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Não importa a ocasião: com Therezópolis você sempre faz ser especial.
Experimente todo o sabor de nossas 8 cervejas premium feitas com o mais puro malte
na região serrana do Rio, que equilibram perfeitamente a tradição iniciada em 1912
com a criatividade de nossos mestres cervejeiros. www.cervejatherezopolis.com.br
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Bem-vindos à Aspen Snowmass!
Bem-vindos à Aspen Snowmass!
Bem-vindos ao The
Guide List Aspen
Snowmass 2018.
Esta é a quinta edição consecutiva do
guia que orienta os
turistas e os que adoram esquiar na mais charmosa e completa estação de esqui das Américas. Embarquem nesta viagem inesquecível
porque a temporada 2017-2018 está mais animada que nunca com a comemoração do 50º
aniversário de Snowmass.
Nossa parceria com a Aspen Skiing Company e
a Operadora Snowtime é um projeto editorial
que se propõe a explorar e divulgar destinos
premium nos quatro continentes. Este ano, o
The Guide List Aspen Snowmass vem com 68
páginas editoriais e dezenas de páginas exclusivamente dedicadas a serviços e atrações
com informações importantes para quem quer

aproveitar ao máximo a temporada de esqui
que começa no dia 9 de novembro deste ano
e permanece até o dia 15 de abril de 2018,
quando a montanha Snowmass é a última a
encerrar suas atividades. Este guia também
será distribuído, gratuitamente, em hotéis e
quiosques de informações em Aspen.
E, pela primeira vez, trazemos como destaque
o testemunho de João Paulo Diniz, Leonardo
Metsavaht, Renata Fialdini e Alinio Azevedo,
quatro personalidades frequentadoras assíduas e experts em esportes de inverno sobre a
sofisticada estação de esqui Aspen Snowmass,
no Estado do Colorado, situada no coração das
imponentes Montanhas Rochosas dos Estados
Unidos.
Embarquem conosco nesta viagem e divirtam-se!

Lilica Mazer,
diretora do The Guide List

Testemunhos
O The Guide List Aspen Snowmass 2017/2018 é um
produto do The List, empresa de comunicação que atua
no mercado editorial, realização de eventos e plataforma
de negócios (todos os direitos reservados) em parceria
com a Aspen Skiing Company. Este guia não pode ser
vendido e será distribuído, gratuitamente, nos hotéis
e centros de informações em Aspen. Ele é parte
integrante dos eventos de propriedade do The List.

Diretora Executiva Lilica Mazer
Editor Adolfo Stulman (MTb. 12654)
Editor-Assistente Pedro Damian
Consultororia Renato Frascino
Mídias digitais Maria Eduarda Peretti
Design D-Lab
Gráfica Midiograf
Distribuição Top Destinos
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Nossos valores

Isso inclui fazermos nosso melhor esforço para
trabalhar com a nova administração federal.
Minhas palavras não são um protesto contra
Trump. Em vez disso, elas levam em conta alguns aspectos específicos da sua campanha e
orientação política.

Nos últimos dias de sua campanha, Trump emitiu
um comunicado insinuando que líderes financeiros de origem judaica como George Soros, Janet
Yellen e Lloyd Blankfein querem controlar os
“mecanismos de poder do sistema”. Uma retórica
semelhante foi utilizada na Alemanha na década
de 1930 e é por isso que aquele anúncio foi severamente criticado pela liga antidifamação.

Em relação ao meio ambiente, o governo Trump
selecionou os céticos da mudança climática que
estamos vivendo para ocupar todas as posiçõeschave, incluindo os gabinetes dos departamentos de Energia, Interior e o EPA. Todos nós da
companhia lutaremos a favor do clima estável
no planeta. Por isso nós recrutamos aliados poderosos para a causa e usaremos nosso negócio
como um instrumento para a mudança na política ambiental americana.

Meus passeios de teleférico durante a temporada de férias sempre me fazem refletir.
Geralmente minha atenção se foca sobre o estado das pistas como a quantidade de neve e
sua aparência, entre outros detalhes. Às vezes
me pego relembrando a nossa história e meus
pensamentos se voltam para os fundadores da
estação de esqui em Aspen, a Décima Divisão de
Montanha do Exército Americano.

8

Aqueles homens lutaram contra o fascismo na
Europa e, quando voltaram para casa, pensaram
em construir uma área para esquiar. Um exemplo poderoso de que a prática do esqui pode
fazer bem para a saúde é que alguns veteranos
feridos durante a guerra vinham aqui para se
recuperar. Eles arriscaram suas vidas lutando
contra a tirania e a intransigência e a nação
americana é um bastião da tolerância e civilidade, por mais que este conceito seja idealista.

O resultado da recente eleição presidencial
americana demonstrou que a ela foi mais baseada na insatisfação com o governo do que na
sua ideologia. E não acho que o racismo ou intolerância tenham sido fatores importantes nas
pesquisas. Porém, alguns pontos da plataforma
do presidente Donald Trump estão em conflito
com os valores da nossa empresa. Desde a eleição houve incidentes de intolerância pelo país
e durante toda a campanha eleitoral ficou clara
a necessidade urgente de se proteger o clima
do planeta que, com o avanço do aquecimento
global, coloca em perigo nossas paisagens selvagens e a vida ao ar livre.
Sobre isso eu quero deixar bem claro: Aspen e
Snowmass como destinos turísticos e a Aspen
Ski Company, empresa com quase 4.000 funcionários, continuarão a praticar a tolerância
entre os povos e a sustentabilidade ambiental.

Nós somos um país onde as pessoas de todas
as raças, religiões e opções sexuais (e isso inclui
também homens brancos da classe trabalhadora) se reúnem para celebrar a vida com a família
e amigos se divertindo em nossas montanhas.
E queremos adicionar um ingrediente bastante
particular na nossa campanha: que as pessoas
saiam de Aspen e retornem para suas comunidades inspirados por novas ideias, tornando-se
mais tolerantes e capazes de melhorar o mundo
por suas próprias experiências.

Como todos sabem o vice-presidente Mike Pence não é amigo da comunidade gay. Ele assinou
um projeto de lei que prevê punição aos casais
do mesmo sexo que venham a pedir licenças de
casamento, declarando ainda que estas uniões
afetivas são um sinal de colapso da sociedade.
Nós respeitamos a comunidade gay e orgulhosamente estendemos a bandeira de arco-íris
durante a semana de esqui dedicada a essa
comunidade. Em janeiro do próximo ano estaremos ao lado deles com nossos funcionários,
convidados e amigos da família LGBT na defesa
de seus direitos.

É claro que Aspen não é o calderão das mais diversas etnias que formam a nossa nação. Tudo
isso que escrevi aqui pode parecer um pouco
exagerado. Mas, levamos a sério nossos valores
e nosso papel como uma empresa cidadã. É por
isso que venho comentar publicamente minha
posição e reafirmar que nada nos removerá dos
nossos princípios porque nossos negócios estão
em jogo. Permanecemos firmes no compromisso
de garantir uma sociedade civil tolerante vivendo num meio ambiente equilibrado e saudável.

Trump aterrorizou os latinos na nossa região
onde as crianças nas escolas falam de ameaça
de deportação, causando até desconforto nos
cidadãos que estão em situação regular por
aqui. Nós somos a favor da comunidade latina
e continuaremos a ser um santuário para esses
colegas de trabalho, vizinhos, alunos e pais que
sempre serão bem-vindos nas escolas, nas empresas e no seio das famílias americanas.

Mike Kaplan, Chief Executive Officer
da Aspen Skiing Company
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a tendência é um novo aumento de visitantes
devido às comemorações, entre os dias 15 e 17
de dezembro, do 50º aniversário de Snowmass
Ski Area com um calendário recheado de atividades para festejar a data.
Além disso, a Aspen Skiing Company anunciou
que vem investindo mais de 50 milhões de dólares em projetos de infraestrutura em toda a
região, com destaque para o setor hoteleiro. No
final de 2016 foi inaugurado um novo hotel em
Ketchum, próximo ao icônico resort Sun Valley,
no vizinho Estado de Idaho. Também já está
em operação o reformado restaurante Gwyn’s
High Alpine, localizado no centro da montanha
Snowmass, e iniciada a construção do novo Limelight Hotel Snowmass, com a inauguração
prevista para novembro do ano que vem.

Rodeada por quatro montanhas que se destacam na paisagem da região (Aspen Mountain,
Highlands, Buttermilk e Snowmass), a estação de esqui Aspen Snowmass está no alto
das Montanhas Rochosas, maciço que cobre
todo o meio-oeste americano situado no Estado do Colorado, quase no centro do mapa
dos Estados Unidos.

A temporada de esqui de 2017-2018
vai começar. Prepare-se!
Por Adolfo Stulman, editor
10

Desde 1946, quando o empresário Walter
Paepcke fundou a Aspen Skiing Company
(ASC) para criar a primeira área de esqui
na região após a Segunda Guerra Mundial,
esta é a estação preferida dos americanos
por ser a mais completa do país. A temporada de 2016-2017 provou, mais uma vez,
que a fama de Aspen Snowmass continua
atravessando suas fronteiras e caindo na
preferência de australianos, brasileiros,
argentinos, ingleses e mexicanos que são,
pela ordem, os estrangeiros que mais frequentam a estação.

Datas de abertura e encerramento de cada
pista durante a temporada 2017-2018

ASPEN MOUNTAIN

Abertura: dia 23 de novembro de 2017
Encerramento: dia 5 de abril de 2018

ASPEN HIGHLANDS

Abertura: dia 9 de novembro de 2017
Encerramento: dia 8 de abril de 2018

BUTTERMILK

Abertura: dia 9 de dezembro de 2017
Encerramento: dia 8 de abril de 2018

Os esquiadores brasileiros registraram
um aumento de 11% se comparado com o
mesmo período no ano anterior. Para confirmar essa preferência, nosso público é o
que mais gasta naquele destino turístico e
também o que mais tempo fica por lá, algo
em torno de dez dias em média. E este ano

SNOWMASS

Abertura: dia 23 de novembro de 2017
Encerramento: dia 15 de abril de 2018
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São três temporadas em Aspen Snowmass: Início, que vai de 9 de
novembro até o fim de dezembro; Meio, que pega os meses de janeiro e fevereiro,
e a temporada da Primavera, que vai de março até o fechamento da última pista
no dia 15 de abril. Estes são os principais eventos:

12

Data
24/novembro
9/dezembro
5/12/19/dezembro
15 a 17/dezembro
30/dezembro
8 a 13/janeiro
12/janeiro
11 a 14/janeiro
11 a 14/janeiro
14 a 21/janeiro
25 a 28/janeiro
9/16/23/fevereiro
17/fevereiro
17/fevereiro
22 a 24/fevereiro
2/março
2/9/16/23/30/março
23/março e 1/abril
23/março
24/março
24/25/31/março e 1/abril
25/março
30/31/março
30/março
08/abril
08/abril

Evento
Thanksjibbing
Summit for Life
Uphill SkiMo Training
50 Anos de Snowmass
Ajax Cup
Toyota U.S. Grand Prix
Bud Light Hi-Fi Concert
Wintersköl
Men’s Health Village
Aspen Gay Sky Week
X-Games Aspen
Bud Light Street Rail
Bud Light Hi-Fi Concert
Junior Freeride
Freeskiing Open
Power of Four Ski Race
Bud Light Street Rail
Bud Light Spring Jam
KickAspen Big Air
Bud Light Hi-Fi Concert
Terrain Park Boot Camp
Banked Slalom
Bud Light Core Party
Freestyle Friday
Bacon Day
Schneetag Pond Skim

Local
TBD
Aspen Mountain
TBD
Snowmass
Aspen Mountain
Snowmass
Snowmass
Aspen Snowmass
Aspen Mountain
Aspen Snowmass
Buttermilk
Snowmass
Aspen
Aspen Highlands
Buttermilk
4 Montanhas
Snowmass
Aspen Snowmass
Aspen Mountain
Snowmass
Snowmass
Snowmass
Aspen
Highlands
Buttermilk
Buttermilk

Aspen Mountain, Highlands, Buttermilk
e Snowmass garantem a diversão
Situadas na cadeia das Montanhas Rochosas
em pleno meio oeste americano, as quatro
montanhas são conhecidas mundialmente
pela excelente infraestrutura que possuem
para a prática de esportes de inverno. No ano
passado, a temporada de esqui foi encerrada
com chave de ouro depois de receber 30 centímetros de neve que, por esse motivo, ampliou
em mais uma semana a prática do esqui e do
snowboard em Aspen Mountain. Na montanha
Highlands, que fica ao lado, a queda de neve
total atingiu 8 metros.

Apesar dos efeitos negativos que o aquecimento global tem causado nas estações de esqui
mundo afora, a expectativa dos frequentadores
de Aspen Snowmass é que os números sejam
iguais aos registrados na temporada 20162017 para a alegria dos amantes dos esportes
de neve. Nas próximas páginas, conheça os
detalhes de cada uma das montanhas que formam o complexo Aspen Snowmass.
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Aspen Mountain
Desde que começou a ser explorada há 70
anos para a prática de esportes de inverno,
a mais famosa montanha de Aspen tem proporcionado clareiras e montes perfeitos, assim
como subidas bem cuidadas para os esquiadores. Com exatos 2.422 metros de altitude
(7.945 pés), se calculada a medida da base,
ou 3.418 metros (11.212 pés), da elevação do
pico, Aspen Mountain tem uma área esquiável
de 273 hectares.

Hoje ela é formada por 76 pistas que, somadas,
perfazem 103 quilômetros, oferecendo terrenos
para esquiadores experientes, intermediários ou
avançados. A pista mais longa tem quase 5 quilômetros (3 milhas) de comprimento, sendo que
a mais íngreme é a seção do Elevator Shaft, do
percurso Silver Queen. O ângulo de inclinação
chega a 42 graus, o que permite um excelente
desempenho para os profissionais. Tanto de esqui quanto de snowboard, o tempo médio para
descer toda a montanha chega a 20 minutos.
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Aspen Mountain, situada dentro da Floresta
Nacional White River, está equipada com 8
teleféricos, sendo que um deles com a capacidade de transportar 6 passageiros por vez,
a famosa Silver Queen Gondola. Ali, desde
1946, está em operação o Teleférico 1A, considerado o mais longo do mundo. Ele leva
45 minutos para atingir o topo da montanha
partindo da base.

Três restaurantes funcionam durante toda a
temporada: o Sundeck, que fica bem no topo
da montanha, onde o sol do meio-dia convida
os visitantes para relaxar; o Bonnie’s, situado
ao lado do local onde se pula de paraglide a
3.170 metros de altitude, e o Ajax Tavern, situado no pé do morro próximo ao Little Nell
Hotel. Tanto no topo do Sundeck quanto no
sopé da taverna Ajax, você pode curtir a vista
maravilhosa de Elk Mountains ao sul.

A maior parte das suas pistas tem alto grau
de dificuldade, como a North Star e a Gentleman’s Ridge, preferencialmente indicadas
para os avançados. Calcula-se que 48% das
pistas sejam difíceis, o que transforma essa
montanha num local com baixa frequência
de esquiadores, algo em torno de 9 pessoas
por hectare.
15

Highlands & Highland Bowl

Ao lado de Aspen Mountain está Highlands.
Diferente da primeira, esta montanha está
um pouco mais distante da cidade, mas nem
por isso ela é menos frequentada. Cerca de
50 mil esquiadores e snowboarders usam
suas trilhas todos os anos e estima-se que
1.400 pessoas alcancem o pico Highland
Bowl, apesar de 30% dos que tentam acabarem desistindo na metade do caminho.
Equipada com 5 teleféricos, calcula-se que 36%
de suas pistas sejam indicadas para esquiadores avançados, devido ao seu alto grau de dificuldade. Highland Bowl, acessível através da
Hiking Trail logo após a saída do teleférico Loge,
é o maior desafio da montanha ao lado das pistas Temerity e Olympic Bowl. Todas as quartasfeiras tem um tour para lá às 10h30min.

Com 2.451 metros de altitude (8.040 pés)
ou 3.777 metros (12.392 pés), se medido da
base até o pico Highland Bowl, a montanha
tem elevação vertical de 1.108 metros e
uma área esquiável de 421 hectares. No total são 122 pistas disponíveis que, somadas,
totalizam 135 quilômetros de comprimento.
A pista mais longa atinge 3,5 milhas, algo
em torno de 5,5 quilômetros de distância.

Por conta da distância a ser percorrida do centro
da cidade e pelo maior número de pistas disponíveis, Highlands recebe uma média de apenas
5 esquiadores por hectare. Em compensação, o
Cloud Nine Alpine Bistro, situado a 3.299 metros de altitude (11.000 pés), é o ponto de encontro preferido dos visitantes no final do dia.
Um pouco abaixo desse ponto, na mesma pista
Cloud Nine, está o restaurante Merry-Go-Round.
O Willow Creek Bistro e o Highlands Alehouse
são duas outras opções para quem procura um
bom refúgio e descanso nessa montanha que já
foi classificada como a melhor de toda a América do Norte para se esquiar.

A pista mais íngreme é a Go-Go Gully em
Highland Bowl, que tem o ângulo de inclinação de 48 graus, um pouco maior que o
da montanha Aspen. Preferida pela maioria
dos moradores locais, Highlands é cercada
de florestas, onde a recém-caída neve permanece intacta por dias seguidos. Com
uma área enorme de escarpas, o visual das
alturas é impressionante. Parte dos frequentadores prefere esquiar desde os picos
gêmeos das Maroon Bells ou fazer curvas
pela Highland Bowl abaixo.
16
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Buttermilk

Com 3.018 metros (9.900 pés) de altitude da
elevação do pico ou 2.399 metros (7.870 pés),
se calculada a altura da elevação da base, Buttermilk é a montanha mais modesta da região
de Aspen Snowmass. Mas nem por isso é a menos importante. Nela são realizados, todos os
anos, os X Games Aspen e é alí que os iniciantes
fazem suas primeiras manobras e se aperfeiçoam na prática dos esportes de inverno.
A montanha tem 619 metros (2.030 pés) de
elevação vertical e uma área esquiável, de 190
hectares distribuída por 44 pistas. Somadas,
elas atingem 34 quilômetros de comprimento,
algo em torno de 21 milhas terrestres. A pista
mais longa tem 4,8 quilômetros (3 milhas).

Famosa por suas pistas largas, é comum
encontrarmos na sua base dezenas de
iniciantes começando a tomar gosto pelos
esportes de neve e, próximo ao pico West
Summit, onde se localiza a Ski & Snowboard School’s Park, veteranos de guerra ou
portadores de deficiência física aprendendo a enfrentar os desafios.
Calcula-se que cerca de 100 pessoas caminhem até o topo de Buttermilk por dia
e outras centenas de visitantes utilizem
seus 8 teleféricos, sendo que 3 deles são
quádruplos de alta velocidade, 1 é duplo e
o restante atende especificamente o Parque S3. Dois restaurantes completam o
cenário da montanha: o Bumps at Buttermilk Mountain Lodge, no sopé do morro,
e o The Cliffhouse, a 2.954 metros (9.690
pés), que oferece uma vista encantadora
do Pyramid e do Highland Peak.
Evento marco de Buttermilk, os X Games
Aspen acontecem por alí há 16 anos com
competições nos estilos slope, halfpipe e
snowmobiling, entre outras modalidades.
Nesta temporada, os X Games acontecerão
entre os dias 25 e 28 de janeiro de 2018.

Outros números traduzem suas características:
em média, ela recebe 8 pessoas por hectare,
inclusive dentro dos 2 parques que oferecem
pistas com obstáculos. Só o Buttermilk Park
tem mais de 100 de elementos, incluindo um
superpipe de 6,7 metros de extensão (22 pés).
Para os iniciantes, o parque da Escola de Esqui
e o Parque S3 (para os snowboarders) são os
mais indicados. Para os esquiadores classificados como intermediários e avançados existe
ainda o percurso slopestyle que é usado durante os X Games. Buttermilk já foi escolhida
numa pesquisa entre os leitores da Transworld
Snowboarding Magazine como o melhor park
and pipe dos EUA.
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Os parques são o Snowmass Park, com o superpipe projetado pela Snow Park Technologies, o Makaha Park, com o seu quarterpipe
e o Lowdown Park, especialmente dedicado
aos iniciantes. Os três parques são perfeitos
para qualquer nível de habilidade. Quanto
os restaurantes Elk Camp, Gwyn’s High Alpine, Lynn Britt Cabin, Sam’s Smokehouse,
Two Creeks Café, Ullrhof e o Up 4 Pizza, a
variedade de opções é tão grande que nenhum consumidor exigente pode reclamar.

Se tiver um tempinho extra, conheça a novidade que vai agitar a temporada. Trata-se do
Breathtaker Alpine, uma montanha russa num
trenó incrementado e capaz de fazer uma descida superveloz pelas pistas cheias de curvas
de Snowmass. Projetado para todas as idades
e para diferentes graus de habilidade dos praticantes, é uma diversão muito segura que vai
estimular ainda mais a sua adrenalina!

Algumas dicas se destacam para quem quer
conhecer ou já frequenta Snowmass, situada
na base das Elk Mountains. Para as crianças,
o indicado é percorrer as trilhas criadas especialmente para elas e orientadas por um
mapa minucioso repleto de informações importantes disponível nas bilheterias. Para os
de nível intermediário ou avançado, a dica é
chegar ao topo do teleférico Big Burn e começar a deslizar pelas várias linhas formadas pelos Powerline Glades, além de explorar
as pistas Whispering Jesse e Timberline.

Snowmass

20

Para comemorar os 50 anos de operação de
Snowmass, a Aspen Skiing Company e seus parceiros estão preparando uma série de atividades
para esta temporada. Com 2.473 metros de altitude (8.104 pés) da elevação da base, ou 3.813
metros (12.510 pés) da elevação do pico, a montanha que se destaca na paisagem do vilerejo de
Snowmass tem a maior inclinação vertical dos
EUA, ou seja, 1.343 metros (4.406 pés). Suas 96
pistas somadas totalizam 137 quilômetros, pouco mais de 147 milhas de comprimento.
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O complexo de Snowmass tem números grandiosos: a montanha é servida por 21 teleféricos, incluindo uma gôndola para 8 passageiros; abriga a pista mais longa da região com
8,5 quilômetros (5,3 milhas) de extensão;
também possui a pista mais íngreme (a Gowdy’s com 40 graus de ângulo de inclinação);
tem 91 trilhas; 3 parques com pistas de obstáculos e 7 restaurantes.
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O The Guide List Aspen Snowmass
entrevistou Ian Douglas
Gerente sênior de marketing e vendas internacionais da
Aspen Skiing Company (ASC), para dar a sua opinião sobre
a temporada 2017-2018 que se aproxima

Guide List: Qual a sua expectativa em relação ao público para a próxima temporada de
inverno em Aspen Snowmass?
Ian Douglas: Minha expectativa é das melhores, com aumento no número total de
visitantes. Acredito que no caso brasileiro,
com a melhoria das condições econômicas
do país, mais pessoas poderão viajar para
praticar seu esporte de inverno favorito.
GL: Esta temporada oferecerá mais eventos
para jovens. Essa é uma nova tendência?
ID: Nós nos esforçamos para oferecer eventos que atendam a todas as gerações, que
inclui evidentemente os jovens e o público
infantil. Esta temporada terá eventos novos
principalmente porque marca o 50º ani-

10 edifícios compreendendo um hotel com 99
quartos e 11 residências padrão Limelight. O
projeto Limelight inclui o Snowmass Mountain
Club, um clube exclusivo para 230 membros.
O edifício com linhas modernas e arrojadas foi
projetado pela Oz Architecture e o design de
interiores é da Stonehill & Taylor. Além desses
dois projetos que estão em andamento, Aspen
Snowmass tem várias melhorias e algumas novidades que vão impressionar quem frequenta
assiduamente nossa estação.

versário da Snowmass Ski Area. O Snowmass
Tourism, juntamente com a Aspen Skiing
Company e outras empresas participantes,
criou uma série de atividades e facilidades
que incluem preço especial do bilhete do elevador de 1967, por exemplo, bem como um
fim de semana muito festivo entre 15 a 17 de
dezembro. Teremos nesse período uma festa
retro no restaurante Elk Camp, exibição de
fogos de artifício, o retorno do “Banana Days”,
uma celebração na Arena Spider Sabich Picnic
e muito mais. Ao longo da temporada a celebração continua com novos sinais de ouro que
marcam as trilhas de esqui originais, fogos de
artifício mensais sobre Fanny Hill e um novo
mural na Base Village comemorando a história
da Snowmass. Tudo o que planejamos estará
voltado para o público de todas as idades.

GL: Existe alguma atividade específica ou programa voltado especificamente para os brasileiros, que são o segundo maior frequentador
estrangeiro?
ID: Nós sempre contratamos músicos e artistas de todo o mundo para se apresentarem na
sala de concertos Belly Up e a música brasileira com certeza marcará presença. Teremos
experiências gastronômicas em todas as quatro montanhas, o que poderá incluir a culinária
brasileira ser oferecida em alguns dos nossos
restaurantes. Nós também promovemos festivais realizados durante todo o ano como o de
Mardi Gras que se assemelha com o Carnaval
brasileiro que, todos sabem, é único no mundo.
Além dessas atividades culturais e gastronômicas, vamos criar eventos para o público em
geral numa praça central que servirá de espaço
de encontro para as diferentes comunidades
que visitam e frequentam o complexo Aspen
Snowmass. Esperamos encontrar vocês por lá!

GL: Com o aumento da capacidade hoteleira na
região, a ASC fez melhorias em pistas, sinalização e infraestrutura em geral para receber mais
visitantes?
ID: Sim. Para o período 2016-2018 planejamos um investimento de 5,9 milhões de dólares para remodelar o High Alpine Restaurant
da Gwyn, em Snowmass. Iniciamos a construção do Snowmass Base Village Development,
fruto da colaboração entre três principais
players no negócio de resorts de montanha:
East West Partners, Aspen Skiing Company e
KSL Capital Partners. Esta iniciativa em criar
um resort de primeira linha é o maior empreendimento de esqui atualmente em andamento nos EUA, totalizando um investimento direto de 600 milhões dólares. Localizado na base
da Snowmass Ski Area, o empreendimento terá
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aeroporto

transfer

ASPEN/PITKIN
COUNTY AIRPORT (ASE)

Várias locadoras estão disponíveis no Aeroporto
Aspen/Pitkin County. Hertz, Alamo, Budget e a
Avis têm lojas também no Brasil:

Aspen Snowmass é um dos destinos mais
acessíveis das Montanhas Rochosas, com centenas de voos diretos e conexões semanais.
O Aeroporto do condado de Aspen/ Pitkin (ASE),
o único na América do Norte ao lado das pistas, está localizado a apenas 4,8 km (3 milhas)
de Aspen e a 9,6 km (6 milhas) de Snowmass
Village. As empresas aéreas United Airlines,
American Airlines e Delta servem o aeroporto.
O serviço aéreo está sujeito a alterações.

ALAMO

Telefone: 800-327-9633
alamo.com

AVIS

Telefone: 800-331-1212
avis.com

BUDGET

Telefone: 800-527-0700
budget.com

Voos diretos para Aspen:
Denver, CO (DEN): até 9 voos diários, conexões
de mais de 100 cidades de costa a costa
Chicago/O’Hare, IL (ORD): até 7 voos diários
Houston/Bush, TX (IAH): até 4 voos diários
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW): até 3 voos diários
São Francisco, CA (SFO): até 2 voos diários
Los Angeles, CA (LAX): até 6 voos diários
Atlanta, GA (ATL): 1 voo diário
Minneapolis, MN (MSP): Feriandos e Sábados
Salt Lake City, UT (SLC): 1 voo diário
NOVO! Phoenix, AZ (PHX): 1 voo diário

EAGLE RENT A CAR ASPEN
Telefone: 970-688-0606
eaglerentacaraspen.com

ENTERPRISE

Telefone: 800-325-8007
enterprise.com

HERTZ

Telefone: 800-654-3131
hertz.com

NATIONAL

Telefone: 800-277-7368
nationalcar.com

THRIFTY

Como chegar e serviços diversos
que você encontra em Aspen

Telefone: 800-367-2277
thrifty.com

24
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SERVIÇOS
DE TRANSPORTE
De um simples traslado para
um tratamento de cinco estrelas, vários serviços de táxis
e limusines podem ser encontrados em torno de Aspen e
Snowmass Village.

Aspen Limo Services
Telefone: 970-925-2060
aspenlimoservices.com

High Mountain Taxi
Telefone: 970-925-TAXI
hmtaxi.com

hospitais

fármacia

Aspen Valley
Hospital

Carl’s Pharmacy

Um centro de trauma de nível
III com 25 camas de internação oferece atendimento médico e cirúrgico abrangente
por especialistas certificados
em 25 campos diferentes da
medicina.
Telefone: (970) 925-1120
(800) 262-3067
Endereço: 0401 Castle Creek
RoadAspen, CO 81611
aspenhospital.org

Telefone: (970) 925-3273
Endereço: 306 E. Main St.
Aspen, CO 81611

serviços
para ceLular
ACTIVE
AT & T Authorized
Retailer
Convenientemente localizado ao lado do Clark’s Market
na North Mill Station, em
frente ao Correio, conta com
peritos em redes wireless.
Telefone: (970) 429-8550
Endereço: 300 Puppy Smith
St. Suite 203
Aspen, CO 81611
visitactive.com

Especialistas
em transporte
corporativo - CTS
Aspen

Telefone: 800-SKI-LIMO
(754-5466) ou 970-925-8842
ctsaspen.com

Ensignal / Verizon
Premium Wireless
Retailer

Aspen Limousine
and Shuttle

Varejista da Verizon Wireless.
Preços competitivos em telefones e acessórios.
Telefone: (970) 925-6550
Endereço: 300 Puppy Smith
St. Suite 212 Aspen, CO 81611
ensignal.com

Telefone: 970-948-5466

Aspen / Snowmass
Limousine & Airport
Transportation
Telefone: 877-925-5549
ou 970-925-5549

Limousines
de Transporte
Executivo de Denver
Telefone: 720-226-5555
26
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bancos
Alpine Bank Aspen

FirstBank

Localizado no centro de
Aspen, AABC e Snowmass
Village, seus serviços
incluem gerenciamento
de ativos e empréstimos
hipotecários. Cinco caixas
eletrônicos.
Telefone: (970) 920-4800
Endereço: 600 E. Hopkins
Ave. Suite 001 Aspen, CO 81611
alpinebank.com

Um banco do Colorado com
filiais em Aspen e Glenwood.
Banco pessoal e comercial
com atendimento ao cliente
individual, empréstimos
comerciais, hipotecas e linhas
de crédito.
Telefone: (970) 544-5200
Endereço: 601 E. Hopkins
Ave. Aspen, CO 81611
efirstbank.com

ANB Bank

Timberline Bank

Oferece atendimento
personalizado e é
especializado em
empréstimos.
Telefone: (970) 544-3777
Endereço: 325 E. Main St.
Aspen, CO 81611
anbbank.com

Um banco comunitário
local que oferece soluções
financeiras para todas as
necessidades bancárias.
Telefone: (970) 920-0112
Endereço: 720 E. Hyman
Ave. Aspen, CO 81611

Community Banks
of Colorado

Horário excepcional de
funcionamento: 7:30 da manhã
às 5 da madrugada Banco
completo, faz empréstimos
para consumidores.
Telefone: (970) 925-3959
Endereço: 420 E. Main St.
Aspen, CO 81611
usbank.com

Vectra Bank
Colorado
Banco completo, inclui entre
seus serviços empréstimos
para consumidores e comércio.
Telefone: (970) 925-6700
Endereço: 534 E. Hyman
Ave. Aspen, CO 81611
vectrabank.com

Wells Fargo Bank
Especializado em
empréstimos pessoais
e empresariais.
Telefone: (970) 544-2310
Endereço: 119 S. Mill St.
Aspen, CO 81611
wellsfargo.com

US Bank

Também localizado em
Basalt e Glenwood Springs.
Estacionamento gratuito.
Telefone: (970) 544-8282
Endereço: 210 N. Mill St.
Aspen, CO 81611
cobnks.com
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restaurantes

O que fazer, onde comer
e onde sair em Aspen

Bb’s

Jimmy’s Bodega

Plato’s Restaurant

Cozinha clássica. Abre para
almoço e jantar.
Telefone: (970) 429-8284
Endereço: 525 E. Cooper Avenue Aspen, Colorado 81611

Especializado em culinária da
costa mexicana.
Telefone: (970) 710-2182
Endereço: 307 S. Mill St. Aspen, Colorado 81611
(F.k.a. Pacifica)

O confortável restaurante oferece um conceito de culinária simples mas contemporânea, baseado em influências do Colorado
e também internacionais.
Telefone: (970) 544-7814
Aspen Meadows Resort
Endereço: 845 Meadows Rd.
Aspen, Colorado 81611

Element 47
Nova cozinha americana
infundida com ingredientes
sazonais.
Telefone: (970) 920-6330
Endereço: Hotel Little Nell
675 E. Durant Ave.

Ellina
Novo restaurante em Aspen
focado em cozinha italiana
moderna com ênfase em ingredientes locais.
Telefone: (970) 925-2976
Endereço: 430 E. Hyman Ave.
Aspen, Colorado 81611

The J Bar
Preferido dos moradores de
Aspen por mais de um século,
o J-Bar (abreviação de “Jerome
Bar”) agrada locais e visitantes
com o seu autêntico ambiente
de salão, animado e casual.
Telefone: (970) 429-7674
No Hotel Jerome
Endereço: 330 E. St. Principal
Aspen, Colorado 81611

Justice Snow’s
Kiley of Specialty Foods of Aspen & The Cheese Shop abriu
novo restaurante na histórica
Aspen Wheeler Opera House
como um acessível bar e restaurante.
Telefone: (970) 429 8192
Endereço: 328 East Hyman
Ave.Aspen, Colorado 81612

Meat & Cheese
Este novo ponto é um restaurante de estilo europeu, com
cervejas artesanais e carta de
vinhos eclética.
Telefone: (970) 710-7120
Endereço: 317 E. Hopkins
Ave. Aspen, Colorado 81611

Pinon’s
Conhecidos pela ótima culinária e serviço.
Telefone: (970) 920-2021
Endereço: 105 S. Mill St.
Aspen, Colorado 81611
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Steakhouse No. 316
Além de paraíso para os
amantes de carne, o Steak
HOUSE No. 316 oferece pratos de frutos do mar e excelentes saladas.
Telefone: (970) 920-1893
Endereço: 316 E. Hopkins
Ave. Aspen, Colorado 81611
F.k.a. Lulu Wilson

Zocalito Latin Bistro
Cozinha latino-americana autêntica com pratos ecléticos,
como lula frita com vinagrete de alho e gema de Anora,
ceviche de camarão e tilápia.
Telefone: (970) 920-1991
Endereço: 420 E Hyman Ave.
Aspen, Colorado 81611

Joalherias

GALERIAS DE ARTE

SALÃO DE BELEZA

Kate Flynn Designs

Cha Cha Gallery

Salon Tullio
Day Spa & Boutique

Telefone: (203) 249-3187
Endereço: 110 E. Hallam St.
Suite 123, Aspen, CO 81611
www.kflynndesigns.com

Lugano Diamonds

Telefone: (980) 710-0794
Endereço: 501 E. Dean St.
Aspen, CO 81611

Maison Ullens

Telefone: (970) 925-1435
Endereço: 426 E. Hyman
Ave. Aspen, CO 81611

Lane Fine Art

Telefone: (970) 925-9213
Endereço: Red Brick Center
for the Arts #112, Aspen,
CO 81611
lanefineart.net

Telefone: (970) 925-7201
Fax: (970) 925-9553
Endereço: 208 E. Main St.
Aspen, CO 81611
salontullio.com

Telefone: (970) 429-4170
Endereço: 445 E. Hopkins
Ave., Aspen, CO 81611

Aspen Design Room

Meridian Jewelers

Telefone: (970) 925-3833
Endereço: 525 E. Cooper Ave.
Aspen, CO 81611
meridianjewelers.com

Palaso

compras

Telefone: (970) 429-8529
Endereço: 205 S. Mill St.
Aspen, CO 81611
palasoluxe.com

Alpen Antiks
Tesouros únicos e incomuns
de castelos e pousadas de
caça da Europa. Mobiliário
pintado, peças da Floresta Negra, belos espelhos e quadros,
arte popular, candelabros, cabeças de cervo esculpidas em
madeira e muito mais.
Telefone: (970) 544-5384
Endereço: 319 AABC Unidade Y Aspen, CO 81611

Design Pame

Telefone: (970) 309-3256
Endereço: 41 Danielson Dr.
Aspen, CO 81611

Aspen Boarding
Kennel/Aspen
Animal Shelter
Hotel fornece ambiente limpo,
confortável e seguro para os
animais de Aspen, bem como
os de visitantes.
Telefone: (970) 544-0206
Endereço: 101 Animal
Shelter Road Suite 1, Aspen,
CO 81611
dogsaspen.com
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Aspen Design Room é uma loja
de móveis de luxo que oferece
produtos das melhores marcas
do mundo, incluindo Armanikasa Industries, Seala Luxury,
Kelly Werstler, Randall Tysinger e muito mais. Além de móveis, ADR é parceiro da Bowden
Interiors para oferecer serviços
de design de interiores.
Telefone: (970) 544-2055
Endereço: 625 E. Main St.
Unidade 101 Aspen, CO 81611

Aspen Fur & Shearling
Calças, saias e acessórios de
couro fino para homens e
mulheres.
Telefone: (970) 925-3300
Endereço: 555 E. Durant Ave.
Aspen, CO 81611

Aspen Luggage
Company
Especializada em bagagens
de Tumi, Briggs & Riley, Bric’s,
Hartmann e Kipling.
Telefones: (970) 925-9368
(800) 326-5156
Endereço: 427 E. Hyman Ave.
Aspen, CO 81611

Aspen Outfitting
Company
Uma tradição esportiva de
Aspen desde 1969, localizada
na prestigiada St.Regis Hotel.
Especializado em viagens guiadas de caça e pesca.
Telefones: (970) 925-3406
(800) 784-2140
Endereço: 315 E. Dean St.
Aspen, CO 81611
aspenoutfitting.com

Aspen Sports
Aspen Sports e North Face
Store. Encontra-se equipamentos de marcas como K2, Volkl,
Rossignol, Burton e acessórios
de Kjus, Nils, Obermeyer, North
Face e muito mais.
Telefone: (970) 925-6331
Endereço: 408 E. Cooper
Ave. Aspen, CO 81611
aspensports.com
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Aspen / Snowmass
Four-Mountain
Sports
One-stop shop para aluguel
de acessórios. Escola de ski/
snowboard. Venda de snowboard em Snowmass Village.

EM Aspen

Telefone: (970) 920-2337
Endereço: 520 E. Durant Ave.
Aspen, CO 81611

EM Aspen Highlands
Telefone: (970) 544-3013
Endereço: Na base de Aspen
Highlands Aspen, CO 81611

EM Buttermilk

Telefone: (970) 920-0980
Endereço: Na base do Buttermilk, Aspen, CO 81611

em Snowmass Village
Telefone: (970) 923-2337
Endereço: Snowmass Village
Mall Snowmass Village, CO
81615

EM Two Creeks

Telefone: (970) 923-8740
Endereço: Na base de Two
Creeks, em Snowmass
Snowmass Village, CO 81615
aspensnowmass.com/biking
aspensnowmass.com/rentals

Burberry
Vestuário e acessórios femininos e masculinos, casual até
para pista.
Telefone: (970) 920-3119
Endereço: Ute City Building, 501
E. Hyman Ave. Aspen, CO 81611
burberry.com

C.B. Paws
Boutique única de Aspen para
animais de estimação.
Telefone: (970) 925-5848
Endereço: 420 E. Hyman
Ave. Aspen, CO 81611
cbpaws.com

Polo Ralph Lauren
Roupas e acessórios masculinos e femininos.
Roupas para bebês e crianças.
Telefone: (970) 925-5147
Fax: (970) 920-3947
Endereço: 501 E. Cooper Ave.
Aspen, CO 81611

Christy Sports, LLC
Produtos para ski e snowboard.
Telefone: (970) 923-2717
Endereço: 50 Village Square
Snowmass Village, CO 81615
rental.christysports.com

Cos Bar Eua
Boutique de cosméticos e de
cuidados refinados com a pele.
Endereço: 418 E. Cooper Ave.
Suite 201 Aspen, CO 81611

Courage B
Fabricação e venda de roupas
e acessórios elegantes para
mulheres de todas as idades
Telefone: (970) 429-8018
Endereço: 205 S. Mill St.
Aspen, CO 81611
courageb.com

Covet Bright
& Shiny Things
Boutique de joias finas.
Telefone: (970) 920-0000
Endereço: 306 S. Mill St.
Aspen, CO 81611
covetaspen.com

Ermenegildo Zegna

High Country Rugs

Incline Ski Shop

Roupa esportiva e acessórios
masculinos.
Telefone: (970) 544-4989
Endereço: 211 S. Galena St.
Aspen, CO 81611
zegna.com

O estúdio de design online Custion 3D permite a criação do
tapete dos sonhos em minutos.
Telefone: (970) 618-3178
Endereço: P.O. Caixa 395
Aspen, CO 81612
highcountryrugs.com

Aluguel de equipamentos
para ski.
Telefone: (970) 925-7748
(800) 992-2979
Endereço: 555 E. Durant Ave.
Aspen, CO 81611
inclineski.com
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baladas em Aspen
Belly Up Aspen
Clube de música ao vivo, famoso
internacionalmente, que traz regularmente
nomes importantes para se apresentar na
cidade. Do bluegrass ao blues, do hip hop à
música alternativa, a habilidade do Belly Up
de trazer artistas talentosos é inigualável.
bellyupaspen.com

Ajax Tavern
Localizado na base de Aspen Mountain,
Ajax Tavern ganha vida no almoço e
agita a noite inteira.
thelittlenell.com/dining/ajax-tavern

Limelight Lounge
O Limelight Lounge apresenta música ao
vivo de quinta a segunda-feira durante
a temporada de inverno. Serve pizzas
especiais e tem um bar completo.
limelighthotels.com/aspen/the-lounge

Chair 9
O Little Nell oferece a Chair 9, excelente
local para relaxar e desfrutar de música
ao vivo à noite. Aberto somente durante
a temporada de ski.
thelittlenell.com/dining/
bars-at-the-nell/chair-9

Escobar
Entre as casas noturnas mais animadas e
elegantes de Aspen, com serviço de mesa,
dança, bebidas e muito mais.
escobaraspen.com

balada em
SNOWMASS VILLAGE
Nest Public House
Ótimo pub para amantes da cerveja em Snowmass.
viceroyhotelsandresorts.com/en/snowmass/
dining_and_nightlife/nest
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Hotel

aspen
Resorts

The St. Regis Aspen
Resort

Aspen Meadows
Resort

Aonde ficar
Aspen e Snowmass oferecem centenas de opções de hospedagem em
hotéis, casas, apartamentos e resorts. Empresas especializadas em
locação podem ajudar na escolha do local ideal.
40

Sede do renomado Aspen Institute, com arquitetura Bauhaus,
o Aspen Meadows Resort ocupa
mais de 16 hectares situados a
apenas cinco minutos do centro de Aspen. As 98 suítes com
áreas entre 52 a 112 metros
quadrados têm janelas do chão
ao teto que permitem a entrada
da luz natural e vistas incríveis. As comodidades do resort
incluem transporte 24 horas
entre o aeroporto e o centro de
Aspen, ampla sala de ginástica
e spa, piscina externa aquecida
e Jacuzzi, local na montanha
para guardar e transferir esquis
e snowboards, e galerias de arte.
Telefone: 1-970-925-4240
Endereço: 845 Meadows
Road, Aspen, CO 81611
Reservas:
reservations@aspenmeadows.com
aspenmeadows.com

The Gant
Resort de apartamentos de
luxo, de um a quatro dormitórios, e opções como cozinha completa, salas de estar,
lareiras a lenha e terraços ou
sacadas privativas. Ocupando
uma área de cerca de dois hectares, The Gant também oferece duas piscinas aquecidas
com água salgada ao ar livre,
três Jacuzzis com hidromassagem, lareiras ao ar livre e um
restaurante tipo café exclusivo
com bar completo.
Telefone: 1-970-925-5000
Endereço: 610 South West
End Street, Aspen, CO 81611
Reservas:
gantres@destinationhotels.com
gantaspen.com
41

The St. Regis Aspen Residence
Club conta com 25 residências
de refinado estilo e muito bem
equipadas. Aceita animais de
estimação, facilidades de escritório para hóspedes, apartamentos para não fumantes,
transporte do e para o aeroporto, acesso gratuito à internet, transporte de cortesia no
perímetro da cidade de Aspen,
serviço de mordomo do St. Regis, guarda dos esquis, piscina
aquecida e Jacuzzis externas,
academia de ginástica 24 horas. O Remède Spa inclui sauna em ambiente de um gruta,
piscina integrada e sala para
inalação de oxigênio.
Telefones: 1-888-627-7198 /
1-970-920-3300
Endereço: 315 East Dean
Street, Aspen, CO 81611
Reservas:
aspen.reservations@stregis.com
stregisaspen.com

Aspen Locação De Casas
e Apartamentos
Aspen Club

Aspen Luxury
Vacation Rentals

O Aspen Club Residences é um
conjunto de 20 residências de
alta qualidade às margens do
Roaring Fork River, a poucos
passos do centro da cidade.
Tem serviços e instalações de
um hotel cinco estrelas, saguão particular dos proprietários, concierge, estacionamentos com e sem manobristas,
vista para o Roaring Fork River,
acesso ao Aspen Club Fitness
e Spa. Animais de estimação
são aceitos.
Telefone: 1-970-925-8900
Endereço: 1450 Ute Avenue,
Aspen, CO 81611
Reservas:
reservations@aspenclub.com
aspenclub.com
aspenclubliving.com

Locação de mais de 300
sofisticadas casas particulares com 3 ou mais quartos,
mansões, chalés de esqui e
apartamentos em Aspen e
Snowmass, serviço de concierge que incluem, dentre
outros: entrega de compras
de supermercado, reservas
em restaurantes, tickets para
esquiar e teleféricos, aluguel
de esquis, aulas particulares
de esqui, atividades ao ar livre e locação de automóvel.
Telefones: 1-970-205-9960
1-800-519-6961
Endereço: 428 South Spring St.
Aspen, CO 81611
Reservas:
info@aspenluxuryvacationrentals.com
aspenluxuryvacationrentals.com

Aspen Snowmass
Sotheby’s International Realty

Frias Properties of
Aspen Independence
Square

Locações
em
Aspen,
Snowmass Village e Woody
Creek. Residências particulares com dois ou mais
quartos, casas geminadas,
duplex, apartamentos, chalés
de esqui e mansões. Entre os
serviços, destacam-se encaminhamento para serviço de
concierge, entrega de compras de supermercado, aluguel de objetos para bebês,
reservas em restaurantes,
transporte e atividades.
Telefone: 1-970-236-8580
Endereço: 415 East Hyman
Avenue, Aspen, Colorado 81611
Reservas:
therentalteam@sir.com
aspensnowmasssir.com

Com mais de 200 unidades de
locação para férias em Aspen,
Frias Properties oferece desde
acomodações em apartamentos nas encostas até casas de
luxo com cinco dormitórios. O
atendimento especial inclui
acesso às academias locais, ao
aeroporto de Aspen, limpeza
diária, internet de alta velocidade e serviços de concierge.
Também oferece acomodação
no Independence Square, o
único hotel em Aspen localizado no complexo do shopping
center do centro da cidade.
Telefone: 1-970-920-2010
Endereço: 730 East Durant
Avenue, Aspen, CO 81611
Reservas:
friasproperties.com
reservations@friasproperties.com
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Aspen hotéis
Aspen Mountain
Lodge

Aspen Square
Condominium Hotel

Hotel Aspen/Molly
Gibson

Situado no centro de Aspen,
tem fácil acesso ao transporte
para esquiadores. Quatro andares de acomodações decoradas
com temas alegres rodeiam a
sala de estar. Uma lareira encrustada na parede de pedras
impressiona e forma o cenário
para o café da manhã de cortesia e para a tradicional festa
de queijo e vinho que acontece
todas as tardes durante a temporada de esqui. As instalações
oferecem ainda piscina exterior, Jacuzzi, Wi-Fi e acesso ao
computador no saguão.
Telefone: 1-970-925-7650
Endereço: 311 West Main
Street, Aspen, CO 81611
Reservas:
aml@aspenmountainlodge.com
aspenmountainlodge.com

O hotel fica no coração de Aspen, em frente à Silver Queen
Gondola. Todas as 101 acomodações do Aspen Square, desde
quartos com lareira a apartamentos maiores, têm cozinha
totalmente equipada, lareiras
a lenha e sacadas privativas.
Os serviços incluem concierge,
recepção, pessoal de recepção
e mensageiros, além de limpeza diária. O hotel possui uma
piscina aquecida externa e Jacuzzis, academia de ginástica
privativa e vestiários masculinos e femininos.
Telefone: 1-970-925-1000
Endereço: 617 East Cooper
Avenue, Aspen, CO 81611
Reservas
reservations@aspensquarehotel.com
aspensquarehotel.com

O requintado Hotel Aspen
tem localização central na
Main Street. Oferece quartos
e suítes de luxo com lareiras
ou Jacuzzis privadas. Os dois
hotéis ficam a poucos passos
do transporte gratuito para
esquiadores, e próximos às
lojas e restaurantes. Oferecem café da manhã completo, recepção après-ski, Wi-Fi,
estacionamento e transporte
para o aeroporto sem nenhum custo adicional. Pets
são bem-vindos!

Hotel Aspen

Telefone: 1-970-925-3441
Endereço: 110 W. Main
Street, Aspen, CO 81611
Reservas:
reservations@hotelaspen.com
hotelaspen.com

Molly Gibson
Lodge

Telefone: 1-970-925-3434
Endereço: 101 W. Main
Street, Aspen, CO 81611
Reservas:
reservations@mollygibson.com
mollygibson.com

Limelight Hotel
O Limelight fica a alguns
passos da Aspen Mountain e
dos principais pontos do centro. A estadia em um de seus
120 quartos (seis são suítes)
inclui: café da manhã continental especial, atendimento
e comodidades excepcionais,
apartamentos e suítes espaçosos, internet de alta velocidade sem fio, transportes para
a cidade e quatro serviços de
transporte para as montanhas,
inside e first tracks de cortesia,
concierge para ski, après-ski,
piscina externa e Jacuzzis.
Cães são bem-vindos.
Telefones: 1-888-976-0963
1-970-925-3025
Endereço: 355 South Monarch Street, Aspen, CO 81611
Reservas:
info@limelighthotels.com
limelighthotels.com
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snowmass
Locação De Casas
e Apartamentos
Capitol Peak/
Hayden Lodge
By Snowmass
Hospitality

The Crestwood
Condominiums

Destination
Residences
Snowmass

O Crestwood está localizado
nas encostas na Snowmass
Village, com acomodações
confortáveis e serviços de
alto padrão. São 120 apartamentos de um a quatro dormitórios, divididos em três
categorias (Standard/Deluxe/
Premier), com cozinhas completas, lareira a gás, sacada
privativa com uma churrasqueira a gás e Wi-Fi gratuito.
Os serviços incluem transporte de cortesia do e para o
aeroporto de Aspen, limpeza
diária, serviço completo de
recepção, supermercado e loja
de bebidas, piscina, três Jacuzzis, uma sala de ginástica e
uma de spa.
Telefones: 1-970-923-2450
1-800-356-5949
Endereço: P.O. Box 5460,
400 Wood Road, Snowmass
Village, CO 81615
Reservas:
res@thecrestwood.com
thecrestwood.com

Capitol Peak e Hayden Lodge são apartamentos ski-in/
ski-out luxuosos localizados
na base da Snowmass Village,
a poucos passos da Elk Camp
Gondola e do Treehouse Kids’
Adventure Center. Todas as
estadias incluem acesso gratuito ao Snowmass Club, serviço de concierge, transporte
de cortesia para o aeroporto
de Aspen, garagem aquecida
(um carro por unidade), Wi-Fi,
lareiras a gás, sofás-camas e
lavadoras/secadoras.
Telefones: 1-888-976-0807
1-970-924-6082
Endereço: P.O. Box 5550,
Snowmass Village, CO 81615
Reservas:
reservations@snowmasshospitality.com
snowmasshospitality.com

O Destination Residences
Snowmass tem aproximadamente 400 residências,
desde quartos em hotel até
apartamentos com cinco dormitórios, com escolha de acomodação nas categorias luxo
ski-in/ski-out, a poucos passos das pistas de Snowmass.
Todos os apartamentos têm
cozinhas completas, salas de
estar, lareiras, internet sem
fio e armários para guardar os
esquis. Alguns têm terraços
privativos, estacionamento
e transporte de cortesia do e
para o aeroporto de Aspen e
transporte dentro da cidade.
Todas as unidades têm Jacuzzi
ou piscinas externas e alguns
oferecem sauna seca e a vapor,
além de aulas de ginástica.
Telefone: 1-970-923-7076
Endereço: P.O. Box 5008,
300 Carriage Way, Snowmass
Village, CO 81615
Reservas:
booksnowmass@
destinationhotels.com
destinationsnowmass.com

Snowmass Lodging
Company

Timberline
Condominiums

A Snowmass Lodging Company oferece acomodações
de um a quatro dormitórios
ski-in/ski-out no centro de
Snowmass Village, incluindo
Woodrun Place, Chamonix,
The Enclave e Owl Creek Homes. Cada unidade é de propriedade particular e mantida
profissionalmente. Os hóspedes recebem atendimento
de hotel de primeira classe e
comodidades como lareiras,
cozinhas, lavadoras e secadoras de roupa no apartamento
e internet de alta velocidade.
Telefone: 1-970-923-3232
Endereço: P.O. Box 6077,
425 Wood Road, Snowmass
Village, CO 81615
Reservas:
aspensnowmass.
wholesale@wynvr.com
snowmasslodging.com

Localizados próximo às pistas
de Snowmass e a uma curta
caminhada do Snowmass Mall,
os apartamentos de luxo Timberline oferecem acomodações
com sacadas ou terraços, acesso gratuito à internet sem fio,
TV de tela plana HD, cozinhas
totalmente quipadas, fazendo
com que os hóspedes desfrutem o espaço confortável de
uma residência privada com os
serviços de um bom hotel.
Telefone: 1-970-923-4000
Endereço: P.O. Box I-2, 690
Carriage Way, Snowmass
Village, CO 81615
Reservas:
reservations@thetimberline.com
thetimberline.com
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Snowmass
resoRt
Viceroy Snowmass

Os 50 anos de Snowmass

Wildwood Hotel
Snowmass

O resort de luxo Viceroy
Snowmass oferece acomodações ski-in/ ski-out, bem equipadas, que incluem cozinhas
funcionais ou completas com
armários italianos personalizados, lareiras a gás, roupas de
cama em algodão egípcio com
travesseiros de plumas, colchas
de pele sintética, edredon de
penas, TV de alta definição
com aparelhos de DVD, academia de ginástica, spa premiado
e opções gastronômicas como
o restaurante Eight K.
Telefone: 1-970-923-8000
Endereço: 130 Wood Road,
P.O. Box 6985, Snowmass
Village, CO 81615
Reservas:
reservations
@viceroysnowmass.com
viceroysnowmass.com

A 45 metros das pistas de esqui, o Wildwood oferece um
estilo sofisticado de montanha,
com design retrô, apartamentos aconchegantes e refinados,
com todas as comodidades necessárias. São 145 apartamentos tamanhos king e duplo/
duplo e 6 suítes. Piscina, Jacuzzis e academia de ginástica
são alguns dos atrativos, assim
como o The Bar at Wildwood,
que oferece cervejas artesanais
e menu criativo.
Telefone: 1-970-923-8400
Endereço: 40 Elbert Lane,
Snowmass Village, CO 81623
Reservas:
wildwoodsnowmass.com

Várias atrações estão previstas para comemorar os 50 anos do início da exploração da montanha Snowmass para a prática de esportes de
inverno. Novas placas serão instaladas até essa
data para orientar os usuários em pistas e trilhas
originais espalhadas pela montanha preferida
dos esquiadores e skiboarders. A programação
oficial se estenderá até o final do ano com a
tradicional queima de fogos durante o Réveillon.

Domingo, dia 17 de dezembro
Saltos da cabine de Spider Sabich, um dos
eventos preferidos durante os anos 1970. A
equipe responsável pelo Park and Pipe vai orientar todos os saltadores interessados. Assista
ou participe dessa aventura ski-in/ski out depois do almoço comemorativo oferecido a toda
comunidade local.
Snowmass também será o palco das cinco
etapas de qualificação no Toyota U.S. Grand
Prix que vai selecionar os melhores em freeski, em ski e em snowboard que representarão
a seleção norte-americana nos próximos jogos
olímpicos de inverno.

Sexta-feira , dia 15 de dezembro
Será inaugurado o novo mural contando a
história de Snowmass Mountain em Base
Village. Além disso, o restaurante Elk Camp,
situado no topo da Elk Camp Gondola de
Snowmass Mountain, realizará festa retro com
música ao vivo e apresentação dos modelos
de roupas usadas pelos esquiadores no ano de
1967. À noite, fogos de artifício serão lançados
da base da montanha Snowmass.

Quarta-feira, dia 10 de janeiro
Etapa de qualificação das categorias de Halfpipe Skiing e Slopestyle Snowboarding
Quinta-feira, dia 11 de janeiro
Etapa de qualificação das categorias de Halfpipe Snowboarding e Slopestyle Skiing

Sábado, dia 16 de dezembro
Volta do clássico evento Banana Days na área
da montanha Spider Sabich. Trata-se de um
concurso de comer bananas, de malabarismo
com bananas e competição sobre bebidas que
usam essa fruta em sua composição. As atividades incluem o “scavanger hunt” – jogo para
procurar objetos na montanha usando dicas
online através do aplicativo Aspen Snowmass.
À noite acontecerá o baile no hotel Viceroy
com o lançamento do filme comemorativo “50
anos de Snowmass”.

Sexta-feira, dia 12 de janeiro
Final dos torneios de Halfpipe Skiing e Slopestyle Snowboarding
Sábado, dia 13 janeiro
Final do torneio de Halfpipe Snowboarding
Domingo, dia 14 janeiro
Final do torneio de Slopestyle Skiing
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The Little Nell: o mais luxuoso

Além de todo direcionamento à prática do esqui, o estabelecimento possui o programa Little
Nell Adventures que oferece atividades de pesca, ciclismo e outras experiências de aventura
ao ar livre, dentro dos limites da propriedade.

Residences at The Little Nell: É um resort
composto por 26 casas e 8 apartamentos
privados e exclusivos, com acesso ski-in / ski
-out para a lendária Aspen Mountain. Arquitetura e design interior inspirados na montanha combinam com as grandes varandas
externas. Todos os quartos são elegantes e
dispõem de cozinha com balcões de granito
e utensílios de aço inoxidável, além de área
de estar, closet amplo, roupa de cama e lençóis de tecido de qualidade. Alguns possuem
varandas com vista para Aspen. Destaque
para a deslumbrante piscina na cobertura e
para o Health Center. O restaurante é o Ajax
Tavern, um dos mais conceituados de Aspen.
Telefone: 1-970-920-4600
Endereços: The Little Nell: 675 East Durant
Avenue, Aspen, CO 81611
Residences at Little Nell: 501 East Dean
Street, Aspen, CO 81611
Reservas:
stay@thelittlenell.com/thelittlenell.com

The Little Nell é o hotel mais luxuoso de Aspen,
localizado no coração da cidade e que oferece
acesso direto às pistas de esqui. Tem 92 quartos, sendo 14 suítes. Destaca-se pelo seu ótimo
serviço e espetaculares acomodações, as quais
incluem obras de arte em sua decoração, além
de mobília construída com materiais nobres.

O restaurante Element 47, localizado em suas
instalações, também é um dos melhores da
cidade, e oferece refeições de qualidade internacional com sugestões de vinho de um sommelier. O menu é franco-americano em estilo
bistrô, com especialidades diárias.
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Audi: test-drives gratuitos para
hóspedes de hotéis de luxo
A Audi é praticamente o veículo oficial de
Aspen Snowmass. A montadora patrocina dois
dos maiores acontecimentos esportivos da cidade, a Audi FIS Ski World Cup (um dos mais
importantes eventos da temporada mundial
de ski) e o Audi Power of Four Race Series (es-

pécie de maratona cross-country), e também
oferece como mimo aos hóspedes de três hotéis - The Little Nell Hotel, The Residences At
the Little Nell e Limelight Hotel – a oportunidade única de um test-drive com o requintado
SUV Audi Q7.

Os hóspedes, ao se registrarem em cada estabelecimento, ganham o direito de ficar por
2 horas com o veículo, com o qual podem conhecer as deslumbrantes paisagens locais. O
modelo escolhido para o test-drive é o que melhor se adapta às condições locais dentro do
portfólio da marca, pois combina com exatidão
extremo conforto e forte desempenho fora de
estrada. Nas severas condições de piso locais,
a dirigibilidade é garantida pela suspensão
adaptativa a ar – por meio dela, o motorista
pode escolher entre 6 níveis de altura, sendo
que é possível deixar o SUV a até 6 cm do chão.

No interior do veículo, o requinte e a alta tecnologia imperam. O SUV conta, entre outros
equipamentos, com ar-condicionado digital
de quatro zonas (controles independentes
para motorista e ocupantes), bancos de couro, assentos dianteiros com ajustes elétricos
(e memória, para o do motorista), controle de
cruzeiro, partida start-stop, porta-malas com
fechamento elétrico e sistema “hands free”
(que permite abrir ou fechar a tampa com um
movimento dos pés sob o para-choque) e teto
solar panorâmico. Tudo para fazer melhor a
estadia em Aspen.
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1941 – Nos dias 8 e 9 de março é realizado o
primeiro Campeonato Nacional de Downhill
e Slalom em Aspen Mountain. Nessa mesma
época em que acontecia a II Grande Guerra, a
Décima Divisão Montada do Exército Americano se estabelece em Camp Hale usando a
área de Aspen para exercícios militares;

Ao longo de 800 anos, os índios Ute dominaram o Roaring Fork Valley, onde se localiza
atualmente Aspen Snowmass. O Estado do Colorado só viria a ser criado em 1876 e, somente
três anos depois, a região começou a ser visitada por garimpeiros em busca do ouro e da prata
no Velho Oeste americano. Siga a cronologia da
história pioneira da cidade que viria a se tornar
um dos maiores centros mundiais na prática de
esportes de inverno.

1881 – Surge o primeiro jornal, de propriedade de
B. Clark Wheeler, denominado Aspen Times, assim
como a primeira escola do município. Neste ano
é criada a Aspen Mining and Smelting Company;

54

1885 – Inauguração do primeiro hotel da região,
o New Clarendon Hotel, ao mesmo tempo em
que começa a ser usada a energia elétrica dentro
das minas, nas casas e no comércio. É fundada
a Aspen Water Company e instalada a primeira
linha telefônica na Spar Consolidated Company;

1999 – Comemora-se o 50º aniversário do
Aspen Music Festival and School. O antigo
Sundeck é demolido e em seu lugar surge um
novo restaurante com 21.600 metros quadrados de área. Na intersecção da Highway
82 com a estrada Maroon Creek, é construído
um novo balão para facilitar o acesso à entrada da cidade;

1946 – É fundada a Aspen Skiing Company
com a inauguração do Elevador Número 1
no dia 14 de dezembro;
1950 – Aspen sedia o FIS World Alpine
Championships, dando à cidade o reconhecimento do seu potencial como local ideal para
a prática dos esportes de inverno;

1879 – Os pioneiros da exploração mineral chegam a Ute City, antiga denominação do povoado
que fazia referência à tribo indígena local. Após
os resultados do Hayden Geological Survey dando
como positiva a presença de uma grande jazida
de prata, começam a explorar comercialmente o
precioso metal. Pelos catorze anos seguintes, a
região sozinha torna-se responsável por um sexto
de toda a extração desse mineral no país;
1880 – B. Clark Wheeler e Charles A. Hallam, sócios de uma empresa de mineração de Cincinnati,
chegam para comprar diversas minas em atividade. Foi neste mesmo ano que surgiu o nome
Aspen, como a cidade-sede da mineradora DRC
Brown & H.P. Cowenhoven;

1996 – Durante o 50º aniversário da fundação
de Aspen Skiing Company a empresa comemora a contratação de 3 mil funcionários e
4.700 acres de área esquiável, consolidando
sua posição como um dos melhores destinos
para a prática do esqui em todo o mundo;

2006 – As cabines originais do Silver Queen
Gondola são substituídas por cabines maiores e mais modernas. Tem início a construção da nova Snowmass Base Village;

1958 – Friedl Pfeifer inaugura as primeiras
instalações para a prática do esqui na montanha Buttermilk. No mesmo ano, Highlands
também começa a operar sob a presidência
de DRC Brown na Aspen Skiing Company.
Chega à cidade o casal Walter e Elizabeth
Paepcke, provenientes de Chicago, que se
empenham em investir em cultura e em vários negócios visando o reconhecimento de
Aspen como um importante centro de desenvolvimento regional;
1888 – É inaugurada a Wheeler Opera House
por Jerome B. Wheeler que também constrói
uma residência para sua esposa denominada
Aspen’s West End. Hoje esta casa é a sede da
Aspen Historical Society;
1893 – Aspen dá um salto em sua população pulando de 10 para 16 mil habitantes.
Após o Sherman Silver Act, um decreto do
Congresso Americano que desmonetizava a
prata como moeda, a população local volta
a cair e a região passa por um profundo retrocesso em seu desenvolvimento;

2016 – A ASC (Aspen Skiing Company) comemora o seu septuagésimo aniversário de
fundação.

1967 – Snowmass Ski Area inaugura cinco teleféricos e dezenas de quilômetros de trilhos. A
primeira máquina de fazer neve é inaugurada
no Little Nell, na base da montanha de Aspen;
1969 – Começa o operar a nova torre de controle do aeroporto Pitkin County. O Departamento de Rodovias do Colorado começa a
construir a Highway 82, com quatro pistas,
ligando a cidade de Glenwood a Aspen;
1986 – É inaugurada a mais longa gôndola
suspensa do mundo, a Silver Queen Gondola;
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Para sediar o lançamento do The Guide List
Aspen Snowmass 2017/2018, não existe hoje
em São Paulo um lugar mais glamoroso e sofisticado que o Palácio Tangará, que abriu suas
portas no dia 10 de maio deste ano. Situado ao
lado do importante Parque Burle Marx no bairro
Panamby, na zona sul de São Paulo, o mais novo
empreendimento hoteleiro do país está cercado
pela Mata Atlântica com 138 mil metros quadrados de área, cheia de espelhos d’água, vegetação nativa exuberante e muitos pássaros que
frequentam este verdadeiro oásis natural dentro da maior cidade brasileira. O nome do palácio é uma homenagem ao Tangará da Amazônia
(cujo nome científico é Tangara Chilensis), um
pássaro multicolorido da fauna brasileira.

n
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Projetado pelo mundialmente famoso paisagista Roberto Burle Marx, o parque envolve o
hotel com seus 141 espaçosos apartamentos,
todos com vista para essa enorme área verde. Com acabamento luxuoso e alto padrão
de sofisticação em cada um dos ambientes, o
Palácio Tangará possui nove salas de reunião
privativas e um salão de festas com terraços
voltados para o parque com capacidade para
atender 530 convidados. Todas as habitações,
sendo 59 delas suítes, foram assinadas pelos
escritórios de arquitetura B+H Architects,
William Simonato Arquitetos Associados, PAR
Arquitetura e Anastassiadis Arquitetos. Luiz
Ricardo Bick e William Simonato são os responsáveis pelo design de interiores.

Desde o Apartamento Deluxe até as Suítes
Prestige, Presidencial e Royal podemos observar detalhes como a incidência de luz natural
nos quartos e amplos terraços que se projetam
para o Parque Burle Marx. Internamente, o hotel
oferece aos hóspedes uma grande piscina semi
-olímpica aquecida feita de mármore com um
charmoso detalhe: ela é coberta por uma clarabóia de vidro que permite a incidência da luz
natural. Considerado o primeiro hotel masterpiece da grife Oetker Collection na América do
Sul, o projeto paisagístico do complexo hoteleiro
foi elaborado por Sérgio Santana que o descreve
como um “elegante jardim que faz a transição
entre sua arquitetura e a Mata Atlântica nativa
do Parque Burle Marx ao seu redor”.

E, para comandar as experiências gastronômicas do hotel, foi chamado o internacionalmente renomado chef-restaurateur Jean-Georges
Vongerichten. Hoje, ele é proprietário de mais
de trinta restaurantes em todo o mundo em cidades como Nova Iorque, Paris, Xangai, Tóquio e
Hong Kong. A parceria com a Oetker Collection
no Palácio Tangará é seu primeiro empreendimento na América do Sul. “Após minha cooperação profissional bem-sucedida no Eden Rock
em Saint-Barths, volto a trabalhar com a Oetker
agora em São Paulo”.
A Oetker Collection é uma das mais seletas coleções de hotéis masterpiece do mundo. De origem
europeia, cada hotel mantém seu estilo único e
todos contam com um serviço de altíssima qualidade, arquitetura clássica excepcional e esplêndida decoração de interiores. Dessa coleção fazem
parte L’Apogée Courchevel, nos Alpes franceses;
Brenners Park-Hotel & Spa em Baden-Baden, na
Alemanha; Le Bristol Paris, na capital francesa;
Château Saint-Martin & Spa no coração da Provence; Eden Rock – St Barths em Saint-Barthélémy no Caribe; Fregate Island Private nas Ilhas
Seychelles; Hotel du Cap-Eden-Roc em Cap
d’Antibes e o The Lanesborough na Inglaterra.

Outro ponto a destacar é o seu spa. A experiência
do Spa do Palácio Tangará começa no corredor
que dá acesso à recepção, através da trilha sonora envolta por uma iluminação aconchegante
que realça os tecidos esvoaçantes presentes logo
na entrada. Desta forma, o hóspede é transportado para um universo relaxante e sensorial que
simula um verdadeiro oásis. “Tudo foi milimetricamente pensado para aguçar os sentidos. O Spa
é mais que um local de tratamento e beleza, é
um espaço para acalmar a mente e o espírito”,
avalia Patricia Anastassiadis, responsável pela
ambientação desse pequeno pedaço de paraíso.
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Amor, respeito, união e compromisso
Por Sylvio Monti Neto

Eu havia sido ski patrol por quatro meses
no Canadá e conhecia estações de esqui na
Europa e na América do Sul, mas sentia que
ali era diferente. Logo nas primeiras subidas para esquiar eu fiz amigos. Mike, um
californiano muito simpático, começou a
me contar estórias do lugar e fizemos algumas descidas juntos quando ele me passou
dicas de um lugar especial para um bom
après-ski, o Tippler Pub. Parei para almoçar
no Bonnies e me sentei próximo a um grupo
de suecas super simpáticas.
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Considero Aspen Snowmass o destino ideal de
empolgação, receptividade e renovação espiritual porque desde 1984, quando estive lá pela
primeira vez, percebi que o lugar era diferente
do que eu já conhecia. As pessoas e a comunicação com os recém-chegados foi o que mais me
chamaram a atenção. Todos estavam sempre
muito atenciosos e gentis exibindo um sorriso
aberto. Lembro-me que pensei “nossa, onde estou?” e até hoje sinto a mesma sensação vendo
os frequentadores e os lugares por onde passo.

Uma delas me intimou dizendo “let’s make
some runs” e eu fui atrás! Ela esquiava muito bem. Depois, ao sentar na cadeirinha do
Lift 1, conheci um grupo de jovens latinos
formado por peruanos, argentinos e chilenos trabalhando em Aspen no sistema de
intercâmbio ao som de uma ótima música.
E todos exalavam extrema felicidade!

Olímpicos de Inverno em Sarajevo, na antiga
Iugoslávia. A apoteose foi tal que parecia o
Carnaval do Rio de Janeiro. Nunca mais me
esqueci daquelas cenas e desde então vou para
Aspen todos os anos sempre sentindo aquela
mesma cordialidade, alegria e hospitalidade
que fazem parte da raiz do lugar.

UNIÃO – A mais modesta das montanhas de
Aspen, Buttermilk, é um exemplo disso. Reunir
pessoas de todos os tipos e garantir que elas
se divirtam. Na base da montanha os iniciantes fazem as primeiras manobras e adquirem
o amor pela neve. Alí, os programas de aulas
de esqui e snowboard como o Begginers Magic
garantem com segurança o bom aprendizado
e em dois, ou três dias no máximo, adultos e
crianças já esquiam por suas pistas. Extraordinariamente é lá também que o mundo inteiro
se reúne, uma vez por ano, para se extasiar com
as ousadas manobras atléticas dos X-Games.

Sempre bem informada e atualizada com o que
ocorre no mundo e, em particular, na América,
este ano a comunidade Aspen Snowmass deixa
claro os valores que a norteiam. São valores
totalmente diferentes daqueles que tem se
manifestado no restante do país. Hoje, os EUA
estão divididos e eles sabem disso...

COMPROMISSO – Férias em Snowmass significam muito mais que uma pista inesquecível.
É, na verdade, um compromisso de conviver com
seus entes queridos praticando as atividades
que mais gostam; compromisso de se entregar e descontrair; compromisso de se engajar,
relaxar, ser um ótimo aprendiz e um professor
melhor em todos os sentidos da vida seguindo
as lições aprendidas depois que as férias terminam. A montanha de Snowmass completa 50
anos este ano e ali é o lugar ideal para viver essa
experiência familiar.

AMOR – Aspen é uma comunidade construída
sob o símbolo do amor. O amor pela natureza,
pelas suas montanhas, por uma comunidade
totalmente ativa e comprometida. Amor pela
história do lugar e pelos cidadãos do mundo
que a procuram e celebram toda aquela região.
RESPEITO – Olhando as montanhas de Aspen Snowmass, Maroon Bells, Pyramid Peak,
Highland Bowl, Bald Mountain e outras, você
não deixará de sentir um grande respeito pelo
meio ambiente e por todos que o prezam. Isto
significa lutar pela proteção do que é selvagem
e apoiar o direito do ser humano em acessar
essa maravilhosa natureza.

Há anos mantenho uma base da Snowtime em
Aspen durante o inverno. Lá tenho o prazer de
trabalhar, interagir com a comunidade, esquiar
com amigos e clientes e conhecer novas pessoas. Existe muito o que se ver por lá além do
esqui. Todos os anos me surpreendo com este
destino de esportes de inverno sem igual.

No final do dia fui ao Tippler, onde fiz novos
amigos e tive uma noite inesquecível: conheci Bill Johnson (um surfista californiano frequentador de Aspen) que conquistou
a primeira medalha de ouro olímpica para
os EUA na prova de Downhill (descida livre em alta velocidade) durante os Jogos
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Leonardo Metsavaht
Leonardo Metsavaht é cientista e médico ortopedista.
Embaixador de Aspen Skiing Company no Rio de Janeiro,
foi campeão brasileiro master de snowboard em 1994.
Ele frequenta Aspen com o irmão Oskar e respectivos familiares
e conta a experiência de passar longas temporadas na estação.
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“Eu e meu irmão Oskar costumávamos viajar para esquiar várias vezes ao ano. Sempre
que aparecia uma brecha em nossa agenda
partíamos para alguma estação de esqui. Já
tínhamos surfado com nossos snowboards
muitos lugares na América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, até extremos
como Alasca e Himalaia. Quando nossos
filhos (Caetana, Thomas, Felipe, Nicholas e
Paulina) entraram na idade para serem iniciados na montanha, enxergamos que não
era agradável aquela correria de ir para um
lugar, alugar equipamento para todo mundo
(e ter que trocar, pois uma botinha ou um
esqui sempre davam problema), querer ficar
na montanha o máximo possível, ir em restaurantes badalados e correr de volta para
casa em voos cansativos. Resolvemos que
iríamos fazer do snowboard nossas ‘férias
de verão’. Férias longas para curtir a família.
Um ‘veraneio’, como chamavam antigamente, só que nas neves. A partir daí precisávamos escolher aonde seria o lugar ideal para
passar estas longas férias. Conversamos
muito para achar um lugar em que nossa

Descendo o Deo Tiba
montanha de 6 mil
metros no Himalaia

família pudesse passar 20, 30 dias (até 40)
sem ficar entediada, que tivesse neve garantida em janeiro/fevereiro, que fosse organizado o
bastante para nossos filhos aprenderem a lidar
com a montanha, com segurança como as estações de esqui americanas, mas que tivesse o
charme das estações de esqui dos Alpes: Aspen.

Aspen é bacana por ser um pólo de novidades
em lifestyle com tecnologia e sustentabilidade. Por isso tem lojas interessantes como a de
carros elétricos da Tesla, a de cannabis Silver
Peak, galerias de arte e lugares como o bistrô
Pyramid, que tem um menu ‘nutritarian’ que
fica no andar de cima da livraria Explore, a qual
também é um charme - difícil não passar horas
olhando as prateleiras de livros.

Claro que, eu como cientista e ortopedista, e
o Oskar, artista e empreendedor, temos que ir
e vir para nossos compromissos profissionais,
enquanto as famílias ficam direto. Lá não nos
sentimos em um ‘parque temático de neve’, mas
em uma cidadela bacana, com amigos que vivem lá, tocam suas famílias, amigos, negócios.
Encontramos nossos amigos brasileiros, americanos e pessoas do mundo inteiro que têm suas
casas de montanha e curtem o mesmo lifestyle.

Um dos nossos prazeres é receber amigos para
um après-ski ou jantar que nós mesmos preparamos em casa. Eventualmente saímos, daí nossa
preferência é ir a lugares que sejam realmente
interessantes e charmosos como a Creperie du
Village em Aspen ou, quando queremos algo
sofisticado, ao Element 47, que fica no Hotel
The Little Nell em Aspen ou no restaurante 8K
que fica no hotel Viceroy. Ambos têm um lounge
muito bacana ao lado da lareira para esperar os
amigos sem qualquer pressa - na verdade, procuramos chegar sempre cedo para poder curtir isso.

Somos ‘early-birders’, os primeiros a chegar na
pista, principalmente em dias de nevasca, mas
raramente ficamos até o fim. Curtimos almoçar
em casa com a família e eventualmente fazer um
lanche como amigos na montanha. Não vamos à
montanha todos os dias, pois curtimos muito ir
com a nossa garotada ao Aspen Art Foundation, o
Art Center Ranch em Snowmass, fazer snowshoeing e cross-country ski em Ashcroft (uma cidade
fantasma perto), ir a Basalt (cidadela charmosa
vizinha), fazer fly-fishing de trutas nas corredeiras do rio ou corridas de kart no lago congelado,
descer a Glenwood Springs e curtir os bares e restaurantes com rock’n roll ao vivo.

Não vamos só no inverno, mas no verão também. Enquanto a garotada curte downhill skateboarding e mountain-biking, nós fazemos nosso
road-biking (200 milhas de ciclovias). Mas isso
fica para outra história.”
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Renata Fialdini
Renata Fialdini é médica especializada em cardiologia e medicina
preventiva personalizada que mantém seu consultório na cidade de
São Paulo. Leia em seu relato qual a origem dessa grande paixão.

Dizem que mudamos quando encontramos algo melhor. Pois bem, desde 1995
vou todos os anos esquiar em Aspen. Sim,
é lógico que costumo até passar alguns dias
em outras estações de esportes de inverno
para que não se diga que é puro apego. E
olha que ja tentei frequentar estações na
Europa e nos Estados Unidos. Mas, para
mim, ir para Aspen é sagrado e inegociável!
É verdade que tenho dois grandes e bons
motivos para até considerar Aspen minha
segunda casa: logo no primeiro ano que fui
para lá com meus dois filhos, conheci meu
marido e meus dois enteados. Até hoje, com
raríssimos desencontros, nós seis alugamos
uma casa e passamos nossas férias de verão
religiosamente em Aspen.

Minha paixão por aquele destino passou por
uma prova de fogo. Pensando bem, de gelo!
Em 2006 estava esquiando sozinha em Highlands por volta das 15 horas quando tive um
mal estar seguido por uma perda de consciência. Ainda me recordo dos gritos abafados de
um skipatrol qualquer cumprindo a rotina de
varredura de pista ao final do dia. Os flashes
de lucidez, desfocados pela poeira de neve
bagunçada pelo forte vento, assombraram-me
durante muitos meses. Acordei três dias depois na UTI do Aspen Valley Hospital. Lá, fiquei
sabendo que me encontraram desacordada no
meio das árvores, por volta das 10 horas da
manhã do dia seguinte, com todas as extremidades do meu corpo literalmente congeladas.
Isso mesmo: passei 19 horas na montanha
onde a temperatura daquela noite bateu os 15
graus centígrados negativos! Meu estado na
ocasião era tão dramático e agonizante que só
sobrevivi graças ao atendimento emergencial
que recebi na montanha e no hospital com um
equipamento especializado para descongelamento gradativo. Minha temperatura corporal
de entrada, já aquecida no transporte, era de
28 graus centígrados. Como médica eu ainda
me emociono ao imaginar o trabalho e a competência que essas equipes tiveram para me
trazer de volta à vida nas condições que me
encontraram. Trata-se de um caso único na
literatura mundial de sobrevida e sem sequelas de amputação. Ao contrário do que talvez

a lógica me induzisse, meu objetivo durante
os dois anos seguintes imersos em exaustiva
e disciplinada reabilitação foi sempre voltar a
esquiar em Aspen para, pessoalmente, agradecer a todos que me salvaram. Desta forma,
todos os anos no dia 14 de janeiro volto para
a pista Marshmallow, em Highlands, para
agradecer a Deus a chance que tive. E, é óbvio,
sempre vou acompanhada e bem alimentada.
Afinal, sofri uma síncope por hipoglicemia!
Quando me perguntam se eu não me canso de
ir sempre para mesmo lugar, minha resposta
é sempre a mesma: ‘Não, não me canso. Aliás, muito pelo contrário. A cada ano, mesmo
aumentando as semanas que passo por lá,
tenho a sensação de que os dias quase que
desembestam’. Eu mal consigo explorar todas
as lojas, curtir as criações de moda e joias da
talentosa Valentina Kova, jantar tantas vezes
quanto gostaria no Campo di Fiori, Piñons,
Matsushisa ou Mezzaluna, relaxar no spa do
St. Regis e receber os amigos em casa. E todas
as noites durmo sempre feliz, esperando o dia
seguinte para aproveitar, ainda mais, as pistas
maravilhosas, tranquilas, espaçosas, seguras e
incansáveis das minhas duas prediletas montanhas: Ajax e Highlands. Não sei como ainda
não fizeram um teleférico entre elas. Aliás, poderiam mesmo é fazer um diretamente do meu
consultório, aqui no Brasil, para Highlands. Já
imaginou?”
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Alinio Azevedo
Alinio Azevedo é um brasileiro natural do Rio Grande do
Norte que reside em Aspen e, recentemente, foi nomeado
COO Hospitality (Chief Operatoring Officer) da empresa que
administra o complexo, a Aspen Skiing Company fundada
em 1946. Frequentador do destino deste os tempos de
adolescência quando ainda vivia no Brasil, seu testemunho é
um convite para quem vai, pela primeira vez, conhecer a mais
badalada estação de esqui das Américas.

Durante a temporada de esqui, que se inicia
neste mês de Novembro e segue até Abril do
próximo ano, Aspen mais que nunca torna-se
um grande playground. Com uma combinacao
perfeita de esqui, esportes de inverno e aventuras durante o dia, a animação do après-ski no
final da tarde e uma vida noturna que oferece
gastronomia, música, cultura e muita badalação, pode-se dizer que poucos lugares do mundo
oferecem tal mistura e quantidade de opções de
lazer num período tão curto de tempo.

o Hotel Little Nell oference excelentes opções
após o término da prática do esporte preferido
e torna-se o ponto de encontro de famílias ou
grupos de amigos depois de um dia inteiro nas
montanhas.
À noite, as opções vão de programas culturais
como a visita ao Aspen Art Museum (com suas
exibições temporárias de arte moderna), debates sobre temas atuais com Chefes de Estado e
diplomatas no Aspen Institute (um dos Thinktanks mais respeitados dos Estados Unidos)
a música ao vivo e shows na boate Belly Up.
Além de tudo isto, Aspen ainda possue uma
oferta gastronômica de primeira linha, atraindo nomes famosos da culinária internacional.”

Tudo isso sem falar, é claro, no ambiente festivo que encontramos nas próprias montanhas
de Aspen, Aspen Highlands, Buttermilk e
Snowmass. Em Aspen Highglands, por exemplo, o restaurante Cloud Nine é famoso por sua
animação contagiante e pelas festas que acontecem todas as tardes. Localizado na base da
montanha de Aspen junto a gôndola principal,
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João Paulo Diniz
João Paulo Diniz é um empresário
brasileiro que frequenta Aspen
Snowmass há mais de 20 anos
com sua família.
Diniz é acionista controlador
da Componente, que investe
nos universos esportivo e
gastronômico. Triatleta
e apaixonado por esportes,
o empresário está sempre
engajado em projetos focados na
promoção e a profissionalização
da prática esportiva.

Sou apaixonado por esportes desde a infância
e Aspen Snowmass foi um dos primeiros lugares onde eu esquiei. A qualidade das pistas,
dos professores e a variedade de montanhas
fazem de lá um lugar único. Toda a estação é
muito bem pensada não só na diversão, mas
também na segurança dos esquiadores. Cada
uma das montanhas proporciona diferentes
tipos de pista, agradando todos os tipos de esquiadores: experts, principiantes, adultos e até
mesmo crianças. Todos os meus filhos aprenderam a esquiar lá e também são apaixonados
pelo local.
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A atmosfera de Aspen é incrível o ano inteiro.
Mas, mesmo após tantos anos frequentando
a cidade, recentemente me surpreendi com o
que vi. Resolvi conhecê-la no verão e me encantei com a quantidade de atividades disponíveis fora da temporada de esqui. Como sou
fã de ciclismo, posso dizer com propriedade
que lá é um lugar perfeito para a prática desse
esporte. Aspen tem infinitos percursos de road
bike, mountain bike e downhill que podem
ser praticados em meio a uma beleza natural
estonteante. Além disso, a variedade de restaurantes e lojas é diferente de qualquer outra
estação do mundo. É um lugar imperdível.”

Escolha o lugar da sua
próxima viagem antes
que vire trending topic.
Novo formato.
Novas experiências.
Nova TOP Destinos.

Um guia
indispensável
para desbravar
os lugares mais
interessantes
do planeta.
Assine já.

topdestinos.com.br | @topdestinos
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Anel de Ouro branco 18k com uma Tanzanita na lapidação gota e dois Diamantes incolores na lapidação gota.
(foto ampliada para melhor visualização). © Casa Leão Joalheria - Todos os Direitos Reservados - Proibida a reprodução total ou parcial.
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