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Deer
Valley

Onde as montanhas são mais belas

A estação de esqui norte-americana é um 
destino de férias pleno de elegância, serviços 

personalizados e cenários de rara beleza
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Por Silvana Cordier
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Esqui

O visitante tem à sua disposição 113 pistas, das quais 
30 para iniciantes, 46 de nível intermediário e 37 indica-
das aos profissionais. Todas caprichosamente preparadas a 
cada manhã, com o que há de mais moderno em termos de 
equipamentos para adequar a neve, deixando-a na altura 
certa e na consistência ideal. Por falar em capricho, Deer 
Valley foi pioneira em serviços como os vallets – encarrega-
dos de levar todos os equipamentos do hóspede, gôndo-
las e chairlifts de alta velocidade – incluindo a novíssima 
Mountaineer Express, inaugurada em meados de 2012, 
além de outras comodidades como berçário e transporte até 
Park City, a cidade mais próxima. 

A estação oferece passeios de snowmobile, que aconte-
cem num trecho da montanha chamado Garff Ranch. A bor-
do das motos de neve, os visitantes acessam pontos onde a 
paisagem é única, com picos nevados e vales no horizonte. E 
convém lembrar que ela fica a apenas 55 quilômetros de Salt 
Lake City, a capital do estado de Utah.

A s Montanhas Rochosas, no Oeste dos Estados Unidos, 
sempre exerceram fascínio naqueles que buscam cená-
rios grandiosos para passar suas férias ou simplesmente 

descansar por alguns dias. E os ski resorts dessa região aparecem 
cada vez mais no rol de destinos preferidos dos brasileiros que não 
dispensam excelência e serviços de primeira qualidade. Mais do 
que lugares para praticar esportes, são recantos charmosos, com 
boas compras, gastronomia internacional e atrações incomuns. 

Um bom exemplo é Deer Valley, em Park City, no estado 
de Utah. Desde 2006, essa estação de esqui tem sido eleita, 
ano após ano, o melhor lugar para atividades de neve nos 
Estados Unidos, de acordo com a publicação especializada 
Ski Magazine. Foi sede de diversas competições nos Jogos 
Olímpicos de Inverno de 2002 e atualmente é conhecida como 
a “Meca do esqui freestyle”. Por isso, garante uma estrutura 
ímpar – ainda que a prática do snowboard não seja permitida, 
fato que gera alguma polêmica.

O hotel Montage 
Deer Valley revela sua 
elegância em todos os 
ambientes, do lobby ao 
restaurante, onde um 
menu leve e sofisticado 
brinda os esquiadores
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Bom gosto na 
decoração, excelência 
na gastronomia 
e dinamismo na 
área esportiva. Três 
virtudes presentes no 
Montage Deer Valley
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cultura e entretenimento graças à sua herança histórica. Nela 
se realiza todos os anos o famoso Sundance Festival – maior 
evento de cinema independente do mundo. Os fãs de História 
podem visitar o Park City Museum, onde se descobre como era 
a vida na época da Corrida do Ouro, no século 19.

E o lugarejo se destaca igualmente pelo golfe. Considerado 
um dos mais agradáveis campos dos Estados Unidos, o Park 
City Golf Club permite jogar enquanto se aprecia o inconfundí-
vel cenário das Montanhas Rochosas ao longe.

A diretora Silvana Cordier viajou a convite do American Airlines 
SkiClub (www.aaskiclub.com.br) e do Montage Deer Valley 
(www.montagedeervalley.com)
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Esqui

O atendimento especial ultrapassa o território esportivo. O 
Deer Valley foi o primeiro ski resort dos Estados Unidos a apostar 
na culinária apurada, trazendo os melhores chefs para seus ho-
téis. Hoje, recebe vários prêmios e indicações de guias, como o 
Zagat e o Wine Spectator. Caso do Apex, que fica no Montage 
Deer Valley, um dos melhores hotéis de montanha do mundo. 

O resort possui quartos com banheiros de mármore, mó-
veis de antiquários e até obras de arte, tudo isso sem deixar 
a modernidade de lado: há TVs de LCD de 60 polegadas, 
lareiras a gás e internet Wi-Fi. E tem em suas dependências 
um spa com terapias personalizadas. 

A cidade mais próxima é Park City. Com apenas 8 mil 
habitantes, situada a quase 2500 metros de altitude, garante 

Tanto no inverno 
quanto no verão, 

não faltam conforto, 
charme e muitas 

atividades para 
quem visita 
Deer Valley
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O ambiente refinado  
do restaurante segue 

a tendência de todo o 
resort, onde a elegância dá 

o tom tanto no inverno 
quanto no verão


