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‘acreditamos que uma viagem
bem feita, além de ser sempre
inspiradora e divertida,
une pessoas e muda vidas
para sempre’ danilo fiorani,
fundador da owt

Quem
Fundada pelo viajante e
especialista Danilo Fiorani em
2003, a OWT cria viagens
que promovem a cultura e
os costumes dos destinos
elegidos a dedo, aliando-os
ao estilo e aos interesses
do viajante contemporâneo.
Com dez anos de mercado,
participa das mais importantes feiras do turismo mundial,
como a ILTM em Cannes e
a Pure Life Experiences em
Marrakech, e atende cada
vez mais viajantes em busca

de novas ideias e formatos
para as suas viagens.
Especialidade
Desenhar viagens especiais
sob medida para pessoas
que buscam experiências
únicas e intensas.
Viajar hoje é…
Ter a oportunidade de
experimentar novos lugares,
interagir com diferentes
culturas e compartilhar
experiências para
uma vida toda.

Experiência inesquecível
Admirar o pôr do sol em
Angkor Wat no Camboja,
pedalar pelos vilarejos
vietnamitas nos arredores de
Hoi An e navegar pelas águas
de Halong Bay no Vietnã.

Suspiro dos deuses
Em destaque, pôr do sol em
Angkor Wat, complexo de
templos declarado patrimônio
da humanidade pela
Unesco, no Camboja.

experimentar a ásia em sua forma
mais amigável, vibrante e intensa.
esta é uma oportunidade de imersão
na cultura e paisagens naturais do
camboja, vietnã e laos

57

58 publieditorial

owt boutique travel

Camboja
Siem Reap no Camboja é o ponto de partida,
uma antiga vila ribeirinha próxima ao lendário
complexo de templos de Angkor Wat, considerados por muitos o ponto máximo do estilo
da arquitetura Khmer. Declarada Patrimônio
da Humanidade, a área é cercada por mais de
mil templos históricos e pedalar por entre eles
para ao final do dia admirar o pôr do sol é um
passeio imbatível.

Debruçada no coração do Delta do Rio
Vermelho, a capital vietnamita, Hanoi, mistura
o charme do velho mundo com o dinamismo
de uma cidade asiática em ascensão. Seu
legado como ex-território francês ainda é
evidente a partir de algumas características:
seus lagos, parques, arquitetura colonial
e arborizadas avenidas largas que ainda
marcam a presente paisagem urbana.
Pernoitar num charmoso barco e navegar pela
cênica Halong Bay conclui uma temporada
no país com chave de ouro.

Vietnã
Ho Chi Minh City, cidade anteriormente
conhecida como Saigon, é o principal centro
comercial do Vietnã e também considerada
uma das cidades mais agitadas do Sudeste
Asiático. Seus principais monumentos
históricos incluem a Catedral de Notre Dame e
o Central Post Office, ambos projetados pelo
arquiteto francês Gustav Eiffel. O Museu de
Memórias da Guerra oferece um olhar local à
guerra norte-americana.
Situada ao longo da costa centro-sul, Hoi
An tem uma charmosa referência colonial
que remete à época da Indochina Francesa.
Com seus casarões amarelos, ruas de
paralelepípedo e lanternas coloridas, é uma
cidade pitoresca que pode ser explorada a
pé e oferece ótima gastronomia. A poucos
quilômetros, a praia de Cua Dai é uma
ótima opção para relaxar e explorar os
vilarejos da região de bicicleta.

Aproveite sua passagem pelo Vietnã para
provar todos os contrastes e exotismo da
gastronomia local. Os mercados locais são
vibrantes e inspiradores, os restaurantes de
comida típica são deliciosos e é possível
agendar aulas de culinária com conceituados
chefs vietnamitas.
Laos
Luang Prabang no Laos, também conhecida
como “a jóia da Indochina”, é a capital espiritual do país. É impossível não se encantar
pelos edifícios coloniais, pela simpatia do
povo local e por sua vegetação abundante.
Descobrir a região a bordo de uma scooter,
dar comida aos monges ao amanhecer
e banhar-se nas paradisíacas cachoeiras
nos arredores da cidade certamente serão
memórias que durarão uma vida inteira.
Veja mais
owt.com.br
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Por que ir
Imersão cultural: cidades
efervescentes, vilarejos
pitorescos e templos antigos.
Belezas naturais de tirar o
fôlego: praias, rios, selva e
montanhas. Experiências
gastronômicas que deixam
um gostinho de quero mais.

O que levar
Roupas leves de algodão
e informais. Vestir-se em
camadas garante o bem
estar ao longo do dia. Estes
países são conservadores e é
um sinal de respeito vestir-se adequadamente, com
roupas discretas que cubram
ombros, colo e pernas
femininas. Ao visitar templos,
calças para homens e saias
longas para mulheres. Como
sempre se retira os sapatos
para entrar, é aconselhável
estar de meias.Não esqueça
um casaco à prova d’água.

Melhor época
De novembro a abril, quando
chove menos e não é tão
quente. A temporada de
chuvas (monções) vai de maio
a novembro. Para aproveitar
tarifas com desconto, opte
por viajar nos meses de abril,
maio, setembro e outubro.

Contrastes
Na página ao lado, Monges
de Luang Prabang em Laos,
detalhe de laternas coloridas,
mãe e filho da etnia vietnamita
Hmong e, abaixo, dupla
de artesãs preparam velas
cerimoniais em Hoi An, no
Vietnã. Nesta página, acima,
Ha Long Bay; abaixo, praia
de Cua Dai e a cidade de Ho
Chi Minh, no Vietnã.

