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O spa COMO Shambhala,
de Bali; ao lado, yoga no
Ananda, na Índia
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Conheça alguns hotéis, spas e retiros espirituais onde a regra básica é relaxar
por meio de massagens, meditações, yoga.... Aummmmmmmm...

Viagens
POR BETINA NEVES

Está se sentindo um urbanoide estressado? Então que tal uma viagem com
destino à paz interior? Alguns hotéis e pousadas se dedicam justamente
a isso: ajudar seus hóspedes a relaxar o corpo e a mente por meio de

meditações, yoga, massagens e tratamentos de spa. Com um detalhe especial:
ficam em lugares lindos de  viver, onde o contato com a natureza belíssima em
praias e montanhas faz parte da experiência. Mesmo que você não saiba onde
estão seus chacras ou jamais sonhou em alcançar o nirvana, provavelmente irá
gostar também. No mínimo, vai descansar um bocado e voltar para casa bem
mais calminho. A seguir, um pequeno manual para desligar-se da rotina e re-
energizar-se no Brasil e no mundo.

de corpo e alma
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COMO SHAMBHALA ESTATE
BALI

Se sua ideia de férias zen e jor-
nada interior requer regalias e mi-
mos, cheque o COMO Shambhala
Estate, na ilha de Bali, na Indonésia.
Nele, os hóspedes dormem em vilas
chiquérrimas com piscinas priva-
tivas e serviço de quarto. Os pro-
gramas holísticos têm diferentes
propósitos, como limpeza da men-
te, controle de estresse e até trata-
mentos de spa voltados para o re-
juvenescimento. As atividades ofe-
recidas combinam yoga, escalada,
banhos de mar, tai chi chuan, aula
de culinária e palestras sobre atingir
a felicidade em meio ao agito da vi-
da moderna. Desde US$ 500 a diá-
ria, com café da manhã e transfer.
www.comohotels.com/como
shambhalaestate.

começa com meditação e yoga de
frente para o mar. Às 10h, é servido
o brunch. À tarde, há tempo livre
para curtir as praias, e que praias,
de areia branquinha e mar explo-
dindo em azul. Às 16h, acontece
mais uma sessão de yoga, e às 18h,
o jantar. De noite, há show de mú-
sica e dança ou palestras com con-
vidados. Há uma extensa progra-
mação de workshops (veja no site).
Diárias a partir de US$ 80. www.si
vanandabahamas.org.

SIVANANDA ASHRAM
BAHAMAS

O Sivananda Ashram Yoga Re-
treat, em Paradise Island, nas Ba-
hamas, é voltado para quem pre-
tende desenvolver-se nas técnicas
de yoga. Nele, a rotina é totalmente
programada: às 6h da manhã, o dia



vista para o mar até quartos espar-
tanos, sem qualquer luxo. O pacote
de fim de semana com todas as
refeições inclusas e atividades
tem preço a partir de US$ 400.
www.esalen.org.

SILENT RETREAT
BALI

Na ilha budista de Bali, a espi-
ritualidade está em toda parte. Suas
praias encimadas por falésias e tem-
plos magníficos à beira-mar atraem
muitos estrangeiros que querem
não só aquietar a mente, mas tam-
bém buscar autoconhecimento e
experiências transformadoras. Tal
como fez a protagonista do best-
-sellerComer, Rezar e Amar, da nor-
te-americana Elizabeth Gilbert. Na
ilha, o Bali Silent Retreat, a 1h30
de Ubud, tem uma programação
bem diversa que inclui meditação

guiada, yoga, caminhadas, banho
de águas termais, observação de es-
trelas e palestras sobre vida susten-
tável e cultura balinesa. A acomo-
dação é feita em cabanas rústicas,
porém simpáticas, de madeira e
bambu, espalhadas em meio a um
belo jardim. Há opção de quartos
privados e compartilhados. As re-
feições são todas com produtos or-
gânicos produzidos na horta da
propriedade. A diária com duas re-
feições sai a partir de US$ 50 por
pessoa. www.balisilentretreat.com.

ESALEN
CALIFÓRNIA

Só a paisagem em torno do Esa-
len já é inspiradora. O spa fica no
alto de um penhasco sobre o mar
do Pacífico, na chamada costa de
Big Sur, o trecho mais bonito do li-
toral da Califórnia, entre San Fran-
cisco e Los Angeles. Além da pai-
sagem, seu grande diferencial é o
programa de workshops, bastante
conceituado, que recebe nomes im-
portantes do universo zen, como o
indiano Deepak Chopra. Há temas
como a “vinyasa yoga”, “caminhos
para a transformação interior” e
até “comunicação para casais”. As
acomodações são democráticas:
vão desde cabanas com varandas e
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AMANSALA
RIVIERA MAIA

Cindy Crawford, Linda Evan-
gelista, Jude Law... é longa a lista
de famosos que já passaram por
esse eco chique resort pé na areia
em Tulum, uma praia linda e sos-
segada da Riviera Maia, a 130 km
de Cancún. Aqui não há rotina bu-
dista, pois o Amansala é um hotel
de praia que apenas carrega a filo -
sofia do descanso. Para os hóspe-
des: yoga e massagens. A partir de
US$ 170. www.amansala.com. 

ANANDA AT HIMALAYAS
ÍNDIA

A Índia é a grande referência do
turismo zen,e seus centros de retiros
espirituais alcançaram as mentes
do Ocidente a partir de 1968, quan-
do os Beatles passaram uma tem-
porada em um ashram, em Rishi-
kesh, aos pés do Himalaia. É justa-
mente nessa região que está o point
zenmais desejado do país, o Ananda
at Himalayas, onde já meditaram
celebridades como Oprah Winfrey
e Ricky Martin. Instalado em um
antigo palácio de marajá, oferece
vilas de luxo, spa de 2 mil m2e vistas
maravilhosas para as montanhas.
Um consultor do hotel ajuda os hós-
pedes a montar o programa de ati-
vidades conforme necessidades in-
dividuais. A partir de US$ 350.
www.anandaspa.com.
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Viagens de Corpo e AlmaSERVIÇO

KRISHNA SHAKTÍ ASHRAM
CAMPOS DO JORDÃO – SP

É uma escola de yoga indiana
fincada nas montanhas da Serra da
Mantiquera, em Campos do Jor-
dão. Cercado por eucaliptos e arau-
cárias, tem um belo jardim com es-
preguiçadeiras, piscinas de águas
naturais e pequenos templos hin-
dus. São apenas sete chalés, todos
com lareira, decorados em estilo
indiano. A programação dos hós-
pedes é preenchida com aulas de
yoga, alongamento e cerimônias
com mantras indianos. Para relaxar,

HOTEL PONTO DE LUZ 
JOANÓPOLIS – SP

Desligar-se da rotina em meio
à natureza é a proposta desse hotel,
que fica em um lugar isolado, ao
final de uma estrada de terra de
13 km, a duas horas e meia de carro
de São Paulo. Há diversos tipos de
acomodação, de chalés em estilo
loft, mobiliados com bom gosto, a
suítes privativas e até quartos com-
partilhados. Nenhum deles tem te-
lefone nos quartos ou TV, afinal, a
ideia é desligar-se. O tempo dos
hóspedes é ocupado com medita-
ções, oficina de jardinagem, oficina
de pães caseiros, caminhadas por
trilhas da Serra da Mantiqueira, ba-
nhos de ervas... A comida servida
é vegetariana, sem glúten e sem lac-
tose, com sucos naturais e nenhuma
bebida industrializada. Diárias a
partir de R$ 165 por pessoa.
www.hotelpontodeluz.com.br.

há um pequeno spa, com sauna e
sala de massagens. A partir de 
R$ 400 por pessoa (mínimo de duas
diárias) com três refeições, vegeta-
rianas, claro. www.ashram.com.br.
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Planeje bem seu retiro zen 

Cheque o site com atenção:
alguns retiros permitem que

você chegue sem aviso, outros
pedem reserva antecipada. Se está indo
para algum destino específico e quer
descobrir se há alguma hospedagem do
tipo lá, veja o site Book Yoga Retreats
(www.bookyogaretreats.com), com es -
tabelecimentos em mais de 10 mil
lugares. Há desde centros comunitários
de meditação sem fins lucrativos até hotéis
e spas privados.

Vá com tempo: acredite, um
fim de semana é pouco para

esquecer do mundo lá fora; você
demora para se desligar. Uma semana é
o tempo ideal para aproveitar mais a
experiência. 

A rotina varia: em alguns
templos e ashrams, a rotina é

rigorosa, seguindo a vida dos

monges, com apenas duas refeições por
dia e hora para dormir e acordar. Em
outros, a coisa é mais livre, você participa
do que desejar e há um amplo cardápio
de atividades para escolher. 

Inspirada em princípios
budistas e hinduístas: a ali -

men tação nos retiros é quase
sempre vegetariana e prioriza ingredientes
locais e orgânicos.

Fique atento às regras de
conduta: há retiros em que não

se pode falar, ler ou comer nada
de fora. Café, tabaco, álcool e música alta
normalmente não são permitidos.

Calibre o inglês: para parti -
cipar de palestras, medita -

ções guiadas e yoga no exterior,
é preciso dominar o idioma com
propriedade.

VRINDAVÁNA POUSADA & SPA 
TERESÓPOLIS – SP

A pousada fica na região do Par-
que Nacional da Serra dos Órgãos,
próxima a trilhas e cachoeiras, e
conta com spa, onde são oferecidos
massagens, como a ayurvédica
(R$ 150), e banhos especiais com
ervas e pétalas de flores. O banho
arjuna (R$ 180) é feito com vinho.
As acomodações têm conforto bá-

sico, exceção das suítes master, que
têm camas mais amplas, banheira
de hidromassagem, varanda com
rede e vista bonita para as monta-
nhas. O cardápio das refeições
mescla receitas brasileiras e india-
nas vegetarianas. Diárias a partir
de R$ 200 por pessoa, com o café
da manhã. www.vraja.com.br.

VILA SERRANA 
SERRA NEGRA – SP

Organizados pelo Brahma Ku-
maris, movimento espiritual fun-
dado na Índia em 1937, O Vila Ser-
rana aproveita o clima tranquilo da
região de Serra Negra para os retiros
de fim de semana: “superando a
raiva”, “culinária vegana” e “desa-
pego e liberdade” são temas de al-
guns dos encontros, que trabalham
com meditações, reflexões e dinâ-
micas de autoconhecimento. bkser
raserena.wordpress.com.

RETIRO TAO TIEN
EXTREMA – MG

Em meio às montanhas da Serra
da Mantiqueira, entre São Paulo e
Minas Gerais, o retiro é tocado por
voluntários e não tem fins lucrati-
vos. Além das meditações, os retiros
abrangem workshops de pintura,
reiki, regressão, leitura de aura,
massagem e alinhamento dos cha-
cras. Diárias a R$ 100, com três re-
feições, em dormitórios comparti-
lhados. www.taotien.com.br.

VIAJEMAIS


