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Conheça o lado
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Descubra uma maneira única de cuidar
do seu patrimônio.
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Miami_

_Londres

Parece ser fácil sempre estar tentando transmitir a nossa larga
experiência neste lugar.
É só resumir os meus artigos desde o primeiro guia que fizemos, há
7 anos.
Aspen com conforto, porque Aspen?
Aspen é completa (full circle), arte, moda, gastronomia e bem estar.
Aspen é lifestyle, amor, respeito, união e compromisso — lema da
cidade.
Enfim, o que mais falar deste lugar....
Mantendo uma extensão da Snowtime há 15 anos em Aspen
durante a temporada, sou testemunha viva de todos estes artigos.
Refletindo sobre isso, percebo que a cada ano Aspen/Snowmass
ficam melhores. A familia de Lester Crown (proprietária do lugar)
não mede esforços para investir e inovar não só em montanhas,
hotéis, restaurantes, novos villages, transportes, energia renovável,
escolas de ski, equipamentos etc. Mas no principal, investindo nas
pessoas que trabalham exercendo funções em todos estes serviços.
Este importante aspecto é responsavel pelo astral que é sentido
neste lindo e preservado lugar, tanto por quem mora e trabalha lá,
como para quem está em trânsito, passeando ou de férias.
O simples fato de estar em Aspen já é o suficiente: energia nas
alturas e alta frequência = FELICIDADE.
Você encontrará muita novidade nesta temporada. Aspen sempre
se transformando para o melhor. Confira.
Venha experimentar esta FELICIDADE.

Sylvio e Bruno Monti,
da Snowtime Ski Travel
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Mais uma (r)evolução
em Aspen
Este é sétimo ano
que o The List Brasil
produz este guia que
você tem em mãos.
Em todas estas edições, a abundância
de conteúdo sobre a
cidade surpreendeu.
A explicação: Aspen
se renova, literalmente, todos os anos e se prepara para receber os turistas durante os meses
de inverno.
Nesta alta-estação, a pequena cidade de quase
sete mil habitantes se infla e chega a triplicar
sua população. Além da ótima infraestrutura
das pistas, o sucesso de público também é explicado pela excelência em hotéis, gastronomia,
lojas de grife e galerias de arte. Mesmo cheia,
Aspen dá conta de receber todos bem e de braços abertos.

Para a temporada 2019/2020, mais uma vez,
todas as expectativas serão superadas.
A primeira novidade é a abertura do novo hotel
W em Aspen, que promete ser o novo epicentro de aprés-ski, com uma atmosfera jovem e
energética. O segundo grande lançamento é o
novo restaurante Sam’s, no topo do Sam’s Knob
em Snowmass. Sem contar uma nova loja Four
Mountain Sports no Snowmass Base Village,
atrações além das pistas de esqui, museus...
Lá é tudo luxuoso e exclusivo. O que também
explica porque é o destino favoritos de viajantes
exigentes.
Boa Leitura!
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O guia O Melhor de Aspen Snowmass 2019/2020 é
um produto do The List Brasil, empresa de comunicação
que atua no mercado editorial, realização de eventos e
plataforma de negócios (todos os direitos reservados)
em parceria com a Snowtime Ski Travel e 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.
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A nova temporada de
neve vai começar!

Além das pistas de esqui, Aspen
também recebe o título de realeza
entre as cidades turísticas de inverno
por causa da ótima infraestrutura de
hotéis, gastronomia, lojas de grife e
galerias de arte. Para a temporada
2019/2020, todas as expectativas
vão ser superadas – mesmo para os
habitués. Veja o que vem por aí!
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Palavra de especialista
Conversamos com Ian Douglas, o International Sales & Marketing
Latin America de Aspen Snowmass, para antecipar as novidades da
próxima temporada e descobrir os lançamentos na cidade

Quais são as montanhas que os brasileiros
mais gostam de esquiar?

grande lançamento é o novo restaurante
Sam’s, no topo do Sam’s Knob em Snowmass. O empreendimento está passando
por uma reforma multimilionária e terá um
conceito italiano moderno. A vista lá de
cima é incrível e estamos muito entusiasmados com esta nova opção.

Snowmass, que tem espaço para qualquer
nível de esquiador, é um dos lugares que os
brasileiros adoram. Há uma energia mágica
aqui, é difícil de descrever. E não podemos
esquecer de Highlands e das festas de
après-ski no Cloud Nine Alpine Bistro - ótimo para dançar!

E como é trabalhar para o mercado brasileiro?

O que há de novo para a próxima temporada de esqui?

Gosto muito das pessoas. Ao longo dos
anos, fiz grandes amizades com muita gente maravilhosa do Brasil. Eu compreendi
a cultura, a história, a música etc. Sempre fico feliz em ouvir pessoas falando em
português nas montanhas. Aqui em Aspen
Snowmass, nós acreditamos que devemos
celebrar a conexão com a natureza. E os brasileiros sabem muito bem como fazer isso!
Palavras do meu artista brasileiro favorito,
Tim Maia: “Que Beleza é sentir a natureza.
Uh, Uh, Uh… Que beleza!”

A comunidade está bastante empolgada
com dois grandes projetos que vão acontecer neste inverno. O primeiro é a abertura
do novo hotel W em Aspen, que substituirá
o antigo Sky Hotel. Para aqueles que se lembram do hotel Sky e do icônico restaurante-bar 39º, o hotel W não irá decepcionar:
será o novo epicentro de aprés-ski, com uma
atmosfera jovem e energética. O segundo

Por que os brasileiros amam Aspen Snowmass?

10

Aspen Snowmass é muito mais do que apenas um resort de esqui. Temos uma comunidade de 7 mil pessoas que vivem aqui, o que
é um diferencial se comparada com outras
áreas de esqui. Nossa história é rica e a
população local é esportista, culta e sabe se
divertir. Temos muitas opções de lazer tanto
nas montanhas quanto na cidade: compras,
restaurantes, vida noturna… Temos tudo!
Para iniciantes, não há lugar melhor no
mundo para aprender a esquiar do que o
Buttermilk ou o Snowmass.
11
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O que esperar neste inverno
Além dos investimentos nas montanhas, a cidade também se prepara para
a chegada dos turistas com melhorias em infraestrutura, entretenimento,
tecnologia e muito mais. A cada ano, sempre há novos lugares para explorar,
não importa quantas vezes já visitou Aspen Snowmass.

DIVERSÃO
MONTANHA-RUSSA EM SNOWMASS

X GAMES DE VOLTA A BUTTERMILK

Quem busca adrenalina, encontra de sobra
na Breathtaker Alpine Coaster: são quase
dois quilômetros de trilhos elevados, percorrendo a floresta a mais de 40 km/hora.
Ao lado do restaurante de Elk Camp, aberta de dia e em algumas noites. Ingressos a
partir de 39 dólares.

De 24 a 27 de janeiro acontecem, nas montanhas de Buttermilk, os eletrizantes X
Games. São esportes, atrações, música e
muitas festas em meio à neve. Os melhores
atletas radicais de esqui e snowboard se
apresentam em acrobacias inesquecíveis,
tudo transmitido ao vivo pela ESPN e ABC.

BIKE NA NEVE
Experimente descer pelas pistas de esqui
numa snowbike, bicicleta adaptada para a
neve - com esqui no lugar de rodas. É uma
forma original e divertida de explorar a
montanha e é bem fácil de aprender. Com
certeza será uma diversão memorável
acessível a pessoas de todas as idades independentemente do nível de esqui que
praticam.

EMPREENDIMENTOS
NOVO HOTEL LIMELIGHT EM
SNOWMASS
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Inaugurado há menos de um ano, é a sensação da área. Com 99 quartos e 11 residências, também lançou um novo restaurante,
uma área de lazer para as crianças, além
de uma parede de escalada com altura de
cinco andares aberta ao público - a maior
no Colorado. Inspirado nos outros hotéis
da rede, está situado ao lado da Gondola
de Elk Camp, na montanha de Snowmass,
com acesso ski-in/ski-out. O hotel dispõe de
serviço de café, serviço aprés-ski no lounge,
música ao vivo, atividades de aventuras
como a First Tracks e as Inside Tracks, um
concierge de esqui e quartos onde animais
de estimação são permitidos. A decoração
é no estilo informal característico dos
Limelights.
limelighthotels.com

A SNOWMASS BASE VILLAGE
Situada na base da área de esqui de Snowmass, a Snowmass Base Village (SBV) é
um empreendimento de 600 milhões de
dólares. Atualmente, o maior em construção
na América do Norte em uma estação de esqui. Reúne vários hotéis, restaurantes, lojas
e equipamentos de lazer, como rinque de
patinação no gelo e rodas de fogo. Grande
atração é a loja Four Mountain Sports. O
Centro Comunitário oferece atividades interativas para toda a família.
allinsnowmass.com.

CONTATO COM A NATUREZA

KIDS MOUNTAIN EXPLORERS

O Centro de Estudos Ambientais de Aspen
(ACES) oferece tours por Aspen e Snowmass
de esqui e snowshoe através das montanhas. Técnicos explicam a ecologia da
área, mostrando pegadas de animais e, se
for seu dia de sorte, vendo os próprios bichos em seu habitat natural. O passeio está
disponível todos os dias em Aspen Mountain e Snowmass Mountain.
aspennature.org

A programação oferece um acampamento
de uma semana para a criançada, com práticas de esqui ou snowboard junto com instrutores especializados. Crianças de 8 a 12
anos vão se divertir nas quatro montanhas,
descendo pistas verdes e azuis ou até mais
íngremes, bumps e park, dependendo do
nível de cada um. A meninada aprimora o
nível ganhando confiança e fazendo novos
amigos. Veja a agenda completa em

COMPRAS
NOVA LOJA FOUR MOUNTAIN
SPORTS NO SNOWMASS BASE
VILLAGE

TECNOLOGIA

Ao lado da Gondola de Elk Camp, a loja
de 400 metros quadrados dispõe de equipamento de esqui e de snowboard para locação, além de acessórios e roupas. Ali, os
esportistas também podem guardar seus
equipamentos ou deixá-los para que sejam
transferidos durante a noite para outra
montanha. Serviço grátis para quem alugar
equipamento no local. No verão a loja se
converte em centro de locação de bicicletas
mountain bike.

APLICATIVO ASPEN SNOWMASS
O app permite que os visitantes verifiquem
as condições das montanhas, anotem os
dias que vão praticar esqui, consultem
mapas interativos com a movimentação do
esquiador e informações sobre atividades,
tickets dos teleféricos, aulas e muito mais.
aspensnowmass.com/app

SUSTENTABILIDADE
FORA CANUDINHOS
Os Limelight Hotel Aspen, Limelight Hotel
Ketchum, The Little Nell e todos os pontos de alimentação de Aspen Snowmass
estarão livres de canudos plásticos. Caso
alguém peça um, receberá um canudo de
papel reciclável. Aspen Skiing Company
adotou essa medida para aderir ao movimento que diminui o consumo desse material que tanto polui os oceanos.
14
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Icon Aviation,
tradição e segurança
em aviação executiva

VOOS EXCLUSIVOS PARA
VIAGENS INESQUECÍVEIS
DESFRUTE DE UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA A BORDO
DO 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.

Gulfstream G550

Em 2016, o empresário Michael Klein decidiu apostar em um novo mercado, o de
aviação executiva. Assim nasceu a Icon
Aviation, empresa com sede em São Paulo
e parte do Grupo CB. Com 12 hangares em
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo
Horizonte, a empresa tem foco em fretamento e hangaragem, e oferece também
serviços como gerenciamento de frota,
atendimento aeroportuário, e assessoria em
compra e venda de aeronaves.

16

Com regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, manutenções
periódicas de suas aeronaves e pilotos altamente capacitados, a Icon Aviation prioriza
segurança dos seus passageiros e mantém a
excelente qualidade dos seus serviços. Além
disso, a empresa possui 19 aeronaves de asa
fixa e quatro de asa rotativa, sendo a maior

em metro quadrado de hangar destinado à
aviação executiva na América Latina.
A Icon Aviation oferece aos seus clientes
voos nacionais e internacionais, com conforto, eficiência e segurança. Para isso,
nossos colaboradores estão sempre prontos
para atender e proporcionar uma experiência de voo excepcional.
SOBRE A ICON AVIATION
Sob o comando do Grupo CB, holding do
empresário Michael Klein, a Icon Aviation é
uma empresa de aviação executiva que conta com a frota mais moderna e diversificada
da América do Sul e um time de profissionais experientes e altamente qualificados
que asseguram aos clientes uma experiência exclusiva, segura e confortável de voar.

CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS:
Fretamento;
Gerenciamento;
Hangaragem;

Atendimento aeroportuário;
Venda e aquisição de aeronaves.

Juntos voaremos mais alto!
RESERVAS:
+ 55 11 5070-6005 • +55 11 98484-0055
fretamento@iconaviation.com.br
charter@iconaviation.com.br

Siga no Instagram:
@iconaviation

www.iconaviation.com.br
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A pequena e charmosa cidade foi planejada para que as pessoas
tivessem acesso rápido e fácil a todos os pontos. Portanto, o que
vai definir sua estadia é o luxo e conforto do hotel escolhido, pois
uma boa localização está mais do que garantida!
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O novo hotel W Aspen
Com a inauguração do primeiro empreendimento da rede
W na América do Norte, a propriedade foi projetada para a
garantir uma experiência única de chalé de montanha, com
um toque extra de modernidade e sofisticação

Projetado pelo premiado escritório de designer Nemaworkshop em parceria com o
Rowland + Broughton Architecture, o novo
hotel é retiro cobiçado tanto por viajantes
intrépidos até por moradores locais. Logo
na entrada, o lobby de recepção já mostra
todo o refinamento que a cidade exige. Dividido em dois andares, o subsolo abriga
um lounge dançante com coquetéis preparados à perfeição ao lado de pratos de
fusão asiática.

20
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EXPERIÊNCIA COMPLETA
• 88 quartos e suítes
• 11 residências de propriedade
compartilhada com marca W
• Lobby de dois andares, com
terraço ao ar livre
• Bar no rooftop e deck úmido com
vistas para a montanha de Aspen
• Terraço de 1600 m²
• Academia FIT com equipamentos
de última geração
• Serviços de Concierge
• Estacionamento com manobrista
• Acesso a Ski-in, ski-out
• Loja de Esqui e Locação de
Equipamentos

No rooftop, um bar com uma carta recheada
de drinques autorais, cervejas artesanais,
vinhos e destilados memoráveis. Para
petiscar, tem uma porção de salsichas produzidas pela Black Diamond Salchicharia.
No deck molhado, os hóspedes podem
aproveitar da piscina de après-ski e da
banheira de hidromassagem, além de uma
pista de dança, cabanas privativas e uma
vista panorâmica para a montanha de
Aspen.
Das acomodações, são 83 quartos, 5 suítes
e 11 residências - todos decorados com um
design vibrante, inspirado nos elementos
naturais da cidade.

22

A academia foi planejada para a realização
de diversos exercícios físicos, mesmo aqueles de alta intensidade. É um espaço equipado com aparelhos de última geração, promovendo um desempenho máximo.
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Os melhores hotéis de Aspen
Uma seleção de empreendimentos que transformam conforto e
sofisticação em uma experiência incomparável

24

HOTEL JEROME

THE LITTLE NELL

O centro social de Aspen desde sua inauguração, em 1889, está instalado no histórico
edifício Aspen Times. Inaugurou recentemente um bar subterrâneo, chamado Bad
Harriet - uma homenagem à esposa do
fundador do hotel, Jerome B Wheeler Harriet. Eleito pela publicação Travel + Leisure
como um dos melhores novos hotéis da categoria “Renovação”, o empreendimento com
93 acomodações incluiu em seu portfólio o
serviço de spa, seguindo a linha premiada
do grupo Auberge Resorts.
aubergeresorts.com/hoteljerome

Localizado na base da montanha de Aspen, é o único resort cinco estrelas com
acesso direto às pistas de esqui. Perto de
museu, boutiques, restaurantes e parques,
ainda abriga os badalados restaurantes
Element 47, Ajax Tavern e Chair9. Com 92
acomodações, cada um dos quartos tem
uma lareira a gás, sofás, internet com alta
velocidade e um sistema de vídeos on demand. O banheiro espaçoso conta com piso
de mármore aquecido, chuveiro e banheira
separados, além de camarim.
thelittlenell.com

The Little Nell + Residences no The Little Nell
Acomodado na base da Aspen Mountain, experimente o
serviço cinco estrelas, restaurantes e aventuras exclusivas.

| thelittlenell.com |

LIMELIGHT HOTELS
ASPEN
Grande centro das atenções
da cidade, o empreendimento prioriza o conforto,
desde o salão de entrada,
até as acomodações. Divididos em cinco categorias, os
quartos foram reformados
há pouco tempo - tem decór
contemporâneo, acabamento em granito e uma longa
lista de amenities de primeira qualidade. O melhor:
todo o espaço é pet-friendly! Com uma cozinha de
sotaque italiano e uma
disputada après-ski, também oferece espaço para
eventos privados, como
festa de casamento. Para
animar as noites de quinta
a segunda-feira, bandas locais tocam no bar Lounge
até altas horas.
limelighthotels.com
26

THE ST REGIS ASPEN
RESORT

VICEROY SNOWMASS
O resort completou uma
reforma nas instalações
e no aprimoramento de
serviços. Liderada pela designer de interiores Anna
Lambiotte, a reestilização
nos 168 quartos incluiu
novos carpetes, móveis,
enxoval e decoração. Debutaram também opções de
bares e restaurantes na
propriedade: o bar NEST,
ao lado da piscina externa,
oferece um menu de cervejas locais, drinques e petiscos; o restaurante Toro,
de inspiração latina, serve
carnes e peixes acompanhados de ingredientes orgânicos; por fim, o Café V tem
uma variedade quente e fria
da bebida, além de pães artesanais e sanduíches.
viceroyhotelsandresorts.
com/snowmass
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Situado na base da montanha de Aspen, o hotel
concluiu uma reforma no
bar do saguão e inaugurou
um novo restaurante para
a última temporada de
inverno. Pertencente ao
grupo Marriott, o empreendimento segue o padrão
com acomodações de luxo
e comodidades de classe
internacional, incluindo o
Remède Spa e várias experiências gastronômicas.
Seguindo a culinária local, o
restaurante Velvet Buck tem
o jantar aberto ao público.
Para uma refeição mais casual e bons coquetéis, prefira o Mountais Social Bar &
Louge. A academia, aberta
24 horas por dia, oferece
aulas de ginástica cortesia.
marriott.com

ENCONTRE O ALUGUEL PERFEITO PARA
AS SUAS FÉRIAS EM ASPEN
CONDOMÍNIOS • CASAS PRIVADAS • SEMANA DE FÉRIAS EM RESORTS DE LUXO

ESCOLHA ENTRE MAIS DE 200 CASAS PARA ALUGAR EM ASPEN.
Nossas propriedades incluem serviços de concierge, transporte para o aeroporto
de Aspen, acesso a academias de ginástica locais e suporte 24 por dia.
27
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O que fazer
Além das pistas de esqui, Aspen reserva
uma agitada vida cultural, um quadrilátero
de compras invejável, passeios além da neve
e programas de relaxamento de primeira
qualidade. Mesmo aqueles que não praticam
o esporte terão uma agenda cheia de
entretenimento para cumprir durante a estadia
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ULLR NIGHT
Durante o inverno, às sextas-feiras, acontece sempre esta festa no Elk Camp. Você
sobe pela gôndola, e pode andar de montanha-russa, tubing ou bicicleta de neve, ou
apenas curtir uma fogueira com chocolate
quente e marshmallows. Os valores dos
tickets variam de acordo com as atrações
escolhidas.
aspensnowmass.com

Aspen pra quem
não esquia

Engana-se totalmente quem acha que a cidade é apenas para quem é
adepto aos esquis. Além das atividades fora da temporada de inverno,
há uma lista de coisas para aproveitar sua estadia ao máximo

30

BREATHTAKER ALPINE COASTER

TUBING

Uma montanha-russa no alto da montanha
em Snowmass, que parte de Elk Camp. Inaugurada na última temporada, tem um
trajeto que dura pouco mais de 2 minutos. A
velocidade do carrinho chega a 45 km/h. O
ingresso garante 2 horas de passe para andar quantas vezes quiser. O valor do ticket é
a partir de 39 por pessoa, e pode ser combinado com a entrada do Tubing.
aspensnowmass.com

A diversão é escorregar em boias por uma
pista na neve. Está instalado ao lado da
montanha-russa e faz a cabeça de crianças
e adultos! O ticket de 39 dólares inclui 2
horas de acesso ilimitado. As regras para
curtir o “brinquedo” são: apenas uma pessoa
por boia, com altura mínima de 96 cm.
aspensnowmass.com

SNOW BIKE
O tour de bicicleta de neve dura em torno
de 2 horas e meia, somente para maiores de
12 anos. A recomendação é que apenas pessoas com um pouco de experiência façam o
passeio. Custa 99 dólares por ciclista.
aspensnowmass.com
31

DOG SLEDDING
São os trenós puxados por cães, geralmente da raça Husky Siberiano. A empresa Krabloonik organiza os passeios em
diferentes tours, que custa a partir de 325
dólares.
krabloonik.com

SNOWMOBILE
A empresa T-Lazy 7 realiza alguns passeios
diferentes de snowmobile (uma espécie de
quadriciclo com lâminas de esquis), sendo
um deles o Maroon Bells Tour. O “Maroon
Bells” é um dos lugares mais fotografados do
Colorado, um verdadeiro cartão-postal. Você
vai aprender sobre a história do Vale do Maroon Creek enquanto explora quilômetros de
trilhas entre bosques de Aspen. O valor é de
370 dólares em carrinho duplo.
tlazy7.com

32

MELHOR. ESTADIA.
SEMPRE.
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O segredo
das camadas
Em uma viagem de Ski ou Snow é essencial estar bem equipado para aproveitar a
montanha ao máximo, sempre confortável e
protegido. Para não passar frio e nem calor,
o segredo é trabalhar as camadas de roupas:
1ª Baselayer -> Além de te aquecer, a segunda pele vai ajudar a manter o corpo
sempre seco. Ela absorve o suor da pele e
o manda para a camada externa, para evaporar mais rápido. Afinal, umidade e neve
não combinam!
2ª Aquecimento -> Comece com um Fleece.
Eles são leves, extremamente confortáveis
e proporcionam ótimo aquecimento para
a camada intermediária. O fleece pode vir
seguido de uma jaqueta térmica com isolamento em pluma de ganso ou Thermoball.
3ª Proteção -> A última camada é responsável por proteger o corpo do ventos
e da neve. Portanto, na hora de escolher
a sua jaqueta de ski opte por um modelo com camada externa impermeável. O
ideal é ter uma jaqueta própria para os
esportes de neve, pois elas têm todos os
detalhes pensados para facilitar a dinâmica
na montanha.

34

Quer saber mais?
Siga:
thenorthfacebr
blog.thenorthface.com.br
www.thenorthface.com.br
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Atividade secreta
Conheça o Powder Tour do hotel The Little
Nell, uma atração exclusiva para hóspedes
que é cobiçada por Aspen inteira

Depois de uma manhã de esqui, o ponto de
encontro é no The Little Nell Ski Concierge
às 15h45. O grupo (de até 12 pessoas)
caminha até Gondola na Aspen Mountain,
acompanhado por um dos guias do hotel,
para subir a bordo para a última viagem até
o topo da montanha às 4 da tarde.

36

É na parte de trás de Aspen Mountain que
a aventura começa: um tour em cerca de 12

pistas inexploradas. Uma tela em branco
para percorrer, desde o nível intermediário
até ao avançado.
Em seguida, já com o cair da noite, é feita
uma parada para uma refeição em uma cabana de montanha. Na companhia de um
astrônomo da Aspen High School, é possível
visualizar constelações, planetas e até chuvas de meteoros.
37
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Comer & Beber
40

Destino obrigatório para quem é amante da
boa mesa, Aspen reserva novas surpresas para
a temporada quando o assunto é gastronomia.
Inaugurações, iguarias icônicas, ótimos vinhos e
um serviço impecável esperam por você
41

Sabor nas alturas

das diariamente na cozinha do restaurante,
assim como os pães artesanais e as carnes
curadas. Para acompanhar, a carta de vinhos tem uma valiosa curadoria. Se preferir
coquetéis exclusivos, fique com o Negroni
Spritz.

Uma ante sala vai permitir que os clientes
tirem as botas de esqui e calcem um par de
chinelos confortável e estilizado. O serviço
de almoço vai enfatizar a experiência de
refeição compartilhada, que começa com
acepipes como presunto de Parma, burrata
e caponata siciliana.

Ali será também uma boa opção também o
café da manhã, que começa a ser servido a
partir das 9h.

O menu segue com as tradicionais massas,
como rigatoni bolognese e, claro, com a pizza de estilo siciliano. As pastas são produzi-

Aspen Snowmass apresenta
um novo restaurante italiano
localizado a mais de 3 mil metros
de altitude, o Sam’s Restaurant,
no topo do Sam’s Knob

O novo point está substituindo o Sam’s
Smokehouse, com uma revisitação moderna da culinária do país da bota italiano e
oferecendo aos clientes uma vista deslumbrante. A remodelação custou 2,5 milhões
de dólares e tem uma área de bar, cozinha
aberta para o salão, lareira com assentos
descontraídos e um deck elegante.
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HOME TEAM BBQ

O mapa da Ribs
Ícone da gastronomia americana, a costela assada com molho
barbecue tem endereços certos em Aspen. Aqui, os melhores lugares
para você degustar e se lambuzar
HICKORY HOUSE RIBS
Logo na entrada da cidade,
os turistas se deparam com
uma instituição quando o
assunto é costela! Com pouca cerimônia no serviço e
ambientes rústico, atrai clientelas do calibre de Oprah
Winfrey e tantas outras celebridades. Pudera: a carne
se desmancha sem esforço.
Ótimo exemplo daqueles
lugares que é preciso ir pelo
menos uma vez na vida!
hickoryhouseribs.com
44
G

A

S

T

R

O

N

O

M

I

A

Em cinco endereços no Estados Unidos, a unidade de
Aspen atrai um público bem
variado. Com uma proposta
de criar uma fusão de técnicas de preparo com a churrasqueira a fogo lento, serve
as famosas ribs em diversos
tamanhos ou porções – desde a individual até para um
grupo de seis pessoas, podendo escolher mais alguns
acompanhamentos. Para
combinar, o bar destaca
uma seleção de bourbons,
drinques autorais e cervejas
artesanais.
hometeambbq.com

STEAK HOUSE Nº316
A requintada casa de carnes
serve a versão da costela
de cordeiro, além de outros
cortes tradicionais, como o
t-bone e o ribeye. Entre as
opções de molho, tem o de
conhaque com pimenta, o
argentino chimichurri, o de
queijo azul e o de cogumelos shitake. Para acompanhar, a sugestão é o espinafre salteado e as batatas
rústicas. Com 120 lugares
disponíveis, a casa ocupa o
lugar que antes foi, por 17
anos, do restaurante Conor
O’Neill’s.
steakhouse316.com
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Símbolos gastronômicos
FONDUE COM TRUFAS NEGRAS

BATATAS FRITAS TRUFADAS

46

Alguns pratos ganharam
fama e se tornaram
indispensáveis durante uma
visita a Aspen. Seja em um
café no meio da tarde, seja
em um après-ski (o happy
hour dos esquiadores), seja
em um jantar, vale a pena
organizar a agenda e provar
todas essas delícias

A receita é do Ajax Tavern, restaurante que
fica dentro do hotel The Little Nell, aos pés
da Aspen Mountain. A generosa porção
Truffle Fries, sequinha e crocante, é acompanhada com queijo parmesão e salsa –
qualquer prato do menu que acompanha
fritas comuns pode fazer a substituição para
trufadas. A iguaria tem tantos pedidos que
existe um cozinheiro exclusivo no preparo
dela. Boa para ser degustada na varando
do restaurante, junto com uma cerveja artesanal de produção local.
thelittlenell.com

O Creperie du Village, uma taverna no subsolo de uma pequena casa no centro de Aspen,
serve a receita original suíça da fondue de
queijo: gruyère e ermental derretidos, vinho
branco e kitsch, servido com pão e maça
verde. Coincidindo com a temporada de inverno, é possível incrementar a receita com
lascas de trufas negras frescas – por isso, é
comum os turistas voltarem várias vezes em
uma mesma viagem.
frenchalpinebistro.com

COOKIE DE CHOCOLATE

As famosas fatias cruas de pescada amarela
com a pimenta jalapeño é marca registrada
do chef Nobuyuki Matushisa, dono da rede
Nobu. Com uma marinada a base de molho
de soja, o prato faz parte do menu-degustação, chamado de omakase, servido em
sete etapas. O peixe também é servido em
peças de sushis e em um tataki (levemente
selada).
matsuhisarestaurants.com

SASHIMI DE YELLOWTAIL

A variedade do menu é enorme, mas é impossível resistir ao quitute recém-saído do
forno, com gotas de chocolate derretidas.
Bolo de cenoura, brownie e creamcheese de
chocolate completam o roll de doces da descolada Paradise Bakery. Para acompanhar,
tem bebidas quentes, como cappuccino e
espresso, além de sucos e smoothies.
paradisebakery.com
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Exclusividade máxima
Conheça o Caribou Club, o clube privado
número 1 dos Estados Unidos, frequentado
por personalidades como Paris Hilton e tantos
jetsetters da alta sociedade mundial

O empreendimento abriu as portas em
1990 como o primeiro clube exclusivo de
Aspen. Eram oferecidas refeições de qualidade reconhecida internacionalmente,
além de uma bem-pinçada carta de vinhos
liderada pelo sommelier Oliver Jaderko.
Dirigida pelo chef Miles Angelo por quase
duas décadas, a cozinha se inspira na cozinha de afeto, com muito preparo manual
(do pão, às massas), mixada com a culinária
da montanha para servir aos seus clientes.
48

O bar e a boate complementam o luxo e a
sofisticação: abertos diariamente a partir
da 18h30 com um coquetel em frente à
lareira, a picape do DJ começa a tocar somente às 22 horas – aquecendo mesmo a
noite uma hora mais tarde. Ali, os garçons
são treinados para saber especificamente o
que cada membro do club gosta de tomar,
quais são os pedidos favoritos dos convidados – um trabalho para que todos sintam-se
acolhidos.

Dividido em oito ambientes, a decoração é
bem ao estilo de montanha, com quadros de
pinturas do século 19, lareiras, sofás e cadeiras estofadas, vasos de flores e candelabros.
Na sala de vinhos, cerca de 500 garrafas de
famosos Chateaux e safras raras que remontam ao início do século 20 dividem espaço
com uma mesa que acomoda até oito pessoas para jantares privados.

Na pista de dança, a discotecagem intimista e sensual mixa clássicos de Sinatra
Aznavour – fincando cada vez mais o pé no
som do jazz ao longo da noite. Mas vale a
pena ficar de olho na agenda do clube, que
prepara uma eclética programação para a
temporada de neve.

CÓDIGO DE ROUPA
A vestimenta é casual, não permitindo o
uso de shorts, chinelos e chapéus. Estampas
com nome de marcas também são restritas
– a não ser que seja um evento patrocinado.

CONVIDADOS
Membros podem levar não-associados para
jantar e dançar, sem um número limitado
de pessoas. O sócio deve estar junto ao
grupo e fazer a reserva com antecedência.
49
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Aconchego quente
O Victoria + Co é um misto de
cafeteria e wine bar, sensação
em Aspen na temporada do frio

Para comer, há opções desde o café da
manhã, como o iogurte no pote com aveia,
até o almoço, como tortas e salgados rápidos. Porém, há dois itens indispensável durante uma passagem à casa: o primeiro é o
muffin, de massa macia e que de fornadas
frequentes; o outro é o croissant, avaliado
por veículos especializados como o melhor
da cidade. Uma comida artesanal e criativa,
usando os melhores ingredientes de fornecedores locais.

Fundada por Victoria e John, a proposta do
empreendimento foi de apresentar o estilo
australiano de beber café à América: uma
bebida sedosa, preparada a partir de grãos
moídos na hora. Combinado a isso, há uma
excelente seleção de vinhos, todos com ótimo custo-benefício e disponíveis a qualquer
hora do dia.

Autenticidade
Italiana
O restaurante L’Hostaria é um
cantinho da Itália em Aspen, onde
a verdadeira culinária do país da
bota é preparada e servida com
atenção aos detalhes

50

Um salão de ambiente que mistura o rústico ao sofisticado, tem uma memorável carta
de vinhos para harmonizar com itens como
carpaccios, saladas, risotos e todos os clássicos de massas que possa imaginar.

Quando os longos dias de esqui pedem um
prato de massa para repor as energias, vá ao
L’Hostaria. A poucos quarteirões da gôndola,
a casa é liderada pelo chef italiano Tiziano
Gortan, que tem uma paixão pela gastronomia de seu país natal, e preza por ingredientes de máxima qualidade preparados à
moda antiga.
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Como um dos restaurantes mais antigos de
Aspen, ali é o ponto de encontro de moradores locais há mais de duas décadas de
existência - o que atrai também diversos
turistas, que sempre repetem a visita quando retornam à cidade.
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Sensação underground
O Hotel Jerome acabou de inaugurar o Bad Harriet,
um novo bar & lounge com bons coquetéis e
pequenos pratos para petiscar
Localizado no porão do histórico edifício Aspen Times, o novo
bar recebeu o nome da esposa
do proprietário original do Hotel
Jerome, Jerome B. Wheeler. Em
vez de referenciá-la como uma
persona bem-comportada, Bad
Harriet dá uma ideia e um toque
irreverente.
O novo hotspot da temporada de
inverno é um refúgio subterrâneo luxuoso, em estilo art déco,
onde os os mais antenados na
cena cultural podem desfrutar
de coquetéis e snacks perfeitamente bem-executados.
Da carta de drinques, vale provar
a bebida homônima Bad Harriet,
preparada com uísque rye, abacaxi assado e bitters de romã.

Siga com o coquetel A Dama,
com tequila, jalapeño, extrato
cítrico e mel. Para beliscar, os
blinis Rocky Mountain -- preparados com linguiça, queijo cheddar e pimenta jalapeño -- estão
entre os mais pedidos. Vale se
aventurar pelas sobremesas, incluindo o suflê de chocolate Valrhona e o bolo de cenoura.
No mesmo lugar funciona o novo
Stoli Ice Loung, um bar de gelo
que tem 60 rótulos de vodcas
premium e uma estrutura de
gelo projetada pelo escultor
Scott Rella. Por 50 dólares, os
clientes recebem um casaco de
penas de ganso para se aquecerem enquanto bebem o destilado.

52
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Voo intergalático

Passageiros da American Airlines que voam entre o
Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) e o de Los
Angeles (LAX) têm acesso a várias opções para jantar,
relaxar e se preparar para uma longa viagem
54

Desde 2015, a companhia acrescentou
o serviço a 24 novos destinos, incluindo
Sydney, Auckland, Hong Kong, Tóquio e, a
partir de novembro passado, serviço sem
escalas para Pequim.

Com a inauguração do Flagship First Dining no Aeroporto Internacional de Los Angeles, os clientes podem desfrutar de uma
refeição antes de embarcarem em seus
voos. Recém-reformado, o Flagship Lounge
tem opções de alimentos e bebidas de alta
qualidade e espaço para relaxar enquanto
aguardam o seu voo.

O menu do LAX conta com ingredientes
de fornecedores locais e o famoso Flagship
Burger da American, além de coquetéis especiais criados pela renomada mixologista
de Nova York, Pamela Wiznitzer.

As reformas americanas nos salões Flagship
e no Flagship First Dining fazem parte de
um investimento de US$ 200 milhões, que
incluem um novo Admirals Club no Terminal 5, um Admirals Club reformado no Terminal 4 e, agora, o novo Flagship Lounge
and Dining no Terminal 4.

Outro diferencial da rota GRU – LAX é
o avião Boeing 787-8 Dreamliner, uma
aeronave 60% mais silenciosa, com janelas
maiores (sem persianas), com sensores que
reduzem a turbulência e mais umidade no
ar, o que torna a experiência de viagem muito mais confortável.
55
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Batemos um papo com Rogério Fasano, o
maior restauranter do Brasil e quem também
está no comando da rede hoteleira de luxo
Fasano. Admirador de Aspen, ele conta o que
é imperdível aos turistas na cidade
Quando e como foi sua última visita
a Aspen?

Tavern e seus ótimos sanduíches. A cidade
é cheia de lugares charmosos, tem um ótimo cinema, um local onde os moradores ou
aqueles que têm casa lá se misturam com os
que estão de passagem com uma afinidade
muito grande.

Minha última visita foi em Janeiro de
2018. Não visitava há uns 14 anos e pude
constatar quanto Aspen está sempre se
renovando. Certamente um dos lugares
mais agradáveis e charmosos que conheço.

O que um visitante não pode deixar de
fazer lá?

Além da estrutura para o esporte de neve, o
que mais impressiona em Aspen?

Excelência em
Hospitalidade

Um visitante não pode deixar de aprender a esquiar. Aspen tem quatro ótimas
montanhas. Snowmass e Buttemilk são as
melhores para aprender o esporte. Passear
pela cidade é incrível também, as lojas são
muito originais. Outro programa incrível é
assistir a um show no Belly Up, que recebe
as melhores bandas dos Estados Unidos, e,
por fim, o imperdível Cloud 9, um restaurante de montanha que vira uma festa.

Além da estrutura para aprender, esquiar e
curtir a montanha, o que mais impressiona
em Aspen é o ambiente, o alto astral, além
da qualidade da neve, o tempo (já que faz
muito sol), as pessoas são super atenciosas
e estão sempre com um sorriso no rosto...
O bom gosto dos restaurantes, que estão
sempre se inovando, como White House
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Entre músicas e esquis

O dj Gui Pimentel tem uma agenda programada com
festas em Aspen. Conversamos com ele sobre suas
expectativas e sua história com a cidade
Como foi o primeiro contato com os esquis?

Qual sua expectativa para a próxima temporada de inverno?

Eu esquiei pela primeira vez em janeiro de
1988. Meus pais não praticavam o esporte
e, para a minha sorte e a dos meus irmãos,
as famílias de alguns amigos próximos
começaram a fazer viagens de esqui com
freqüência. Acabou que tudo conspirou a favor e meus pais acabaram combinando uma
viagem com essa turma.

Estou com uma grande expectativa. Faz
seis anos que não esquio - a última vez em
Aspen foi com a minha mulher, que adora
esquiar e estará comigo também. Será muito especial tocar em festas e eventos por
lá. Nesta época, sempre tem vários amigos
brasileiros em Aspen e Snowmass, não vai
faltar diversão dentro e fora das pistas.

O destino foi Aspen?
Como foi sua história até se tornar o dj que
é hoje?

Eu aprendi a esquiar em Buttermilk! Na
época, era a montanha que recomendavam
para quem estivesse iniciando: menorzinha
e mais fácil. Hoje virou palco dos X Games
e atrai principalmente snowboarders. Nós
gostamos tanto de lá que voltamos no ano
seguinte.

Desde pequeno fui aficionado por música.
Nos anos de 1980, gostava de gravar fitas
cassetes com uma seleção de músicas que
escutava nas rádios, algo como o Hit Parade do Gui. Presentava meus pais e amigos
com as fitas, para que pudessem escutar no
carro. Tive a felicidade de vivenciar todas
essas mudanças do mercado fotográfico.
Era fascinado pela figura do dj: a arte das
mixagens, a curadoria musical, a dinâmica
em festas e boates… Tudo isso me levou
a comprar meus primeiros equipamentos
numa viagem aos Estados Unidos em 1990,
época que cursava a faculdade. Nasceu ali
um hobby que, aos poucos, foi se transformando. Posso dizer que sou dj profissional
desde 1996, ano em que comecei a receber
cachê pelas minhas apresentações.

Qual foi sua impressão da cidade?

58

Aspen já era muito frequentada pelos brasileiros na época. Lembro que, mesmo antes de esquiar pela primeira vez, quando
me perguntavam para onde gostaria de ir, a
minha primeira opção era justamente conhecer Aspen, no Colorado. Fui em todas as
décadas esquiar lá (80, 90, 00, 10s)! A neve
e as montanhas de Aspen são “top notch”.
Além disso, a cidade oferece muita opção
para quem não esquia que era o caso dos
meus pais.
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Depois de 5 anos de existência, como está o
trabalho da ArtEEdições Galeria?

Uma linguagem universal
Batemos um papo com Claudia Marchetti, curadora da
ArteEEdições Galeria e mestre em artes visuais pela
Goldsmith’s College de Londres, sobre um elo entre
Aspen e o Brasil: a arte
Aspen é conhecida não só pelo turismo de
neve. O que ajudou a transformá-la também
em um destino cultural, de arte?
Vários proprietários de Aspen se juntaram e
criaram um Museu contemporâneo de alto
nível. Além disso, como existe um enorme
potencial comprador de colecionador de
arte, várias galerias foram abertas criando
assim um mercado local bastante diversificado. Hoje a arte contemporânea brasileira
é reconhecida mundo a fora e, mais recentemente, a Artista Erika Verzutti teve sua
escultura instalada na frente da fachada do
museu. Outros artista importante brasileiro,
Ernesto Neto, também foi convidado a expor lá e o chinês Ai Weiwei foi homenageado pelo trabalho social que faz através de
sua arte. Aspen, além de ser um importante
polo turístico de esportes de neve, tem bastante frequência também no verão. Existem
diversos festivais de música clássica, dança,
cinema, entre outros.

O que São Paulo, por exemplo, poderia fazer
para conseguir tal honraria também?
São Paulo já é o maior polo cultural do Brasil, com inúmeros museus, galerias, casas de
leilão. A feira internacional de arte, a SP-Arte, é a maior da América do Sul - além de
várias outras feiras de arte durante o ano.
Aqui temos grandes colecionadores de arte
e entusiastas que são pessoas que gostam
de viajar e procuram destinos que unem
esporte e cultura como Aspen, por exemplo.

imbra, Sonia Gomes, entre outros. Também
edita suas próprias gravuras em papel e diferentes mídias, a fim de democratizar e expandir o acesso à arte para novas gerações
de colecionadores.

A ArtEEdições Galeria conta com um espaço
expositivo na Rua Estados Unidos, em São
Paulo, e produz exposições individuais e
coletivas com artistas convidados e com
curadoria especializada. O principal objetivo é exportar a qualidade democrática das
suas edições, com rígido controle de qualidade. As obras são assinadas e numeradas
pelo artista e devidamente certificadas.
Possui um time de artistas contemporâneos
de renome internacional, como Ai Weiwei,
Damien Hirst, Anish Kapoor, Julian Opie,
Antony Gormley, Sarah Morris, Sergio Co-

E o que os visitantes podem esperar da atual
exposição da galeria?
Iremos fazer para o evento uma exposição
do nosso acervo em parceria com o Studio
Nobrega, no qual teremos edições de Anish
Kapoor, Antony Gormley e Sonia Gomes e
obras originais de Tunga, Adriana Varejão,
Sandra Cinto e Larry Bell, entre outros.

A arte contemporânea está conseguindo se
democratizar aqui no Brasil?
A arte contemporânea, hoje, atravessa no
Brasil um ciclo novo, com muitas galerias
novas, mercado online e uma nova geração
de compradores. O país está passando por
dificuldades, mas várias galerias estão vendendo para o exterior os nossos melhores
artistas contemporâneos já estabelecidos.
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NOVEMBRO
Thanksgiving

Snowmass

29 nov.

DEZEMBRO
Summit for Life
Bud Light Base Village Game of Stones
Ajax Cup

Aspen Mountain
Snowmass
Aspen Mountain

7 dez.
13, 20 e 27 de dez.
30 dez.

JANEIRO
WinterskölTM
Torah Bright MiniShred
Semana Gay Ski em Aspen
X Games Aspen

Aspen Snowmass
Snowmass
Aspen Snowmass
Buttermilk

9 a 12 jan.
10 jan.
12 a 18 jan.
23 a 26 jan.

FEVEREIRO
Bud Light Base Village Game of Stones
Aspen Snowmass Freeskiing Open
Bud Light Hi-Fi Concert Series
Power of Four Ski Mountaineering Race

Snowmass
Buttermilk
Snowmass
Quatro montanhas

7, 14 e 22 de fev.
13 a 15 fev.
25 fev.
29 fev.

MARÇO
Bumble Powder 8
Junior Freeride
Bud Light Spring Jam
Bud Light Core Party
Terrain Park Boot Camp
HH 4 MTN Mission
KickAspen Big Air Invitational
Slash The Mass Banked Slalom
Bud Light Hi-Fi Concert Series
Elk Mountain Grand Traverse
USSA Alpine Tech Nationals

Aspen Mountain
Aspen Highlands
Aspen Snowmass
Aspen
Snowmass
Aspen Snowmass
Aspen Mountain
Snowmass
Snowmass
Aspen Mountain
Aspen Highlands

7 mar.
7 e 8 mar.
14 a 22 mar.
14 mar.
14, 15, 21 e 22 mar.
15 mar.
21 mar.
24 a 28 mar.
27 mar.
27 mar.
28 a 31 mar.

ABRIL
Smith Grudgematch
Encerramento da Buttermilk Bacon Day
Encerramento da Aspen Highlands
Elk Camp Surf & Pond Skim
Encerramento das Montanhas Aspen & Snowmass
Red Bull Homerun

Buttermilk
Buttermilk
Aspen Highlands
Snowmass
Aspen e Snowmass
Snowmass

5 abr.
5 abr.
5 abr.
11 abr.
12 abr.
13 abr.

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

REVISTA + ONLINE + EVENTOS

Carbono Uomo é mais do que uma revista. Somos uma plataforma
global voltada para o homem contemporâneo. Nossas edições
impressas e plataformas online falam sobre: moda, urbanismo,
arquitetura, viagens, gastronomia, esportes, carros, motos,
bebidas, cultura e novidades. Nos eventos organizados por
Carbono Uomo, os melhores produtos e convidados se encontram
nos pontos mais cool das maiores capitais do País.
Faça parte do mundo Carbono.
carbonouomo.com.br

•

@carbonouomo
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Curta essa aventura.
A American Airlines oferece os melhores voos do Brasil para
as estações de ski dos EUA.

American Airlines e o logotipo símbolo de voo são marcas da American Airlines, Inc.
oneworld é marca da oneworld Alliance, LLC. © 2019 American Airlines, Inc. Todos os direitos reservados.

