
BARBADOS FERVE
Barbados, ou a pequena Inglaterra do Caribe, como é co     nhecida, mescla a tradição britânica à cultura rastafári e 
oferece paisagens diversas, gastronomia marcante e todas as possibilidades para curtir férias a dois ou em família 
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BARBADOS PROMOVE UM
MIX EMPOLGANTE  DE
PAISAGENS E CULTURAS  

Se você é do tipo que acha que
quem viu uma ilha do Caribe viu
todas, certamente ainda não teve 
o prazer de conhecer Barbados.
Ok, é verdade que esse pedacinho
de terra instalado na região mais
oriental do Caribe tem entre seus
predicados o mar cristalino e azul
que banha suas praias perfeitas, 
o clima aprazível durante o ano 
inteiro e a latinidade à flor da pele.
Nada disso, porém, faz de Barbados
um país comum. 
A pequena Inglaterra do Caribe –
referência à colonização britânica
que implantou na ilha suas 
tradições e a exploração da 
cana-de-açúcar –, só se tornou 
independente em 1966. O legado
de seus colonizadores permanece,
é claro, encravado em todos os 
costumes e na arquitetura vitoriana
que marca diversas construções de
Bridgetown, capital de Barbados e
porta de entrada da ilha que, 
embora tenha status de país, tem
área pouco maior do que 420km2. 
O clima aristocrático que impera na
costa oeste, onde mansões e hotéis
de luxo se instalaram às margens
das praias calmas, não baniu, no
entanto, a essência caribenha do
lugar, que consegue ter suingue
próprio e exala sensualidade 
através do ritmo da soca, som que

Ao lado, uma das praias da Costa Oeste
da ilha, onde estão as mansões. Na pá-
gina lado, o panorama paradisíaco de
Crane Beach. Na dupla de abertura, o 
visual estarrecedoramente belo de Crane
Beach, considerada a mais bela da ilha  
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embala as noitadas na ilha, em 
especial na região da costa sul, logo
abaixo de Bridgetown. Ali há bares,
restaurantes e hang out noturno

nas praias de Carlisle Bay, Accra
Beach e arredores. A vibração da
cultura caribenha desse viés mais
democrático da ilha se contrapõe
disfarçadamente com a opulência de
hotéis cinco estrelas e condomínios
de luxo frequentemente citados em
revistas de celebridades graças ao
enorme interesse dos astros pelo
savoir vivre oferecido por aqui. 

Cheia de possibilidades, Barbados
proporciona contrastes que vão 
da paisagem ao cotidiano dos 
moradores. Cobertas de areia em
tom rosado e banhadas pelas águas
calmas do Mar do Caribe, praias
como Crane Beach ou Ana, região
do condado de St. James, convidam
ao romance com boas doses de 
sofisticação. No lado oposto, a
costa atlântica é dona de ondas e
ventos perfeitos para o surfe, e os
esportes náuticos ganham adeptos
de todas as partes do mundo. 
Nos esportes, o críquete – mania 
nacional e herança britânica –, 
o polo e o golfe convivem em 
harmonia com a cultura do surfe,

A GASTRONOMIA DA ILHA 
É CHEIA DE INFLUÊNCIAS
AFRICANAS E ASIÁTICAS  

Ao lado, a chef prepara prato durante o
Rum Festival, festival gastronômico que
acontece em Barbados anualmente. Na
página ao lado, turistas esperam a saída
do catamarã em Bridgetown 
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enquanto os ingleses radi-
cados na ilha assimilaram 
com destreza a presença
das tradições rastafáris.
Tudo funciona num ritmo
peculiar e alegre. Vale
saber que durante sua 
estada, seja ela em clima
de luxo ou de festa, a 
jornada será embalada por
muitas doses e drinques 
à base de rum, principal
produto local, reconhe-
cido como o melhor do
mundo. A história do rum
vai, inclusive, introduzir
você na cultura do local,
começando pela visita à
destilaria de Mount Gay,

4- Barbados 69 OKOK-1_Layout 1  2/6/12  12:49 PM  Page 62



Ao lado, de cima para baixo, vista de Bridge-
town a partir do mar e um calçadão ao lado
da marina onde ficam os restaurantes. Na
página ao lado, o deck do Champer`s Res-
taurant. Na dupla anterior, a área do bar da
piscina do resort Sandy Lane 

A CAPITAL, BRIDGETOWN, É
IMPORTANTE CENTRO DE
CONSUMO E GASTRONOMIA 

Bridgetown é também um deleite para consumistas,
já que suas lojas funcionam em sistema duty free.

Na Broad Street, um mundo de lojas variadas se
apresenta diante de olhos incrédulos. Impossível
não se render aos ótimos preços de eletrônicos,
joias e o mais variados produtos de grifes afamadas
internacionalmente. De pequenas rum shops a

enormes lojas de departamentos há uma infinidade
de oportunidades.

rum produzido desde 1703 e 
considerado o mais antigo do
mundo. A destilaria é réplica das
“chattel houses”, típicas casinhas
coloridas de madeira, outrora 
ocupadas pela classe trabalhadora.
Nesse tour etílico, o melhor 
momento depois da teoria é, 
certamente, a hora de experimentar
a bebida, reconhecida pelo sabor
suave e elegante. O Old Cask 
Selection 1703, a obra-prima do
fabricante é envelhecido de 10 a 30
anos em barris de carvalho e custa
em torno de US$ 97.
Não é difícil imaginar por que, ao
longo de sua estada, você vai se 
deparar com dezenas de rum shops

pela ilha. Ao todo são mais de
1.500 lojas que antigamente 
funcionavam como armazéns e hoje
figuram como principal legado da
cultura barbadiana. Passar por uma
delas e, lógico, comprar uma garrafa
de recordação, é essencial para 
vivenciar uma das experiências
mais marcantes da viagem. 
Sua jornada, obrigatoriamente, vai
começar na capital, Bridgetown. 
A cidade é também o principal 
centro comercial e de serviços 
do país e sede do porto, um dos 
mais importantes do Caribe e 
responsável pela exportação de
produtos como açúcar, melaço 
e, claro, rum. 
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RESORTS DE LUXO E VILLAS
PRIVADAS HOSPEDAM COM
POMPA NA COSTA OESTE

Instalada na costa leste, no condado
de St. Philip, Crane Beach é 
considerada uma das mais belas
praias do mundo por publicações 
especializadas e tem uma paisagem
de fazer suspirar. Circundada por
falésias e colorida pela areia rosada
e pelo mar azul-turquesa, a praia é
morada do impecável The Crane 
Residential Resort, o mais antigo da
ilha, e famoso por sua arquitetura
em estilo colonial com toques 
vitorianos que data de 1887. 
Restaurado, o elegante resort mescla
o estilo original da construção a 
toques de modernidade, o que 
confere um clima despretensioso e
cool ao hotel. Hóspedes podem 
desfrutar do ótimo serviço, de 
quatro restaurantes com culinária
variada, amplas suítes com vista 
para a praia, além de lojas, spas,
bares e programas de cruzeiros ou
catamarãs que percorrem outras
praias da ilha.
Se a busca é por opulência e 
glamour, seu destino certamente 
é o condado de St. James. Em meio 
à paisagem marcada por mansões,
lojas caríssimas e os melhores 
campos de golfe e resorts do Caribe
desfilam ricaços e celebridades. 
Alguns escolheram a região para
manter suas casas de veraneio em
vilas suntuosas. É justamente nessa
área que está o Sandy Lane, resort
5 Diamonds tido como um dos mais
importantes do mundo. E ele faz
jus à qualificação. A elegância 
clássica combinada ao exotismo da
baía cristalina o tornou o preferido
da realeza britânica – sim, a nobreza
aparece na ilha vez ou outra. 

O hotel também é famoso por ter
sido cenário do casamento milionário
do golfista Tiger Woods com Elin
Nordegren. Além de todo o conforto
possível e imaginável, os funcionários
são orientados a proporcionar, com
muita descrição, toda a atenção ao
hóspede como, por exemplo, limpar
os óculos na praia e fazer e desfazer
as malas. Há alternativas, muito
utilizadas por grandes grupos ou
famílias: as villas residenciais que

podem ser alugadas e, nessa parte
da ilha, costumam oferecer estrutura
de mansões e tratamento cinco 
estrelas. Tudo é absolutamente
personalizado conforme o gosto
dos hóspedes com possibilidade até
de contratar um chef de cozinha. 

A gastronomia é outro ponto que
merece sua atenção. Ainda em St.
James, você terá a oportunidade de
experimentar o melhor da culinária
que mescla influências europeias e
africanas. No incrível The Tides e
no sofisticado Waterside, os pratos
são requintados e o ambiente,
romântico. É sua oportunidade de
provar o cou-cou e o peixe-voador,
especialidades locais. O preparo
dos peixes sempre frescos e 
saborosos tem como diferencial o
uso de especiarias como pimenta,
curry e canela, influência trazida
pelos indianos em meados do 
século 20.

A lado, garrafa de um dos rótulos premiados

dos ótimos runs produzidos em Barbados.

Na página ao lado, de cima para baixo, o

Beach Extravaganza Dinner Show, e St. Nu-

cholas Abbey e o prédio do parlamento de

Barbados 
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Se tiver oportunidade, não deixe de provar a receita
inusitada do sorvete de curry, apenas uma das muitas
possibilidades de novos sabores dessa ilha de mil e
uma possibilidades. Reserve um dia para um passeio
de catamarã, fundamental para entender a costa e
aproveitar o mar. Além do típico clima bajan, com 
músicas e rum punch à vontade, o passeio reserva uma
incrível parada para um mergulho com tartarugas.

Estas, acostumadas aos visitantes,
chegam perto por livre e espontânea
vontade e ainda permitem um 
carinho. A Tiami Catamaran 
Luncheon Cruise é uma das empresas
que organiza o passeio com cinco
horas de duração. O barco sai do
centro de Bridgetown.

Radical e Surpreendente 

O Segway é o meio de transporte
terrestre, um jeito inovador de 
observar as paisagens da ilha. Sem
muito esforço, apenas jogando o
corpo para frente e para trás, é 
possível percorrer facilmente pastos
e terrenos rochosos e observar as 
falésias da preciosa Cove Bay.
Para quem busca mais adrenalina, 
o Aerial Trek proporciona uma 
experiência única de interação com 
o ecossistema da ilha. Localizado na
Walkes Spring Plantation, Jack-in-
-the-Box Gully em St. Thomas, possui
oito plataformas para a prática do 
arvorismo. Os passeios começam às
9h e a última turnê deixa a base às 14h.
Em meio a tantas maravilhas no 
coração de Barbados, está a mais 
surpreendente delas, a Harrison's
Cave. Agora, sem tanta aventura, um
trem confortável leva os turistas para
dentro de uma caverna e a sensação é
de estar em outro planeta. O trem faz
breves paradas para observar riachos
de águas cristalinas e as diversas 
estalagmites e estalactites.

O RESORT SANDY LANE 
SEDIOU O CASAMENTO DO
GOLFISTA TIGER WOODS 

Ao lado, de cima para baixo, turistas curtem a
vista da praia de Bathsheba no deck do restau-
rante Waterside com vista para o mar, e uma
das luxuosas suítes do Sandy Lane. Na página
ao lado, vista geral do resort The Crane 
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GUIA TOP – dicas do autor

Quem leva

Gol - Linhas Aéreas Inteligentes.
Voos semanais partindo de Guaru-
lhos – SP. Trecho São Paulo -Barba-
dos a partir de US$761. 
Reservas 0300 115 21 21 ou 
voegol.com.br

Onde ficar

Southern Palms. Diárias a partir de
US$ 325. 
Reservas: +1 (246) 428 7171 ou
southernpalms.net

Sandy Lane. Diárias a partir de 
US$ 1.445. 
Reservas: +1 (246) 444 2000 ou
sandylane.com

The Crane Residencial Resort. 
Diárias a partir de US$ 389. 
Reservas: +1 (246) 423 6220 ou
thecrane.com

Onde comer

Tides. Reservas: +1 (246) 432 8356
ou tidesbarbados.com

Fish Pot Restaurant. Reservas: 
+1 (246) 439 2604 ou 
littlegoodbourbarbados.com

Champers. Reservas: 
+1 (246) 422 5725 ou 
champersbarbados.com

Waterside Restaurant. 
Reservas: +1 (246) 418 9750 ou 
watersideres.com

Passeios  e  Serviços 

Segway Barbados Tours. Mais 
informações: +1 (246) 253 6772 ou
segwaybarbados.com

Nicholas Abbey Tour. Mais 
informações: +1 (246) 432 6393 ou
stnicholasabbey.com

Cruise Catamaran. Mais informações:
+1 (246) 430 0900

Aerial Trek Zipline Adventure. Mais
informações: +1 (246) 417 3700 ou
aerialtrek.com

Harrison Cave. Mais informações: 
+1 (246) 433 9678 ou 
harrisonscave.com

Outras Informações:
visitbarbados.org
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