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A temporada vai começar!
É com grande prazer que, pelo sexto ano consecutivo, o The List em
parceria com a Snowtime fazem chegar até você o que há de melhor
no destino.
Durante todo este tempo, vimos muitas transformações acontecerem em Aspen e como o carinho dos brasileiros pela cidade cresceu.
A Snowtime tem uma base em Aspen há 15 anos nos meses de inverno, período que eu também passo na cidade para dar suporte e
providenciar tudo que o nosso viajante necessita.
Mas a temporada de 2019 será particularmente muito especial, pois
é a inauguração do maior projeto nas montanhas dos Estados Unidos, com um projeto milionário que você verá nas páginas seguintes.
As novidades, dicas importantes e muito mais esperam por você.
Enjoy ski, snow and love Aspen Snowmass
Sylvio Monti,
diretor do Snowtime
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Bem-vindo a Aspen, mais charmosa
e eletrizante do que nunca!
A pequena cidade
de quase sete mil
habitantes se transforma todos os anos
para os meses de
inverno e, não à toa,
recebe a honraria de
realeza entre as estações de esqui da
América do Norte. Além das consagradas pistas, o título também é explicado pela ótima
infraestrutura de hotéis, gastronomia, lojas
de grife e galerias de arte. Mas, para a temporada 2018/2019, todas as expectativas
vão ser superadas – mesmo para os habitués.
A temporada começa com a inauguração
da primeira fase da Snowmass Base Village,
um projeto que recebeu o investimento de
600 milhões de dólares e engloba hotéis,
residências, restaurantes e lojas de prestígio.
A previsão é que todo o empreendimento esteja concluído em dez anos. Neste ano, será
lançado o Limelight Hotel, residências ski-in/
ski-out, uma praça com rinque de patinação
no gelo e um lindo espaço de convivência.
O The Guide List Aspen Snowmass 2019 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.

Palco de 17 edições dos X-Games, o evento
de esportes radicais mais importante do
planeta, e recebendo mais de 20 mil visitantes durante o inverno, os investimentos
nas montanhas também foram milionários:
mais de 5 milhões de dólares na fabricação
de neve, o que garante a melhoria continua
das pistas e trilhas.
A gastronomia está mais efervescente do que
nunca. O restaurante Element 47, dentro do
hotel The Little Nell, acaba de receber dois
prestigiados prêmios nos Estados Unidos.
O Cloud Nine Alpine Bistro, no alto de Highlands, acabou de passar por uma generosa
reforma, como tantos outros estabelecimentos que se prepararam para a alta-temporada.
É por tudo isso, e muito mais, que você está
com este guia exclusivo em mãos. Agora é
hora de explorar o que Aspen tem de melhor.
Boa Leitura!
Marjorie Zoppei,
Editora do The Guide List
Diretora Executiva Lilica Mazer
Editora Marjorie Zoppei
Repórter Rodrigo Castilho
Consultororia Renato Frascino
Conteúdo Online Brunno Mazer Moura e Patrícia Zanotti
Design D-Lab
Gráfica Midiograf
Distribuição Carbono Uomo

Veja a versão online deste guia no site do The List Brasil (www.thelistbrasil.com.br). Instagram: @thelistbrasil | Facebook: /thelistbrasil
Administração, publicidade e redação: Praça Jacinto Moreira Cabral, 94 - Vila Nova Conceição - São Paulo/SP +55 11 3051-5903
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“O caso de amor entre Aspen Snowmass e o
Brasil começou na década de 1980 e só se
fortaleceu ao longo das décadas. Hoje, o Brasil é um dos nossos mercados mais importantes e, nos últimos dois anos, vimos uma
forte recuperação no Mercado de turismo. O
mês de janeiro é o auge da visitação brasileira e é divertido ver tantos amigos brasileiros
que vêm aqui há anos.

Os brasileiros amam Aspen
Snowmass por que há sempre
algo novo acontecendo por aqui

O próximo inverno é emocionante para nós,
pois é o resultado de muitos anos de trabalho. Com a inauguração do Limelight Hotel e
a conclusão de Base Village, Snowmass será
muito mais do que apenas uma montanha
de esqui incrível. Ela se transformará em um
ótimo lugar para relaxar e desfrutar de um
après-ski e de um bom jantar, além de um
ótimo espaço para passar bom momentos
com a família e os amigos.
Também investimos nas demais montanhas,
incluindo mais de 5 milhões de dólares na
fabricação de neve, além das melhorias contínuas em pistas e trilhas, garantindo que os
turistas tenham sempre novos lugares para
explorar, não importa quantas vezes já visitaram Aspen Snowmass.

Mike Kaplan, president e CEO da
Aspen Skiing Company, reafirma
a importância do Brasil para o
turismo da cidade e antecipa as
novidades da temporada

Foram inaugurados diversos restaurantes na
cidade, o que vai tornar as refeições em Aspen as melhores de todos os tempos. Eu acho
que os brasileiros amam Aspen Snowmass
porque há sempre algo novo acontecendo
por aqui, dia e noite, na montanha e fora
dela. É como se os estilos de vida do Brasil e
de Aspen tivessem nascido do mesmo DNA.”
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Por que Aspen impressiona

Ian Douglas,
International Sales &
Marketing Latin
America de Aspen Snowmass,
mostra toda a
imponência da
estrutura
da cidade
“Toda a comunidade está entusiasmada
com a temporada de esqui 2018/2109 e,
especialmente, com todas as novas melhorias em Snowmass. Com um investimento
de mais de 600 milhões de dólares em
Snowmass Base Village, nossos turistas vão
perceber as melhorias. O novo Limelight
Hotel, a pista de patinação no gelo, as novas
lojas e restaurantes... É tudo muito empolgante, e com certeza dará uma renovada na
energia de toda a cidade.”

8
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Alinio Azevedo, COO Hospitality
de Aspen Skiing Company, dá as
boas-vindas à nova temporada
“Na cidade de Aspen, as novidades este ano
ficam por conta de mais eventos culturais e
gastronômicos e, em Aspen Mountain, teremos mais eventos sociais como os já famosos
“Clicot on the Snow” e as festas de apres-ski
durante o mês de Março. E, para começar
tudo isso, temos a já tradicional “Don Perrignon New Year’s Party” no hotel The Little
Nell. Estamos, mais uma vez, esperando os
brasileiros de braços abertos.”

Aspen em números

VOOS EXCLUSIVOS PARA
VIAGENS INESQUECÍVEIS
DESFRUTE DE UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA A BORDO
DO NOVO ÍCONE DA AVIAÇÃO EXECUTIVA.
A Icon Aviation conta com a maior e mais nova frota de
aeronaves da América Latina, além de profissionais qualificados
prontos para proporcionar uma experiência segura e confortável.

• 3.276 metros é a altitude do Cloud Nine
Alpine Bistrô no topo da Aspen Highlands,
proporcionando vistas estonteantes do
Maroon Bells.

• 2.250 hectares compõem as quatro montanhas de Aspen Snowmass.
• 1,7 quilômetro mede a pista mais longa de
Snowmass.

Gulfstream G550

• 160 quilos de bacon são distribuídos anualmente no Bacon Appreciation Day, em
Buttermilk.

• 360 trilhas podem ser desbravadas nas
quatro montanhas de Aspen Snowmass.

• 553 projetos para proteção ambiental do
Roaring Fork Valley através do ASC Environment Foundation, que doou mais de 3
milhões de dólares nos últimos 20 anos.

• 1.340 metros verticais para a prática de
esqui e snowboard em Snowmass fazem do
resort o mais íngreme dos Estados Unidos.

• 750 mil dólares foram doados pela Aspen
Skiing Company através da Environment
Foundation, mantida pelos funcionários,
para reduzir impactos da extração de recursos de áreas públicas e da atividade recreativa ao ar livre.

• 96 quilômetros de trilhas de free crosscountry ski e snowshoe, que conectam Aspen, Snowmass e Basalt.
• 1.200 profissionais de esqui e snowboard, de
22 nacionalidades diferentes, estão nas quatro montanhas para ajudar visitantes a aprender ou aperfeiçoar nos esquis e snowboards.

• 42 composições fotográficas compõem a
Aspen Series, uma documentação contemporânea da região feita pelo artista Walter
Niedermayr.

• 1.780 metros mede a nova montanha
russa Breathtaker Coaster em Snowmass.

CONHEÇA
NOSSOS
SERVIÇOS:
Fretamento;
Gerenciamento;
Hangaragem;
Atendimento aeroportuário;
Venda, aquisição e compartilhamento de aeronaves.

Juntos voaremos mais alto.
RESERVAS:
+ 55 11 5070-6005 • +55 11 98484-0055
fretamento@iconaviation.com.br
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Siga no Instagram:
@iconaviation

www.iconaviation.com.br
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Experiência renovada
Inauguração do novo hotel Limelight é a garantia
de conforto e lazer neste inverno em Snowmass

Com mais de 50 anos de tradição, o complexo de Snowmass promete ser muito agitado
neste inverno. O local possui números para
lá de grandiosos: a montanha conta com
96 pistas de esqui, com 137 quilômetros de
comprimento em sua totalidade, além de
21 teleféricos, incluindo uma gôndola para
oito passageiros. Sem falar que o complexo possui a pista mais longa da região com
8,5 quilômetros de extensão (40 graus de
inclinação), 91 trilhas, três parques com
pistas de obstáculos e sete restaurantes (Ekl
Camp, Gwyn’s High Alpine, Lynn Britt Cabin,
Sam’s Smokehouse, Two Creeks Café, Ullrhof
e o Up 4 Pizza).

12
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Aventuras
de inverno
em Limelight
Snowmass
O novo hotel tem guias turísticos capacitados para ajudar
o visitante a ter a melhor
estadia possível na região de
Aspen Snowmass. Você pode
optar por escolher várias opções de diversão como o esqui, snowboarding, patinação
no gelo, alpinismo, caminhadas nas montanhas, passeios,
baladas, restaurantes, bares,
compras e muito mais.

A variedade dos restaurantes de Snowmass
é tão grande que agrada até os clientes mais
exigentes. Mesmo já tão grandiosa, a nova
temporada em Snowmass promete ser ainda mais atrativa e hospitaleira por causa da
inauguração do novo Hotel Limelight.
Com inauguração prevista para novembro
deste ano, o novo Limelight Snowmass promete ser o hotel sensação da temporada
inverno. Com localização privilegiada na
base da montanha de Snowmass e com uma
pista de patinação ao lado, o hotel oferece
todas as facilidades para quem busca conforto e praticidade.

Infraestrutura
e serviços

O hotel Limelight contará com 99 quartos
e 11 residências, um novo restaurante, uma
área de jogos para crianças, bem como uma
parede de escalada de cinco andares que
será aberta ao público.

• Academia de ginástica
• Aceita animais de estimação
• Acessibilidade
• Aquecedor
• Bar
• Café da manhã
• Guarda-skis
• Internet wifi
• Jacuzzi
• Piscina aquecida
• Rooftop
• Secador de cabelo
• Telefone
• TV a cabo

Modelado a partir das propriedades existentes
da empresa em Aspen, Colorado e Ketchum,
Idaho, o empreendimento estará localizado
ao lado da Elk Camp de Snowmass Mountain
Gôndola fornecendo acesso ski-in / ski-out.
A nova propriedade do hotel permanecerá
com as mesmas atividades e serviços, como
um café continental expandido, promoções
pós-esqui no Lounge, música ao vivo, atividades de aventura como First Tracks e Inside
Tracks e um concierge de esqui.
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Fique por dentro das novidades
para lá de atrativas em
Snowmass Base Village

Reformulação milionária

Localizado na base da área de esqui de
Snowmass, no coração de Snowmass Village, no Colorado, o Snowmass Base Village
(SBV) é um empreendimento de US$ 600
milhões em resorts de montanha, atualmente o maior em construção na América
do Norte. Este projeto de aproximadamente
10 anos adicionará alojamento, residências
e comodidades ao resort de classe mundial.
A conclusão da primeira fase da construção está prevista para novembro de 2018
e inclui o Limelight Hotel, residências com
acesso direto às pistas de esqui, praça de
eventos públicos com pista de patinação no
gelo e prédio comunitário.

16
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O desenvolvimento está atualmente em
andamento para promover as seguintes
estruturas:
• 99 quartos, 11 residências do Limelight
Hotel. O Limelight também abrigará o
Snowmass Mountain Club, um clube privado exclusivo de 230 membros com estacionamento para membros, armários e espaço
lounge na base da montanha;
• Uma praça central de eventos públicos que
servirá como espaço de encontro da comunidade com uma pista de patinação no gelo e
muito mais. O local será inaugurado em novembro deste ano;

• Uma parede de escalada de cinco andares,
com opção de seis rotas de escala. Inauguração prevista para novembro junto com o
Hotel Limelight;
• Lumin, um condomínio residencial adjacente ao Plaza and Elk Camp Gondola, com
três residências e uma loja da Four Mountain Sports. Conclusão agendada para o
final do ano;
• Centro Comunitário, que será um edifício
público e incluirá atividades interativas
constantes para crianças e adultos. A abertura oficial a definir.

Agora, o Snowmass Mountain Club promete ser uma das principais atrações deste
inverno. Trata-se da mais recente experiência disponível para os hóspedes de Aspen
Snowmass. Situado em Snowmass Village, o
Snowmass Mountain Club equilibra a exclusividade com personalidade acessível.
Perfeito para casais e famílias, este clube
aconchegante e requintado oferece acesso
dentro e fora da montanha Snowmass. As
experiências disponíveis para os membros
do clube incluem atividades como as pistas de esqui, esqui cross-country ao luar,
mountain bike, caminhadas e passeios de

off-road, bem como acesso a um concierge
no local. As instalações são equipadas com
manobrista de esqui, vestiários familiares e
après-ski no club lounge.
O Mountain Club será inaugurado em novembro de 2018 e combina aventura com
serviço de luxo e inúmeras facilidades. Os
benefícios para associados incluem estacionamento privativo diretamente abaixo
do clube, acesso direto às pistas de esqui,
instalações fitness e banheiras de hidromassagem.
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Aconchego invernal
Buttermilk é uma excelente pedida para amantes
de esportes radicais e diversão em família

NOVIDADES DESTE INVERNO
Nova atração, o New Fort Frog: trata-se de
um forte que está sendo construído para as
crianças se divertirem durante o inverno.
A estrutura do local consiste em torres de
vigia, uma cadeia, uma ponte de balanço,
um lançador de bola de neve e muito mais.
O local foi feito para homenagear o legado
de Greg Fortin, um instrutor de esqui que
trabalhou por muitos anos em Buttermilk.

Não podemos imaginar a região de Aspen
sem falar da Buttermilk. Com 3.018 metros de altitude (9.900 pés), a montanha
é mais modesta das encostas, mas é conhecida por sediar todos os anos o Winter
X-Games Aspen, que é uma atração muito
conhecida nos Estados Unidos para quem
é apaixonado por esportes na neve.
O local é ideal para quem está iniciando
a prática de alguma modalidade de inverno. Toda temporada, muitas pessoas vão
até Buttermilk para curtir as 44 pistas de
de esqui, que somadas atingem 34 quilômetros de comprimento. Para os primeiros passos, o Parque de Esqui e o Parque
S3 são os mais indicados para a prática
de snowboard. Aos esquiadores mais experiente, o percurso slopestyle é diversão
garantido – que também é usado durante
a disputa do X-Games.

Temporada do Winter X-Games Aspen: há
16 anos que o local sedia os jogos, sendo que a
próxima edição do evento está marcada entre
os dias 24 e 27 de janeiro. Lá serão disputadas
provas de esqui snowboarding, snowmobiling,
snow bike e entre outras modalidades.

Vale ainda lembrar que Buttermilk já foi
escolhida em uma pesquisa entre os leitores da “Transworld Snowboarding Magazine” como o melhor park anp pipe dos
Estados Unidos. O local é muito famoso
pelas pistas largas.
Próximo ao pico West Summit está a Ski
& Snowboard School’s Park, onde veteranos de guerra, idosos e portadores de
alguma deficiência física aprendem a
praticar o esporte.
20
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Aspen Mountain começou a ser explorada há
mais de 70 anos para a prática de esportes
de inverno e, desde então, tem proporcionado
momentos incríveis para aqueles que praticam o esqui e o snowboard. Com 2.422 metros de altitude, Aspen Mountain possui uma
área esquiável de 273 hectares.

O local ainda tem três restaurantes que
funcionam por toda a temporada. O primeiro deles é o Sundeck, que fica no topo
da montanha. Tem também o Bonnie’s,
que fica ao lado do local que se pula de
paraglide a 3.170 metros de altitude,
além do Ajax Tavern, que está situado no
pé do morro próximo ao Little Nell Hotel.

Hoje, ela é formada por 76 pistas que, somadas, perfazem 103 quilômetros, oferecendo
terrenos para esquiadores novatos e experientes, mas a maior parte das delas tem alto
grau de dificuldade. Agora, a pista mais longa
do local possui cinco quilômetros de comprimento, com um ângulo de inclinação de 42
graus. O tempo médio para percorrer toda a
descida da montanha é de 20 minutos, tanto
de esqui quanto de snowboard.

NOVIDADE PARA
A NOVA TEMPORADA
Melhorias da Gôndola Plaza
No verão de 2015, a Aspen Skiing Company remodelou a bilheteria e todo o
espaço ao público diário da Aspen Mountain na base da Silver Queen Gondola,
que é um dos teleféricos mais famosos
do mundo e bastante frequentado nas
temporadas de inverno. Com esta nova
infraestrutura, o local terá o melhor
atendimento para os turistas neste inverno, sem mencionar a diversão que
promete ser intensa.

Ainda falando de esportes radicais, não podemos esquecer que Aspen Mountain esteve
em evidência no ano passado com as finais
da Copa do Mundo de Esqui promovida pela
Federação Internacional da modalidade. O
evento, que foi realizado nos Estados Unidos
depois de 20 anos, foi um grande sucesso de
público e agitou a última temporada de inverno com a chegada de novos turistas.

A realeza da neve
Com mais de 70 anos de história, Aspen
Moutain promete agitar neste inverno

O complexo de Aspen Mountain ainda conta
com oito teleféricos, sendo que um deles tem
a capacidade de transportar seis passageiros
por vez, que é a famosa Silver Queen Gondola. Ali, desde 1946, segue em funcionamento
o teleférico 1A, que já foi considerado o mais
longo do mundo. O seu percurso levava 45
minutos para atingir o topo da montanha.
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O espaço de experts
Highlands, o local
preferido dos esquiadores
mais experientes
Highlands é mais uma montanha em destaque na região de Aspen. Embora seja um
pouco mais afastada do centro da cidade,
isso não quer dizer que não seja muito bem
frequentada por turistas e amantes do esqui
e snowboard. Cerca de 50 mil esquiadores e
snowboarders marcam presença na encosta
todos os anos.
Com 2.451 metros de altitude, o pico de Highland Bowl tem uma elevação vertical de
1.108 metros e uma área esquiável de 421
hectares. No total são 122 pistas de esqui,
que somam juntas 135 quilômetros de comprimento. A pista mais abrupta e mais frequentada é a Go-Go Gully, que tem um ângulo de 48 graus. Isso explica por que a região é
ideal aos esquiadores mais avançados.

24
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NOVIDADES DESTE INVERNO

A reforma do Cloud Nine Alpine Bistro: o
famoso restaurante de estilo europeu passou por uma reforma de US$ 1,1 milhão,
permitindo que o famoso local mantivesse
sua essência histórica, abrindo espaço para
melhorar o fluxo e o serviço. Agora, os novos
visitantes poderão desfrutar de uma nova
lareira, além de apreciar um belo cardápio
oferecido pela casa.

Terreno expandido: a Aspen Skiing Company
concluiu recentemente um projeto de comemoração de três anos em Aspen Highlands,
que incluiu o desbravamento de novas linhas
na área de Lucky Find, em Temerity.

A carta de vinhos inclui uma variedade
internacional, além do champanhe. Para
sobremesa, o famoso strudel de maçã fica
como destaque.
Em dias de sol, as festas no deck do Cloud Nine
Alpine Bistro são tão requisitadas quanto as
taças de champanhe oferecidas pela casa.

Vale também destacar que Highlands é
cercada de florestas e equipada com cinco teleféricos, que ligam a vários locais do
complexo. O ponto de encontro favorito
dos visitantes é o Cloud Nine Alpine Bistro,
situado a 3.299 metros de altitude.
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O novo passe comum da temporada dá
acesso a mais de 300 km2 de área de esqui
em 35 destinos de esqui por todo o mundo.
Por isso, Aspen Snowmass tem orgulho de
participar dessa iniciativa com acesso conjunto de 7 dias quando se compra o Ikon
Pass (sem restrição de datas) ou 5 dias no
Ikon Base Pass (há restrições de datas).
Além de Aspen Snowmass, os portadores
do Ikon ticket podem frequentar Steamboat, Winter Park Resort, Copper Mountain e
Eldora no Colorado; Squaw Valley Alpine
Meadows, Mammoth Mountain, June
Mountain e Big Bear Mountain Resort na
California; Jackson Hole Mountain Resort em Wyoming; Big Sky em Montana;
Stratton, Killington e Sugarbush Resort
em Vermont; Snowshoe em West Virginia; Boyne Highlands e Boyne Mountain
em Michigan; The Summit at Snoqualmie
em Washington; Tremblant em Quebec
e Blue Mountain em Ontario, Canada;
SkiBig3 em Alberta, Canadá; Revelstoke
Mountain Resort e Cypress Mountain em
British Columbia, Canadá; Sunday River
e Sugarloaf no Maine; Loon Mountain em
New Hampshire; Deer Valley Resort, Solitude Mountain Resort, Brighton Resort,
Alta, e Snowbird em Utah; Thredbo na
Austrália; e Niseko United no Japão.

Facilidades a um clique
28

Ofertas especiais para o heliski no CMH
Heli-Skiing & Summer Adventures, a
maior operação de heliski do mundo. Para
mais informações sobre o Ikon Pass, visite
o site www.ikonpass.com.

O Ikon Pass conecta esquiadores e
praticantes de snowboard com as mais
icônicas montanhas do mundo
29

Aspen também tem
seu próprio aplicativo
O aplicativo Aspen Snowmass permite que
turistas verifiquem as condições das montanhas, anotem dias em que praticaram o esporte, consultem mapas interativos com a
movimentação do esquiador e informações
sobre atividades, tickets dos teleféricos, aulas e muito mais.
A novidade este ano é que o aplicativo dá
prêmios e permite comparar dados estatísticos da performance do usuário em anos
anteriores. Os prêmios são comidas e bebidas grátis, descontos nas lojas Four Mountain Sports e créditos para usar em aulas na
Escola de Esqui e Snowboard.

ADVENTURE
RUNS DEEP

BEM-VINDO AO NOVO PADRÃO DE SKI PARA TODA A TEMPORADA
O Ikon Pass da acesso aos destinos mais icônicos do planeta. Mais montanhas.
Mais aventura. Aproveite as inﬁnitas possibilidades do inverno.

ad

Mais informações:
aspensnowmass.com/app

Visite mais destinos na mesma viagem. Adquira o Ikon
Pass e tenha acesso ilimitado à diversas estações de ski.

30

Consulte a Snowtime para mais informações:
+55 11 3088-3700
snowtime@snowtime.com.br
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Gastronomia
cinco estrelas

Aspen é uma luxuosa e
intrigante cidade montanhosa,
projetada para oferecer o
melhor de tudo, desde uma
incrível experiência pelas
encostas até lojas de consumo
riquíssimas. É ali também que
a elite mundial da gastronomia
se encontra todos os anos: um
destino obrigatório para os
amantes da boa mesa

32
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Um ponto estrelado
O restaurante Element 47, localizado
dentro do hotel The Little Nell, é joia
rara na cena da alta gastronomiat

Após vencer a eleição de melhor casa de vinhos pela revista Wine Spectator, a revista
especializada de maior prestígio nos Estados Unidos, e de melhor restaurante cinco
-estrelas da cidade pela publicação Forbes
Travel Guide, o restaurante Element 47 é um
dos programas imperdíveis na alta-temporada em Aspen.
O nome presta uma homenagem à prata,
o metal que colocou a cidade no centro do
mapa mundial. Liderado pelo chef executivo
Matt Zubrod, o restaurante valoriza os produtos sazonais, tirando o melhor proveito dos
alimentos frescos, livre de químicas e aditivos. A carne de Wagyu, por exemplo, é criada
em uma fazenda local, assim como a carne
suína e os produtos de granja. Segundo o
chef, a proposta do trabalho dele é “continuar
estabelecendo o hotel The Little Nell como o
centro culinário do estado do Colorado”.

Ali, além do menu a la carte, também é
servido um menu em três etapas (US$ 47),
incluindo uma entrada, um prato principal
e uma sobremesa. Da carte de drinques, o
destaque fica para o ramona spritzer, feito
com gim, vinho ramona, Aperol, prosecco e
grapefruit (US$ 16). Para desfrutar a experiência ao máximo, não esqueça de fazer a
reserva antes da visita.
www.thelittlenell.com
Endereço: 675 E Durant Avenue
Telefone: +1 970 920 4600
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japoneses
Matsuhisa Aspen

Maru Aspen

Inaugurado em 1998, é a
primeira casa do renomado
chef Nobu Matsuhisa fora de
Beverly Hills. Como em todas as unidades, espere por
peixes super frescos com um
toque peruano, como a seleção de sashimis de yellowtail
com pimenta jalapeño ou os
tiraditos de peixe branco. Especialmente em Aspen, você
encontra um cardápio sem
glúten, que inclui o robalo
com missô.
matsuhisarestaurants.com
Endereço: 303 E Main Street
Telefone: +1 970 544 6628

O restaurante funciona onde
antes era o Takah Sushi. Liderado pelo sushiman Taylor
Hale, a casa é especializada
na fusão da cozinha tradicional japonesa com técnicas
contemporâneas. O cardápio
privilegia os ingredientes
sazonais e frescos, proporcionando uma experiência única
aos comensais. Prove o atomic shrimp, um tempurá de
camarão com aspargos, ovas
massago e molho teriyaki.
maruaspen.com
Endereço: 320 S Mill Street
Telefone: +1 970 429 8640

Seleção refinada
Os melhores hotspots para você
matar sua fome
36
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Contemporâneos
Cache Cache

Italianos
L’Hosteria

Campo de Fiori

A casa prepara a legítima
cozinha italiana, com um
serviço atento aos detalhes.
Encabeçado por Tiziano
Gortan, o restaurante reproduz antigas receitas e
técnicas da família do chef.
Peça o clássico fettuccine
alla bolognese, com massa
caseira de espinafre. Especialidade de Tiziano, as sobremesas são irresistíveis:
além do tiramissu, deixe
espaço no estômago para
o sorbet de pera com calda
quente de chocolate.
hostaria.com
Endereço: 620 E Hyman
Avenue
Telefone: +1 970 925 9022

Localizado bem no coração
da cidade, o restaurante usa
apenas ingredientes frescos
de produtores locais. Os
produtos secos, como carnes curadas e queijos, são
importados da Itália – isso
permite a reprodução da
autêntica cozinha italiana.
Como sugestão, vá de spaghetti bottarga, feito com
tomates assados e bottarga
(ovas de tainha) sardenha
salteados no azeite de oliva
e pimenta vermelha. A extensa carta de vinhos completa a experiência.
campodefiori.net
Endereço: 205 S Mill Street
Telefone: +1 970 920 7717

Com mais de três décadas
de funcionamento, o restaurante tem foco nos ingredientes locais, cultivados
principalmente em uma
fazenda localizada a duas
horas de distância. O chef
Lanter passou uma temporada de dois anos na França
e trouxe as técnicas clássica
dessa escola gastronômica
para a cozinha americana.
A prova: os escargots à la
Bouurguignonne, preparados à perfeição.
cachecache.com
Endereço: 205 S Mill Street
Telefone: +1 970 925 3835

Mezzaluna

Steak House No. 316

Tem risoto, pasta, polenta...
Mas o forte do restaurante
é a democrática pizza, assada sempre à lenha. Ali,
todas as etapas de preparo
dos pratos são artesanais:
pães, massas, molho de tomate e até algumas carnes
curadas. Na dúvida de qual
pedir, experimente a redonda de prosciutto, recheada
também com cogumelos,
rúcula, azeite de trufas, parmigiano reggiano e mussarela (US$ 21).
mezzalunasaspen.com
Endereço: 624 E Cooper
Avenue
Telefone: +1 970 925 5882

Banquetas de veludo vermelho, lustres de cristal,
espelhos ornados com desenhos dourados... A casa tem
um quê de cenário de filme
noir, o que valeria a pena só
pela visita. Para completar o programa, o pedido é
uma frigideira fumegante
com 500 gramas de cowboy
ribeye (o filé de costela),
acompanhada de uma salada clássica de folhas com
tomates e bacon.
steakhouse316.com
Endereço: 316 E Hopkins
Avenue
Telefone: +1 970 920 1893

Jimmy’s
A casa é considerada uma
instituição de Aspen desde a
inauguração, em 1997. Com
foco no preparo de carnes na
brasa, a grande pedida é o
prato surf and turf: um tenro
filé com caranguejo, fritas
trufadas, vegetais e molho
chimichurri (US$ 60). Para
acompanhar, além de vinhos, a carta de drinques
surpreende. Uma amostra é
o coquetel Dylan’s Cucumber
Cooler, feito com gim, licor
st. Germain, limão, pepino e
soda (US$ 14).
jimmysaspen.com
Endereço: 205 S Mill Street
Telefone: +1 970 925 6020
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Entre neve, talheres e esqui
Os points certos para se saciar
antes ou durante o esporte

Restaurante
de montanha
Pine Creek Cookhouse
Localizado a 18 quilômetros
do centro de Aspen, com fácil
acesso de carro, é uma típica
cabana americana – você vai
se sentir em um filme western. O jantar, servido todos
os dias (exceto às sextas-feiras), tem três etapas mais
uma sobremesa. De principal, não deixe escapar o frango ao coq au vin, cogumelos,
cebola, cenoura e purê de
batata. Para adoçar, o tradicional pretzel com baunilha.
pinecreekcookhouse.com
Endereço: 12500 Castle
Creek Road
Telefone: +1 970 925 1044
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Restaurantes
de pista
Lynn Britt Cabin
A casa combina elegância,
ambiente
aconchegante
e cozinha gourmet com a
beleza e privacidade de
uma cabana na montanha.
No salão rústico é servido o
melhor da culinária de caça,
como alce, cordeiro, truta e
bisão. Entre os pratos mais
pedidos, experimente o
pato com frutas vermelhas.
E peça uma taça de vinho
para acompanhar e apreciar
a vista de Snowmass.
aspensnowmass.com
Endereço: Snowmass
Mountain
Telefone: +1 970 923 8715

Bonnie’s
No meio de Aspen Mountain, com uma pegada
de casa de mãe, este é um
ótimo refúgio na temporada
de inverno. As raízes do restaurante vêm da década de
1960, mantendo a mesma
receita do strudel de maçã
– que acompanha perfeitamente uma xícara de café.
Quando a nova dona assumiu o comando, em 1980,
acrescentou sua famosa
sopa de feijão branco ao
menu, tornando-se um ícone na região.
aspensnowmass.com
Endereço: Aspen Mountain
Telefone: +1 970 544 6252
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Cloud Nine
Alpine Bistro
Esta aconchegante cabana de estilo europeu, que
tem como pano de fundo o
icônico Marron Bells, pode
ser reservadas para festas
e eventos privados com
até 50 pessoas. Em outros
dias, vale a visita ao restaurante especializado em
culinária suíça. Para ajudar
a esquentar o corpo, peça
a caprichada raclette. A
carta de vinhos inclui uma
variedade rara de rótulos internacionais, além dos mais
finos Champagnes.
aspensnowmass.com
Endereço: Highlands Mountain
Telefone: +1 970 544 3096

The Ritz-Carlton Club

Krabloonik

Ajax Tavern
Enquanto desce de esqui, é
possível enxergar o bar desde o meio da montanha. Na
base de Aspen Mountain, a
taverna ganha vida a partir
do horário do almoço e se
estende até a noite. Para
acompanhar sua cerveja,
peça as batatas-fritas trufadas, uma entidade da casa.
O cheeseburger duplo é outra iguaria que faz a reputação da casa ser tão alta.
thelittlenell.com
Endereço: 685 E Durant
Avenue
Telefone: +1 970 920 6334

Há 40 anos na montanha
de Snowmass, de clima romântico e com vista magnífica para o Monte Daly e o
Pico Capitol, este é o cenário perfeito para um jantar.
Enquanto os cães andam
de trenó pela neve, esquente-se com a lendária sopa
de cogumelos selvagens,
guarnecida de sour cream,
azeite trufado e ervas frescas. Os pães caseiros acompanham o brie assado com
geleia de groselha.
krabloonik.com
Endereço: 4250 Divide Road
Telefone: +1 970 923 3953

Aos pés da montanha de Highlands, o bar do empreendimento tem programação
o ano inteiro. Na temporada de inverno, aos finais de
semana, a festa oferece os
principais cortes do churrasco americano, como as
costelas defumadas, brisket
e sanduíches de pulled pork
(porco desfiado), pizzas assadas à lenha, hambúrgueres e doces. Tudo isso regado
a cervejas artesanais locais.
ritzcarlton.com
Endereço: 0075 Prospector
Road
Telefone: +1 970 429 2322

The Edge
O bar e restaurante está
localizado dentro do complexo hoteleiro The Timbeline Condominiums, em
Snowmass Village. A cozinha tem sotaque alemão,
inspirada nos Alpes e liderada pelo chef Jason De Backer. É daí que sai a melhor
fondue da cidade, servida
com pão, maçã verde fresca,
salsicha, wurts caseiros e
schnitze. A experiência fica
completa com a carta de
cervejas germânicas.
theedgesnowmass.com
Endereço: 690 Carriage Way
Telefone: +1 970 923 4004
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Após os esquis
Depois de passar um dia surfando na neve,
aproveite esta versão de happy hour, com
drinques e boa música: o après ski

The J-Bar
Dentro do famoso Hotel Jerome, o espaço tem decoração em estilo Old West, com
móveis rústicos e quadros
com fotografias antigas.
Como um bom bar deve ter,
televisões estão espalhadas pelo salão, antenadas
em programas de esporte.
O cardápio é bem variado,
mas a especialidade da casa
é o hambúrguer, o J-Bar
Burger, recheado com cebola, picles e molho 1000
island no pão de brioche.
hoteljerome.aubergeresorts.com
Endereço: 330 E Main Street
Telefone: +1 970 429 5028
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Red Onion Bar
Em funcionamento desde
1892, ainda mantém os
tesouros históricos do emblemático casarão vermelho em estilo vitoriano. Nas
paredes, fotografias narram
a biografia da cidade. No
cardápio, os clássicos americanos: chicken wings,
mac-n-cheese, t-bone, hambúrgueres e torta de maçã.
Para beber, uma seleção de
cervejas artesanais – uma
entidade nacional.
redonionaspen.com
Endereço: 420 E Cooper
Avenue
Telefone: +1 970 925 9955

Nest Outdoor
Bar & Grill

Venga Venga
O lugar certo para saborear a autêntica culinária
mexicana, preparada pelo
chef Richard Sandoval,
harmonizada com mais de
120 tequilas e mezcais. As
fogueiras no pátio ao ar livre aquecem quem prefere
contemplar a vista da montanha de Snowmass, assim
como a pimenta que tempera os pratos. Experimente
pelo menos um taco da seleção do menu e as fajitas.
eatvengavenga.com
Endereço: 105 Daily Lane
Telefone: +1 970 923 7777

Seja com a vista da encosta em Assay Hill ou ao lado
da piscina do Hotel Viceroy,
o bar ao ar livre serve boas
opções no menu do almoço, como a pizza de atum
tataki e bolo de caranguejo.
Para brindar, peça o clássico
drinque bellini, criado no
glamouroso Harry’s Bar, em
Veneza, e feito com suco de
pêssego e prosecco. Para
animar, mesa de ping-pong
e tabuleiros de jogos estão
disponíveis aos clientes.
viceroyhotelsandresorts.com
Endereço: 130 Wood Road
Telefone: +1 970 923 8053
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Bootsy Bellows

Belly UP

Noite quente

O bar foi inaugurado em
2005 por Micheal Goldberg,
dois anos depois de o irmão
dele, Steve, comprar o original Belly UP na Califórnia. Com mais de trezentos
shows promovidos, a casa já
recebeu nomes como B.B.
King, Soundsystem, The
Cheinsmokers, John Legend,
Ben Harper e The Killers.
bellyupaspen.com
Endereço: 450 S Galena Street
Telefone: +1 970 785 8500

Em dezembro de 2013, John
Terzian e BrianToll fizeram a
primeira expansão da marca
Bootsy Bellows. Esta unidade,
uma extensão da matriz de
Los Angeles, tem bar espelhado, lounges, sofás de couro
e som de primeira. Na carta
de bebidas, rótulos do champagne Armand de Brignac,
eleito o melhor do mundo.
hwoodgroup.com
Endereço: 308 E Hopkins
Avenue
Telefone: +1 970 925 3700

As melhores casas noturnas para
você se divertir até o sol raiar
50
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Escobar
O salão subterrâneo de tetos
curvos, com paredes espelhadas, dá o tom underground a casa noturna. Com áura
de das boates da década de
1990, os lasers de neon piscam sobre os corpos em movimento, tudo sob os olhos
das fotografias de Pablo Escobar que decoram o lugar.
escobaraspen.com
Endereço: 426 E Hyman
Avenue
Telefone: +1 970 414 0524
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Desbravando como um morador

As dicas de quem
conhece o lugar
como ninguém
“É com grande satisfação e alegria que Aspen nos recebe este ano com uma série de
novidades. A principal delas, sem dúvidas,
é a conclusão da primeira fase da nova base
de Snowmass, um mega projeto de US$
600 milhões. Tem também o novo hotel Limeligth & Residences, o Lumin (com apartamentos de tirar o fôlego), o Snowmass
One e o Snowmass Mountain Club. Um rink
de patinação no centro da praça, rodeada
por bares e restaurantes, dá o toque final
para o novo Village. Novas atividades de
inverno para todos: a construção do Fort
Frog para a criançada em Buttermilk; a
ampliação dos programas First Tracks e
Powder Tours para os amantes do esqui.
Confira, você irá se encantar.”

Decolagens e refeições
O aeroporto de Eagle (EGE) é a melhor
opção para chegar em Aspen. Apesar de
estar a uma hora e meia de distância da
cidade, ele quase nunca fecha. Logo no
desembarque, alugue um carro, como
uma SUV, que é baratíssima. Se estiver
com fome, pare no Juicy Lucy’s Steakhouse, em Glenwood. As especialidades
da casa são os frutos do mar e as carnes
de caça.
juicylucyssteakhouse.com
Endereço: 308 7th Street,
Glenwood Springs

Sylvio Monti, diretor
da Snowtime, mantém
uma base da agência
em Aspen durante a
temporada de inverno
nos últimos 15 anos,
providenciando tudo o
que o viajante precisa
52
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Adega de primeira
Encostada no Whole Food Market está
a Four Dogs Fine Wines & Spirits, uma
loja de bebidas superlativa: são mais de
mil rótulos de vinhos das mais variadas
nacionalidades (entre os americanos,
você encontra os melhores da Califórnia,
principalmente os que não são exportados); cerca de 500 marcas de cervejas;
além de diversos destilados artesanais.
Semanalmente, o estabelecimento promove uma degustação de seus produtos.
fourdogswine.com
Endereço: 350 Reed Street, Basalt

Dispensa cheia
Depois de comer, percorra mais 20 milhas
até o Whole Foods Market, uma rede de
supermercados multinacional dos Estados
Unidos referência em produtos naturais,
orgânicos, sem corantes nem conservantes
artificiais. Ela é líder no segmento e inspirou
o surgimento de outras empresas no mundo,
como Mundo Verde e Eataly. Garanta uma
alimentação saudável para os dias de esqui.
wholefoodsmarket.com
Endereço: 340 Reed Street, Basalt

Carona no aplicativo

Resgate de emergência

O serviço da Downtowner funciona como
o Uber compartilhado, totalmente gratuito. Com funcionamento das 11h às 23h,
o motorista leva os passageiros de porta
a porta na área abrangida. O aplicativo
está disponível para smartphones com
sistemas IOS e Android (grátis).
ridedowntowner.com

Sofrendo de ressaca, mal-estar por causa da
altitude ou apenas indisposição? Marque uma
consulta com o Rescue Lounge e receba um
tratamento terapêutico personalizado: shots
com ingredientes naturais para aumentar
imunidade; soluções intravenosas para melhorar a sensação de bem-estar e energia;
além de técnicas de relaxamento. Os atendimentos também podem ser feitos a domicílio
com agendamento prévio.
rescuelounge.com
Endereço: 525 E. Cooper Avenue, Aspen
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Durante o trajeto, passageiros associados
que viajam de primeira classe, classe executiva ou com o One-Day Pass podem aproveitar
as comodidades e serviços pensados para
deixar a viagem mais produtiva e relaxante.
São oferecidos lanches, bebidas da casa, suítes com chuveiro, sala para crianças e centro
executivo em aeroportos selecionados.
Para os amantes de alta gastronomia, a American Airlines convidou chefs de diferentes
países para compor o menu disponível nas
cabines premium de trechos internacionais.
Índia, Austrália, Japão… As criações culinárias
transportam os viajantes para casa ou dão um
gostinho da cozinha de seus destinos. Entre os
menus, tem salada de caranguejo e manga em
voos brasileiros; molho de soja aromatizado
com geleia de vinagre em voos do Japão; da
Austrália ou Nova Zelândia, costela de carne
com molho de vinho tinto, purê de batata defumada, cenoura e cogumelo-ostra.

Quando nem o céu
é o limite
Há 28 anos no Brasil, a American Airlines
é a maior companhia aérea entre nosso país
e os Estados Unidos, atendendo Brasília,
Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo
56

Para chegar até Aspen, atualmente, a American Airlines oferece um voo diário do Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos (GRU) para Aeroporto Internacional de
Dallas/Fort Worth (DFW) com conexão para o
Aeroporto Aspen Pitkin County (ASE) e o Aeroporto de Eagle (EGE). A viagem dura cerca de
16 horas até o destino final. Para a alta temporada de ski, a frequência de voos aumenta.

Para harmonizar, o novo mestre sommelier da
companhia, Bobby Stuckey, fez uma seleção
exclusiva a bordo. Antes de ir para a American Airlines, Stuckey esteve à frente da adega
do restaurante The Little Nell, em Aspen, e é
o proprietário do restaurante italiano Frasca
Food and Wine, em Boulder (Colorado).
57
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Estrutura intacta
Para prevenir acidentes, o Instituto Cohen,
de São Paulo, criou o Programa de Prevenção
de Lesões nos Esportes de Neve
O esqui em particular, além de ser uma prática desportiva lúdica, é também um excelente
exercício aeróbico, assim como de melhoria
da agilidade e da coordenação motora. Se
você estiver longe da academia e de uma rotina de exercícios, existe diversos exercícios
simples que podem ajudá-lo a fortalecer a
musculatura ativada durante a prática dos
esportes de neve.

CAUSAS MAIS FREQUENTES
PARA AS LESÕES NO ESQUI
• Tempo excessivo nas pistas sem
descanso adequado
• O uso de equipamento inadequado
ou de modo incorreto
• A falta de adaptação à altitude e,
consequentemente, fadiga
• Ultrapassar os limites físicos de
desempenho e de capacidade técnica
• A falta de conhecimento ou o uso
de técnica errada.

Com uma equipe especializada de ortopedistas e fisioterapeutas capacitados, no programa de Prevenção de Lesões nos Esportes de
Neve, os praticantes realizam treinamentos
funcionais específicos em equipamentos que
reproduzem o gesto para manter as posições
adequadas e a musculatura o mais reativa
possível, afim de estabilizar as articulações
envolvidas prevenindo lesões.

COMO PREVENIR
• Faça no início de cada temporada
um exame físico e clínico, e respeite
asrecomendações propostas pelo
médico especialista.
• Adapte o esporte às suas condições
de desempenho
• Revise com um especialista as técnicas
do esqui e do snowboard.
• Antes da prática, não se esqueça
de fazer um aquecimento.
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Uma ponte dentro das artes
A VIVAprojects, uma consultoria que cria experiências
e gera conteúdo, apoia a intersecção de diferentes
campos criativos, como arte visual, moda, design de
produto/gráfico, música, gastronomia, entre outros

Após uma viagem de imersão na cultura
brasileira, onde preparou e idealizou detalhes para esta exposição, Weiwei fez um
projeto de interpretação visual de nossas
matas, praias e frutas. Desse sentimento,
surgiu sua primeira edição produzida no
Brasil, uma obra icônica: F.O.D.A.

A ArtEEdições Galeria representa com exclusividade no Brasil grandes editores de
arte contemporânea, trabalhando com
obras em edições limitadas de artistas
como Anish Kapoor, Damien Hirst, Julian
Opie, Sarah Morris, Richard Serra, Rachel
Whiteread, entre outros.
O conceito de democratizar a arte nasceu com a exposição “Paper Democracy”
(2004) co-produzida por Claudia Marchetti e com curadoria de Gerard Hemsworth.
Em 2010, foi a vez de “Fast Forward”, ambas exposições no Centro Brasileiro Britânico em São Paulo. Em seguida abriu a
ArtEEdições Galeria, localizada na região
dos Jardins, em São Paulo.

Claudia Marchetti: Formada em desenho industrial pela faculdade de Artes
Plásticas da Fundação Armando Alvares Penteado FAAP - e Mestre em
Artes Visuais pela Goldsmith’s College
de Londres. Participou de diversas exposições e em parceria com a Cultura
Inglesa trouxe para o Brasil, a obra de
alguns ícones da arte contemporânea britânica. Dedica-se a ampliar e
democratizar o mercado de arte contemporânea.

A ArtEEdições Galeria, especializou-se
em produzir gravuras e objetos de arte
contemporânea Brasileira como Leda
Catunda, Sonia Gomes e Lucas Arruda. A
artista Cris Rocha e os fotógrafos Juliana
Lewkowicz e André Paoliello, dentre outros, também fazem parte do seu acervo.
Atualmente lançou exclusivamente
sua primeira edição internacional, uma
obra-objeto do artista Chinês Ai Weiwei,
que foi produzida e idealizada 100% no
brasil para viabilizar sua exposição retrospectiva na Oca em São Paulo com
abertura marcada para o dia 20 de outubro de 2018.

ArtEEdições Galeria
Rua Estados Unidos, 1162
Jardim América/SP
(11) 3031-0142
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Snowmass

23 nov.

DEZEMBRO
Summit for Life
Ajax Cup

Aspen Mountain
Aspen Mountain

8 dez.
30 dez.

JANEIRO
WinterskölTM
Men’s Health Village at WinterskölTM
Semana Gay Ski em Aspen
X Games Aspen

Aspen Snowmass
Aspen Mountain
Aspen Snowmass
Buttermilk

10 a 13 jan.
10 a13 jan.
13 a 20 jan.
24 a 27 jan.

Buttermilk

21 a 23 fev.

FEVEREIRO
Aspen Snowmass Freeskiing Open
Apresentado by Perky Jerky
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MARÇO
Bud Light Hi-Fi Concert Series
Bud Light Spring Jam
Bud Light Core Party
HH 4 MTN Mission
KickAspen Big Air Invitational
Bud Light Hi-Fi Concert Series
Slash The Mass Banked Slalom
ABRIL
Encerramento da Buttermilk Bacon Day
Encerramento da Aspen Highlands
Elk Camp Surf & Pond Skim
Encerramento das Montanhas
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C

Snowmass
Aspen Snowmass
Aspen
Aspen Snowmass
Aspen Mountain
Snowmass
Snowmass

5 mar.
15 a 25 mar.
15 e 16 mar.
17 mar.
22 mar.
23 mar.
23 e 24 mar.

Buttermilk
Aspen Highlands
Snowmass
Aspen e Snowmass Aspen
e Snowmass

7 abr.
14 abr.
20 abr.
21 abr.

K

Anel de Ouro branco 18k com uma Esmeralda central na lapidação coração e Diamantes incolores ao redor.

NOVEMBRO
Thanksgiving

(foto ampliada para melhor visualização). © Casa Leão Joalheria
Todos os Direitos Reservados - Proibida a reprodução total ou parcial.

Inverno de 2018-2019

106 anos de credibilidade

Veja mais opções de
peças em seu celular

Atendimento personalizado
Estacionamento interno com
manobristas e seguranças.

11 3031 3200
casaleao.com.br

*A programação de todos os eventos é provisória e está sujeita a alterações.
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FLAGSHIP
TM

Na terra ou no ar, uma experiência única.

Bem-vindo à Flagship, nossa experiência de viagem mais premium.
Muito mais conforto para você com acesso a lounges exclusivos e
serviço personalizado durante toda a sua viagem.
Você vai até esquecer que está voando.
TM

Conheça a experiência completa em aa.com/flagship.
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American Airlines e o logotipo símbolo de voo são marcas
da American Airlines, Inc. oneworld é marca da oneworld Alliance, LLC.
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