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Uma semana em uma mansão com 14 suítes, com vista para a praia de Formentera, em Ibiza, 
na Espanha. 
 
Uma Ferrari F430, um Porsche Cayenne ou um outro carro de luxo incluído na diária. Passeios 
de iate e garrafas de Dom Pérignon para dar boas-vindas ao hóspede. 
 
É assim que um grupo de 40 brasileiros vai passar o mês de agosto. 
 
Por um pacote de sete noites, cada um deles vai desembolsar US$ 88 mil. Ou R$ 22 mil por 
dia para ter direito a esse pacote de luxo. 
 
Quem quiser um pacote mais "simples" pode optar por um de US$ 38 mil e contratar serviços 
à parte. 
 
"A cada semana, dez pessoas terão a oportunidade de se hospedarem na mansão Cap Martinet 
Buddha, que em julho foi alugada por Leonardo DiCaprio", diz Tharita Cherulli, dona da 
D'Tharas World, agência de turismo de luxo recém-criada. 
 
O nome da casa é uma referência a uma estátua de Buda de quatro metros de altura à beira 
da piscina. 
 
A lista de viagem para este ano está quase completa, segundo a agência. E reservas já foram 
feitas para a primeira semana de agosto de 2011. 
 
"É uma chance única de ter contato com xeques, príncipes e a classe AAA internacional", diz 
Cherulli. Reservas em restaurantes cinco estrelas e boates com DJ's famosos também estão 
incluídas no cardápio da viagem. 
 
"Há ainda todo o glamour de ser recebido pelo conceituado host italiano Alessandro Marino, 
que está acostumado a trabalhar com artistas e famosos como Madonna e Jean Paul Gaultier." 
 
Marco Polo Messias, 25, e seu irmão, donos de uma empresa de importação de aço para o 
setor da construção civil, já fizeram o pagamento em "cash" de US$ 176 mil para passar a 
primeira semana deste mês na casa. 
 
"A viagem é a lazer, mas pode abrir portas para novos negócios, já que empresários do mundo 
todo passam por lá. É importante ampliar o "network" internacional", diz Messias, que afirma 
ter optado pelo pacote pela qualidade dos serviços oferecidos. 
 
P.I., empresário do setor de móveis para escritórios e que preferiu não se identificar, diz estar 
ansioso para chegar ao local. 
 
"O que me chama atenção é o tratamento vip do pacote, com todo o glamour e a sofisticação 
que são oferecidos." Ele diz ter feito viagens por todo o mundo, mas acredita que essa 
"acrescentará algo mais" a sua vida. 
 
O Brasil ocupa o 11º lugar no ranking dos países com mais pessoas milionárias no mundo. São 
147 mil pessoas com renda de ao menos US$ 1 milhão, segundo dados do ano passado de um 
estudo do banco Merrill Lynch. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 2 ago. 2010, Mercado, p. B6. 


