RJ

Membro desde 2012

“Em um ambiente elegante, uma comida deliciosa e de alta qualidade. Localizado no
Copacabana Palace, de frente à piscina. Um ícone da gastronomia italiana, com verdadeiro
sotaque carioca”.
“Delicious top quality food in an elegant ambience. Located in the Copacabana Palace, with a pool view. An icon
of Italian cuisine with a true Carioca accent”.

Cozinha Italiana
(norte de veneza).

Almoço: 2ª à sáb. de 12h30 às 15h
Jantar: 2ª à sáb. das 19h à 0h / Dom. 13h às 18h.

Avenida Atlântica, 1702 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
+55 (21) 2548-7070
www.belmond.com

Capacidade: 72 Lugares
Estacionamento: Valet no local.
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Pérgula Restaurante
GASTRONOMIA RJ

Membro desde 2012

“Um lugar que adoro! Seja um brunch, almoço ou mesmo jantar. Muito elegante e de
extremo bom gosto. Das massas aos frutos do mar, do espumante às sobremesas... Tudo
aqui é perfeito”.
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“A place that I love! Whether it is brunch, lunch or even dinner. Very elegant and in exquisite taste. From pasta
to seafood, sparkling wine to desserts ... Everything here is perfect”.

Cozinha Brasileira e Internacional.

Café da manhã: 07h às 10h30 / Almoço: 2ª à
6ª 12h30 às 15:30h Jantar: 19h às 00h / Buffet
brasileiro aos sáb. e brunch aos dom. 13h às 16h.

Av. Atlântica, 1702 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
+55 (21) 2548-7070
www.belmond.com

Capacidade: 90 salão interno e 96 externo
Estacionamento: Valet no local.

Olympe Restaurante
GASTRONOMIA RJ

Membro desde 2016
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“A inovadora culinária Franco-Brasileira elaborada artesanalmente pelo estrelado chef
Thomas Troisgros propõe uma elegante festa de sabores da alta gastronomia carioca”.
“The innovative French-Brazilian cuisine artisanally prepared by the award Thomas Troisgros proposes an elegant
party of ﬂavors of Rio’s haute cuisine”.

Cozinha Franco-Brasileira.

Almoço: 6ª das 12h às 16h.
Jantar: 2ª à Sáb. das 19h30 às 00h

Rua Custódio Serrão, 62 - Lagoa - Rio de Janeiro - RJ
+ 55 (21) 2539-4542
www.troisgrosbrasil.com.br

Capacidade: 42 Lugares.

Irajá Gastrô Restaurante
GASTRONOMIA RJ

Membro desde 2014

“Um restaurante de cozinha brasileira autoral em um ambiente descontraído e muito
elegante. Pedro Artagão valoriza o ingrediente em seu melhor momento e da maneira mais
sustentável possível!”.
“Original Brazilian cuisine in a relaxed, elegant ambience. Pedro Artagão gets the best out of his ingredients
with the maximum of social responsibility!”.

Cozinha Autoral Contemporânea.

Almoço: 2ª à 6ª 12h às 15h30 / sáb. dom. e
feriados 12h às 16h30 / Jantar: dom à 5ª 19h30 às
23h30, 6ª e sáb 19h30 às 01h.

Rua Conde de Irajá, 109 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
+55 (21) 2246-1395
www.irajagastro.com.br

Capacidade: 46 Lugares
Estacionamento: Valet no local.
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ino. Restaurante
GASTRONOMIA RJ

Membro desde 2018
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“Nasceu um paulista no Rio. Simples, delicado e autêntico. Com sabores especiais, em
um elegante casarão, o INO chegou para brilhar. Uma gentil surpresa para os cariocas,
que sempre enaltecem a gastronomia e o acolhimento de nosso vizinho São Paulo.”
“A typical paulista in Rio was born. Simple, delicate and authentic. With special ﬂavors, in an elegant
mansion, the INO came to shine. A gentle surprise for Rio’s inhabitants, who always exalt the gastronomy and
the welcome of our neighbor state of São Paulo”.

Cozinha Italiana.

Almoço: 2ª à 6ª das 12h às 15h; Sáb. das 12h30 às
17h; Dom das 12h30 às 18h | Jantar: 2ª das 19:30
às 22hs; 3ª à 5ª das 19h30 às 23hs; 6ª e Sáb das
19h30 às 23h30.

R. Conde de Irajá, 115 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
+55 (21) 3851 6601
www.inorio.com.br

Capacidade: 70 Lugares.
Estacionamento: Valet no local.

Clube do Filet Restaurante
GASTRONOMIA RJ

Membro desde 2010

“Casa do melhor ﬁlet do mundo! Este chega à mesa impecavelmente delicioso e acompanhado
a gosto de cada sócio. Um clube a qual faço questão absoluta de fazer parte”.
“Home of the best ﬁlet in the world! It comes to table impeccably delicious and accompained by the taste of each
partner. A club which I absolutely want to be part”.

Cozinha artesanal.

5ª das 12h30 às 17h
6ª e Sáb. das 12h30 às 18h e das 20 às 0h
Dom. das 12h30 às 18h.

Est. União Indústria, 9153 - Granja Brasil - Itaipava - Petrópolis - RJ
+55 (24) 2232-1213
www.clubedofilet.com.br

Capacidade: 60 Lugares.
Estacionamento no Local.
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Refúgio Restaurante
GASTRONOMIA RJ

Membro desde 2016
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“Na beira do cais encontro o Refúgio perfeito para me restaurar. Em um ambiente belo e
cheio de arte, me delicio com uma culinária delicada na companhia de uma taça de vinho
da melhor qualidade”.
“At the shore of the wharf I can ﬁnd the perfect refuge to get restored. In a beautiful environment ﬁlled with art, I can
delicious myself with a delicate cuisine in the company of a glass of wine of the highest quality”.

Cozinha Brasileira e Mediterrânea.

Praça do Porto, 01 - Paraty - RJ
+55 (24) 3371-2447
www.restauranterefugio.com

2ª à 5ª de 12h às 23h
6ª à dom. de 12h às 0h.

Capacidade: 80 Lugares
Estacionamento no local.

Ruﬁno’s Restaurante
GASTRONOMIA SP

Membro desde 2016

“O Ruﬁno’s chegou a SP diretamente do Guarujá, trazendo para a capital as suas
melhores receitas, com ingredientes frescos e de qualidade. Se a pedida é frutos do mar,
não há melhor lugar”.
“Ruﬁno’s arrived in São Paulo directly from beach-city Guaruja, bringing to the capital its best recipes with
fresh, quality ingredients. If the choice is seafood, there is no better place”.

Cozinha Peixes e Frutos do Mar.

2ª à 5ª 12h às 15h e 19h às 0h
6ª 12h às 16h e 19h às 01h / Sáb. 12h às 01h
Dom. e Feriados 12h às 23h.

Rua Dr. Mário Ferraz, 377 - Itaim - São Paulo - SP
+55 (11) 3074-8800
www.rufinositaim.com.br

Capacidade: 240 Lugares
Estacionamento: Próprio.
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Ryo Gastronomia
GASTRONOMIA SP

Membro desde 2017
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“Uma experiência oriental gastronômica pura e autêntica. O primeiro e único restaurante
especializado em Kaiseki-Ryori do Brasil, cuja ﬁlosoﬁa é ‘arigatai’, um lugar para comer
e agradecer”.
“A pure and authentic eastern gastronomic experience. The ﬁrst and only restaurant specialized in KaisekiRyori in Brazil, which philosophy is ‘arigatai’, a place to eat and give thanks”.

Cozinha Kaiseki Contemporânea.

3ª à sáb. das 18h às 23h.

R. Pedroso Alvarenga, 665 - Itaim Bibi - São Paulo - SP
+55 (11) 3881-8110
www.ryogastronomia.com.br

Capacidade: 54 Lugares
Estacionamento: conveniado com Hotel Etoile.

Casa Ravioli Restaurante
GASTRONOMIA SP

Membro desde 2017

“Delicioso, descolado, elegante e acolhedor. Uma saborosa e inteligente proposta do chef
Roberto Ravioli, que reúne pratos clássicos da culinária italiana e gente bacana de todas as
idades, tanto no almoço quanto no jantar”.
“Delicious, cool, elegant and cozy. A ﬂavorful and intelligent proposal from chef Roberto. Ravioli gathers classic
dishes of the Italian cuisine and cool people of all ages, during lunch or dinner time”.

Cozinha Italiana.

Almoço: 2ª à 6ª das 12h às 15h;
Sáb e Dom. das 12h às 17h.
Jantar: 3ª à 5ª das 17h às 00h; 6ª e Sáb das 19h
às 01h.

R. Joaquim Antunes, 197 - Vila Pinheiros - São Paulo - SP
+55 (11) 3082-3383 / 1625
www.ravioli.com.br

Capacidade: 76 Lugares.
Estacionamento Terceirizado.
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Tartuferia San Paolo
GASTRONOMIA SP

Membro desde 2018
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“Se o paladar é soﬁsticado, se o prazer pede uma das iguarias mais desejadas no mundo
inteiro, o lugar é aqui! Seja bem vindo a Tartuferia San Paolo!”.
“If the palate is sophisticated, if pleasure demands one of the most desired delicacies in the whole world, the
place is here! Welcome to Tartuferia San Paolo!”.

Cozinha Italiana.

De 2ª à 5ª das 12h às 15h e das 19h às 23h30
6º e sáb. das 12h às 00h
Dom. das 12h às 16h30.

Al. Lorena, 1906 / R. Oscar Freire, 155 - Jardim Paulista - São Paulo - SP
Al. Lorena: +55 (11) 3459-4889 / R. Oscar Freire: +55 (11) 3854-0085
www.tartuferiasanpaolo.com.br

Al. Lorena: 44 lugares; Oscar Freire: 55 lugares
Estacionamento: Valet no local.

Tre Bicchieri Restaurante
GASTRONOMIA SP

Membro desde 2016

“Seu nome traduz a mais alta referência dos grandes vinhos, assim como a sua culinária,
com pratos delicados, equilibrados e por assim ser, perfeitos”.
“Its name translates the highest reference in great wines as it’s culinary. The dishes are delicate, balanced
and, by thus be, perfect”.

Cozinha Italiana Clássica.

Diariamente das 12h às 01h.

R. Gen. Mena Barreto, 765 - Itaim Bibi - São Paulo - SP
+55 (11) 3885-4004
www.trebicchieri.com.br

Capacidade: 120 Lugares.
Estacionamento: Vallet no local.
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Bistrot de Paris
GASTRONOMIA SP

Membro desde 2018
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“Imagine uma pequena vila parisiense e ao fundo desta, um bistrot elegante e descontraído
comandado por um grande chef francês - Alain Poletto. Esse lugar poderia estar na Europa,
mas está em SP aguardando por você!”.
“Imagine a small Parisian village with an elegant and relaxed bistro at the edge of it, run by a great French
chef - Alain Poletto. This place could be in Europe, but it is in São Paulo waiting for you!”.

Cozinha Francesa.

Almoço: 3ª à 6ª 12h às 15h /
Sáb. 12h às 17h e Dom. 12h às 16h;
Jantar: 3ª à 5ª 19h às 23:30h / 6º e Sáb. 19h às 0h.

Villa San Pietro - Rua Augusta, 2542 - Lj 12 - Jardins - São Paulo - SP
+55 (11) 3063-1675
www.bistrotdeparis.com.br

Capacidade: 90 Lugares.

Etto Restaurante
GASTRONOMIA SP

Membro desde 2018

“Surpreender é uma arte para poucos e bons. Assim é o ETTO, concebido não apenas
para surpreender, mas acima de tudo encantar... Seja no ambiente, no serviço atencioso e
principalmente pela gastronomia impecável, com suas entradas, pratos e sobremesas.”
“The art of surprise is only for a few and good ones. This is ETTO, designed not only to surprise, but above all to
delight ... Be by the ambience, the attentive service and mainly for the impeccable gastronomy, with its entrances,
dishes and desserts.”.

Cozinha Italiana.

2ª a 5ª das 12h às 15h e das 19h às 00h / 6ª das
12h às 16h e das 19h à 01h / Sáb. das 12h à 01h /
Dom. das 12h às 17h e das 19h às 23h.

R. Bela Cintra, 1783 - Jardins - São Paulo - SP
+55 (11) 2649-4448

Capacidade: 85 Lugares.
Estacionamento: Valet no local.
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Pasquale Restaurante
GASTRONOMIA SP

Membro desde 2017
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“Pasquale comanda essa autêntica casa italiana há mais de uma década. Teve início
com os antepastos e a pedido de clientes assíduos, nos presenteiam com pastas frescas e
delicadas e molhos surpreendentes, em um lugar belo e especial”.
“Pasquale administrates this Italian house for more than a decade. It had its beginning with appetizers,
but upon demand of faithful clients we’re now awarded with fresh, delicate pasta and stunning sauces in a
beautiful special place”.

Cozinha Italiana - Sul da Itália - Puglia.

R. Girassol, 66 - Vila Madalena - São Paulo - SP
+55 (11) 3081-0333
www.pasqualecantina.com.br

2ª das 18h às 00h
3ª à Sáb. das 12h às 00h
Dom. das 12h às 17h.

Capacidade: 120 Lugares
Manobrista terceirizado.

Viana Restaurante
GASTRONOMIA SP

Membro desde 2006

“No Restaurante Viana, em Ilhabela, tem uma barquinha de camarão que deveria ser
provada por todos. O lugar é encantador e o serviço impecável”.
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“The Viana restaurant in Ilhabela offers a shrimp dish that should be tried by all. The place is lovely and the
service impeccable”.

Cozinha Contemporânea do Mar.

Baixa temporada: 6ª à dom. das 13h às 23h30
Alta temporada: diariamente das 13h às 23h30.

Av. Leonardo Reale, 1560 - Praia do Viana - Ilhabela - SP
+55 (12) 3896-1089
www.viana.com.br

Capacidade: 60 salão interno e 80 externo
Estacionamento: Próprio.

Ludwig Restaurant
GASTRONOMIA SP

Membro desde 2017
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“Aqui o chefe não apenas cozinha, e sim prepara verdadeiras experiências que ﬁcarão
para sempre na memória. Um lugar que reúne um serviço impecável proporcionando a
sensação de estar em casa”.
“Here, the chef not only cooks, but prepares real experiences that will forever be remembered. A place that
gathers an impeccable service offering the sensation of being at home”.

Cozinha Internacional.

Dom. à 5ª 12h às 22h / 6ª e Sáb. 12h às 0h.

R. Aristides de Souza Mello, 50 - Vila Capivari - Campos do Jordão - SP
+55 (12) 3663-5111
www. ludwigrestaurant.com.br

Capacidade: 84 Lugares
Estacionamento no local.

Akuaba Restaurante
GASTRONOMIA AL

Membro desde 2007

“O Akuaba é sinônimo de comer bem. Sua culinária baiana, bem preparada nos mínimos
detalhes, tem gosto de quero mais. Um ambiente perfeito, com um serviço mais que perfeito”.
“The Akuaba is synonymous with ﬁne dining. Its Bahian cuisine is prepared with great care, and tastes of ‘I want
more’. A perfect setting, with a more than perfect service”.

Cozinha Afro-baiana.

De 3ª à dom das 11h até o último cliente.

R. Ferroviário Manoel Gonçalves Filho, 6 - Maceió - AL
+55 (82) 3325-6199
www.akuaba.com.br

Capacidade: 250 Lugares.
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