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Um dos terraços ensolarados do Hotel Strato tem paisagem com vista para os Alpes, perfeito para o completo relax, também possível no bar e restaurante: tudo idealizado com muito bom gosto, em cada detalhe

Courchevel, inverno com neve
e cheio de charme na França
Montanhas da elegante estação de esqui estão repletas de atividades para todas as idades
GARDA GURGEL
DE PARIS

Courchevel, como estação de
esqui, foi elaborada em 1946 e
hoje em dia é a mais vasta e
completa dos domínios esquiáveis. Para quem pode e gosta,
nada melhor do que férias nes-

ta elegante e sofisticada estação francesa, situada na região
Rhone-Alpes, em plena Savoia, onde é possível esquiar de
dezembro a abril.
Em Courchevel, cada dia é
uma festa, com atrações das
mais variadas: esqui noturno

(toda quarta-feira, até 20 horas) ou forfait pedestre em telecabines para, sem esforço, admirar as altas montanhas.
Para relaxar e ter momentos
detox, a grande novidade é o
recente Acquamotion, um centro esportivo inovador instala-
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Embarque Santos ou Rio de Janeiro | Visitando Ilhéus, Salvador, Maceió, Recife,
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Desembarque Barcelona ou Savona
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BEBIDAS****
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10x R$ 200*

NOVIDADE: insira créditos*** para gastos a bordo e parcele em REAIS junto com seu cruzeiro!
Preços sem juros, sem entrada, em REAIS, aproveite! | PARTE AÉREA***** Consulte nossas tarifas acordo.
Antecipe sua reserva e garanta vantagens exclusivas. Consulte seu agente de viagens ou www.costacruzeiros.com.br
TARIFA ECONOMIZE AGORA* válida apenas para saída especificada acima (limite de 30 cabines), promoção não cumulativa a outras, nem mesmo ao CostaClub. Importante: Não permite
escolha de turno de refeição e de número de cabine. A mesma será definida e informada a partir de 30 dias antes do embarque. Não acumula pontos no CostaClub. CONSULTE CONTRATO
ESPECÍFICO EM NOSSO SITE. | MARÍTIMO: **descontos, promoções e vantagens devem ser solicitados exclusivamente no ato da reserva e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso
e à disponibilidade. Descontos de R$ 160 a R$ 2.300 válidos até 31/01/2016. | Oferta válida para Cabines Internas Garantidas ao preço de R$ 1.999,00 (Marítimo) por pessoa | Não estão
incluídos nos preços aqui publicados os impostos incidentes sobre o cruzeiro, tarifas portuárias e de serviço, seguro de assistência ao viajante e trecho aéreo. | Consulte disponibilidade em outras
categorias e saídas. | ***Créditos de bordo não poderão ser utilizados para pagamentos de excursões, tarifas de serviço e gastos no cassino. O mesmo não é reembolsável ao final do cruzeiro, caso
não seja utilizado. | ****Costa Inclusive: pacote de bebidas no almoço e jantar | *****AÉREO: Consulte nossas tarifas-acordo aéreas: aereo@br.costa.it | FORMA DE PAGAMENTO: todos os preços
são em REAIS, por pessoa, para pagamento SEM ENTRADA no CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 10x SEM JUROS. | RESERVAS: Consulte seu agente de viagens ou acesse www.costacruzeiros.com.br

do em prédio de arquitetura
excepcional, agrupando múltiplas atividades aquáticas, algumas delas de emoções fortes
como o surf indoor, muro de
escalada, entre outros.
À parte, um espaço anti-estresse, que garante um especial
relaxamento e, naturalmente,
restaurante e bar.
Outro must de Courchevel
(atenção para as calorias a
mais) é a gastronomia, com
uma variedade de restaurantes
como o Chenus, localizado a
2.250 metros ou o Le 1947, um
duas estrelas do guia Michelin,
do chef Yannick Alleno. Em
versão mais simples, aprimorar os conhecimentos com os
vinhos de Savoia, acompanhado do queijo Beaufort, da
região…
Courchevel está a 400 quilômetros de Paris – quatro horas
de trem TGV (www.tgv.voya
ges-sncf.com) ou 149 quilômetros de Geneve, O trajeto final
em trem é Moutiers-Tarantaise. De lá, utilizar ônibus ou táxi
(em torno de € 68) para chegar
à estação de esqui.
Para os iniciantes deste esporte de inverno, o melhor é
investir em cursos particulares (uma média de € 135 por
meio período em grupos de no
máximo seis pessoas), com
monitores que adaptam o programa em função de meteorologia, pistas etc.
Com relação à hospedagem,
as opções são múltiplas: bed&
breaksfast (cama e café), apartamentos mobiliados,chalés luxuosos e um serviço hoteleiro
de 45 hotéis de duas a cinco

Nas suítes ou nos chalés, o luxo discreto e contemporâneo dá o tom
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estrelas.Um desses cinco-estrelas é o Hotel Strato (www.ho
telstrato.com), um estabelecimento familiar, projetado em
1965, na encosta da montanha
e aos pés da pista Cospillot.
Considerado um dos melhores
da estação e a cinco minutos do
centro da animado Croisette.

Um decor chique e contemporâneo para o hotel de 23 suítes com vista para as montanhas, e que possui também
quartos standard e luxo .
Vários ambientes de salões com lareiras e poltronas
coloridas, decorados com
pinturas e esculturas do século 16 e outras pinturas mais
contemporâneas.
Entre as comodidades do
hotel (e que todo mundo aprecia), o enorme spa luminoso
(vista para montanha) de
800 metros com piscina, jacuzzi, banho turco, sauna e a
possibilidade de professor de
yoga e tratamentos especiais
para corpo e rosto, realizados
por profissionais da marca de
produtos Sothys.
O restaurante do hotel é
ultragourmet, sob o comando
do chef Jean André e sua equipe, que possibilitam um menu gastronômico (almoço e
jantar) onde o must são os
pratos de peixes (turbot,crabe do Alaska, lagosta, nozes
de saint-jacques etc.) e sobremesas como montblanc à base de nozes e clementina e
deliciosas tortas de frutas…

