




Umaid Bhawan Palace: uma cúpula a 30 metros de altura ilumina o
portentoso saguão do palácio-hotel onde mora o marajá de Jodhpur, na Índia
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gastou 5 300 dólares (cerca de 12 000
reais) só com passagens e oito dias de
hospedagem no cinco-estrelas Madinat.
"O hotel tem 32 restaurantes. É tão
grande que há um canal no meio para
os hóspedes se locomoverem de barco
lá dentro", conta Glória. Mais impres-
sionada ainda ela ficou com os imensos
shopping centers de Dubai. "Num de-
les, que é réplica de um mercado antigo
árabe, comprei um lustre de cristal de
78 quilos", relata. Pagando ingresso de
120 dólares por pessoa, o casal também
foi conhecer o supra-sumo da hotelaria
mundial: o espetacular Burj Al Arab,
torre de 321 metros de altura em forma-
to de vela erguida sobre uma ilha artifi-
cial. Do lado de fora, a fachada de fibra
de vidro muda de cor. Dentro, uma pro-
fusão de doer na vista de vidros, fontes
e dourados. As diárias vão de l 500 a
l0 000 dólares. "Voltamos à noite para
um jantar que, regado a refrigerante,
saiu por 320 dólares", diz Glória. Os
passeios em Dubai incluem ainda as
praias artificiais e os desertos de verda-
de onde se podem vislumbrar os mila-
gres produzidos nesse minúsculo emi-
rado (território: 3 900 quilômetros qua-
drados), uma mistura de entreposto co-
mercial, endereço de multinacionais no
Oriente Médio e destino turístico lu-
xuoso, hospitaleiro e seguro — recebe
6 milhões de visitantes atualmente, e
espera chegar a 15 milhões em 2010.

Ao contrário de Dubai, a índia está
há muito tempo no roteiro dos turistas
brasileiros. O que mudou foi o perfil:
rnochileiros e aventureiros em geral.
atraídos pelos 5 000 anos de história do
país e suas riquíssimas manifestações
de espiritualidade, vão dando lugar a
grupos de brasileiros que querem um
pacote recheado de conforto, segurança
e alguns toques de misticismo. A reali-
dade indiana, naturalmente, é maior do
que qualquer capacidade de planeja-
mento (veja quadro na pág. 82). O casal
Silvia e Roberto Daccache, de São Pau-
lo, visitou treze cidades em um mês, no
ano passado, numa maratona planejada
nos mínimos detalhes por um professor
de astrologia que acompanhou o grupo.
A viagem custou cerca de 16 000 dóla-
res — uma pechincha se comparada ao
pacote atual, que custa quase a mesma
coisa, também inclui treze cidades, mas
compacta o passeio em dezessete dias.
"Foi completamente diferente de tudo o
que já vi. Conhecemos mosteiros budis-
tas, passamos por doentes de hansenía-



se, vimos o amanhecer no Himalaia. As
margens do Ganges, presenciamos uma
cerimônia de cremação. Voltei disposta a
consumir menos", enumera Silvia. As
durezas da vida indiana dissiparam-se
no estado do Rajastão, onde o casal se
hospedou no hotel Taj Lake Palace, um
antigo palácio-fortaleza construído no
meio de um lago. Em Jaipur, a capital,
também chamada de "Cidade Rosa", o
clima de espiritualidade costuma dar lu-
gar a recaídas consumistas diante da es-
pecialidade local, a manufatura de jóias,
com abundante oferta de rubis, safiras e
diamantes. Em Jodhpur, a "Cidade
Azul", as atrações são o deserto vizinho
e o hotel mais comentado da índia atual-
mente, o Umaid Bhawan Palace, palácio

de um marajá cuja família ainda mora lá.
Espaço não falta: a construção, concluí-
da em 1943, tem 347 cômodos.

Enquanto o luxo dos hotéis de Du-
bai e do Rajastão salta aos olhos, é difí-
cil avistar construções importantes entre
as formações vulcânicas que cobrem a
Capadócia, região de história contínua
desde o tempo em que era uma das sa-
trapias do antigo império persa — foi
também província romana e refúgio de
santos e anacoretas na era bizantina. Na
Capadócia, mosteiros, catedrais e até ci-
dades inteiras ficam debaixo da terra. A
diretora da Dior no Brasil, Rosângela
Lyra, esteve lá com o marido, Laércio
Vasconcellos, e o filho Enrico, 13 anos,
em outubro passado. Conheceram cida-
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Clube na orla de Turkbuku, no
Mar Egeu: gente bonita, vida

noturna agitada e o desejo de se
tornar a St. Tropez da Turquia

des subterrâneas de oito andares e até 85
metros de profundidade. A hospedagem
foi no mesmo clima. "Ficamos no fan-
tástico hotel-caverna Anatolian Hou-
ses", conta Rosângela.

Para quem já andou de balão sobre
a Capadócia, vasculhou as ruínas do pe-
ríodo grego e se acabou de fazer com-
pras em Istambul, aqui vai mais uma di-
ca sobre a Turquia. Turkbuku, um vila-
rejo à beira do Mar Egeu, se autodeno-
mina "a nova St. Tropez" (a velha, no
caso, está na Riviera francesa, a l 600
quilômetros de distância) e reúne a
mesma combinação de sol, badalação e
exibicionismo explícito. Ainda não é
meca de famosos — embora Paris Hil-
ton já tenha estado lá —, mas já osten-
ta clubes grudados nos pedregulhos da
praia sem areia, hotéis caros e charmo-
sos, intensa vida noturna, iates no an-
coradouro e, ali pertinho, resquícios do
Mausoléu de Halicarnasso. uma das se-
te maravilhas do mundo antigo, para
quem quiser (alguém quer?) um pouco
de história. "É um lugar freqüentado
por gente bonita que ainda não foi des-
coberto pelos brasileiros", diz o perso-
nal travel consultant Alessandro Al-
meida. Mas vai ser. •
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