Dicas Malaparadois - CARIBE

Quer ir para o Caribe neste verão?
Malaparadois trás algumas dicas.
Listamos algumas opções para o Caribe. Escolha a sua e embarque para o paraíso.
 Aruba
 Cabcún
 Punta Cana
 Saint Maarten
 Barbados
ARUBA:

Com praias paradisíacas, Aruba possui infraestrutura e está apenas 20 quilômetros da costa
venezuelana, a ilha caribenha de Aruba é adorada pelos turistas não apenas pelas praias de
areia branca e mar cristalino. O país tem cassinos! Se gostar de fazer aquela “fezinha” Aruba é

o local certo nas Américas, junta mar, diversão, boa hospedagem e noites quentes! Os cassinos
ficam na maioria dentro dos resorts e os shoppings são recheados de grifes internacionais.
Aruba tem colonização holandesa, mas é um território autônomo neerlandês. A ilha é
poliglota. A língua oficial é o holandês, mas os moradores falam mesmo o papiamento, um
simpático dialeto relativamente compreensível para quem fala português. O inglês é a língua
turística e uma significativa parcela da população também é fluente em espanhol.
Aruba é um lugar para relaxar e curtir a areia e o mar. Mas, se você busca um pouco mais de
emoção, há diversas atividades aquáticas para serem feitas.
Quando ir: Próximo à linha do Equador, faz calor o ano inteiro e a ilha não está na rota de
furacões do Caribe. A alta temporada vai de meados de dezembro a meados de abril.
Como ir: A Gol tem voos regulares para Aruba saindo de São Paulo e Rio de Janeiro, com
conexão em Caracas, e de Brasília, com parada em Curação. A Avianca tem voos com conexão
em Bogotá.
CANCÚN:

Estando em Cancún, pode-se relaxar tranquilamente nas piscinas de frente para o mar.
Foto: Getty Images
Cancún é um sucesso entre os turistas. O paraíso mexicano queridinho dos brasileiros foi
planejado e erguido na década de 70 para ser a nova sensação do turismo nacional. A antiga
vila de pescadores recebeu investimentos pesados e se tornou um lugar incrivelmente
divertido.
Lá estão as melhores praias do México: o mar de diferentes tonalidades de azul característico
do Caribe e areia branquinha. As grandes redes hoteleiras se estendem ao longo da costa da
Isla Cancún, uma ilha de 23 quilômetros em formato de “7”. Há grades Resorts com piscinas de
borda infinita e Spa´s.
O grande diferencial de Cancún em relação a outros destinos paradisíacos do Caribe é a grande
variedade de passeios na região. Sua localização foi escolhida a dedo, próxima a outros
destinos turísticos, como Cozumel e a Isla Mujeres. Entre as atividades possíveis, dá para
visitar algumas ruínas arqueológicas dos arredores, como Chichén-Itzá e Tulum, divertir-se em
uma série de atividades aquáticas e náuticas, visitar os ecoparques, nadar com golfinhos e
muito mais.

A vida noturna é agitada. A diversão nas boates estende-se noite a dentro, com festas regadas
a muita tequila. Há uma farta opção de restaurantes, que vão desde as redes de comida
americana a lugares que servem comida internacional.
Quando ir: O sol brilha 240 dias por ano. De julho a novembro, é temporada de furacões e
Cancún esta na rota.
Como ir: A Copa Airlines tem voos frequentes para Cancún das principais capitais, com
conexão na Cidade do Panamá. A Aeroméxico faz escala na Cidade do México. Desde
novembro, turistas viajando de Aeroméxico não precisam mais tirar o visto mexicano para
entrar no País, basta uma autorização eletrônica obtida pela internet.

CURAÇAO:

Com arquitetura holandesa, Curaçao encanta!
Foto: Getty Images
Se você busca as belezas das praias caribenhas sem os excessos turísticos das outras ilhas –
com cassinos e grande Resorts ao longo da costa, Curaçao é o destino certo para você.
O maior e mais industrializado país das Antilhas Holandesas preserva sua rica herança colonial
como poucos locais do Caribe.
A capital Willemstad, declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco,
encanta com seus prédios de cores fortes de arquitetura colonial holandesa. Ela é cortada em
duas partes pela baía de Santa Ana: Punda e Otrobanda. A ligação entre elas é feita por meio
da ponte flutuante Queen Emma, que abre e fecha para a passagem dos navios várias vezes ao
dia.
São muitas atrações por lá, como a sinagoga Mikvé Israel-Emanuel, a mais antiga em
funcionamento na América, o Mercado Flutuante e o Museu Kura Hulanda, dedicado à história
da escravidão.
São 38 praias em Curaçao, a maioria é pequena e delimitada por rochedos. Algumas delas são
particulares, como Port Marie e Cas Bou. No entanto, por uma taxa de menos de US$ 5 é
possível curtir o dia por lá. Outras são públicas, como a Grote Knip e a Playa Kalki, até mais

bonitas do que as pagas. A mais movimentada é a Seaquarium Beach, uma praia artificial com
beach clubs bem agitados. É nela que está o Seaquarium, um centro de entretenimento de
vida aquática, onde é possível tocar os animais e assistir a shows de golfinhos.
Quando ir: Curaçao está fora da rota dos furacões e é verão o ano inteiro. O período menos
seco é de outubro a dezembro.
Como ir: A Gol tem voos para Curaçao a partir de Brasília, aos sábados. Outra opção é pela
Avianca, com conexão em Bogotá.

PUNTA CANA:

Em Punta Cana, o show fica por conta dos Hotéis “All-Inclusive”
Foto: Getty Images
Se o seu plano de viagem para estas férias é relaxar em praias que parecem comercial de
televisão, Punta Cana pode ser uma excelente opção.
Localizada a 205 quilômetros ao leste da capital Santo Domingo, diferente de outros destinos
caribenhos, a região não tem um centro urbano. Em vez disso, conta com seus famosos hotéis
“all-inclusive” enfileirados ao longo da costa.
Os estabelecimentos oferecem toda infraestrutura e uma série de atividades para entreter os
hóspedes, como campos de golfe, spa´s, boates, cassinos e atividades aquáticas. Há opções de
hospedagens mais baratas, mas elas ficam afastadas da praia. Punta Cana dispõe ao todo de
50 quilômetros de praias paradisíacas, que podem ser aproveitadas em todas as épocas do
ano. Com tanta beleza e comodidade, o destino atrai mais de dois milhões de turistas de todas
as partes do mundo.
Visite também a Ilha Catalina, catalogada como Monumento Natural da província de La
Romana. No lugar paradisíaco, é possível apreciar as belezas oceânicas nas cabines
subaquáticas, como os corais e vestígios de antigos naufrágios dos tempos coloniais.
Quando ir: A alta temporada vai de dezembro a abril. Maio e junho têm melhores preços.
A temporada de furacões vai de julho a novembro, mas são raros por lá.

Como ir: A Gol tem voos para Punta Cana, aos sábados, com escala em Caracas. Outra opção é
ir pela Copa, saindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Manaus.

SAINT MAARTEN E SAINT MARTIN:

Pequeno território de apenas 60 quilômetros quadrados. Mas ali convivem duas nações desde
1648: a França e a Holanda. Esta divisão deu a ilha personalidades distintas, como gêmeas
siamesas. Não há fronteiras separando as duas porções e seria difícil perceber a passagem de
um para outro, se não fosse a mudança de cenário.
Em Saint Martin, a parte francesa, as residências são charmosas, em estilo neocolonial. Há
cafés com mesas na calçada, bistrôs, lojas de grife e galerias de arte. Já Sint Maarten, a parte
holandesa, foi especialmente preparada para entreter os turistas. Todos os cassinos ficam
deste lado. Tem ainda bares e baladas para animar a noite.
Os shopaholics fazem a festa na ilha, que há mais de 50 anos é livre de impostos. Os preços de
alguns produtos podem sair bem mais baratos do que os encontrados no Brasil.
O melhor lugar para ir às compras é no centro de Philipsburg, capital holandesa, com suas lojas
de eletrônicos, roupas importadas e perfume. É como um grande Duty Free a céu aberto.
Não dá para deixar de falar das praias. Há pelo menos uma para cada tipo de público.
A Mullet Bay é perfeita para crianças;
A Orient Beach recebe nudistas;
A Dawn Beach é boa para a prática de snorkel.
A Maho Beach, localizada à frente do Aeroporto Princess Juliana, onde é possível observar a
aterrissagem de aviões.
Quando ir: O período mais movimentado é na temporada de verão (junho, julho e agosto). A
temporada de furacões é entre julho e novembro.
Como Ir: A Gol tem voos diretos para Saint Marteen de Manaus. Outra opção é a American
Airlines com parada em Miami.

BARBADOS:

Barbados tem praias para todos os públicos: surfistas, famílias, casais, solteiros e mais
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Ainda pouco conhecida dos brasileiros, mas há tempos frequentada por americanos e ingleses,
a ilha de Barbados tem tudo para se tornar um destino cobiçado por nós. A começar pela
facilidade de acesso para lá, com voos semanais diretos de São Paulo, pela companhia aérea
GOL.
Mas não é só. Diferente de outros destinos caribenhos, a ex-colônia britânica tem hotéis para
todos os bolsos, campos de golfe, uma cena gastronômica rica e diferentes tipos de passeio,
tanto por terra quanto por mar. Vale visitar o Barbados Natural Reserve, passear no
Submarino Atlantis, conhecer a caverna de Harrison e beber rum na Saint Nicholas Abbey. Tem
ainda 60 praias para escolher, uma para cada tipo de pessoa.
A sua viagem será embalada ao som do reggae, como na ilha caribenha Jamaica, mas com um
pouco da formalidade dos antepassados ingleses. Apesar de independente desde 1966,
Barbados não é chamada de “Little England” à toa. Lá, toma-se chá da tarde, críquete é o
esporte nacional e o inglês tem sotaque britânico.
Como ir: Barbados pode ser visitada em qualquer época do ano. No entanto, é mais
frequentada no período de seca, durante o inverno, entre meados de dezembro e meados de
abril. A temporada de furacões é entre julho e novembro.
Como ir: Há voos diretos a partir de São Paulo pela companhia aérea Gol.
DE UM LOCAL PARA OUTRO
Muita gente pensa que o Caribe é como a Europa ou os Estados Unidos, cheio de companhias
aéreas que ligam todos os lugares em vôos diretos ou com uma escala conveniente. Mas não é
assim que a coisa funciona. De Miami você voa para praticamente qualquer lugar do Caribe;
Cidade do Panamá e San Juan de Porto Rico também são hubs importantes.
Agora: vôos diretos de uma ilha pra outra são raros; só acontecem entre ilhas próximas.
Se o seu sonho é visitar muitas ilhas numa viagem só, existe um produto pensado exatamente
pra você: os cruzeiros. Vá de Cruzeiros!

Mas se o seu sonho é fazer uma viagem convencional e rentabilizar a passagem aproveitando
para dividir a estada entre duas ou, vá lá, três ilhas, aqui vão as alternativas logisticamente
corretas.

VISTOS
















Antígua - Não
Aruba - Não
Barbados (Bridgetown) - Não
Cancún (México) - Não
Curação - Não
Havana (Cuba) - Sim
Los Roques (Venezuela) - Não
Nassau (Bahamas) - Não
San Andrés (Colômbia) - Não
Santo Domingo (República Dominicana) - Não
St. Barths - Não
St. Lucia - Não
St. Maarten/St. Martin - Não
St. Thomas (Ilhas Virgens Americanas) - Sim
Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) - Não

Atenção:



O passaporte é o seu documento de identidade no Caribe.
Se o voo for de uma companhia aérea americana, como a America Airlines, você terá
de fazer conexão nos Estados Unidos e precisará de visto desse país.

ARUBA + CURAÇAO (e/ou Bonaire)


É a combinação mais fácil de fazer saindo do Brasil. As duas ilhas são próximas e
ligadas por muitos vôos diários.



A viagem leva apenas meia hora. As duas ilhas são complementares: Aruba é mais
americanizada e tem praia ótima em frente ao hotel; Curaçao é mais européia e
requer um carro para ir às belas praias selvagens (e points de mergulho). Bonaire é
ligada por vôos diretos às duas ilhas maiores, e deve entrar no roteiro apenas de
mergulhadores.



Como combinar: voando Gol, você vai e volta por Aruba, com escala em Caracas.
Voando Avianca ou Copa, pode ir por Aruba e voltar por Curaçao, com conexão em
Bogotá (Avianca) ou Cidade do Panamá (Copa). A melhor cia. para fazer os trechos
entre as ilhas é a Insel Air

Os hotéis (e time-sharings) ocupam inteiramente os dois trechos mais nobres e Aruba, Eagle
Beach e Palm Beach (assim mesmo, em inglês). É possível também se hospedar no centrinho
da capital, Oranjestad.
DICAS DE HOTEIS

PALM BEACH

Fica a 7 km do centrinho, na direção norte. Foi a segunda zona hoteleira a ser desenvolvida,
com hotéis verticais. Tanto que aparece, em algumas placas, com a denominação ”High Rise
Hotels” — algo como “zona de hotéis altos”.
Ali, numa faixa de dois quilômetros e meio, alinham-se hotéis modernos, pé na areia,
construídos ao gosto americano, como em Cancún. Só que, bem diferente de Cancún, você
pode atravessar a rua atrás do hotel e sair andando para encontrar restaurantes, bares e
lojinhas.
Tecnicamente, a praia não é a melhor de Aruba. Longe disso: a faixa de areia é estreita e tem
boa parte tomada por espreguiçadeiras.
O mar, apesar de ter um lindo tom azul-bebê, não é muito cristalino, devido à areia finíssima
em suspensão. Mas a praia tem seus méritos: um calçadão simpático serpenteia entre os
hotéis (você pode usar os bares dos outros hotéis como visitante). O mar é calmíssimo, sem
perigo para crianças. De quando em quando você depara com um quiosque/restaurante
independente (como o Moomba Beach). O píer da De Palm Tours, que tem um bar na ponta (o
Bugaloe), é um charme. E o fim de tarde na praia é perfeito: muitos hotéis montam mesas na
areia para jantares românticos ao pôr do sol.

O esquema para curtir Palm Beach é combinar dias de preguiça com dias de passeio, voltando
para curtir o entardecer e a noitada por lá, sem se incomodar com transporte e
estacionamento à noite. O café da manhã normalmente não está incluído na diária e custa
entre 17 e 20 dólares. É caro, mas se você aproveitar os bons buffets e comer só um lanchinho
na hora do almoço, vale a pena. Senão, procure na rua de trás um lugar para tomar café (dá
para tomar por menos de 10 dólares) ou faça compras no supermercado, aproveitando o
frigobar e a cafeteira do quarto.
DIVI PHOENIX

O primeiro hotel da orla, para quem vem de Oranjestad, é o Divi Phoenix. Pontos altos: todos
os apartamentos têm cozinha; o trecho de praia é o mais cristalino de Palm Beach — e
também o mais sossegado, porque está no canto da praia, não é passagem para nada. O
bar/restaurante de praia, o Pure Beach, é charmoso, com ares de South Beach. Não tem
cassino. Procure ficar nos apartamentos da torre, que são mais novos. A desvantagem do Divi
Phoenix é que está fora da área dos restaurantes e lojinhas; se você não quiser caminhar dez
minutos, vai ter que ir de carro. Se você estiver de carro alugado e o preço estiver
interessante, vai firme (eu fiquei e recomendo).

WESTIN

Já mais próximo do agito, mas ainda não no fervo, fica o Westin, um dos preferidos dos
brasileiros. É um hotel enxuto, com uma boa piscina mas sem maiores tiques de resort, e por
isso costuma oferecer um bom custo x benefício. O trecho da praia é relativamente
sossegado, por não estar no meião. É preciso caminhar mais de cinco minutos até chegar às
quadras dos restaurantes. Já fiquei e gostei.

THE MILLS
Na quadra de trás do Westin fica o hotel boi-de-piranha dos pacotes (usado como chamariz de
preço baixo), o The Mills. O preço fica ainda mais apetitoso quando você vê que todos os
apartamentos têm cozinha equipada. Mas não espere luxos, e conte em caminhar pouco mais
de cinco minutos até o início da zona onde a noite acontece. Tem uma estaçãozinha na praia
que aluga espreguiçadeiras.

RIU PALACE

De volta à areia, o vizinho de muro do Westin é o Riu Palace Aruba, um all-inclusive. A rede
tem seus fãs, mas eu não curto não: acho os hotéis rebuscados, exagerados. E se eu já não
recomendo all-inclusive em Aruba, em Palm Beach acho que não faz o menor sentido: a razão
de estar ali é poder aproveitar a muvuquinha; se é para fazer todas as refeições dentro do
hotel, faz mais sentido ficar em Eagle, que é uma praia melhor e não oferece a tentação do
consumo do lado de fora.

RADISSON

O hotel seguinte é o Radisson. É possivelmente o hotel com a melhor relação estrutura x
localização. Tem três grandes piscinas e um cassino de bom porte. O píer da De Palm Tours, de
onde saem os passeios para a De Palm Island e onde fica o charmoso bar Bugaloe, está à
esquerda do hotel. E você estará no comecinho do footing noturno: você atravessa a rua de
trás e já está no shoppingzinho The Village (onde pontifica o Señor Frog’s, mas também se
encontra o bom restaurante arubiano Soenchi’s). Na esquina estão o italiano Gianni’s e a
steakhouse Daniel, e dobrando a rua você encontra a disco Confession, o Hard Rock Café e o
shopping de bares South Beach Center (onde eu gosto do Café Rembrandt). Na outra calçada
dessa rua lateral você chega a outros restaurantes, que detalho daqui a dois parágrafos,
quando falar do Brickell Bay.

OCCIDENTAL GRAND
O vizinho de direita do Radisson é outro all-inclusive, o Occidental Grand. Bem hotel mais
simpático que o Riu.

BRICKELL BAY

Na quadra de trás do Occidental está a melhor alternativa econômica de Palm Beach,
o Brickell Bay. É um três estrelas, sem estrutura nenhuma, piscina minúscula e funcionários
não muito bem humorados — mas o quarto é gostoso, o preço costuma ser bom e a
localização é perfeita. Há uma saída para a praia em frente; indo reto, você chega até o
quiosque conveniado onde pode alugar sua espreguiçadeira. Na própria quadra do hotel, no
shoppingzinho Arawak, você encontra o Salt & Pepper, onde dá pra tomar café da manhã a
menos de 10 dólares. O hotel também é vizinho do notório Hooters. Há outros restaurantes na
quadra, como a pizzaria Tomato Charlie’s e o piano bar The Sopranos. Pegando a rua lateral (a
mesma do Hard Rock Café e do South Beach Center, você chega à churrascariarodízio Amazônia e ao bom restaurante de peixes Aqua Grill. No fim da quadra estará o
McDonald’s; e se você atravessar a estrada, vai achar um dos segredos desta região, o
tailandês BBB Sawasdee.
HYATT

Voltando à beira-mar: passando o Occidental está o Hyatt, o mais sofisticado da ilha. Os
apartamentos são elegantes, os jardins, belíssimos e a estrutura para crianças interessante,
com tobogã na piscina. A quadra de trás, porém, é ocupada pelo estacionamento. Caminhando
para um lado você chega aos restaurantes descritos nos parágrafos do Brickell Bay e do
Radisson; para o outro, chega ao simpático Smoky Joe’s Island Grill, cenografado para não
esquecer que está no Caribe, e à churrascaria-rodízioTexas de Brazil.
COSTA LINDA

Ao lado do Hyatt fica o Costa Linda, que funciona sobretudo como time-sharing. Para os nãohóspedes, o interessante são as lojinhas e restaurantes (pequenos) que dão para a rua de trás.

HOLIDAY INN

O próximo hotel é controverso: o Holiday Inn. O preço costuma ser o menor entre os pé-naareia, e a localização é ótima: fica em frente ao shopping mais gostoso de Palm Beach, o Paseo
Herencia (onde tem Friday’s, japonês, Starbucks, Häagen Dazs e o casa de espetáculo Zissles,
que apresenta um cover de Cirque du Soleil). Na praia, ao seu lado direito, na divisa com o
complexo Marriott, você encontra um restaurante praiano legalzinho, o Moomba Beach. O
problema do Holiday Inn é que o hotel estava muito detonado; uma renovação milionária está
em curso, mas ao que parece só uma ala está pronta. Então tome cuidado com os
apartamentos mais baratinhos.
MARRIOTT

Por enquanto, a orla de Palm Beach termina no complexo Marriott (estão construindo um RitzCarlton no terreno seguinte). São três hotéis: dois com características mais funcionais, com
cozinha equipada, próprios para time-sharing.
O Marriott Surf Club (apartamentos mais familiares, com lavanderia) e o Marriott Ocean
Club (apartamentos mais sofisticados) e o 5 estrelas Marriott & Stellaris Casino. A localização
na praia é interessante, porque está no canto direito, com pouca passagem. Mas em termos
do movimento da rua de trás, está mal posicionado: é preciso caminhar de 5 a 10 minutos (ou
pegar o bondinho) para ir à “folia”. De todo modo, o hotel é auto-suficiente: nos dias em que
der preguiça, dá para escolher entre buffets e restaurantes dos três hotéis. A área de praia é a

mais charmosa entre os hotéis de Palm Beach; vale a pena reservar um jantar pé-na-areia ao
pôr do sol.
Os quartos do Marriott & Stellaris Casino são bastante luxuosos. O shopping mais próximo é
o Palm Beach Plaza, onde há uma piscina de ondas, lojas de grife e cinemas (além do ótimo
bistrô Taste of Belgium); mas o vizinho Paseo Herencia é mais astralzinho.

EAGLE BEACH

A apenas 3 km do centrinho da capital Oranjestad, Eagle foi a primeira região de Aruba a ser
desenvolvida para o turismo. Os hotéis não têm aquela aparência urbana de Palm Beach; são
mais praianos, com poucos andares, construídos mais para o gosto europeu. Nas placas da
estrada você pode encontrar a indicação “Low-Rise Hotels” (área de hotéis baixos).
Os três quilômetros da orla têm areia mais branca, mar mais cristalino e densidade
demográfica bem menor do que Palm Beach. A bem da verdade, o nome da praia muda
conforme o trecho; o mais próximo ao centro é Druif, daí numa curva se torna Manchebo, e só
perto da metade passa a atender propriamente por Eagle.
O primeiro quilômetro e meio tem hotéis que dão diretamente na areia; a segunda metade
tem faixa de areia mais larga, calçadão, avenida beira-mar e um ou outro quiosque. Mas não
pense numa beira-mar com lojas e restaurantes; não é o caso. O comércio é bem reduzido na
região, provavelmente pelo fato da maioria dos hotéis funcionar no sistema all-inclusive. Os
restaurantes funcionam dentro dos hotéis (alguns são abertos ao público); há um grande
cassino, o Alhambra, e um shopping recém-inaugurado (Guia de Aruba da Bel Koch-Allaman).
Vale a pena se hospedar em Eagle? Para um europeu que quer absorver energia solar por
quinze dias torrando na praia, o lugar é perfeito. O brasileiro busca um movimentozinho à
noite e, no departamento all-inclusive, prefere resorts mais estruturados e animados do que
os de Eagle. Mas se o que você está a fim é de praia boa e descanso, e quer fugir dos modelos
de Cancún ou Punta Cana, então Eagle Beach pode ser o seu número.

TRECHO PÉ-NA-AREIA

O primeiro trecho da orla (o mais próximo ao centro) é ocupado pelo complexo Divi, com os
hotéis Tamarijn Aruba, Divi Aruba, Divi Village Golf e Divi Dutch Village. Juntos, formam o
grande resort da ilha, com campo de golf, recreação e entretenimento noturno. Tamarijn e
Divi Aruba são all-inclusive ficam à beira-mar e têm nove restaurantes somados (os hóspedes
podem freqüentar os restaurantes do vizinho). Divi Village Golf, com apartamentos mais
luxuosos entre a praia e o campo de golf, e Divi Dutch Village, com apartamentos mais simples
nos fundos da propriedade, funcionam tanto sem refeições (você compra vouchers para usar
em em alguns restaurantes do complexo) ou por all-inclusive (comprado ao fazer check-in, e
também com oferta limitada de restaurantes no complexo). Fica no Divi Village Golf tem o
prestigiado restaurante Windows on Aruba, aberto ao público (e onde hóspedes dos outros
hotéis pagam extra).
O primeiro hotel passando o complexo Divi é o Casa del Mar. É o menos discreto dos hotéis da
área, com quatro andares fincados na praia. Todos os apartamentos são suítes. A decoração
parece meio antiquada. Não é all-inclusive.
Bem na ponta que divide duas enseadas está o primeiro hotel a ser construído na região de
Eagle, o Manchebo Beach Resort. O prédio é baixinho e discreto; há lindas cabanas junto à
praia que são usadas pelo spa. Os jardins também são muito bonitos. Funciona no sistema allinclusive, com três restaurantes (há uma modalidade premium com refeições à la carte e
drinks melhores).
Ao lado está um time-sharing das antigas, o Aruba Beach Club.
O próximo hotel é talvez o mais romântico da ilha: o Bucuti, o mais indicado para lua de mel. O
hotel tem quartos elegantes e não hospeda crianças. O café da manhã está incluído nas
diárias, mas as outras refeições são cobradas. O hotel recomenda o programa Dine Around,
oferecido pela associação de restaurantes da ilha, com menus de três pratos a 38 dólares.
Encerrando o trecho de hotéis pé-na-areia, um outro time-sharing: o Costa Linda.

TRECHO COM AVENIDA

Finalmente, na praiona de Eagle, a apenas uma avenida da areia, existem dois hotéis.
Um é o baratíssimo MVC Eagle, um hotel simples, mas que é a maior pechincha da ilha. De
carro, a “folia” de Palm Beach estará a cinco minutinhos. (Daria até para ir a pé, mas vinte
minutos no escuro pela estrada não é um programa agradável.) O outro é o Amsterdam
Manor, construído em estilo colonial holandês, que normalmente oferece um bom custo x
benefício para quem busca um pouquinho de charme.
ORANJESTAD
O centrinho da capital é menos agitado que Palm Beach, mas tem o seu movimento. Os dois
pólos principais são o hotel Renaissance, que tem um supercassino e um shopping de grifes,
o Renaissance Mall; e a marina onde aportam os cruzeiros, que tem restaurantes, bares e um
shopping (com cinemas). O ambiente varia conforme a permanência dos navios; se há um
cruzeiro aportado, a região da marina fica mais viva. Para compras não-grifadas, tente a Main
Street durante o dia. À noite aproveite os restaurantes charmosos: o Que Pasa, o Cuba’s
Cooking (com música ao vivo), a paelleria Casa Tua Barcelona e o portuguêsGostoso.

Os dois grandes hotéis do centro são braços do Renaissance. O Renaissance Marina Hotel está
no prédio do shopping e do cassino e só recebe adultos. O Renaissance Ocean Suitesé voltado
para famílias e fica numa peninsulazinha. O bom de ambos é o acesso à Renaissance Island,
uma ilhota particular, com praias melhoradas pela mão do homem, que tem ambientes
separados para adultos (topless permitido) e famílias. Lanchas fazem o trajeto Renaissance
Marina – Renaissance Ocean Club – ilha, ida e volta, de 20 em 20 minutos. A lancha entra
dentro do Renaissance Marina.
ST. MAARTEN + ST.-BARTH e/ou ANGUILLA
St. Maarten é um hub regional: funciona como a “metrópole” de uma série de ilhas próximas:
Antigua, Saba, Santo Eustáquio, Anguilla, St.-Barth. As que nos interessam são as sofisticadas
St.-Barth (francesa) e Anguilla (britânica), que proporcionam um belo upgrade à plebéia (e
simpática) St. Maarten.
Cobinações: Dá para ir a St. Maarten pela Copa (conexão na Cidade do Panamá) ou cias.
americanas (conexão nos Estados Unidos; a mais conveniente é American via Miami). De St.
Maarten a St.-Barth dá para ir de teco-teco (pela WinAir, 15 minutos arrepiantes) ou de barco
(pela Voyager, 40 ou 75 minutos enjoados, dependendo de onde partir em St. Maarten). De St.
Maarten a Anguilla dá para voar com a Anguilla Air (10 minutos), ou de barco com a GB
Express (25 minutos, saída próxima ao aeroporto) ou com o ferry-boat que sai de Marigot (45
minutos).

A hotelaria não é o forte de St. Maarten/St.-Martin. Você não vai encontrar aqui a fartura de
resorts pé-na-areia (como em Punta Cana), nem mesmo uma presença significativa de
hotelões confortáveis (como em Aruba). Se você quer um hotel impecável, vai precisar cacifar
os mais caros.
Philipsburg
A capital do lado holandês vive em função dos meganavios de cruzeiros que estacionam no seu
porto. À noite o lugar morre (sobretudo quando não há navios pernoitando). No canto direito
da praia, a uns vinte minutos de caminhada pela areia (cinco minutos de carro) fica o hotel
mais em conta vendido pelos pacotes, o Sonesta Great Bay.
É um hotel bastante antiquado, com uma piscina acanhada. Suas maiores qualidades são o
fato de estar pé-na-areia numa praia bonita e o café da manhã, com um buffet bem completo.
Uma praia adiante fica o Divi Little Bay, que é mais novo e está numa praia praticamente
exclusiva (e bem bacaninha). Os apartamentos são convencionais, mas as suítes têm cozinha
equipada.
A vida noturna mais próxima dos dois está em Simpson Bay, onde há muitos restaurantes e
bares à beira da estrada e também nas ruas internas. Para ir às cidades do lado francês
(Marigot e Grand-Case) pega-se a estrada direta, que atalha pelo centro da ilha e evita o
trânsito de Simpson Bay-Aeroporto.
Maho
Ao lado do aeroporto fica outro hotel que está no menu dos pacotes, o Sonesta Maho Beach.
Assim como seu colega de rede, este também tem cara de hotel de Acapulco anos 60, mas está
em melhor forma.
E, sobretudo, numa localização mais interessante. Você fica ao lado da praia dos aviões — e
basta atravessar a rua para aproveitar a noite de Maho, com restaurantes, bares, discos e
cassino. Nada disso é particularmente charmoso, mas você não corre o risco de morrer de
tédio à noite.
De carro, Mullet Bay — a praia mais perfeitinha da ilha — fica a 5 minutos (ou menos de 20
minutos a pé pela beira da estrada). A noite de Grand-Case está a meia hora de carro.

Cupecoy
Um pouco antes da linha divisória, Cupecoy é um bairro de urbanização recente, onde
despontam espigões que poderiam estar no Morumbi ou na Barra da Tijuca. Alguns dos
prédios funcionam como apart-hotéis, como o The Cliff e o Wyndham Sapphire.
Existe um microcentro com lojas de apoio. Mullet Bay está a cinco minutos de carro, e a praia
das falésias de Cupecoy ao lado. Maho está a menos de dez minutos e, para o outro lado,
chega-se a Grand-Case em uns 20/25 minutos.
Baie Longue
A primeira praia do lado francês guarda o hotel mais chique da ilha, o La Samanna, hoje
propriedade do grupo Orient-Express. A praia é linda; você só precisará ir a outras por mera
curiosidade. Os preços equivalem aos melhores hotéis de St.-Barth (mas num terreno mais
amplo e maior estrutura). Grand-Case estará a 20 minutos de carro.
Grand-Cul-de-Sac
Teoricamente, esta é a melhor localização da ilha, entre a “folia” noturna de Grand-Case e a
“folia” diurna de Orient Beach. O hotel também é top: o Radisson Blu, novo, integrado a uma
marina e com praia particular. Chegar e sair, porém, é um pouco complicado — o hotel fica ao
final de uma estrada que sobe, desce e serpenteia. Mas se você busca luxo e localização, vá
firme.
Orient Beach
A parte não-nudista da praia é um enclave de hotéis de tamanho médio e algum charme,
voltados para o público francês. Entre eles está o Esmeralda Resort. Os preços costumam ser
meio salgadinhos por conta da localização privilegiadérrima.
A parte nudista tem um dos hotéis naturistas mais tradicionais do planeta, o Club Orient. O
lugar tem cabanas simples, tipo colônia de férias, com cozinha equipada. Há loja e restaurante
no complexo.
Dawn Beach
A primeira praia do lado holandês virou uma pequena zona hoteleira onde se destaca o ótimo
Westin, vendido nos pacotes brasileiros. A praia é boa e existem restaurantes fora dos hotéis.
Grand-Case está a uma meia hora de carro, sem trânsito, mas por caminhos meio tortuosos
BARBADOS + ST. LUCIA ou MUSTIQUE
Barbados não é ligada por barco a nenhuma outra ilha, mas tem vôos para toda uma região de
ilhotas-satélite. As duas mais bacanas são as ilhas de Santa Lúcia (montanhosa, verdíssima,
com praias azul-marinho, pouquíssimo povoada e com hotéis de alto luxo) e Mustique.
Combinação: O jeito mais fácil de ir a Barbados é com o vôo semanal da Gol. A alternativa é ir
via Miami. A LIAT liga Barbados a Santa Lúcia e a outras ilhas. A SGV liga Barbados a Mustique.
8 hotéis em Barbados

A cena hoteleira em Barbados não é das mais estimulantes, não. Fora da categoria alto luxo, é
difícil achar aquele hotelzinho esperto-charmoso-bem localizado. E a hotéis estilo americano,
aquele que agrada a gregos, troianos e suas famílias em Aruba, Cancún ou Curaçao, por aqui
praticamente não existe. Tampouco há resorts cheios de infra tipo no Nordeste, Punta Cana ou
Jamaica.

Sandy Lane (Costa Oeste)
O hotel mais luxuoso da ilha é o Sandy Lane, na costa oeste, que faz o gênero chiques-efamosos total. Foi lá que Tiger Woods se casou com a sua multitraída mulher. Deve ser o
máximo, mas o precinho de US$ 1.000 para gastar por dia no quarto mais simples (tarifa baixa
temporada), é melhor ir para um hotel mais exclusivo numa outra ilha (como o Parrot Cay, em
Turks & Caicos).

Colony Club (Costa Oeste)
Dos hotéis categoria luxo oferecido em pacote pelas operadoras brasileiras, o pequeno Colony
Club é o mais simpático. Fica num trecho muito bonito de praia e não é exageradamente
besta. Os preços refletem isso: na baixa temporada, as diárias começam em US$ 250. Há
planos de meia-pensão e pensão completa.
Hilton Barbados (Bridgetown)
Se você estiver na dúvida vá para o Hilton. É o único hotelão americano da ilha, com as
qualidades habituais e a falta de charme que você já aprendeu a relevar, desde que haja
conforto. Pois bem: há não apenas conforto, como uma prainha nota 10 em frente. E você
estará bem localizado para todas as andanças. Na baixa as tarifas começam em US$ 210 (ou
US$ 255 com café).
Accra Beach Resort (Costa Sul)
A região de Accra/Rockley Beach tem tudo: uma praia bem legal, um deck à beira-mar com
alguns bares e restaurantes, tudo isso a menos de dez minutos de condução tanto de St.
Lawrence Gap (a muvuca) quanto de Bridgetown (a capital). Tem uns dois hotéis que dão para
a passarela, mas o único pé-na-areia de fato é o Accra Beach Resort. A decoração poderia ser
mais bacana. Os preços na baixa começam em US$ 175.
South Beach (Costa Sul)
Ainda em Accra Beach, mas do outro lado da avenida, o South Beach Barbados é um flat com
decoração agradável e uma piscina de raia moderninha, que se estende por toda a lateral do
prédio. Todos os apartamentos têm sacada e cozinha equipada. O wifi grátis. Na baixa as
diárias começam em US$ 175.

Southern Surf Apartments (Costa Sul)
Exatamente em frente a Accra/Rockley Beach, com uma nesga da praia visível de alguns
apartamentos, o Southern Surf Apartments é um flat muito bem recomendado no
TripAdvisor,. O pessoal da recepção é amabilíssimo e superprestativo. O wifi é grátis. Os
equipamentos não são luxuosos (o ar condicionado, por exemplo, não é split), mas é tudo
limpíssimo e bem mantido. O preço é sensacional: desde US$ 100 na baixa e US$ 140 na alta.
Courtyard Bridgetown (Costa Sul)
Não está pé na areia, mas se você faz questão de acomodações modernas e não quer pagar
caro por isso, o Courtyard Bridgetown é uma boa aposta. Fica entre o Hilton e a Boardwalk de
Rockley, e está integrado a um centro comercial capitaneado por um Friday’s.
Divi South Winds (Costa Sul)
Se você não se importa em ficar num resort basico, o Divi South Winds é a pedida: tem
apartamentos com cozinha equipada e está estrategicamente posicionado entre as duas
“folias” da costa sul. De dia você caminha para a esquerda e pega praia em Dover Beach, que é
ótima e tem serviço. À noite você caminha para a direita e aproveita os bares e restaurantes
da ruazinha do footing, St. Lawrence Gap. Na baixa temporada as diárias começam em
inacreditáveis US$ 110.

CRÉDITOS
Caribe para Brasileiros
Viaje na Viagem
Tripadvisor
Eu no Caribe
Caribe, vamos?

Novas dicas, histórias e fotos de viagens.
Visite: http://www.malaparadois.com/
Siga: https://twitter.com/@Malaparadois
Curta: https://www.facebook.com/malaparadois
Participe: https://www.facebook.com/groups/malaparadois/
Compartilhe a sua história também! Envie-nos um e-mail contando suas aventuras!
E-mail: malaparadois@gmail.com

