Destinos Românticos
De Bora Bora à savana africana, destinos inspiram casais apaixonados
Existem destinos que parecem ter sido planejados para viagens a dois. Clima tranquilo e romântico, cenários
deslumbrantes e bares e restaurantes pra lá de charmosos. Seja nas águas irreais de Bora Bora, na Polinésia Francesa,
ou no meio da savana africana, mesas com velas estão sempre postas para um inesquecível jantar a dois. Do outro lado
do mundo Na imensidão do Pacífico, Bora Bora, junto de outras 117 ilhas, se espalha por águas tão azuis, que parecem
artificiais. Com cores absurdas, a ilha rodeada de motus se destaca na Polinésia Francesa com um clima
indiscutivelmente romântico.
O Taiti, mais famosa das ilhas, tem paisagens de embasbacar, mas Bora Bora é inacreditável. Foi neste conjunto de ilhas
de origem vulcânica que pela primeira vez construíram os inigualáveis bangalôs sobre o mar.

Ilha da Polinésia Francesa foi a precursora dos bangalôs no mar
Foto: Courtesy of Tahiti-Tourisme

Bangalôs são ideais para casais em lua-de-mel
Foto: Courtesy of Tahiti-Tourisme

Ilha-altar
A paradisíaca ilha Maurício - parte do arquipélago Mascarenhas, a leste de Madagascar - ciente de sua vocação
romântica, resolveu ser mais que um destino de lua-de-mel e oferece aos viajantes até a cerimônia que vem antes dela.
O escritor Mark Twain disse que o céu fora feito depois da ilha Maurício e, por isso, aquele não passaria de uma cópia
dessa região a leste de Madagascar. Exagero ou não, o fato é que a primeira impressão que se tem do lugar é que ele,
de fato, não pertence a este mundo.

No meio do oceano Índico, Maurício é parte das ilhas Mascarenhas e formado por São Brandão, Rodrigues e Agalega
Foto: Robin Mack | MTPA

As temperaturas da costa variam entre 22°C e 34ºC: bom para pegar praia o ano inteiro
Foto: Robin Mack | MTPA
Ares caribenhos
Sint Maarten e Saint Martin podem ter nomes parecidos, mas são locais diferentes. Dividida entre a França e a Holanda,
a pequena ilha do Caribe é politicamente separada, mas a sensação é de estar em um só lugar.
O local é perfeito para casais. Os apaixonados podem aproveitar o clima romântico do lugar, com praias de tirar o fôlego
e restaurantes pra lá de simpáticos.

Cupecoy tem cores típicas do Caribe
Foto: Maarten Tourist Bureau

Saint Martin fica na parte norte da ilha
Foto: Claude Cavalera
Genuinamente romântica
O clima é de romantismo e os casais caminham felizes. As suspirantes ruelas de Verona, na Itália, não guardam somente
suntuosos monumentos do período medieval e renascentista. Até a imortal Juliet Capuleti parece surgir de sua varanda
arremessando palavras de amor a Romeo Montecchi.
Entre deliciosos pratos de pasta, pães, queijos e vinhos, a cidade convida a um passeio a pé. À noite vasculhe as ruelas.
Mesas com velas perfeitas para os apaixonados não faltam.

Disputada, varanda de Julieta resume romantismo de Verona
Foto: Marcin Pawelec

Monumentos remontam a diversas épocas da história
Foto: Divulgação
Exotismo africano
O Quênia é uma opção para quem não quer uma viagem romântica tradicional. Esqueça Paris, na França, e Veneza, na
Itália. Os hotéis no meio da selvagem trazem um exotismo às tradicionais luas-de-mel e viagens a dois.
Com requinte e pratos pra lá de saborosos, é possível ainda percorrer reservas onde animais como elefantes, leões e
zebras são facilmente vistos.

Não é só o hotel que impressiona: as paisagens do Quênia deixam facilmente qualquer um de queixo caído
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Para quem gosta de ambientes rústicos mas com luxo, o Larsens Camp é destino certo
Foto: Divulgação
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