
De veleiro pelo Caribe

Minha
infância e de
meu amigo
Zé foi feita da
riqueza das
sobras. Nunca
havia tempo
para o tédio.
PÁGINA 4

C om 134metros de comprimento e inspirado emuma
embarcação de 1902, o Royal Clippermistura, em seus

roteiros, a emoção de viajar nomaior veleiro domundo
com a de conhecer lugares turísticos ao redor do planeta.

CARPINEJAR
Compradora
daMonsanto,
Bayer anuncia
que amarca,
sinônimo de
polêmica,
deixará
de existir.
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GISELE LOEBLEIN
Governo
do Estado
desistiu de
construir o
complexo dos
bombeiros
no Cete, em
Porto Alegre.
PÁGINA 23

PAULOGERMANO

EDIÇÃO CONCLUÍDA
ÀS 23:30

JÁ FOIDITO “Viajar, para os jovens, faz parte da educação; para os adultos, faz parte da experiência.” FRANCISBACON, filósofo (1561-1626)
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ESQUEÇA POR UM TEMPO
a ideia de cruzeiros gigantes:
que tal conhecer algumas
das mais belas ilhas do
Caribe a bordo domaior
veleiro domundo?

CARLOS MARCONDES
Especial

N ão há como não se encantar
com a ideia de dar a volta ao
mundo em um veleiro. Entre a
admiração e a realização, porém,

há um imenso abismo. Nem todos se
sentem confortáveis em encarar uma
aventura tão intensa nomar. Mas sempre
há ummeio-termo. Há, sim, como ter
um gostinho inesquecível da sensação
de velejar e, ao mesmo tempo, poder
conhecer lugares turísticos, em uma
embarcação segura e com ares retrô.
Basta admirar a imagemdas 42 enormes

velas doRoyal Clipper, douradas pelo
entardecer, para entender que a experiência
precisa ser provada aomenos uma vez na
vida. Trata-se domaior veleiro domundo,
com 134metros de comprimento, que
remonta ao passado inspirado no lendário
Preussen, embarcação que enfeitou os
mares em 1902.
O suntuoso veleiro é omaior da pequena

frota da companhia StarClippers,
comcapacidade para 227 passageiros,
57 amais do que os outros dois que formam
o trio romântico dessa armadora de viagens
clássicasmarítimas. A companhia oferece
rotas emquase todos osmares onde é
possível navegar com tranquilidade e de
acordo coma temporada de primavera
e verão dos dois hemisférios. Agora,
por exemplo, eles começamaocupar o
Mediterrâneo, onde navegarão entre ilhas
gregas, espanholas e italianas, parando em
algumasdas cidadesmais visitadas do velho
continente. Emnovembro, eles retornam
para a tropicalidade do calor do Caribe,
onde foi aminha aventura.



Velas içadas no
Mar do Caribe

M inha aventura a bordo do
Royal Clipper, o maior
veleiro do mundo, teve
como enredo a explora-

ção de alguns cantinhos das cha-
madas Windward Islands, belezu-
ras caribenhas como Santa Lúcia,
Martinica, Antígua, Guadalupe e
St. Kitts, além da icônica Barbados,
ponto de partida e retorno de sete

dias de navegação.
Na embarcação, não há
luxo ostensivo, mas ótimo
serviço ambientado em um
cenário retrô, onde os pou-
cos passageiros parecem
compartilhar da sinergia em
valorizar a singularidade de

navegar em umbarco exuberan-
te. Não há espaço para a impessoali-
dade dos grandes cruzeiros. Todos,
excitados em velejar, acabam inte-
ragindo em algum momento, seja
nos jantares do salão central de um
dos quatros decks, nas personaliza-
das aulas de ioga ounos tours ofere-
cidos emcada ilha aportada.
Aliás, é da terra que se tem a ver-

dadeira convicção de que estar no
Royal Clipper é uma viagem mar-
cante. Por ser pequeno, ele conse-

gue ancorar próximo aos píeres,
atraindo curiosos locais em todas
as ilhas. Ao saberem que você está a
bordo, logo vinham sorrisos de ad-
miração, seguido de uma frase cari-
nhosa: “How lucky you are!” (“Que
sorte a sua!”, do inglês).
Muitas vezes, o retorno ao Royal

Clipper é feito no final do dia,
quando o pôr do sol já começa a
emoldurá-lo. Há um evento em
que todos os passageiros são convi-
dados a embarcar nos tenders para
fotografá-lo de fora, em mágicos
ângulos, com todas as velas içadas
e douradas pelo astro rei. Não há
como não brilhar o olhar.
Mas foi na imperdível e charmo-

sa Iles des Saintes, parte de Guada-
lupe, que tive a sensação de cone-
xão intensa com o megaveleiro, ao
vê-lo do alto do Forte de Napoleão
Bonaparte, soberano na cênica baia
de água azul-profunda. Ele des-
toava em meio a alguns pequenos
catamarãs e barcos de pescadores,
soberbo e imponente, como um re-
trato do que deveria ser os tempos
das incríveis caravelas. Saber que
ele o esperava para zarpar rumo a
umnovo destino era confortador.

DESBRAVANDO AS ILHAS caribenhas
a bordo domaior veleiro domundo

Como é
pequeno em
comparação aos
transatlânticos,
o Royal Clipper
pode ancorar
perto de
terra firme

Silhueta do veleiro
ao pôr do sol produz

um visual incrível
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*O jornalista Carlos
Marcondes roda o
mundo convidado
por escritórios de
turismo de vários
contos do planeta.
Nesta viagem,
teve o apoio da
Star Clippers e
do ministério
de turismo de
Barbados



Noverãoeuropeu
De dezembro a abril, o Royal

Clippers desfruta das águas tran-
quilas da América Central, cobrin-
do boa parte das ilhas, de São Vin-
cent e Granadinas até a fascinan-
te Cuba. Para o capitão Brunon,
35 anos cruzando os sete mares e
desde 1995 no Star Clippers, a re-
gião caribenha é a mais sossegada
para navegar nomundo.
– Os ventos aqui são estáveis, e

as previsões, confiáveis, o que per-
mite uma experiência autêntica do
que é navegar com as velas fazen-
do todo o esforço – comenta.
Na rota da Windward, uma

das mais surpreendentes para-
das é mesmo a Isle de Saintes, em
Guadalupe, um refúgio com alma
de vila de pescadores, mas com
o charme e a sofisticação de um
território francês tropical. Outra
região da França na lista de desta-
que é o sudoeste daMartinica, em
um canto chamado de Les Anses
d’Arlet, considerado o melhor lo-
cal da ilha para mergulho, tanto

de snorkel quanto autônomo.
Antígua é pérola de beleza rara

no Pacífico. Foi poupada pelo fura-
ção Irma, ao contrário da vizinha
Barbuda, severamente destruída.
Um dos highlights de Antígua é a
doca de Nelson, que, por seu valor
histórico, tornou-se Patrimônio
Mundial tombado pela Unesco.
A vibração da ilha é de alto astral,
e há impressionantes mirantes co-
moo imperdível ShirleyHeights.
Última parada, Barbados tam-

bém merece ser desbravada. Va-
le um passeio entre as mansões
do bairro St. James, onde lojas
de marcas de grife dividem espa-
ço com propriedades de diversas
celebridades, como a da cantora
Rihanna, filha da terra. Há ainda
um dos mais impressionantes ho-
téis dessa parte do Caribe, o San-
dy Lane, chancelado pela Leading
Hotels of TheWorld. Outro ponto
obrigatório, já do lado do Atlânti-
co, é a pequena The Crane, praia
que já foi eleita como uma das top

10 na lista do site TripAdvisor.
Foi de Barbados que, no mês

passado, o Royal Clipper içou suas
velas, cruzando o Atlântico rumo
à primavera e ao verão no Medi-
terrâneo, para atracar em outros
fascinantes destinos comoMarro-
cos, Portugal, costa da Espanha e
Ilhas Baleares. Enquanto isso, os
dois outros veleiros menores na-
vegarão no Sudeste Asiático, nas
águasmornas da Tailândia.
Majestosas, as 42 velas do Royal

Clipper serão referências em todos
os principais cantinhos da costa
sul europeia. Não se acanhe se ba-
ter uma pequena inveja branca ao
avistá-lo de alguma praia intocada
ou de dentro de outras embarca-
ções. Suas velas, escancaradas e
douradas pelo sol, magnetiza e
involuntariamente seduz mesmo
aqueles que não se sentem con-
fortáveis em navegar. Até os mais
avessos sentirão que poucas tera-
pias são tão profundas e eficazes
como ade viajar ao sabor do vento.

Relaxando com
estilo em redes
no veleiro, que

pode abrigar até
227 passageiros

Vista das Docas
Navais de

Antígua, uma
das paradas do
Royal Clipper
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Passandootítulo
Por alguns anos, o Royal

Clipper reinou no Guinness
Book como o maior veleiro
domundo, mas, em breve, ele
terá de ceder sua coroa a um
novo nobre. A Star Clippers
anunciou que deverá lançar
até abril do ano que vem o
Flying Clippers, que passará
a ser o detentor do título de
rei das velas dos sete mares.
Quase pronto em um esta-

leiro na Croácia, a embarca-
ção terá 150 cabines para 300
passageiros, além de acomo-
dar mais 150 membros da
tripulação. O gigante de velas
terá 162 metros de compri-
mento por 18,5 de largura e
foi inspirado como réplica do
France II, de 1911, que osten-
tou o título de segundomaior

navio mercante da época.
Serão cinco deques e uma

estrutura mais luxuosa que
os outros três barcos, incluin-
do uma piscina de fundo
transparente. Ele também se-
rá capaz de cortar gelo, pois
foi projetada para navegar
em todos os oceanos, incluin-
do as áreas gélidas da Antár-
tica e do Ártico, possíveis no-
vas rotas da empresa sueca.
Entre as novidades para o

verão europeu de 2019 tam-
bém haverá uma jornada te-
mática especial. Será a rota
Mamma Mia, que levará os
passageiros por ilhas gregas
como Skiathos e Skopelos,
onde foram gravados o filme-
musical, inspirado nas músi-
cas da banda Abba.

FO
TO

S
CARLO

S
M
ARCO

N
D
ES,ARQ

U
IVO

PESSO
AL

STAR
CLIPPERS,D

IVU
LGAÇÃO

STAR
CLIPPERS,D

IVU
LGAÇÃO


	13582967-ZH20180605_
	13581625-ZH20180605_
	13581628-ZH20180605_
	13581629-ZH20180605_

