
Felisbela Lopes,  
quando o trabalho compensa
António Fagundes,  
o eterno galã em palco
Samoa, um dia, dois réveillons
O maravilhoso mundo  
Louis Vuitton

O maior coleccionador  
de Presépios
Vítor Gamito,  

um lutador sobre duas rodas
Pela lente de Bryan Adams

Sarah Jessica Parker Shoes,  
um conto de fadas de salto alto

N.º 26 | Novembro/Dezembro 2014 |  



78  79Cidade 21 Cidade 21

O Amazonas em 
versão 5 estrelas 
Há viagens que têm de ser feitas. Percorrer o caudal feérico do 
Amazonas é uma delas. O doce bailar do Aria Amazon convida a 
usufruir de uma das paisagens mais deslumbrantes do mundo 
com acesso a conforto e luxo totais. Este navio-hotel de 5 estrelas 
transporta-o rumo à efervescência natural do Amazonas peruano 
para viver a experiência da sua vida a 100 por cento. 
Texto: Mariana Teixeira Santos | Fotografia gentilmente cedidas por: Aqua Expeditions
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efervescência da selva. Com capacidade para acomodar 

32 visitantes, em 16 suites de design atractivo, e  

24 membros da tripulação, o barco conta ainda com 

paramédico a bordo e com guias de língua inglesa.  

O requinte e o bom gosto estão à vista numa decoração 

que elege as fibras naturais como fonte de inspiração. 

Os tons neutros dominam os interiores desta 

embarcação, afinal de contas o destaque está mesmo 

nas cores luxuriantes que pululam o exterior. 

O pátio do Aria Amazon garante-lhe uma experiência 

única. Espraie-se confortavelmente numa das 

convidativas espreguiçadeiras almofadadas que incitam 

à preguiça. Os dias aqui são para ser sorvidos em ritmo 

lento. O cais exterior é complementado pelo lounge 

interior. Flores naturais da Amazónia e artefactos únicos 

enriquecem a decoração, onde se destacam voluptuosos 

sofás em tons creme. 

O Aria Amazon dispõe ainda de instalações para 

exercício físico, dominadas por enormes paredes de 

vidro que o transportam para o interno da selva tropical. 

O Aria Amazon é um veículo de prazer e, como tal, 

Mas hoje, na companhia do Aria Amazon, os imprevistos 

da corrente e os perigos da selva amazónica ficam 

reservados para os livros de aventuras. A bordo desta 

luxuosa embarcação, as suas únicas preocupações 

serão deleitar-se com o hipnotizante pôr-do-sol destas 

paragens e com a abundante exuberância natural. 

Aria Amazon, requinte em versão flutuante 

Construído sob a liderança do arquitecto peruano Jordi 

Puig, o Aria Amazon assume-se como um hotel de  

5 estrelas flutuante, que permite usufruir das belezas 

naturais do Amazonas peruano sem que tenha de 

comprometer o seu conforto e segurança. Tudo aqui é 

pensado em função do bem-estar dos hóspedes e da sua 

experiência de viagem.  

O espaço alonga-se no interior deste barco-hotel, onde 

o requinte e o bom gosto estão presentes nos mais 

pequenos detalhes. Com áreas generosas para refeições 

e descontração, o barco inclui ainda um jacuzzi ao  

ar-livre para usufruir, com todo o conforto e 

glamour, das vistas delirantes que mesclam o rio e a 

O segundo rio mais extenso do mundo percorre a 

América do Sul e banha, com o vigor indomável das 

suas águas, o Brasil, o Peru, a Colômbia, a Venezuela, 

o Equador e a Bolívia. Com partida de Iquitos, no Peru, 

o Aria Amazon leva os seus hóspedes a conhecer de 

perto a fascinante vida selvagem da reserva natural de 

Pacaya-Samiria, habitat natural das aves mais exóticas e 

dos encantadores golfinhos cor-de-rosa. 

A flora faustosa que adorna as margens do Amazonas 

peruano, a população índia que vive em plena harmonia 

com o rio e a natureza e a fauna misteriosa que se 

insinua na floresta tropical densa conquistaram os 

exploradores e colonos europeus. “Mar doce”, foi assim 

que o espanhol Vicente Pinzón, o primeiro europeu que 

terá percorrido estas águas, chamou ao rio Amazonas. 

Depois dele, gerações de aventureiros lançaram-se no 

encalço deste surpreendente novo mundo. E o fascínio 

resiste até hoje. Mas o Amazonas, tal como as deusas 

da mitologia grega, é um rio com espírito guerreiro. 

A sua corrente não cessa, o seu leito é impiedoso e 

inesperado.  
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não poderia deixar de o arrebatar com o deleite do 

bom gosto à mesa. O chef Pedro Miguel Schiaffino 

propõe-lhe um festim para o palato, com gastronomia 

de inspiração amazónica. Soufflé de corações de 

palma, escalopes com amêndoas selvagens e umari 

ou gnocchi de banana e yucca são apenas alguns 

dos pratos de autor que prometem surpreendê-lo de 

imediato. Muitos dos ingredientes usados crescem 

apenas na floresta amazónica e são, por isso, uma 

parte importante desta experiência a bordo do Aria 

Amazon. Na sala de jantar, os cheiros e os sabores 

ousados unem-se ao deslumbramento da decoração, 

onde se contam inúmeros exemplos da mais refinada 

arte contemporânea peruana, das finas porcelanas e 

de cristais de puro deslumbre. A estética impecável e 

a gastronomia insuperável são ainda complementadas 

por um staff profissional, que oferece um serviço a 

bordo altamente personalizado e atento a todas as 

necessidades dos hóspedes. 

A experiência no Aria Amazon contempla ainda 

expedições à selva peruana, em especial à reserva 

natural de Pacaya-Samiria, onde os hóspedes 

conhecem, de perto, a vida selvagem deste território 

único no mundo e onde se encontram alguns dos 

animais e plantas mais assombrosos de todo o 

planeta. As lanchas do Aria Amazon transportam até 

oito passageiros em excursões de dois a três dias 

rumo ao Amazonas profundo, na busca de piranhas 

e do olhar circunspecto dos jacarés nestas águas 

enigmáticas. À superfície avistam-se tartarugas, 

faisões e macacos titi. 

Experiências de vida em cruzeiros de luxo

Herdeiro do navio-irmão Aqua Amazon, o Aria Amazon 

dá um novo significado à vida sobre a água. 

Criada em 2007, a Aqua Expeditions é hoje líder no 

mercado de cruzeiros de luxo nos mais famosos rios 

do mundo. Idealizada por Francesco Galli Zugaro, 

a Aqua Expeditions iniciou o seu percurso com o 

lançamento do Aqua Amazon em 2008. O sucesso do 

percurso no Amazonas peruano levou ao lançamento 

do Aria Amazon em 2011. Em 2014, a Aqua Expeditions 

inicia uma nova aventura na Ásia, com o navio-hotel 

Aqua Mekong a percorrer o leito do histórico rio 

Mekong, entre o Camboja e o Vietname. 


