




poucos lugares no mundo 

são tão exuberantes quanto 

a Ilha de Capri, na Itáli a. Si

tuada no golfo de Nápoles, 

guarda paisagens intocadas e um 

roteiro de luxo imperdível. Seus 13 

mil habitantes recebem com esme

ro e dedicação os mais de 2 mi

lhões de visitantes que visam des

cansar, anualmente, nos hotéis de 

alto requinte, apreciando a beleza 

do Mediterrâneo. 

Com seis quilômetros de ex

tensão e dois de largura, a Ilha de 

Capri conta apenas com duas ci

dades: Capri e Anacapri. Nelas, 

lojas descoladas, restaurantes ba

dalados, ateliers movimentados e 

muito glamour. Carros particula

res são expressamente proibidos. 

Apenas ônibus e táxis podem cir

cular, privilegiando assim a natu

reza e os passeios românticos. Já 

a movimentação marítima é cons

tante. São iates, lanchas e transa

tlânticos que atracam a todo o ins

tante no Mariila Grande, principal 

porto da ilha. 
Em um passeio de barco é pos

sível conhecer todo o litoral e as 

praias exclusivas. Das embarca

ções avista-se um conjunto de ro

chedos suspensos no mar, que des

ponta para o horizonte e toma for

mas imponentes. Devido à com

posição calcária, diversas grutas 

se transformam em atração turísti

ca, como a Grotta dei Sove Mari

no, que retém belezas naturais en

contradas apenas na Ilha de Capri. 

Apesar da tonalidade monocromá

tica das pedras, o colorido das ca

sas situadas nas encostas propicia 

uma visão inusitada e harmônica, 

capaz de conquistar qualquer tu

rista. O principal relevo da peque-

Paraíso: cores compõem cenário exuberante 
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Mais de 1 milhão 
de turistas visitam 
anualmente a Ilha 
de Capri e apreciam 
suas belezas naturais 

IL Riccio. restaurante e beach club com vista esplendorosa 
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Banheiro do hotel: um luxo com mármore travertino preto, linhas retas e hidromassagem com vista para o Mediterrâneo 

As 11 suítes no 
Capri Palace são 
temáticas e cultuam 
mestres da pintura 
e musas. como a 
atriz americana 
Gwyneth Paltrow 

134 - LIDE 

na ilha é o Monte Solaro. É por e le 

que se espalham as mansões e ho

téis de luxo, tudo em meio à ve

getação costeira. A Piazza Umber

to I, famosa praça requerida pelos 

casais e com cafés e bares ao seu 

redor, fica em um dos pontos mais 

altos do monte. 

Pelas rue las de Anacapri e Ca

pri, suaves aromas de perfumes 

percorrem os corredores até che

gar às residências, proven ientes 

de duas fábricas construídas há 

mais de 600 anos . São utilizadas 

flores típicas da região e folhas do 

limoeiro e da laranjeira para cr iar 

as cítricas essências. 

A Ilha de Capri consolida-se por 

ter uma gama de hotéis de luxo. No 

entanto, é no Capri Palace Hotel & 

Spa que se encontram as melhores 

acomodações e as vistas mais con

corridas. Situado em Anacapri, é um 

hotel-boutique pertencente ao The 

Leading Hotels of the World e am

bientado em uma encosta que tor

na a hospedagem ainda mais emble

mática, a começar pela decoração e 

arquitetura. Os ambientes possuem 

traços modernos e composições que 

promovem o cu lto às artes. Outros, 

porém, são mais claros, em tons de 

areia e terracota, e com proposta 

para homenagear a herança grega. 

As 90 acomodações têm seus es

paços realçados com obras de arte 

contemporâneas, banheiros edifica

dos em mármore travertino branco 

ou preto e terraços, seja com frente 

para o mar ou para o jard im do ho-
./ 

tel. Dessas, 11 suítes se destacam. 

Temáticas (Art Suites, Sta r Su ites e 

O lympic Suites), evocam gra ndes 

mestres da pintura e musas antigas e 

atuais, como a atriz ameri cana Gwy

neth Paltrow, que combi na e legân

cia, modernidade e luxo, abusando 

do mármore preto e mobili ário art 

déco, a lém de oferece uma hidro

massagem com teto solar. 

O proprietári o e diretor geral do 

Capri Pa lace Hotel, o simpático To

nino Cacace, é impecável na aten

ção com os deta lhes e com a quali

dade dos serviços no hote l. 

Referência em gastronomia, o res

taurante L'Olivo, indicado no Guia 

Michelin, é comandado pe lo chef 

Andrea Migliaccio, que propõe cria

tividade, e laborando combinações 

contemporâneas em ci ma de recei

tas ita lianas trad icionais. O chef tam

bém é respo nsáve l pelo cardápio 

mais informal do Mosaic, bar pró

xi mo da pisci na e com vista para o 

Mediterrâneo. Ambos os restauran

tes têm como somme li er Angelo Di 

Costanzo, responsável pela harmo

nização de todos os pratos ofereci

dos nos menus, com um dos 10 mil 

rótulos que compõem a adega. Um 

brinde ao excl usivo. • 

Capri Palace Hotel & Spa 

www.capripalace.com 

www.lhw.com 

Referência: areia e terracota em acomodações em homenagem à cu ltura grega 

Todas as acomodações 
do Capri Palace 
possuem terraços com 
vista para o mar ou 
para o aconchegante 
jardim do hotel 
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