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[ ESPECIAL VERÃO ]

ROTEIRO DE ESTRELA
O top casting da Dafiti Collection revela seus destinos favoritos e dá 

dicas de como aproveitar melhor a viagem. Corra e agende suas férias!
por Larissa Lima

ALESSANDRA 
AMBROSIO
 
Qual foi a melhor viagem que 
você já fez?
Difícil eleger apenas um lugar, mas 
a ilha de St. Barth (Caribe) é um dos 
destinos que sempre vou a trabalho, 
por isso ele é especial.

E quais são seus hotspots? 
St. Barth é o lugar perfeito para 
relaxar. A praia de Saint Jean é ótima 
para levar as crianças; o hotel Cheval 
Blanc tem um restaurante superlegal 
para almoçar e, claro, impossível estar 
lá e não ver o pôr do sol em Shell 
Beach – minha praia favorita!

O que você leva na mala?
Além de vários biquínis e peças 
fresquinhas, levo roupas de frio,  
caso a temperatura mude.

O que torna seu destino de  
férias especial?
As pessoas, a energia do lugar e estar 
com a minha família.

MARLON TEIXEIRA
 
Qual foi a melhor viagem que 
você já fez?
Indonésia, um dos melhores lugares 
para surfar.

Você já tinha ido outras vezes 
para lá?
Sim, já cheguei a passar um  
mês em um barco viajando.  
Foi incrível.

O que você mais gosta de fazer  
na Indonésia?
Pra mim, que amo pegar ondas,  
é surfar, além de comer. A comida  
é deliciosa.

O que você costuma levar na 
mala? 
Procuro levar pouca coisa, como 
bermudas, camisetas... Deixo para 
exagerar nas pranchas (risos).

Tem algum lugar que ainda quer 
conhecer?
Viajo para vários destinos a trabalho, 
mas não conheço muitos países da 
Ásia. Quero explorá-la em breve.

E
les têm um passaporte de dar inveja. Das Américas à Europa, Alessandra Ambrosio, 
Marlon Teixeira, Laura Neiva, Dani Braga e Bruna Tenório são experts em aproveitar 
tudo o que um destino tem a oferecer – e isso inclui as viagens a trabalho, viu? 
Batemos um papo sobre o assunto e reunimos os melhores hotspots.

BRUNA TENÓRIO
 
Para onde você vai viajar neste 
fim de ano?
Sempre foi um sonho fazer trabalho 
voluntário na África ou em algum país 
da América do Sul, e agora decidi que 
vou fazê-lo com meu namorado. Só 
ainda não decidi para qual país vamos. 

Qual foi a melhor viagem que 
você já fez?
Fiquei fascinada pela Índia. Mesmo a 
trabalho, só de conhecer a cultura e as 
pessoas de lá foi maravilhoso. 
Eles são muito receptivos.

Quais itens deixam a mala 
perfeita para uma viagem?
Modéstia à parte sou a melhor 
“fazedora de malas” (risos). Minhas 
peças-chave são uma boa calça jeans 
e tênis, eles vão com tudo!

Você tem alguma dica para quem 
vive viajando?
Seja prático! Calcule exatamente 
o que precisa usar no período da 
viagem, assim não sobrará e nem 
faltará nada.

ENTRE COM 
O CÓDIGO 
DMEV5

PARA 
COMPRAR OS 
PRODUTOS*
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LAURA NEIVA
 
Qual foi a melhor viagem que 
você já fez?
Foram várias, mas uma que é especial 
foi quando passei o carnaval no Rio 
de Janeiro só com as minhas melhores 
amigas. Acho que mais do que um 
lugar, são as pessoas que tornam uma 
viagem inesquecível.

E o que você mais gosta de fazer 
quando está no Rio?
Engraçado que não vou muito à 
praia. Meu bairro preferido é o Baixo 
Gávea, mas também vou em alguns 
bares e restaurantes em Botafogo, 
como o Espaço Caverna e o Oke Ka 
Baianatem.

Você costuma programar os 
passeios durante uma viagem?
Seja no Brasil ou no exterior, eu gosto 
de ficar livre para decidir aonde vou 
ou o que vou fazer, até porque  
sempre existe a possibilidade de 
descobrir algum ponto bacana  
no meio do caminho. 

DANI BRAGA
 
Qual destino você mais  
amou conhecer?
Tenho muito carinho pelo Espírito 
Santo, porque as praias de Vitória não 
têm muitos turistas e a água do mar é 
cristalina. Gosto de lugares tranquilos, 
já que vivo sempre na correria.

O que você leva na mala?
Vestido longo para mim é checkmate! 
Você pode usá-lo tanto durante o dia 
quanto à noite. E eu amo salto alto, 
ele está comigo em qualquer viagem, 
assim como biquíni e protetor solar.

Tem algum lugar que ainda 
gostaria de conhecer?
Eu tinha programado ir ao Egito nas 
minhas férias do ano passado, mas 
infelizmente não consegui, então 
estarei lá assim que der.

O que torna seu destino de  
férias especial?
A culinária e o clima fazem toda a 
diferença.

1. Travesseiro Nap R$ 39,90 • 2. Lenço Le Souk R$ 29,90 • 3. Hidratante Dior R$ 295 • 4. Creme 
para as mãos Anna Pegova R$ 60,90 • 5. Mochila Redley R$ 369,90 • 6. Mochila Lacoste R$ 449,99 
• 7. Lenço Le Souk R$ 29,90 • 8. Nécessaire Kipling R$ 239,90 • 9. Água termal Evian R$ 29,90
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