Ma Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Estados Unidos

ROUTES DU BONHEUR Minha Route du Bonheur na Costa
Leste, USA
"Passei minha vida sobre os veleiros - ou próximo a eles. Desde meus quarenta anos,
venho navegando nas águas da Nova Inglaterra. Mais do que uma paixão, uma vida inteira
dedicada às regatas. Em maio de 2015, como diretor executivo da Sail Newport Inc., tive a
oportunidade de acolher a prestigiosa Volvo Ocean Race em Newport, um reconhecimento
a um porto inteiramente dedicado ao mundo da vela - por muito tempo, Newport organizou
as regatas da Copa América. Convido a todos através dessa Route du Bonheur a descobrir
comigo um litoral excepcional, entre Greenwich e a ilha de Nantucket, passando pelas
Fisher Islands, um dos segredos mais bem guardados dos Estados Unidos..."

6 NOITES

Um concierge a seu serviço:

A PETIÇÃO*

+1 800 735 2478 *

* Preço total dado como indicação calculado com base na estadia do número de noites
recomendadas nesta página, nos três meses seguintes, e com base em ocupação dupla (sem
incluir as atividades recomendadas, sem incluir os estabelecimentos que não pode ser
reservado online e excluindo restaurantes).
** Preço no exterior se aplica.
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GREENWICH — 1 NOITE

( 1 propriedade/propriedades )

Homestead Inn - Thomas Henkelmann
Restaurante e hotel na cidade. Thomas Henkelmann é o mais francês dos chefs alemães. Nascido na
Floresta Negra, este devoto da gastronomia francesa aprendeu o seu ofício na Alsácia, antes de mudar com
suas panelas e frigideiras para Connecticut, nesta linda fazenda do século 18 perto do litoral. Inspirado por suas
viagens, o Grand Chef Henkelmann gosta de quebrar barreiras e criar combinações surpreendentes, como o
chucrute ao champanhe acompanhado por uma mousse de frutos do mar. Cada uma de suas receitas faz uma
sutil referência às suas origens. Companheira de Thomas, Theresa é designer de interiores e garante que a
decoração do hotel é digna de sua cozinha e do reconhecimento como um dos endereços mais elegantes de
Greenwich.
Fechamento semanal :
Restaurante gourmet: almoço de sábado para segunda-feira e domingo à noite (de janeiro a novembro).

Fechamento anual :
2 semanas em março.

1

Membro da Relais & Châteaux desde 2002
420 Field Point Road,
06830, Connecticut, Greenwich

243 km

2

146 km

3

69 km

4

93 km

5

Ma Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

2

NEWPORT — 1 NOITE

( 1 propriedade/propriedades )

Castle Hill Inn
Hotel e restaurante à beira-mar. Esta magníﬁca pousada localizada numa península exclusiva de 16
hectares, às margens do oceano, é um verdadeiro refúgio romântico. Esteja você na casa de campo na praia
privada de Castle Hill, relaxando no terraço, ou sentado em uma mesa do restaurante, você terá sempre vistas
panorâmicas do Oceano Atlântico e de suas inúmeras atividades marítimas, incluindo vela, pesca e regatas. O
menu oferece pratos locais e regionais, com foco em ingredientes orgânicos combinados com vinhos
excepcionais. Castle Hill é o local perfeito para explorar a beleza de Newport com suas mansões da Idade do
Ouro, suas praias de areia branca e sua rica história.
Fechamento anual :
Hotel/Restaurante principal: de 1° a 24 de janeiro. “The Lawn at Castle Hill”: de meados de outubro a primeiros de maio.

Membro da Relais & Châteaux desde 2008
590 Ocean Drive
02840, Rhode island, Newport
(Rhode Island)

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *

Bowen’s Wharf, Newport
Passeio na Cliff walk, Newport
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EDGARTOWN — 1 NOITE

( 1 propriedade/propriedades )

The Charlotte Inn
Hotel e restaurante em um vilarejo. No coração do vinhedo de Martha, antigo refúgio de caçadores de
baleias, você encontrará a casa de um capitão no estilo tradicional britânico. Construído em 1864 por Samuel
Osborne, um comerciante famoso, o Charlotte Inn nos transporta através do tempo, e você não pode deixar de
ser absorvido por esta atmosfera romântica. A equipe é cordial e atenta ao menor detalhe. Há um novo tipo de
luxo aqui, onde computadores e celulares são proibidos, exceto nos quartos. As suítes foram primorosamente
decoradas com lâmpadas antigas e tecidos de seda ou linho. Entre dois chás gelados no pátio repleto de ﬂores,
descubra esta bela ilha e explore seus famosos faróis e praias, que são ideais para a prática de esportes
aquáticos e vela.
Fechamento semanal :
Restaurante: almoço e jantar de segunda-feira para quarta-feira (fora de temporada).

Fechamento anual :
Restaurante: de 2 de janeiro a 14 de fevereiro.

Membro da Relais & Châteaux desde 1992
27 South Summer St.,
Box 1056
02539, Massachusetts, Edgartown

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *
Aquinnah Cliffs, Matha’s vineyard
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NANTUCKET — 1 NOITE

( 1 propriedade/propriedades )

The Wauwinet
Hotel e restaurante à beira-mar. O Wauwinet é um retiro elegante, construído em 1860 e localizado no
nordeste de Nantucket, as margens do Grande Point Wildlife Reserve. Ao longo de sua bela baía privativa, os
hóspedes podem desfrutar da serenidade das suas águas ou o tumulto das ondas do oceano. Relaxe, pesque
lagostas, faça aulas de surfcasting ou de culinária. Admire o panorama no caminho para Great Point e visitar
Siasconset a bordo de um Chevrolet Woody 1948. Você também pode observar baleias, parte essencial da
história de Nantucket. A pousada oferece uma estadia pacíﬁca a 14 km da atmosfera da cidade. O restaurante
Topper's oferece vistas panorâmicas e é acessível a partir da cidade de Nantucket pela estrada ou pelo mar, em
um cruzeiro a bordo do Wauwinet Lady.
Fechamento anual :
De 28 de outubro a 19 de abril.

Membro da Relais & Châteaux desde 2000
120 Wauwinet Road,
P.O. Box 2580,
MA 02584, Massachusetts, Nantucket
(New England)

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *
Nantucket e seu museu das Baleias
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CHATHAM — 2 NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

Chatham Inn
Hotel e restaurante na cidade. “Este lugar, eu o via, era uma terra de miragens e de maravilhas”, escreveu
o poeta naturalista Henry David Thoreau sobre a península de Cape Cod. Com suas dunas e pradarias, seus
pântanos plenos de cedros brancos e suas colônias de baleias ao largo, esta quase ilha é uma fonte inesgotável
para os apaixonados pela natureza e para os moradores de áreas urbanas em busca de tranquilidade. Ao sul, a
pitoresca pousada Chatham Inn é perfeita para uma escapada bucólica. A alguns passos da maravilhosa praia
de Lighthouse, seus dezoito quartos e suítes de cores claras são românticos e confortáveis, sendo que a
maioria dispõe de lareiras próprias. No restaurante decorado com obras de arte realizadas por artistas locais, o
chef Brandon DiFiglio se inspira na pesca do dia e nas tradições culinárias da quase ilha.
Fechamento semanal :
Restaurante principal: segunda-feira à noite e domingo à noite (de 1° de novembro a 1° de maio).

Fechamento anual :
Restaurante principal: 28 de novembro, 25 de dezembro, 1° de janeiro, 26 de novembro, 25 de dezembro.

Membro da Relais & Châteaux desde 2019
359 Main Street
02633, Chatham

