A gastronomia extraordinária de LIMA, a paisagem radical
na altitude de LA PAZ, o charme de MONTEVIDÉU,
a alegria colorida e a prosperidade de BOGOTÁ.
As capitais do Peru, da Bolívia, do Uruguai e da Colômbia
(com direito a esticadinhas) estão cheias de razões para cativar
o viajante pelas realidades fantásticas da América Latina
Arte RICARDO MARQUES

LIMA e suas comidinhas
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MONTEVIDÉU e seu mercado
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BOGOTÁ e seus grafites

LA PAZ e suas montanhas
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Morangos e tomates assados
em prato cheio das artes
do Síbaris, em Lima
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Marcenaria e carros
das antigas em Montevidéu
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O hotel Click Clack pra uma
noite bacanérrima em Bogotá
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AMÉRICA LATINA

Coisas de La Paz: pertinho
da Igreja de São Francisco
fica a Feira de las Brujas

Lima

Orgulho peruano, a gastronomia é assunto
e obsessão geral, uma paixão que faz da capital
do país o melhor lugar do continente para comer

Por EMMANUELLE TESSINARI
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Gastón Acurio. As ostras e a degustação
de ceviches são deliciosas. Para acompanhar, escolha coquetéis com produtos
locais como a chicha, o camu camu e,
claro, o pisco. Cartão-postal igualmente vigoroso de Lima é El Mercado, do
chef Rafael Osterling. A decoração de
vendinha vintage, as mesas próximas e
a música criam um ambiente charmoso. O cardápio mistura pratos peruanos
tradicionais com cozinha asiática. Peça
qualquer um, sem medo. Ou eleja logo
o polvo como entrada, o pescado grelhado como prato principal e o tres leches (um bolo cremoso de leite) como
sobremesa. Para sentir ainda mais o clima do lugar, almoce lá na sexta ou no
sábado, quando lota. Por ali também, o
Pescados Capitales é o queridinho dos
brasileiros. O nome brinca com os pecados capitais. O cardápio, idem.
De Miraflores vale uma esticada
ao sul da cidade, em Chorillos, bairro logo depois de Barranco. Lá fica um
dos mais famosos ceviches de Lima.
O Sonia surgiu do amor de uma cozinheira (Sonia) por um pescador, há
mais de 40 anos. Hoje, pessoas de todos os cantos da cidade vão até lá se de-
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liciar. O restaurante é de bairro, bem
simples e popular. E bem diferente das
decorações sofisticadas comuns aos
restaurantes de Miraflores e San Isidro.

Altíssima gastronomia
FOTOS: ©1 DIVULGAÇÃO, ©2 DINO/FLICKR
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ima tem de tudo: igrejas coloniais grandiosas, sítios arqueológicos, museus, parques e praças. É um rol de atrativos suficiente
pra botar a vida na rua, ao som do
regaton. Mas a maior motivação dos
5 milhões de turistas que aportam
anualmente na cidade é a gastronomia. Orgulho nacional, ela é assunto
nos elevadores, é pauta dos taxistas,
é sonho das crianças que querem subir na vida virando chefs de cozinha.
É uma epidemia, uma paixão. É uma
coisa similar ao futebol no Brasil.
Se a sua ideia de viagem for essa (e é uma ótima ideia), comece por
Miraflores. Próspero, imenso, o bairro
mais famoso da cidade mistura apartamentos de luxo a quitinetes de temporada, famílias centenárias peruanas a
turistas de todo o mundo, lojas internacionais a feiras de artesanato. E tem as
principais cevicherias do pedaço, normalmente abertas só para o almoço. Informais, são amadas pelos limenses, que
lá se encontram para conversar, paquerar, tomar um trago e beliscar comida.
Entre as tops está o descontraído
La Mar, do mais famoso chef peruano,
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Em sua visita, porém, vale o regalo de ao menos um restaurante de alta gastronomia. Pelo menos unzinho.
Em Lima, que tem dois na lista dos 50
melhores do mundo, segundo a revista britânica Restaurant, você pode comer em casas estreladas sem pagar
fortunas. O Central, do chef Virgínio

1 A cevicheria La Mar, com os cumprimentos do chef Gastón
Acurio 2 Polvo, milho roxo e cacto vermelho no restaurante
Central, o 15º melhor do mundo 3 Paraglider em Miraflores
4 Pintor mostrando sua arte em frente à Basílica de São Francisco
VIAGEM E TURISMO ABRIL 2015
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AMOR EM
MIRAFLORES
No fim de semana,
todos os limenses
(e turistas) correm
para o Malecón,
o calçadão de
Miraflores que
margeia a falésia
da cidade. Seu
parque mais turístico
é o Parque do Amor,
conhecido por seu
muro de mosaicos
coloridos com frases
de amor de grandes
poetas peruanos e
por El Beso, a imensa
escultura de um casal
se beijando. Uma
imitação simples
das obras de Gaudí
no Parque Guell, de
Barcelona, mas que
rende lindas fotos.
E a vista da cidade
e do Oceano Pacífico
é de não esquecer.
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Martinez, está no topo dos desejos dos
bons comilões. Premiado como o 15º
melhor do mundo, top da América Latina, uma mesa nele pode custar meses
de espera. Fica também em Miraflores, numa casa discreta, sem nome na
porta. Ao entrar, você topa com uma
decoração moderna e uma grande cozinha industrial protegida por uma parede de vidro. Os pratos explicam um
pouco a escolha do nome do restaurante. Martinez queria uma comida que
unisse ingredientes de diferentes regiões do país. Da Amazônia vem o peixe; dos Andes, os grãos e as batatas; da
horta própria, mantida no terraço, folhas e flores. Se ficar perdido no cardápio, escolha o ceviche caliente, bem
diferente do tradicional, como entrada,
e o mero assado com quinua negra e
batata nativa como prato principal. De
sobremesa, vá de chirimoya com chía,
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fruta típica peruana com o grão da moda. Tudo não passa de R$ 200.
Quinze minutos de carro, ao norte, levam ao bairro de San Isidro e ao
mais famoso restaurante do país – o
Astrid y Gastón, o primeiro do celebchef Gastón Acurio. Hoje comandado por sua mulher, a Astrid, e Diego
Muñoz, chef oficial da casa há dois
anos, a grife está desde o ano passado funcionando na Casa Moreyra, casarão colonial que deu origem ao bairro quando ele era uma única fazenda,
no século 18. São três espaços em um
só estabelecimento: Astrid y Gastón,
que passa a servir somente o menu
degustação; La Barra, um lugar mais
despojado e onde você vai jantar caso não esteja disposto a pagar US$ 150;
e El Cielo, que é separado para eventos.
Lima tem, claro, casas menos incensadas internacionalmente, mas adora-
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das pelos locais. Rafael é uma pequena construção na Calle San Martin, em
Miraflores, tem decoração art déco e
obras de arte moderna nas paredes que
lhe dão um toque especial. O ambiente é agradável: você não tem a sensação
de estar em um restaurante luxuoso,
mesmo ele sendo o número 13 da América Latina. Já à mesa, Rafael Osterling
apresenta uma cozinha moderna, mas
feita com toque peruano, com o uso
de peixes locais, pisco e grãos como
quinoa e kiwicha. Prove o atum grelhado com ervas. A dica aqui é chegar
bem antes do horário da sua reserva
para poder curtir o bar que, apesar de
pequeno, é cheio de estilo.
E o restaurante da moda? É o La
Picantería, de Hector Solis. Situado
em uma casa com portas fechadas em
Surquillo, bairro popular coladinho a
Miraflores. É basicamente composto

No Palácio Arquiepiscopal, um
exemplar do balcone – varanda
de madeira talhada. Na página
ao lado, o ceviche do Astrid y Gastón

por um barzinho pequeno, uma sala
com duas mesas grandes, um quadronegro com o menu do dia e toalhas de
plástico. Eles trazem o peixe do dia, você escolhe o tamanho e o modo de preparo e, voilà! Os pratos são grandes,
e os peixes são servidos inteiros. A ideia
é compartilhar a comida, a mesa, a conversa. Escolha os sudados, pratos em
que os peixes são cozidos mergulhados
no tempero. Para tomar, prove as chichas de jora, uma bebida inca.
Nenhum outro chef, porém, está fazendo tanto barulho atualmente quanto
Renzo Garibaldi, dono do Osso – ele fica mais lonjinho, em La Molina, a meia
hora de carro do Centro. Renzo não tem
nada típico de um cozinheiro peruano:
1,96 metro de altura, meio hipster, dono de um restaurante que vende carne! Sim, nadando contra toda a maré peruana, Osso é um açougue que se
VIAGEM E TURISMO ABRIL 2015

55

©3

4

©4

Típico e cool
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1 O carrinho de doces de Anita, na Praça Kennedy, em
Miraflores 2 O tradicionalíssimo Cordano, no Centro 3 Bolo
de milho com bacon do Sibaris 4 O chef Renzo Garibaldi,
do carnívoro Osso 5 As cores do descolado bairro Barranco
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tornou um dos mais concorridos restaurantes da cidade menos carnívora do
continente. Ao pedir o menu degustação, você não poderá escolher sequer
seus companheiros de mesa. Em um
anexo ao açougue, Renzo recebe os poucos clientes a uma única mesa e escolhe,
ele próprio, o que vai servir – melhor
não discordar... Tudo será degustado
sem talheres: as mãos serão seus instrumentos. Os “pratos” passam por patês,
chorizos, hambúrgueres e carnes nobres de angus e wagyu. Há uma única
sobremesa, o eton mess, merengue com
chantilly e sorvete de baunilha.
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Em meio a tantas casas com apreço por
experimentalismos, Lima ainda reserva
espaço para a culinária típica. No centro histórico, perto da Plaza Mayor, fica o Cordano, um clássico limeño e o
mais antigo bar da cidade, com honrosos 100 anos de funcionamento.
A especialidade da casa é o butifarra
– um sanduíche feito com jamón del
país (carne de porco), cebola roxa e salsa criolla. Mais peruano, impossible.
Nos intervalos das boas mesas em
Miraflores, faça um pit stop na Praça
Kennedy, o melhor lugar para provar os doces da cidade. Procure entre os carrinhos vermelhos o Dulces
Limeños Anita. É provável que você o
encontre rápido, pela muvuca em volta. Há 20 anos na praça, Anita vende
doces típicos, como mazamorra, um
tipo de mingau doce, arroz con leche.
O mais famoso deles é o suspiro à la
limeña, com doce de leite e canela
– nada a ver com o suspiro brasileiro.
A capital peruana faz bonito ainda
em outro nicho, o dos moderninhos.
Em Barranco, o mais descolado, boêmio
e cultural dos bairros de Lima, as novi-
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dades pipocam. Entre uma passada na
Fundação Mario Testino e um passeio
pelos grafites da Avenida Pedro Osama,
há duas pedidas para o almoço no estilo bom, bonito e barato. O primeiro
é o recém-inaugurado Sibaris, do chef
Francesco de Sanctis, que começa chamando atenção com uma proposta de
pratos com poucos ingredientes e produtos nacionais. Peça a quinua gratinada con queso andino e o bucatini con
ragu de pato ou aceite a sugestão do dia
– arriscar pode fazer você feliz.
Escondido na Pasaje Genova, o Canta
Rana é outro segredo do Barranco.
Simples, com banquinhos desalinhados
e toalha feita de antigos sacos de farinha, o bar/restaurante é um boteco
digno de Brasil. No cardápio, um típico restaurante caseiro peruano: tacu
tacu, lomo saltado, ceviche, sudados,
arroz com marisco e muito pescado.
E como é bom o camarão ao alho e a
chicha, que é o peixe grelhado... Não
deixe de pedir o ceviche. Para experimentar algo novo, encare o chupe
de pescado, uma sopa com pedaços de
peixe e arroz. Superpicante e superbom. Entre e esqueça da hora.

O CENTRO
HISTÓRICO
Maior da América
Latina em extensão,
ele abriga a bela Plaza
Mayor. O conjunto
de arquitetura colonial
reúne edifícios do
Palácio do Governo,
da Prefeitura de Lima,
o Arcebispado. E
também a catedral:
inspirada na de
Sevilha, é famosa por
guardar o túmulo de
Franscisco Pizzarro,
o conquistador
espanhol fundador da
cidade. Outra parada
inevitável: o Convento
de San Francisco,
com milhares de
ossos decorando
suas catacumbas.
O Centro de Lima
também é famoso
pelos balcones
(varandas de madeira
talhada, construídas
no vice-reinado
espanhol e só
existentes no
Peru) e os pátios
internos de seus
casarões – na rua
Jirón Ucayali, eles
não acabam mais.
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Montevidéu
Cheia de tradições, apaixonada por futebol,
a capital do país mais desenvolvido da América
do Sul é também antenadíssima

N

o longo caminho entre o moderno Aeroporto Internacional de Carrasco e o Centro de
Montevidéu, já dá pra sentir qual é o
clima da capital do Uruguai, o país da
América do Sul com o maior Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH).
Pela ruas, carros último tipo dividem
espaço no trânsito intenso com modelos dos anos 1950; prédios residenciais
de classe média alta com vista para a
“praia” (o Rio da Prata, que os montevideanos chamam de mar) no bairro
de Pocitos; moleques jogando bola em
campinhos improvisados em Palermo,
região tomada por ex-escravos no
século 18, época da dominação espanhola. Lá reina o candombe, música de raiz africana cujos grupos
se apresentam pela cidade no Carnaval. Não é bem um samba como
o nosso, mas dá uma batucada boa.
O destino natural desse périplo é
a Ciudad Vieja, onde fica a Porta da
Ciudadadela – último remanescente da muralha que protegia a cidade
dos inimigos no período de domínio
espanhol. Tomar um mate na Plaza
Independencia, construída ao redor da
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ruína histórica, é um programa típico.
Ali ficam alguns cartões-postais como a estátua do General Artigas, herói nacional da Revolução do Rio da
Prata, e o Palacio Salvo, que já foi o
edifício mais alto da América do Sul.
Há também o belíssimo Teatro Solís,
inaugurado em 1856 e reformado recentemente – as visitas guiadas acontecem das 11 às 13 horas. Perto dali,
instalado em um bonito casarão, está
a La Pasionaria Universo Creativo, que
combina restaurante, loja de design,
livraria e sala de exposições. Seguindo
a Calle Sarandí, está o simpático sebo
Moebius (nº 274), que tem um ar retrô
e reúne turmas de violeiros.
É difícil escapar, na vizinhança, do
Café Brasileiro, que funciona desde
1877. Por volta das 4 da tarde, as mesas se enchem de croissants, mistosquentes, sucos e cortados (café expresso com leite), uma fartura. Tratase da merienda, uma espécie de chá
das 5 nessas latitudes.
Não muito longe, ao norte, está um
paraíso de carnívoros – o Mercado
del Puerto, que oferece parrillas
em 14 restaurantes ali amontoados,
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preparadas com maestria pelos assadores uruguaios. Em um dos estabelecimentos, o Roldós, você aprende
a tomar medio y medio, mistura de
vinho branco seco com espumante criada ali em 1886 e que pode ser
comprada em qualquer supermercado local. Lá também dá para descobrir que picanha no Uruguai não é a
mesma carne suculenta e macia que os
brasileiros conhecem. Trata-se de outro corte, mais duro. Para nosotros, os
uruguaios sugerem tapa de cuadril,
o equivalente ao corte de que tanto gostamos. Outras carnes saborosas são bife
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1 Uma das muitas e tops parrilladas do Mercado del Puerto
2 A praia, como toda parte, é lugar de tomar mate 3 O afrouruguaio candombe, em Palermo 4 O charmoso Teatro Solís,
datado do século 19 e novinho depois de uma reforma
VIAGEM E TURISMO ABRIL 2015
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No governo
do ex-presidente
Muijica, o Uruguai
promoveu mudanças
importantes na legislação em relação,
por exemplo, ao casamento entre pessoas
do mesmo sexo e
ao aborto. A mais
famosa transformação veio em dezembro de 2013, quando
o Estado legalizou
o comércio de
maconha. A erva é
vendida em farmácias
só para cidadãos com
moradia permanente
– daí que muito
turista peça a um
amigo uruguaio para
comprar, já que, com
o consumo liberado,
nenhum policial
irá parar ninguém.
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ancho (contra-filé da costela), asado de
tira (costela), colita de cuadril (maminha), bife angosto (contra-filé) e chinchulín (intestino). Vá quantas vezes puder.

Mate, Ramblas, fútbol

O passeio a pé pela cidade, incentivado pela topografia plana, mostra traços do cotidiano das pessoas, acostumadas a carregar garrafa térmica e
cuia no braço. Anote: diferente daqui,
lá, quando nos oferecem mate e dizemos “Obrigado”, eles entendem “Si,
gracias”. Então, se estiver satisfeito e a
cuia, que gira de mão em mão, voltar
para você, diga “No, gracias”.
Bater perna fica ainda mais agradável em bairros arborizados, como
Rodó e Cordón – às vezes, acontece
de olhar pra cima e não conseguir ver
o céu graças às árvores dos dois la-

ABRIL 2015 VIAGEM E TURISMO

dos cujas copas se encontram no meio
da rua, fazendo sombra pelo caminho.
No verão, com o sol se pondo às
9 da noite, as praças e a beira do Rio
da Plata ficam cheias. Aos domingos,
a Rambla – larga, extensa e movimentada avenida que corre paralela ao Rio
da Prata – é fechada para os carros
e vira uma grande via de lazer. A pouca roupa do verão permite que os moradores exibam outras duas paixões
locais unidas: as tatuagens do Peñarol
e do Nacional. É impressionante o
tanto de brasões dos dois times estampado na pele das pessoas.
O amor pelo futebol aparece ainda
nos muros da cidade, cada vez mais
coloridos. Os apaixonados por grafite não podem deixar de carregar uma
câmera nas andanças pela Ciudad
Vieja e pelo Cordón (uma prévia pode ser vista no site www.streetart.uy).

Mui cool
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O BASEADO
DE MUJICA
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O mais conhecido centro da boemia
é Pocitos Nuevo, nas redondezas do
Shopping Montevideo. O Bar 21 e o
pub El Pony Pisador são os mais disputados da região. Uma opção a Pocitos é
a Calle Dr. Tristán Narvaja, no bairro
Cordón, que forma o circuito descolado de Montevidéu. Próximo a faculdades de direito, sociologia, arquitetura e
artes, os bares da área são frequentados
por estudantes e artistas. Justamente por isso, as noites mais animadas
costumam ser às quintas e sextasfeiras. É um lugar para se sentar com
os amigos, tomar uma Patrícia ou
uma Norteña (ou muitas das duas)
e comer pizza e fainá (massa à base
de farinha, água e grão-de-bico).
La Tortuguita (nº 1597) é o mais clássico ponto de encontro da juventude
intelectual da cidade. Teria bebido ali

O Rio da Prata, “mar” para
os montevideanos, e, na página
ao lado, vizinhança da Plaza
Independencia, na Ciudad Vieja

Che Guevara em 1961 em sua passagem pelo Uruguai. Mas os clientes
se dispersam pelos outros estabelecimentos da rua. Logo em frente, há o
La Fábrica (nº 1586), no mesmo estilo boteco, e, mais adiante, o Verde (nº
1679), um restaurante-pub com tango
ao vivo que faz a galera bailar.
Ainda por ali, vale passar no La
Conjura (nº 1634), que, além de pub,
é uma livraria. Não é à toa que
perto dali foi se instalar o SOA Arte
Contemporáneo, uma galeria de arte
independente que há uma década se
dedica a expor a produção de artistas locais. Aos domingos, a tradicional Feria de Tristán Narvaja garante
o movimento no bairro. Além das
barracas de frutas, verduras e legumes, ela é um grande mercado de pulgas a céu aberto, em que é possível
achar diferentes tipos de antiguidade.
VIAGEM E TURISMO ABRIL 2015
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Bogotá
Animada por bons ventos econômicos,
a capital da Colômbia se alegra com grafites,
boa comida e uma malha gigante de ciclovias

N

inguém dá nada para a Calle
26, uma das principais artérias
de Bogotá e incontornável via
para quem vai do aeroporto ao Centro
da cidade. As construções cor de terra que ladeiam a rua parecem anunciar que a capital colombiana não é,
pelo menos num primeiro olhar, interessante. Falta-lhe o carisma europeu
de Buenos Aires ou mesmo o urbanismo organizado de Santiago. Até que, lá
pelo cruzamento com a Avenida NQS,
uma profusão de desenhos e cores tinge a fachada dos prédios: amarelos, roxos, vermelhos, cabeças gigantes, seres amorfos, caveiras, mandalas. Sim,
a partir dali, a antes sem graça Calle
26 se veste de grafites. O ápice do conjunto é o mural El Beso de los Invisibles,
de 23 metros de altura, com um casal
entrelaçado se beijando.
Graças a um decreto de fevereiro de
2013 que determinou espaços para serem dedicados à arte de rua, grafites de
artistas colombianos e estrangeiros deram roupa nova à cidade. Muitos deles pedem paz e esperança e tematizam
a violência que um dia também inundou Bogotá. Mas os tempos são outros.
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A capital é hoje o núcleo da bonança colombiana, cuja economia cresce na casa
dos 4% ao ano. A qualidade de vida e a
infraestrutura melhoraram muito – um
metrô deve começar a ser construído
neste ano –, a vida cultural está aquecida, hotéis não param de inaugurar
e a gastronomia decola para o deleite dos
foodies. Os grafites foram só um prelúdio da moderna metrópole de 10 milhões de habitantes que me esperava.
Havia mais deles em La Candelaria,
o centro histórico, fazendo uma composição interessante com as casinhas e
os edifícios antigos. Caminhei por entre uma massa de pombos que caçava
grãos de milho deixados por meninas
de saia xadrez na Plaza de Bolívar, onde
está a bela Catedral Primada. Meninos
vestindo gorros coloridos tentavam me
convencer a posar para uma foto ao lado de lhamas mal-humoradas. Achei
melhor adentrar uma travessa estreita
e conferir dois ótimos museus: o Del
Oro, com 34 mil peças de ouro confeccionadas por povos pré-colombianos;
e o que guarda vasta coleção de pinturas e esculturas de Fernando Botero,
o artista que ficou famoso por retratar
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personagens roliças. Vale também dar
uma espiada no prédio modernista onde funciona o Centro Cultural Gabriel
García Márquez, que, apesar do nome, não traz qualquer exposição sobre
a vida do maior escritor colombiano;
mas, se quiser ler suas obras no original, é possível comprá-las na ótima
livraria que há lá dentro.

Patacones, si señor

Não demorou para a tão falada comida
colombiana começar a me acompanhar
na viagem. Ainda em La Candelaria,

1 O prédio do Congresso (e as pombas) na Plaza de Bolívar
2 O crocante patacones pra se deliciar pelas ruas 3 Na Calle
26, o grafitão El Beso de los Invisibles 4 A chef-celebridade
Leonor Espinosa, do Leo Cocina y Cava
VIAGEM E TURISMO ABRIL 2015
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CARRERA 7
EM LINHA RETA
Bogotá tem
proporções
gigantescas – sua
área é maior que
a de São Paulo.
Porém, a maioria
das atrações turísticas
se concentra numa
linha reta. O melhor
jeito de se orientar é
usar como referência
a Carrera 7, a avenida
– principal. Ela vai do
Centro a Usaquén
(no norte da cidade).
Entre eles vêm, nesta
ordem, La Macarena
(o bairro boêmio
descolado), a Zona G
(dos restaurantes top),
a Zona T/Rosa (para
comprar e tomar
umas à noite) e
o Parque 93 (com
boa concentração
de hotéis).
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comprei um saquinho de patacones de
um sujeito em um carrinho que pacientemente cortava bananas-da-terra
em fatias finíssimas, antes de fritá-las
e adicionar sal. Abocanhei o petisco
crocante enquanto tomava o funicular
para o alto do Cerro de Monserrat, o
Pão de Açúcar bogotano, que balançava de leve com o vento que sopra constantemente (a cidade está 2 640 metros
acima do nível do mar). Lá no alto, você se senta nos degraus da igreja e vê
Bogotá todinha. Na descida, uma senhora pilotava um carrinho de obleas,
um biscoito wafer fininho recheado
com uma lambuzante mistura de doce
de leite, chocolate e coco.
Transcorrendo uns 2 quilômetros pela Carrera 7, chega-se ao bairro de La Macarena, um pequeno enclave boêmio e cultural, com lojinhas
de decoração, cafés com poltronas que
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vendem salgados orgânicos e o ateliê
de César Giraldo, um espanhol que
vende bolsas e carteiras de couro artesanais que quase me fizeram entregar todo o meu orçamento de pesos da
viagem numa tacada só. E restaurantes e bares de toda sorte, desde tapas
e frutos do mar até comida sérvia.
E é lá que está o Leo Cocina y Cava,
da chef superstar Leonor Espinosa, que
está para a Colômbia como Alex Atala
está para o Brasil – ano passado ela
apresentou uma espécie de MasterChef
local, chamado La Prueba. Leonor encabeça o grupo de chefs mais inventivos do país, que, seguindo uma tendência da gastronomia mundial, viaja pelos
rincões do país em busca de pequenos
produtores e novos sabores, retomando e ao mesmo tempo transformando
ingredientes tradicionais. Sua criação
mais aclamada é, veja você, atum selado
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Algumas demãos de tinta em
La Candelaria, o centro histórico.
Ao lado, a estupenda vista da
cidade a 3 200 metros de altura

com formigas. O jantar ali sai por cerca
de razoáveis R$ 120 (fica a dica, Atala).
A festa pantagruélica continua na
Zona G, aonde se chega de preferência
de táxi, o jeito mais fácil de se locomover pela cidade (são abundantes e baratos, sempre tocando vallenato, ritmo
local que lembra o sertanejo, mas um
pouco menos irritante). De nome sugestivo, o bairro reúne um grupo
de restaurantes top, como o francês
Criterion, dos chefs hermanos Raush,
e outros que figuram em programas
de TV e livros de receita. O salão é
classudo, e o cardápio, extenso (carnes,
peixes, massas, risotos...), que contém
tanto pratos à la carte quanto menu
degustação. A noite pode seguir pela
adjacente Zona T/Rosa, em que a Calle
83 e a Carrera 12-A são de acesso exclusivo a pedestres. Bares animados montam mesas pelas varandas e calçadas

e os frequentadores se dedicam aos trabalhos etílicos ao som de música alta.
O El Coq, com sofás dispostos em volta
de uma árvore sob um teto retrátil, é a
pedida tanto para a happy hour quanto para dançar até às 3 da madrugada.

Isso muda o mundo

Igualmente movimentada e alto-astral
é a área do Parque 93, alguns quarteirões ao norte, que concentra uma porção de hotéis, comércio de rua, turistas e muitos bogotanos engravatados.
O Click Clack é bacanérrimo: aberto
no fim de 2013, o hotel tem decoração cool milimetricamente pensada,
restaurante badalado, bar no terraço,
apartamentos com iPad e exposições
de fotografia. Ao redor, outros bons
restaurantes de chefs da moda, como
o Matiz, se misturam a redes locais,
VIAGEM E TURISMO ABRIL 2015
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1 No Museu del Oro, tudo que reluz é ouro
2 Animação ao redor do bar El Coq, na Zona T
3 A impressionante Catedral de Sal, em Zipaquirá 4 Bikes
pelas calles e praças 5 O clima do pueblo de Usaquén
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como o onipresente Juan Valdez Café.
Nos moldes do Starbucks, o lugar vende várias versões do respeitadíssimo
café colombiano (inclusive em embalagens para viagem).
Mas, se ainda não deu para entender quão moderninha está Bogotá,
aqui vai a cartada final: nos últimos
15 anos, a cidade ganhou 376 quilômetros de ciclorutas, vias exclusivas para ciclistas separadas por canaletas de
concreto e barras de ferro. Nos fins
de semana, somam-se a esse número
120 quilômetros de ruas fechadas para automóveis e dedicadas apenas ao
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uso de ciclistas, skatistas e corredores.
Resumo da ópera: Bogotá tem, hoje,
uma das maiores malhas cicloviárias
da América Latina.
Nessa onda, aproveitei um domingão de sol para pular em uma bici e
pedalar pela Carrera 7, que, sem carros, lembrava a orla de Ipanema aos
domingos (só faltou o mar). Segui
em linha reta até Usaquén, um antigo pueblo que foi engolido pela cidade.
Uma feirinha maravilhosa de artesanato rolava entre uma praça frondosa e
ruelas estreitas, ocupadas também por,
adivinhe, dezenas de restaurantes! Eu
me aboletei no Casa Vieja para provar
o típico ajiaco con pollo, sopa de batata
com alcaparras, abacate, creme de leite e milho. “O melhor lugar para viver
Bogotá é em volta da mesa”, decretou
o garçom gentil e sorridente, num
espanhol lento e bem pronunciado.
Eu não poderia concordar mais.

Esticadas

Se o tempo permitir, de Bogotá é possível fazer ótimos bate e volta. Um dos
mais clássicos é a Catedral de Sal, em

5

Zipaquirá, a 48 quilômetros de distância ou a uma hora de ônibus, que sai
do Terminal de Transporte de Bogotá
(Diagonal 23, 69-60). O lugar é originalmente uma mina de sal escavada
no interior de uma montanha – prova de que ali já foi um oceano, há milhões de anos. Ao mesmo tempo que
cavavam túneis para extrair o sal, os
mineradores talhavam salões que depois foram transformados em capelas
e recantos de oração.
Do mesmo Terminal de Transporte saem ônibus para Villa de Leyva, a
três horas da capital. O lugar é uma
adorável vila, fundada, em 1572, aos
pés dos Andes, com casinhas de arquitetura colonial espanhola lindamente
conservadas. Quase todas exibem janelas e varandas invariavelmente floridas. A boa é simplesmente se sentar em um dos restaurantes da Casa
Quintero e ver a vida passar na ampla
e bucólica Plaza Mayor. Para imprimir
ainda mais fotogenia ao passeio, vale
subir em um cavalo e circular por trilhas que seguem rentes às espetaculares montanhas que formam a Cordilheira dos Andes.

OÁSIS DE
COMPRAS AO SUL
Não dá para chamar
a Colômbia de EUA
no quesito compras,
mas, em tempos de
dólar alto, ela não fica
tão longe. Bogotá
tem todas as marcas
gringas que a gente
ama – algumas
que até não têm
loja no Brasil, como
a Aeropostale, a
Birkenstock e as
filiadas da Zara
Bershka e Pull and
Bear. Há também
boas barganhas,
como o iPhone 6
por 2 099 900 pesos
(cerca de R$ 2 379) na
loja Mac Center (maccenter.com), contra
os R$ 3 499 no Brasil.
Se estiver à procura
das famosas bolsas
coloridas tecidas pela
tribo Wayuu, saiba
que dá para comprar
desde R$ 150 nas lojas
de shoppings, como
a Colombia es Bella
(colombiaesbella.
com), e desde R$ 60
nas feiras de rua,
como as de Usaquén.
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La Paz

Na estratosférica capital da Bolívia, a paisagem
andina é cenário de coloridas heranças indígenas,
sítios arqueológicos e passeios espetaculares

E

l Alto, a cidade onde está localizado o principal aeroporto da Bolívia, não tem esse nome por acaso.
Localizada a 4 mil metros de altitude, é
dela que se tem a primeira visão de La
Paz: um vale cercado de montanhas em
que despontam milhares de casebres
de cor ocre dispostos em vielas que
serpenteiam morro acima. Por ser o lugar em que vive a parcela mais pobre
da população paceña, não é uma visão
exatamente bonita – assim como está
longe de ser alvissareiro o posto que a
Bolívia ocupa como o país mais pobre
da América do Sul. Nada disso, no entanto, interfere no prazer que é visitar
uma das Sete Novas Cidades Maravilhosas do mundo, eleita pela fundação
New7Wonders, e, de quebra, o destino
mais barato da América Latina.
O deslocamento de El Alto até os
3 650 metros onde está La Paz, a capital federal mais alta do mundo, é quase vertical e, na descida, o desconforto causado pela altitude (que pode dar
enjoo e tontura aos que chegam) arrefece um pouco. Desce-se, geralmente,
de táxi, num trajeto que pode levar de
30 minutos até duas horas, a depender
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do trânsito. Desde maio de 2014, há um
jeito mais cênico: a bordo de um teleférico, que chega à região central da cidade em meia hora. No Centro, os imóveis são um pouco mais bem-acabados,
há bonitas construções coloniais e um
certo vigor comercial. É lá também que
a cultura andina resiste de forma notável. Nas ruazinhas de paralelepípedo,
cruza-se com as folclóricas e adornadas cholas, senhoras de origem indígena, geralmente com cabelo trançado e
vestidas com coloridas saias – invariavelmente sete, uma por cima da outra.
O pequeno Centro está concentrado
ao longo da Avenida 16 de Julho, que,
logo depois da Universidad Mayor de
San Andrés, se transforma na Avenida
6 de Agosto. A região mais movimentada de La Paz, contudo, é na Praça São
Francisco, que leva esse nome devido à
igreja homônima – um dos mais belos
exemplos do barroco boliviano. No local funciona o Centro Cultural e Museu
São Francisco. Na Calle Sagarnaga,
concentram-se as principais agências
de turismo, em que é possível contratar passeios pelos arredores da cidade.
Ao longo das calles Melchor Jimenez
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e Linares, acontece a Feria de las Brujas,
lugar indicado para comprar suvenires como cerâmicas, roupas e folhas
de coca para fazer chá – um alento aos
que sofrem do mal de altitude. Chamam a atenção, pendurados, fetos de
lhama, usados em ritos e “brujarias”.
Quem busca produtos, digamos, diferenciados deve procurar a L.A.M., loja
especializada em roupas de lã de alpaca – tanto o preço quanto a qualidade
são bem altos. Também na Feria de las
Brujas fica o Museu da Coca, pequena
casa que conta a importância da folha
na cultura boliviana.
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4
1 Cholas na Praça Murillo, marco zero da cidade 2 Tiwanaku,
sítio arqueológico antiquíssimo, datado de 1500 a.C. 3 Alegria
nas ruas em cores folclóricas 4 Ônibus típicos (e também
coloridos) pelas ruas centrais
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PECHINCHE,
PECHINCHE
Pegar um táxi em
La Paz já é, por si só,
uma aventura: você
para o carro, anuncia
seu destino e torce
para que o motorista
aceite a corrida – ele
pode simplesmente
fechar a janela e sair
rodando. Se ele topar,
vai dizer o preço
– sim, não há taxímetro. Importante: qualquer que seja o valor,
não aceite de cara,
negocie – faz parte
da cultura local a
pechincha, seja no
táxi, seja na compra
de um artesanato.
A boa notícia é que
o que já é barato fica
ainda mais em conta:
La Paz é a capital
mais econômica
da América do Sul.
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A três quadras da Praça São Francisco fica a Plaza Murillo, marco zero
da cidade, onde estão o Palácio Quemado, sede do governo, o Congresso Nacional e a Catedral Metropolitana. Fica ali também o Museu Casa
Murillo, antiga casa do líder da independência boliviana – morto e enforcado na Plaza de Armas (atual Praça
Murillo) –, com notável acervo de móveis, pinturas e peças de prata que datam do período colonial.
Mas, para sair desse trecho infestado de turistas e sentir melhor o clima
de La Paz, vale caminhar até o peatonal
– calçada fechada para automóveis – localizado em frente à Universidade de
San Andrés. Ali o visitante poderá
entrar no restaurante Api Happy, na
Plaza del Estudiante, e provar um api
– bebida típica do Altiplano Boliviano
à base de milho roxo – acompanhado
de uma ou várias empanadas. Caso a
ideia seja se aventurar pela culinária,
o restaurante Café Ciudad, na mesma praça, é boa escolha, com menu de
pratos típicos, como o oleoso e delicioso pique macho, uma mistura de carne, salsicha, batata frita, ovo, tomate
e pimentão salteados na manteiga.

Mucho Gustu

Tudo muda na Zona Sur, onde vive
a elite local: os carros são melhores,
e as casas, assinadas por arquitetos. Lá
fica o Gustu, projeto do chef e restaurateur dinamarquês Claus Meyer, um
dos idealizadores do Noma, restaurante eleito quatro vezes como o melhor do mundo pela revista Restaurant.
Claus ainda trabalha no Noma ao lado
de René Redzepi, mas fez da Bolívia
sua segunda casa. Mas por que La Paz?
“Vim de férias pra cá e, ao ver crian-
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ças pobres nas ruas, minha filha, que
tinha 5 anos na época, perguntou por
que eles não tinham o mesmo que ela.
Decidi ajudar de alguma forma”, contou Meyer à VT. Iniciou-se, então, o
projeto Melting Pot Bolívia, um movimento gastronômico de valorização
da cultura, dos ingredientes e dos cozinheiros bolivianos.
Os chefs do Gustu, Kamilla Seidler
e Michelangelo Cestari, nos levaram
para conhecer um dos braços do projeto que qualifica quem trabalha com
comida de rua. Provamos as empanadas tucumanas de dona Sofia, feitas com massa mais leve e geralmente frita, na Avenida Montenegro, em
San Miguel, entre as calles 21 e 18.
Também comum em outras culturas andinas, o choripan aqui faz sucesso, sobretudo no Mercado Lanza,
onde dona Elvira ganhou fama servindo o sanduíche de linguiça com
molhos variados nos pães tipo sarnita e marraqueta. Mas não há nada
mais clássico da cultura de rua paceña
que o sanduíche de chola: entre as fatias de pão, uma fartura de carne de
pernil suíno com cebolas condimentadas em vinagre e pimenta, molho
ají amarelo, servido com porçãozinha
de chicharrón, espécie de torresmo.
O melhor lugar para provar o lanche
é na Plaza de las Cholas, na Zona Sur.
O Gustu é uma experiência gastronômica e tanto. A truta fresca levemente defumada é estupenda. As
carnes de alpaca e lhama são imperdíveis. A amarga raiz de cacto servida no
menu degustação dá um toque de exotismo. Seja à la carte, seja nos menus
de cinco ou sete etapas, a experiência
marca. A decoração do lugar é despojada, sem afetação. E um jantar com vinho varia entre R$ 190 e R$ 450.

Neve no verão

Em boa parte da cidade são onipresentes os grandes montes cobertos de neve da Cordilheira dos Andes. Uma das
montanhas é a Chacaltaya, um pico de
5 421 metros em que funcionava a estação de esqui mais alta do mundo e
que está a 30 quilômetros de La Paz.
O passeio até lá pode ser contratado
em uma das muitas agências localizadas ao longo da Calle Sagarnaga, custa cerca de R$ 35 e é vendido casado com uma visita ao Valle de la Luna
– local que recebeu esse nome devido à paisagem árida e às formações
rochosas curiosas. A subida de 400
metros até o primeiro cume é fácil,
leva cerca de meia hora e deve ser
feita a pé, mas é importante ir com
calma, pé ante pé, devido aos efeitos do ar rarefeito. Os que sobem ao
Chacaltaya querem, invariavelmente,
ver neve, mas nos últimos anos sua
quantidade vem diminuindo drasticamente no topo da montanha. Entretanto, por incrível que pareça, é durante o verão, quando há mais chuva
e a umidade é mais alta, que existe
maior possibilidade de nevar.
Pouco mais distante, a 72 quilômetros de La Paz, mais uma joia
b ol iv i a n a , e s t a c on s t r u íd a p elo
homem: Tiwanaku. O sítio arqueológico foi erguido e habitado pelo império de mesmo nome desde, calculase, 1500 a.C. O auge dessa civilização aconteceu entre 300 e 1000 d.C.,
sendo antecessora do poderoso Império Inca – muitos dos simbolismos incas têm suas raízes em Tiwanaku. A
visita pode ser livre (vans levam até
o local e, ali, dá para caminhar sozinho pelo sítio) ou, mais recomendável, com guias turísticos que fazem
o transporte a partir de La Paz.

Lago Titicaca

Copacabana fica a menos de quatro horas da capital do país. A cidade é pequena e, no Centro, ao longo da Avenida 6 de Agosto, estão localizadas as
principais hospedagens (cuidado: na alta temporada, entre dezembro e fevereiro, elas costumam lotar). Da mesma Avenida 6 de Agosto, no fim dela,
surge o mais famoso cartão-postal de
Copacabana, o Titicaca, o maior lago
navegável do mundo – são 8 300 quilômetros de extensão. O destino de todos ali é a Isla del Sol, cujo acesso é
feito pela porção norte, em que as trilhas reservam paisagens encantadoras
– a mais bela delas é a que passa pela Rocha Sagrada, que, de acordo com
as lendas locais, foi de onde Manco
Capac, rei de Cusco, e sua mulher,
Mama Ocllo, saíram para fundar a civilização inca, no século 11.
É comum o turista fazer um bate
e volta até a Isla del Sol, mas é altamente recomendado passar ao menos
uma noite na ilha, de preferência na
casa de moradores. Se tiver com tempo, dê um pulo no Museu Arqueológico de Challapampa, na parte norte, que reúne peças com significativo
valor arqueológico.
O lago é também habitat natural
das trutas que são servidas nas rústicas barraquinhas à beira do lago – vale provar todas as receitas possíveis.
A cidade também é palco de um curioso ritual aos domingos: os bolivianos
adornam seus carros (novos e antigos,
com um quê daquele charme sessentista que ocupa as ruas de Havana, em
Cuba) com arranjos e pétalas de flores
para serem abençoados pelo padre na
frente da Igreja de Nossa Senhora de
Copacabana, numa cerimônia conhecida como “bendición de movilidades”.

VIAGEM DISTANTE A
UM MUNDO DE SAL
Para quem está em La
Paz, a esticadaça até
o Salar de Uyuni
– maior deserto de
sal do mundo – leva
no mínimo 18 horas.
Lá, o roteiro tradicional de três dias
(a dica é contratar
os passeios com
as agências locais,
presencialmente) leva
ao cemitério de trens
que transportavam
metais preciosos
para o exterior, aos
gêiseres, que jorram
água fervente, às
lagunas, repletas de
flamingos (o ponto
alto é a Colorada,
com sua incrível
coloração vermelha)...
E, claro, aos 10 mil
quilômetros quadrados brancos de sal
bruto do deserto.
Dá pra dar uma
espiada também no
Deserto de Dalí, que
recebeu esse nome
porque a paisagem
teria influenciado
um quadro surrealista
do artista catalão.
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1 O charme do colonial restaurado na Calle Jean 2 Alta
gastronomia é no restaurante Gustu 3 Sanduba de chola
na Plaza de las Cholas 4 Feria de las Brujas, com seus
suvenires pra lá de exóticos 5 A Estrada da Morte, em Coroico
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A via historicamente conhecida como
Camino a los Yungas recebeu a mórbida alcunha de “Estrada da Morte”
nos anos 1990, quando o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
a apontou como a mais perigosa do
mundo. Na época, cerca de 300 pessoas morriam a cada ano em acidentes
de carro. Os seus 66 quilômetros ainda são um dos desafios mais radicais a
qualquer ciclista, mas os tempos mudaram: até 2007, ela era a única ligação entre a capital federal e a cidade
de Coroico, com tráfego nos dois sen-
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Estrada da Morte

tidos. Hoje, uma estrada novinha,
asfaltada, é a principal rota que sobe
o precipício em direção a La Paz.
O fundamental nesse passeio é contratar uma agência (entre R$ 100 e R$ 250,
a depender da bike). Nem pensar em
fazer o trajeto sozinho. Com estrutura, guias, bicicleta de boa qualidade e
equipamentos de segurança, os aventureiros sobem até La Cumbre, a uma altitude de 4 700 metros, para iniciar a
descida, que, nos primeiros 31 quilômetros, é em estrada pavimentada – aqui
os perigos são a alta velocidade (chegase a mais de 50 km/h) e a presença
constante de caminhões. Muitos motoristas descem o sinuoso caminho mais
devagar que as bicicletas e, em alguns
trechos, é preciso ultrapassá-los. É pura emoção: a adrenalina sobe a mil,
o zumbido do vento assobia forte nos
ouvidos e o vento gélido deixa o rosto e os dedos dormentes. Depois de
um início tenso com os caminhões, dá
pra relaxar e curtir o visual: a estrada
desce ziguezagueando por lindas montanhas nevadas.
Lá pelas tantas, a descida fica mais
íngreme e o asfalto dá lugar à pista

5

de terra estreita – em certos trechos,
a largura é de 3 metros. De um lado,
paredões; do outro, pirambeiras que
podem chegar a 600 metros. Se antes a paisagem era montanhosa e com
picos nevados, nesse trecho é selva.
O downhill tem de ser feito à esquerda, quase colado aos paredões, porque
não é raro topar com algum carro subindo no sentido contrário, às vezes
a mil. Entra aqui a destreza de manter a bike na estrada entre o carro e o
abismo. Mas esse nem é o maior motivo de acidentes: segundo um dos guias
do nosso grupo, o principal risco é o
ciclista se deslumbrar com o visual e
perder a atenção na estrada.
Quanto mais se desce, mais a temperatura sobe. Se, nos primeiros quilômetros do trajeto, os vários casacos nunca são suficientes para aplacar
o frio, o caminho abaixo vai obrigando a tirar, uma por uma, as camadas
de roupa. De cima a baixo, no total,
a descida é de 35 quilômetros, e o tour
encerra-se em Coroico – vivos, e agraciados com uma bela cerveja gelada do
boteco providencialmente localizado
no fim da trilha.
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AMÉRICA LATINA

FICAR

O novo Hotel B (hotelb.pe;
diárias desde US$ 360), no
meio da boemia de Barranco, é o melhor hotelbutique da cidade. Em
Miraflores, o Vila Santa
Hotel (hotelvilasanta.com;
diárias desde US$ 68) é
um três-estrelas com wifi grátis. San Isidro tem o
confortável Atton San Isidro (atton.com) tem diárias
desde US$ 129.

COMER

colombianas do país, enquanto a Huaca Pucllana
(huacapucllanamiraflores.
pe) é um sítio arqueológico no meio de Miraflores.
O Museu Bodega y Quadra (Jirón Ancash, 213) remonta à época colonial
da cidade e o Museo del
Convento de San Francisco (museocatacumbas.
com) tem tour com milhares de ossos expostos em
suas catacumbas. Em se1
tembro, a Mistura (mistura.
pe), maior feira de gastronomia da América Latina,
atrai milhares de turistas. rede inteira de c ada
suíte, dando vista para
os Andes. O Casa GranAGITAR
O Picas (picas.com.pe), de Hotels (casa-gran
embaixo da Ponte do de.com.bo; diárias desSuspiro, é um espaço com de US$ 230) tem 36 quarmúsica alta e muita pa- tos upscale na Zona Sur,
quera. Já o Ayahuasca onde ficam os bairros re(ayahuascarestobar.com) sidenciais mais moderé um bar com boa músi- nos. Em conta, o albergue
ca em um lindo casarão Wild Rover Hostel (wild
do século passado. Para roverhostels.com) tem diáquem curte rock e bandas rias desde US$ 7.
ao vivo, a Rua Sanchez
Carrion é lotada de bar- COMER
zinhos, entre eles o La Para provar da comida loNoche (lanoche.com.pe). cal, opte pelo Café Ciudad
(Plaza del Estudiante,
1901), que tem o pique
COMPRAR
Com produtos orgânicos macho, de carne picada e
e regionais, o Ajies Pirú apimentada. Os pastéis do
(ajiespiru.com) tem vina- Api Happy (Plaza del Estugrete de sauco balsâmico diante) são uma boa pae geléia de aji amarillo. A ra pegar e levar. Refeições
Kuna (kuna.com.pe) ven- incrementadas são no
de o que há de mais lu- Restaurant Gustu (restau
rantgustu.com), com mexuoso em alpaca.
nu degustação por US$ 52.

O roteiro, ótimo, inclui o
La Mar (lamarcebiche
ria.com), o Sibaris (siba
risperu.com), o Canta Rana
(Passaje Genova, 101), o El
Mercado e o Rafael (rafa
elosterling.pe), o Pescados
Capitales (pescadoscapi
tales.com), o Sonia (restau
rantsonia.com), o Central
(centralrestaurante.com.
pe), o Astrid y Gastón (astri
dygaston.com), o La Picantería (picanteriasdelperu.
com) e o Osso (osso.pe).
Os sanduíches da La Lucha
(lalucha.com.pe), lanchonete famosa pelos
temperos e molhos tipicamente peruanos, também valem ser conferidos. O tradicional Cordano (restaurantecordano.
com) tem o butifarra88, BOLÍVIA >591
um sanduíche de jamón, La Paz >2, 12, 811
cebola roxa e salsa.
FICAR
No confortável Stannum
Boutique Hotel (stannum
PASSEAR
O Museo Larco (museo hotels.com; diárias deslarco.org) tem o maior pa- de US$ 115), as janetrimônio de peças pré- las ocupam uma pa-
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PASSEAR
Com a Turismo Bolívia
Peru (turismoboliviaperu.
com), dá para fazer os passeios até o Lago Titicaca,
o sítio arqueológico de
Tiwanako e o pico andino

4

2

©1

de Chacaltaya. Especialistas na Estrada da Morte de
Coroico, a Gravity (gravi
tybolivia.com) e a Madness
(madness-boolivia.com)
têm saídas para esse passeio todos os dias.

Não dá para passar pela cidade sem comer uma parrilla no Mercado del Puerto (Piedras, 237). Fora dali,
boas pedidas são as do 62
Bar (Miguel Barreiro, 3301).
Para um chivito, passe na
chiviteria Marcos (Luis de
COMPRAR
As lojinhas de suvenir da la Torre, 895).
Feria de las Brujas são
uma boa para comprar lãs PASSEAR
de alpaca. Na L.A.M. (Cal- No recém-reformado
le Sagarnaga, 295), as rou- Teatro Solís (teatrosolis.
pas são mais exclusivas.
org.uy), há visitas guiadas
em espanhol a partir de
US$ 20. Reaberto há pouURUGUAI >598
co, o Mercado Agrícola de
Montevidéu >2
Montevideo (mam.com.
FICAR
De frente para o Rio da uy) tem degustação de
Prata, o Sofitel Montevi- queijos, carnes, mariscos
deo (sofitel.com, diárias e cervejas artesanais.
desde US$ 275), prédiosímbolo do glamour dos AGITAR
anos 1920, conta com cas- Na Ciudad Vieja, o Bar
sino e spa. Já na Ciudad Fun Fun (Ciudadela, 1229)
Vieja, o melhor é ficar no é para dançar tango e ritHotel Plaza Fuerte (capi mos latinos, enquanto o
talhoteles.com; diárias minúsculo La Ronda (Ciudesde US$ 75), patrimônio dadela, 1182) se destaca
histórico de Montevidéu. pelo rock.
Na mesma zona da cidade, está o animado hostel COMPRAR
El Viajero Downtown (el Há uma infinidade de lojas
viajerodowntown.com; na 18 de Julio dedicadas
diárias por US$ 16).
a vender couro.

©2

COLÔMBIA >57
Bogotá >1

COMER

FICAR

O recém-aberto W Bogotá
(starwoodhotels.com; diárias a partir de US$ 272)
tem 168 luxuosos quartos. Se a pedida é localização, o GHL Hotel Hamilton (ghlhoteles.com;
diárias desde US$ 92) fica
na Zona T/Rosa. Se a ideia
é ser descolado, o lugar é
o Click Clack (clickclackho
tel.com; desde US$ 116).

COMER

FOTOS: ©1 DIVULGAÇÃO, ©2 HUGH SITTON/CORBIS, ©3 REPRODUÇÃO

PERU >51
Lima >1

©3

No Leo Cocina y Cava (le
ococinaycava.com), a chef
Leonor Espinosa serve sua
famosa criação: o atum
selado com formigas. O
Criterion (criterion.com.
co), comandado pelos hermanos Raush, tem menu
degustação por US$ 89.
Na Casa Vieja (casavieja.
com.co), é servida a típica
sopa de batata com abacate, o aijaco com pollo.

PASSEAR
A Bogota Graffiti (bogota
graffiti.com) tem tour pela
área dos grafites, desde
US$ 10. O Museo del Oro

3

(banrepcultural.org) guarda mais de 30 mil peças
da era pré-colombiana;
enquanto o Museu Botero
(banrepcultural.org) tem
vasto acervo do artista nacional. Ao norte de Bogotá, o mercado de pulgas de
Usaquén vende artesanato
local aos domingos. Afastadas ficam a Catedral de
Sal (catedraldesal.gov.co),
santuário católico construído no interior de minas
de sal, e a graciosa Villa de
Leyva, com resquícios da
arquitetura colonial.

AGITAR
Na badalada Zona T/Rosa,
o El Coq (Calle 84BIS, 14)
é agitado da happy hour às
3 da madruga.

COMO CHEGAR
A Avianca (avianca.com)
voa, sem escala, até Lima
desde US$ 461, e até Bogotá, desde US$ 300. Com
parada em Lima, a viagem
até La Paz sai a partir de
US$ 459. Pela Tame (tame.
com.ec), também se chega, sem escalas, a Lima, a
partir de US$ 449. A TAM
(tam.com.br) tem voos di-

©3

1 Hotel B, em Lima
2 Navegação a rigor
no Titicaca, na Bolívia
3 Sanduíche chivito,
em Montevidéu 4 Museu
Botero, em Bogotá

PREPARA!
1 QUANDO IR
Ir a Lima é recomendável durante o ano
todo, em especial no
verão, quando o tempo é sempre aberto.
Em Bogotá, o ideal é
ir de dezembro a março e de julho a agosto, durante as estações secas. La Paz é
mais bacana de visitar nos fins de janeiro e de agosto, após as
épocas de chuva. Já
Montevidéu tem clima
agradável na primave-

retos até Lima, a partir de
US$ 487, Bogotá, desde
US$ 355, e Montevidéu,
desde US$ 280. Já a Gol
(voegol.com.br) voa até a
capital do Uruguai, sem
escala, desde US$ 296.

QUEM LEVA
A Viagens Master (viagens
master.com.br) tem roteiro
curtinho em Lima, de três
noites, no Four Points by

ra e no outono, com
verão quente e úmido
e inverno gelado.

1 COMUNICAÇÃO

No Peru, a moeda oficial é o novo sol (ou
R$ 0,92), enquanto que,
na Bolívia, é o boliviano (R$ 0,40). No Uruguai, o cifrão é o do peso uruguaio (R$ 0,12), e,
na Colômbia, o do peso
colombiano (R$ 0,01).

Ligação direta a cobrar
do Peru: 0800-50190.
Ligação direta a cobrar da Bolívia: 800100055. Ligação direta a cobrar do Uruguai:
000-455. Ligação direta a cobrar da Colômbia: 0180-09550010.
1 FUSOS Peru e Colômbia: -2h. Bolívia:
-1h. Uruguai: não há.

1 LÍNGUA

1 DOCUMENTOS

O espanhol é o idioma
oficial dos quatro países. Portunhol serve.

Brasileiros não precisam de visto para 90
dias de permanência.

1 DINHEIRO

Sheraton Miraflores (star
woodhotels.com), desde
US$ 1 167, com tour gastronômico e jantar com
show folclórico. Em La
Paz, as três noites no Hotel Presidente (hotelpresi
dente-bo.com) vêm com
passeio ao Lago Titicaca,
desde US$ 1 803. A Decolar (decolar.com) vai a
Bogotá em três noites em
hotel econômico, desde

R$ 990, e a Montevidéu,
em três noites duas-estrelas, desde R$ 890. Com a
ADV (advturismo.tur.br),
são quatro noites em Bogotá, em hotel econômico, por R$ 3 602, enquanto
a Landscape (landscape.
com.br) tem três noites
em Lima, com quatro degustações e estadia no
Hotel Sol de Oro (soldeo
rohotel.pe), por US$ 1 524.
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