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Leidinara Batista é jornalista por formação, 
curiosa de nascença e viajante por natureza! Além desta página 

sobre turismo, escreve no blog www.feriasnow.com.br

Museu do Louvre ganha Guia especial
Quem é apaixona-

do por museus ga-
nhou um novo guia de 
viagem. A blogueira 
curitibanaPatrícia Ca-
margo (http://turo-
maquia.com) lançou, 
pela editora Conexão 
Paris, o seu quarto 
guia, “O Essencial do 
Louvre”. 

São 63 páginas 
ilustradas que fazem 
o leitor relembrar (e 
conhecer melhor) movimentos artísticos como o Renasci-
mento, Neoclassicismo e Romantismo. O guia está dispo-
nível em duas versões: impresso em cores ou em formato 
e-book. Os valores são R$ 36 e R$ 26 respectivamente. 
Indispensável para quem pretende ir a Paris. 

Buenos Aires para Chicas
A Argentina 

joga neste fim 
de semana. E 
se você já está 
de passagem 
marcada para 
Buenos Aires, 
a dica é co-
nhecer o blog 
‘Buenos Aires 
para Chicas’ 
(www.bueno-
sairesparachi-
cas.com).  A 
blogueira Amanda Mormito, que vive há 9 anosna cidade, 
compartilha suas experiências e apresenta lugares para o 
viajante incluir no roteiro. 

Dica: Passeios pela Toscana 
com guia brasileira

Quem vai à Itália e deseja conhecer a Toscana, pode 
contar com uma guia brasileira. A guia de turismoDeyse 
Ribeiro vive há alguns anos nessa região e seu trabalho 
é apresentar aos conterrâneos as belezas italianas. City 
tours, visitas a museus para conhecer as diversas escul-
turas de Michelângelo, tours medievais ou em outlets, e 
ainda passeios de Ferrari. Todo sonho pode ser realizado. 
Seu trabalho é fazer o turista mergulhar na história, na 
cultura, nos monumentos e nas pessoas que criaram tudo 
isso.  Para mais informações, acesse o site: http://passeio-
snatoscana.com. 

Na hora de escolher um destino 
para estudar inglês no Reino Unido 
quais as primeiras cidades que lhe 
vem à mente? Londres? Dublin? 
Oxford? Edimburgo?

Não muito óbvia, uma cidade in-
glesa de Bournemouth vem ganhan-
do a preferência dos intercambistas 
por seus preços mais acessíveis e sua 
localização no litoral inglês. Conheça 
cinco bons motivos para torná-la seu 
destino:

1- Está a poucas horas de Lon-
dres.

Bournemouth está há 2h30 de 
ônibus e 3h de trem de Londres. Mas, 
apesar de ser ‘perto’, em nada lembra 
a agitação londrina. E mesmo sendo 
uma cidade estudantil, é pacata du-
rante o dia. Nos finais de semana é 
comum as escolas realizarem excursões para cidades 
próximas, como Oxford, Brighton, Bath, Cambridge e 
até mesmo Londres. (Foto: Leidinara Batista)

2- É possível fazer um passeio de balão.
Quem sempre sonhou em subir em um balão 

pode realizar o desejo em Bournemouth. No parque 
LowerGardens está o Bournemouth Eye, um balão 
de hélio que flutua acima da cidade e permite uma 
vista panorâmica da praia e imediações. Porém como 
o balão está preso, até mesmo quem tem medo de 
altura pode experimentar. Ele fica suspenso por 
cinco minutos e a vista é espetacular.(Foto: Leidi-
nara Batista)

3- Hotel do chocolate
Você sabia que existe um hotel temático sobre 

chocolate? Este hotel está localizado em Bourne-
mouth. Há outros poucos pelo mundo, mas esse 

orgulha-se de ser o único do Reino Unido. Além 
das cores, em todas as dependências do hotel, há 
chocolates belga à vontade para o hóspede. 

4- Balada na Igreja
Uma das curiosidades da cidade se chama Halo. 

Trata-se de uma boate num lugar um tanto diferente: 
uma igreja!

Onde era o altar, agora é o palco para os DJ’s. 
Onde provavelmente ficavam as imagens dos santos, 
nas laterais, agora são camarotes. Pecado ou não, 
toda noite muitos estudantes estão por lá curtindo 
como se o mundo fosse acabar.

5- É considerada uma das praias mais lindas da 
Inglaterra.

Bournemouth disputa com Brighton o posto de 
melhor praia do litoral sul da Inglaterra. São 11 km 
de orla. Durante o verão a orla é bastante agitada. 
No inverno, uma opção é conhecer oOceanário que 
está localizado na praia central.Ou terminar a noite 
em um teatro em cima do mar, o The PierTheatre.

Lembrança de viagem 
dá origem a tradição
A

s melhores lembranças de 
uma viagem sempre ficam 
na memória, mas algumas 

vezes podem dar origem a uma 
nova tradição. Pelo menos é isso 
que vem acontecendo em um 
restaurante de Curitiba. Durante 
os anos em que viveu na Itália, o 
Chef Dudu Sperandio trabalhou 
em restaurantes. Na época do 
inverno, depois que terminava 
o expediente era comum os fun-
cionários fazerem um prato de 
macarrão ao sugo com bastante 
queijo para comerem antes de 
ir para casa. Era um jeito de se 
esquentar para enfrentar o frio 
que fazia do lado de fora. 

Como Curitiba tem um clima 
levemente parecido com o da 
Europa no inverno, ele decidiu 
trazer de lá este costume e assim 
nasceu a nova atração gastronô-
mica na cidade. 

Toda semana, nas noites de 
sexta-feira, o Ernesto Ristorante 

Leidinara Batista

serve o prato especial da meia 
noite às 3h da madrugada. A tra-
dição ganhou o nome de “Sugo 
dellaMezzanotte” (Sugo da Meia 
Noite). 

O prato é simples: um talharim 

ao sugo servido com muito queijo 
Grana Padano. Outro diferencial 
é o preço: R$ 21.  Uma excelente 
oportunidade para conhecer o 
restaurante italiano. Mais infor-
mações: (41) 4141-5477.

Intercâmbio no Reino Unido: cinco (bons) 
motivos para estudar em Bournemouth

Leidinara Batista


