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Natal Luz de 
Gramado 2018

Desde 25 de outubro que o 
Natal Luz de Gramado, em sua 
33ª edição, vem atraindo milha-
res de turistas. Com atrações 
ininterruptas e shows encantado-
res, a edição de 2018 recebe seu 
público até 13 de janeiro. A sole-
nidade de abertura aconteceu no 
Palácio dos Fes tivais, com apre-
sentação da Or questra Sinfônica 
de Gramado e chegada do Papai 
Noel. Na sequência, o Show de 
Acendimento abriu a série de 
grandes espetáculos do Natal Luz.

Serão mais de 500 apresen-
tações entre grandes shows, es-
petáculos musicais, desfiles, 
paradas, concertos, teatro e mú-
sica durante 81 das de evento. 
A organização espera repetir os 
números de anos anteriores, e 
até mesmo superar, que chega-
ram a mais de 2 milhões de tu-
ristas no período do Natal Luz.

Na programação desta sex-
ta-feira, 2, às 16 horas, Tru-
pe e Parada de Natal, às 19h30, 
Orquestra de Violões de Gra-
mado, às 20h30, Show de 
Acen dimento, e às 21h30, Na-
tal Pelo Mundo. No sábado, 
3, às 16 horas, Trupe e Para-
da de Natal, às 17 horas, Tan-
nenbaumfest, às 19h30, Natal 
em Cordas com Marcello Ca-
minha e Pepeu Gonçalves, às 
20h30, Show de Acendimento, 
e às 21h30, Reencontros de 
Natal. No domingo, 4, às 16 

horas, Trupe e Parada de Natal, 
às 19h30, Orquestra de Violões 
de Gramado, às 20h30, Show 
de Acendimento, e às 21h30, 
Grande Desfile de Natal. Para 
mais informações, acesse: www.
natalluzemgramado.com.br

Prêmio Nacional de 
Sustentabilidade

A Braztoa - Associação Bra-
sileira das Operadoras de Tu-
rismo promoveu em 26 de ou-
tubro, em Ilhabela (SP), a 
ce rimônia do 7º Prêmio Braztoa 
de Sustentabilidade. O Re can-
to Ecológico Rio da Prata e a 
Lagoa Misteriosa (leia-se Japa-
canim Ecoturismo), atrativos 
de ecoturismo localizados em 
Jardim, no Mato Grosso do Sul, 
conquistaram o Prêmio na ca-
tegoria Parceiros do Turismo, 
com a iniciativa Na pegada da 

sustentabilidade: o modelo de 
gestão de ecoturismo do Recanto 
Ecológico Rio Da Prata e Lagoa 
Misteriosa (Jardim-MS). O prê-
mio foi entregue ao gerente do 
atrativo Teódison Gonçalves.

A adoção de práticas na bus-
ca de um caminho sustentável, 
como reciclagem dos resíduos 
sólidos, produção de horta orgâ-
nica, viveiro de mudas, criação 
de uma Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN) na 
propriedade, visitação de míni-
mo impacto ambiental, sistema 
de gestão de segurança certifica-
do são algumas das ações desen-
volvidas nos atrativos.

Luiza Coelho, Diretora de 
Sustentabilidade dos atrati-
vos, comemora o reconhecimen-
to. “Em 1995 meu pai, Eduardo 
Coelho, teve um sonho de criar 
um atrativo de ecoturismo que 
conciliasse preservação ambien-
tal, que trouxesse renda para 
a família e para a região e ain-
da permitisse inspirar os nossos 
visitantes. Ao longo destes 23 
anos de empreendimento não 
poupamos esforços em fazer o 
certo. Desde o início temos cole-
ta seletiva, diretrizes de mínimo 
impacto para visitação”, diz.

Ela ressalta ainda que todas 
as ações realizadas nos passeios 
é pensando no viés ecológico. 
“Queremos continuar inspiran-
do os nossos visitantes a ter ati-
tudes por um mundo melhor e 
mais verde”.

Os vencedores do Prêmio 
Braztoa de Sustentabilidade 2018 
são esses: Projetos Ino vadores: 
Universidade Anhem bi Morumbi 
(Caminho de Na zinha), Parceiros 
do Tu rismo: Recanto Ecológico 

Rio da Pra ta (Na Pegada da Sus-
ten ta bi lidade), Meios de Hospe-
da gem: Pousadas Vila Kalango 
e Rancho do Peixe/e-group ho-
tels (CE), Resorts: Hotel Sesc 
Porto Cercado (MT), Agências 
de Viagem: Vivejar (SP), Men ção 
Honrosa (Nacional): Ro raima 
Adventures e Associação Garupa, 
Associação das Comu nidades 
Indígenas e Ribei ri nhas (ACIR) 
e Instituto Socio ambiental - ISA 
(SP/AM/SP), Menção Honrosa 
Internacional: World Animal 
Protection, Asso ciados Braztoa: 
Beto Car rero World (SC) e TOP 
Susten ta bilidade: Hotel Sesc 
Porto Cercado (MT).

O Prêmio Braztoa teve nesta 
edição um total de 143 inscritos, 
75 projetos apresentados e 18 fi-
nalistas e contou com o patrocí-
nio da CNC, parceria institucio-
nal do Ministério do Turismo, 
ONU e OMT, parceria estratégi-
ca da Empetur, e apoio da Abav, 
Clia, Copa Airlines e Associação 
Comercial e Empresarial de 
Ilhabela. Para mais informações 
sobre os passeios turísticos de 
Bonito, acesse: www.riodaprata.
com.br e www.lagoamisteriosa.
com.br

Cinco estrelas na 
Serra da Estrela

A icônica Serra da Estrela, 
no Centro de Portugal, aca-
ba de ganhar um novo hotel, a 

Casa de São Lourenço - Burel 
Panorama Hotel. Aberto em 
soft opening desde o dia 21 de 
setembro, o estabelecimento faz 
parte do grupo Burel Mountain 
Originals que também opera 
a Casa das Penhas Douradas, 
outro hotel de luxo na mesma 
região.

O novo empreendimento, 
primeiro cinco estrelas da Serra 
da Estrela, renasce na antiga 
Pousada de São Lourenço, inau-
gurada há 70 anos pelo famo-
so arquiteto Rogério Azevedo e 
decorada por Maria Keil, reco-
nhecida designer portuguesa. A 
atua lização concebeu um toque 
de frescor à obra desses renoma-
dos artistas.

O Burel Panorama Hotel 
está situado na Vila de Mantei-
gas, a 1.200 metros de altitu-
de, com vistas espetaculares da 
Serra da Estrela e do belíssi-
mo Vale Glaciar do rio Zêzere, 
o maior vale glacial da Europa. 
O hotel conta com 17 quartos 
e 4 suítes, todos com vista pa-
norâmica, decoração elegante 
e minimalista, e mobília de de-
sign contemporâneo. Em todas 
as instalações, é possível apre-
ciar objetos e obras de arte pro-
duzidas em pura lã de ovelha 
chamada burel e que dá tema 
ao hotel. Tradicionalmente uti-
lizada por pastores e, atual-
mente, convertida em matéria
-prima de design, é fabricada 

exclusivamente nesta região 
portuguesa.

A obra de reestruturação 
foi liderada pelo atelier de ar-
quitetura Site Specific e os in-
teriores pela P-06 Atelier, que 
apostaram na preservação da 
história do edifício e em man-
ter o enquadramento na pai-
sagem do entorno, sendo a 
sustentabilidade dos mate-
riais e das práticas um fator 
primordial.

Seu restaurante, São Lou-
renço, aposta na diversidade 
da cozinha tradicional portu-
guesa, com uma carta que evo-
ca a gastronomia que há muitos 
anos dá merecida fama à região 
da Beira Alta. As paredes de vi-
dro trazem a paisagem natural 
à mesa e permitem que os clien-
tes aproveitem os cenários ma-
ravilhosos enquanto provam os 
sabores e os vinhos que caracte-
rizam a região.

Já o SPA proporciona trata-
mentos que utilizam óleos de er-
vas da serra e a pureza das águas 
do topo da montanha. A piscina, 
de água aquecida e de nascente, 
também é panorâmica, além de 
ter uma parte descoberta para 
que o hóspede possa usufruir do 
contato com a natureza. Para 
mais informações, acesse: www.
casadesaolourenco.pt

Desejamos a todos 
a melhor viagem!
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