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Com os termômetros anunciando a chegada de dias mais quentes, nada melhor do que se inspira r no que foi sucesso 

no verão do Hemisfério  Norte. Co nfira o que pode ser hit da estação do calor po r aqui também 
por Fabiano Mazzei 

 
Do Caribe 

A nova pérola da LVMH 

  
O grupo LVMH adicionou mais glamour ao verão no Caribe neste ano, com a inauguração de seu mais novo hotel na região, o 

Saint-Barth Isle de France, na Flamands Beach, em St. Barths. Recém-adquir ido pelos donos de gr ifes estreladas como Louis 

Vuitton, Krug, Hermès e Bvlgar i, o hotel foi todo repaginado e já passou a constar na lista das melhores hospedagens de luxo 
do Caribe da Condé Nast Traveler  e da US News & World Reports. São 39 acomodações, divididas entre suítes e vi llas, muitas 

delas com sua piscina pr ivê. O spa é outro ponto alto do lugar, para relaxar nos dias de sol. 

www.isle-de-france.com 
 

 
  
Da República Tcheca 
JetSurf, a prancha com motor 

  
O nome batiza uma nova categoria do esporte e também a marca européia que fabrica essas pranchas motorizadas. 

Projetadas por um engenheiro que trabalhou na Fórmula 1, elas pesam 15 qui los, têm motor de 100 ci lindradas e podem 

chegar a até 56 km/h. Além de Dubai, outros hotspots do verão na parte de cima do p laneta, como Ibiza e Mônaco, também 
sediaram etapas do campeonato da modalidade.  

www.jetsurfforfun.com 

 

 

DÓLARES 

http://www.isle-de-france.com/
http://www.jetsurfforfun.com/


 

De Dubai  

Um Chopard para os olhos 
  

Até quanto você gastar ia em um par de óculos de sol? Sucesso na ensolarada Dubai, os óculos Jewel (joia, em inglês) da suíça 

Chopard ganharam o título de “lentes mais caras do mundo”. O  preço é justificado não apenas pelo requinte de sua 
fabr icante, mas por sua composição, que leva 60 gramas de ouro 24 qui lates e diamantes incrustados no logo da Chopard. 

www.chopard.com 
 

 

 
 

 

Do Mediterrâneo 
O bar portátil da Moët 

  

Perfeito para festas na praia ou no barco, o baú Summer Escape, da Moët & Chandon, funciona também como um bar. Com 
design moderno, o bar -baú apresentado nos pontos mais badalados do litoral do Mediterrâneo tem duas prateleiras de vidro 

removíveis para melhor acomodar as 20 garrafas de Moët Ice Imperial e as 24 taças grandes, além de dois baldes de gelo. A 
festa está garantida. 

www.moet.com 

 
 
 

Colaborou: Bruna Borelli e Antonio C. 

http://www.chopard.com/
http://www.moet.com/

