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Ir a Los Angeles e não visi-
tar Hollywood é como ir a
Roma e não ver o papa.
Mas se a imagem da cida-
de que personifica o sonho
de quem busca a fama é
impregnada pela indústria
do entretenimento, Los
Angeles, ou simplesmente
LA, também tem vida e
luz próprias. Então, o turis-
ta que desembarca na ci-
dade, pode conhecer seu
lado mais pop no Holly-
wood Boulevard, mas tam-
bém deve visitar outros lu-
gares tão interessantes
quanto, e menos óbvios.

Em LA tudo é superlati-
vo e um bom exemplo pa-
ra começar a explorar a ci-
dade é a Marina Del Rey.
A Oeste do Centro, o lugar
ostenta o título de maior
marina do mundo para
embarcações de pequeno
porte. Na verdade, é um
conjunto de 19 marinas
com capacidade para
mais de 6 mil embarca-
ções. O turista que deseja
fazer atividades físicas dis-
põe de stand up paddle,
caiaque e até uma interes-
sante pedalada em uma
espécie de bicicleta aquáti-
ca. A Marina Paddle (www.
venicepaddleboards.com),
no píer 44, oferece equipa-
mentos e treinamento pa-
ra que o visitante possa ex-
plorar sozinho ou em gru-
po as águas próximas ao
local.

As atividades esporti-
vas são apenas um aperiti-
vo do que a Marina Del
Rey oferece. Na vila de pes-
cadores se concentram
restaurantes e charmosas

lojinhas. Não dá pra ir a
pé. Mas se você estiver em
LA e não alugar um carro,
melhor nem ir. Se o negó-
cio é caminhar na beira
do mar, Marina Del Rey
tem o seu waterfront walk.
Quem curte bike pode uti-
lizar o Marvin Braude Bike
Path, uma ciclovia costei-
ra que vai desde Washing-
ton Boulevard até a icôni-
ca Venice Beach.

Para quem passa o dia
perto dos barcos, há diver-
sas opções de restauran-
tes, entre eles uma unida-
de da clássica rede Cheese-
cake Factory, restaurante
que, para mim, o prato
principal é exatamente a
sobremesa. A casa tem
uma quase infinita lista de
sabores de cheesecakes. O
difícil é saber qual esco-
lher.

Uma opção, aliás de
muito bom gosto, é o Salt,
restaurante e bar no hotel
Ritz Carlton Marina Del
Rey (www.pacificahotels.
com/salt). O charme é se
sentar do lado de fora para
curtir o pôr do sol acompa-
nhado de um bom drin-
que. Se estiver friozinho,
peça para acender a lareira
a céu aberto, um luxo.
Aproveite para fazer uma
foto e publicar na sua rede
social. A casa é bem urba-
na com um menu interna-
cional e moderno, galgado
principalmente em ingre-
dientes frescos. A carta de
vinhos também é uma atra-
ção à parte, com vinhos e
coquetéis. Não se esqueça
de dar uma olhada nela.

O editor Eduardo Gregori viajou a convi-

te do Turismo de Los Angeles
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Cenário real
Divulgação

Meca das produções cinematográficas, Los Angeles
também tem vida própria, longe dos estúdios
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Nos anos 1980 assisti pelo me-
nos 50 vezes ao filme Xanadu.
Olivia Newton John era Kira,
uma musa que descia do Olim-
po para inspirar um artista.
No tempo em que patinar
com polainas era o máximo, a
musa aparecia pela primeira
vez ao seu inspirado patinan-
do pelo calçadão de Venice
Beach. Difícil não linkar a icô-
nica praia californiana a cenas
de cinema. São milhares de
produções rodadas ali. O local

em si não tem uma beleza na-
tural cativante, mas o que
acontece em Venice Beach é o
que a torna tão especial. Se vo-
cê quer ver e ser visto, então é
preciso caminhar. Performan-
ces, shows, exposições ao ar li-
vre, lojinhas de suvenires e
muita pegação é o que o espa-
ço oferece. Quem não gosta
de caminhar pode optar pela
bicicleta ou ainda patinar.
Não se esqueça de dar um pu-
lo em outro lugar muito explo-
rado pelo cinema, o píer.
Além de ser o preferido dos
pescadores da região, o píer é
perfeito para se debruçar e
apreciar a imensidão do Ocea-
no Pacífico.

LA hype
Nos anos 1990, a então degra-
dada área de West Washing-
ton foi convertida na descola-
da Abbot Kinney. De lá pra cá,
a região vem se tornando cada
vez mais hype e charmosa. Na-
da de grandes shoppings ou
peregrinações de turistas. Ab-
bot Kinney é para quem gosta
de comer e se vestir bem, apre-
ciar arte contemporânea,
além de comprar roupas e
acessórios assinados pela no-
va geração de estilistas da Cos-
ta Oeste dos Estados Unidos.
Não é lá muito barato, mas va-
le cada centavo. Aproveite pa-
ra levar vinhos californianos,
requintados e com preços
mais em conta do que no Bra-
sil. Não chegue cedo. O costu-
me do bairro é pensar em fun-
cionar lá pelas 10 da manhã.
Dê uma passada no Intelligent-
sia Coffee (www.intelligentsia-
coffee.com/location/venice-co-
ffeebar). À primeira vista é
uma cafeteria básica e que
não chega a impressionar. Po-
rém, os cafés servidos ali são
da melhor qualidade. O atendi-
mento é simples e direto. No
caixa, escolha um café e um
salgado ou doce, siga a fila e re-
ceba seu pedido. O ambiente
é superdescontraído e próprio
para conectar à rede wi-fi gra-
tuita e surfar na internet. Ao la-
do fica uma loja vintage com
preços bem atraentes. Não dei-
xe de conferir. Pela calçada é
bom ficar com os olhos aber-
tos para não perder uma pro-
moção.

Já no Centro, outra opção
estilosa para comer é o restau-
rante Perch (http://perchla.
com). Vale lembrar que, após
as 21h, apenas maiores de 21
anos são admitidos. O Perch é
um bistrô cujo serviço segue o
que preconiza a cozinha fran-

cesa. No 15º andar do edifício
onde está localizado se tem
uma vista privilegiada da cida-
de. Se o frio bater, há duas la-
reiras e ainda aquecedores. An-
tes de provar seu delicado e
marcante menu, o cliente de-
ve experimentar a refinada car-
ta de vinhos ou optar pelos va-
riados e cosmopolitas drin-
ques, que vão de amargos, cí-
tricos, aos mais doces. O Per-
ch tem espaço coberto e ao ar
livre. O cliente que deseja
maior intimidade pode subir
ao 16º andar.

O maior charme da casa,
além de seus pratos e drin-
ques, é a programação cultu-
ral. Imagine-se assistindo um
show de jazz ao vivo, ao mes-
mo tempo em que degusta
uma bebida e tendo a sua fren-
te uma vista deslumbrante de
LA. É um prazer para poucos.
Não deixe de fazer reservas,

pois a casa fica sempre lotada.
Outro lugar charmoso, porém,
para começar bem o dia é o
Zinc Cafe (www.zinccafe.
com). O menu tem de tudo,
do reforçado e típico breakfast
norte-americano (com salsi-
chas, panquecas e muito xaro-
pe de maple) a opções light
(com frutas e fibras) e vegeta-
rianas. O espaço é supersimpá-
tico e aconchegante e, além
de desfrutar de uma boa refei-
ção, é possível levar para casa
itens de decoração, para a cozi-
nha, vinhos e também comidi-
nhas saudáveis.

Hospede-se com estilo
Estar em Los Angeles deman-
da uma boa hospedagem. Há
opções para todos os gostos,
desde clássicos inspirados na
aura hollywoodiana ao mais
modernos e outdoors como o
Ritz-Carlton Marina del Rey

(www.ritzcarlton.com/en/Pro-
perties/MarinadelRey/Default.
htm). A propriedade à beira-
mar fica pertinho de Venice
Beach e tira proveito dos dias
ensolarados da Califórnia.

Com a maioria dos quartos
voltados para o mar, o Ritz-
Carlton é elegante em muitos
aspectos, desde a piscina com
vista para a marina, até a mo-
bília dos quartos em madeira
polida, varanda privativa e
amenities indispensáveis, co-
mo uma máquina de café. E
se o visitante não quer pensar
muito na hora de comer, o res-
taurante Salt é uma ótima op-
ção. Além disso, o hotel tem
academia completa com sau-
na e um serviço de aluguel de
bicicletas para explorar a re-
gião. Em uma primeira impres-
são o Line Hotel (www.theli-
nehotel.com) pode parecer um
tanto quanto industrial. As pa-

redes e pisos de concreto à vis-
ta causam impacto. Na verda-
de, são apenas cenário para
deixar claro que a propriedade
segue a nova ordem mundial
da preservação do meio am-
biente. Mas a decoração rústi-
ca contrasta com a bela vista
da cidade e da decoração dos
quartos, que têm o moderno
formato dos estúdios.

Aproveite para conhecer o
restaurante Pot, que fica no
lobby. Dedicado à culinária co-
reana, o menu é um dos mais
exóticos da cidade. E não te-
nha preconceito em experi-
mentar comidas que nunca te-
nha provado. Porém, é impor-
tante informar sobre alergias,
especialmente os frutos de
mar, que são o carro-chefe da
casa. Com a Calçada da Fama
bem à sua porta, o The Red-
bury (http://theredbury.com) re-
vive os dias de glória de Holly-

wood. O hotel é para quem
aprecia o clássico com uma pi-
tada moderna. Os apartamen-
tos são completos, com cozi-
nha e varanda, uma delas para
o icônico edifício da Capitol
Records. Decorado com um
certo ar da indústria cinemato-
gráfica dos anos 1950, o Red-
bury é a melhor opção para
quem pensa em ficar em Hol-
lywood. A poucos passos fica
o frenético Hollywood Boule-
vard, além de estar próximo
também da chique Beverly Hi-
lls. O Redbury tem uma cama
superconfortável, além de
amenities de grife no banheiro
e cafés de distintos terroirs dis-
poníveis com a máquina de ca-
fé e de chá. Não deixe de jan-
tar no Cleo, um dos melhores
e mais elegantes restaurantes
instalados na região.

Voando para LAX
Quem mora em Campinas, no
Interior paulista e no Sul de
Minas pode viajar para o aero-
porto de Los Angeles (LAX) a
partir do Aeroporto Internacio-
nal de Viracopos. A Copa Airli-
nes (www.copaair.com) man-
tém um voo diário para a Cida-
de do Panamá com conexão
imediata para o destino. A es-
pera no Aeroporto de Tocu-
men, na Capital panamenha,
é de pouco mais de uma hora
e meia, com a vantagem de
não ter que desembarcar e rea-
lizar trâmites alfandegários, o
que só ocorre no destino final.
A viagem dura, aproximada-
mente seis horas de Campinas
ao Panamá, e outras sete até
Los Angeles.

Uma opção de maior con-
forto é a classe executiva da
Copa. Além de prioridade em
check-ins e despacho de baga-
gens, o passageiro tem acesso
a salas vip da companhia,
além da United Airlines e da
Star Alliance, em diversos aero-
portos. Durante a viagem a Co-
pa oferece uma variada sele-
ção gastronômica assinada pe-
lo chef da companhia aérea.
Os passageiros têm ainda a
seu dispor um menu de bebi-
das alcoólicas e não alcoóli-
cas.

O voo na classe turística
também é bem confortável e
com distintas opções de comi-
da e bebida.

Para quem precisa de
maior espaço, a boa notícia é
que a Copa Airlines não cobra
pelo assento na saída de emer-
gência, que pode ser marcado
diretamente no site da compa-
nhia. A única exigência é que
o passageiro se encaixe nas re-
gras de segurança exigidas pe-
las autoridades aéreas, como
falar pelo menos inglês e espa-
nhol, e se voluntariar em caso
de emergência.
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Destino de praia, arte e gastronomia
/ REALIDADE / de
Los Angeles é tão
ou mais atraente
do que a imagem
vendida ao mundo
pelos estúdios

Grupo faz apresentação de jazz ao ar livre na cobertura do restaurante Perch; espaço requintado na área central de Los Angeles é um dos lugares mais disputados da cidade

Los Angeles mistura espaçosas casas em bairros de alto padrão nas colinas e grande concentração de edifícios residenciais e comerciais no Centro

The Redbury; hotel mantém estilo da era de ouro de Hollywood

Cidade tem bairros
modernosos, sítios
históricos e até rancho

Fotos: Eduardo Gregori/AAN

Calçadão de Venice Beach; melhor lugar de LA para ver e ser visto

E2 CORREIO POPULARE2
Campinas, domingo, 7 de junho de 2015

TURISMO



Cansou de explorar a cidade a
pé? Uma opção é o Hop-On
Hop Off Starline Sightseeing
Bus (www.starlinetours.com/
los-angeles-tour-HOHO.asp).
O ônibus turístico passa por
importantes sítios históricos,
entre eles a Union Station, tea-
tros e cinemas, os bairros de
Little Tokyo, Chinatown, o Sta-
ples Center (onde ocorreu a
cerimônia fúnebre de Michael
Jackson), o Grammy Museum
e o Grand Central Market.
Uma das paradas que mais im-
pressionam é da Catedral de
Nossa Senhora dos Anjos. No
entorno do templo, barracas
instaladas por imigrantes e
sem-teto revelam ao visitante
as feridas sociais de um país
ainda sacudido pela crise eco-
nômica. Um contraponto é o
Walt Disney Concert Hall
(www.discoverlosangeles.com/

what-to-do/culture/walt-disne
y-concert-hall-music-center),
edifício desenhado pelo céle-
bre Frank Gehry nos moldes
do emblemático Museu Gu-
ggenheim de Bilbao, no País
Basco. O edifício com curvas
em aço se transformou em
um das marcas de Los Ange-
les. Uma ode à arte, o centro
abriga exposições permanen-
tes e temporárias, além de ser
a casa da Orquestra Filarmôni-
ca de Los Angeles e do Los An-
geles Master Corale. A estrutu-
ra possui uma das mais im-
pressionantes acústicas do
mundo e é palco de apresenta-
ções dos mais diversos estilos
musicais.

Depois de uma volta pela
região central, desça no
Grand Central Market (www.
grandcentralmarket.com). O
mercado é, antes de tudo, um
lugar para comer bem. É sim-
ples, mas se o presente não é
tão bem embrulhado, o con-
teúdo é de literalmente dar
água na boca. E no Grand Cen-
tral Market há de tudo: de ba-
la de goma a caviar. Basta es-
colher, sentar e se deliciar. E
quem gosta de pechincha, no
subsolo fica uma loja latina,
com produtos a preços reduzi-
dos. Mas é no primeiro piso
que o mercado ferve. É ali que
os novos chefs de Los Angeles
vão buscar seus ingredientes e
inspirações, e por isso, se tor-
nou um dos queridinhos dos
moradores. Antes ou depois
de se jogar em um prato gene-
roso ou em um lanchinho
gourmet, passe pelo G&B Co-
ffee, bem na entrada. Talvez,
esta seja a melhor cafeteria da
cidade. Expressos e chás com
grãos dos melhores terroirs do
mundo são servidos pelos sim-
páticos baristas. Não esqueça
de pedir um donut, feito arte-
sanalmente.

Pegue o ônibus de volta e
dê uma parada no Grammy
Museum (www.grammymu-
seum.org). É uma visita muito
divertida, que tem como obje-
tivo conhecer de perto a histó-
ria da premiação e, de quebra,
fazer uma viagem musical pe-
lo viés da indústria fonográfi-

ca norte-americana. O museu
dispõe de estações em que é
possível interagir com a músi-
ca. A evolução da tecnologia
também faz parte do passeio
em uma instalação que toca a
mesma canção desde o gramo-
fone até equipamentos digi-
tais. Cabines instigam o visi-
tante a gravar e mixar músicas
e ouvi-las em tempo real. Ape-
sar da Música Popular Brasilei-
ra ter artistas de renome inter-
nacional, a parte dedicada aos
artistas latinos preferiu repre-
sentar o Brasil com Michel Te-
ló. Gosto um tanto quanto du-
vidoso do que a verdadeira
música brasileira tem a ofere-
cer ao mundo.

Arte florescente
A mais adequada tradução pa-
ra o LA Arts District seja uma
tela gigante a céu aberto. Pró-
xima a Little Tokyo, antiga
área industrial degradada e
cinzenta, o distrito foi converti-
do em um ponto de peregrina-
ção de artistas de rua que to-
mam de assalto as paredes pa-
ra preenchê-las com obras vis-
cerais e cheias de cores. Para
ver de perto o que está aconte-
cendo nas “telas de concreto”
é preciso caminhar. Separe
um bom tempo para este se-
tor e aproveite para fazer mui-
tas fotos. Além de pinturas, o
bairro abriga galerias estúdios
e simpáticos cafés, bons para
sentar e apreciar a arte aconte-
cendo. Outro lugar vibrante,
mas do ponto de vista gastro-
nômico, é o Farmer’s Market
(www.farmersmarketla.com).
O tradicional mercado, funda-
do em 1934, é conhecido por
seus produtos frescos e de
qualidade.

Para quem não tem a inten-
ção de fazer compras, a praça
de alimentação é o destino
mais que certo. São mais de
100 restaurantes com pratos
que contemplam a culinária
de todo o planeta. Até o Brasil
tem ali uma típica churrasca-
ria. Aliás, a cozinha latina é re-
presentada em variados res-
taurantes espalhados pelo lu-
gar. E depois de um almoço sa-
boroso, quem deseja fazer
compras basta seguir até o
shopping The Grove (www.
thegrovela.com), shopping
que fica bem ao lado. Lojas de
departamento, de eletrônicos,
e grifes famosas se reúnem
em um grande espaço a céu
aberto, ótimo para curtir, prin-
cipalmente no final da tarde,

com o sol iluminando o cená-
rio.

Mesmo quem não compra
vai gostar do local, que tem
praças, cafeterias, sorveterias,
restaurantes e lanchonetes es-
palhadas por todo o charmo-
so complexo, e ainda conta
com um autêntico bonde, que
transporta os visitantes entre
o mercado e o shopping.

Hollywood
Impossível ir a Los Angeles e
não visitar lugares que nos fa-

çam lembrar da cidade como
a capital do cinema. Não há
como escapar da onipresença
hollywoodiana. Para quem vai
se aventurar pelos cenários ci-
nematográficos, o passeio de-
ve começar pelo óbvio, o letrei-
ro de Hollywood, que é o sím-
bolo de Los Angeles para o
mundo. Uma maneira menos
cansativa de chegar bem per-
to sem se cansar dos morros
inclinados e empoeirados é ca-
valgando. O Sunset Ranch
(www.sunsetranchhollywood.
com) oferece passeios a cavalo

pelas áridas colinas de Holly-
wood. A experiência mexe, e
muito, com a adrenalina. Pri-
meiro porque os cavalos, por
instinto, seguem na borda de
ribanceiras. Quem tem verti-
gem ou medo de altura preci-
sa avaliar. Quem não tem me-
do, garanto que será um pas-
seio e tanto. Além disso, no
meio do caminho, é possível
vislumbrar de longe a cidade
moderna que se tornou Los
Angeles. O contraste é chocan-
te: do morro seco e cheio de
pó se avista o horizonte domi-
nado por arranha-céus em
aço e vidro. Aproveite para fa-
zer uma foto do emblemático
letreiro e postar na sua rede
social. As cavalgadas são em
grupo e podem durar entre
uma, duas ou mais horas, de-
pendendo do valor contrata-
do. É bom ter paciência e con-
fiar nos cavalos. Alguns fazem
o percurso há tanto tempo
que não obedecem mais o co-
mando do cavaleiro, ainda
mais se ele for de primeira via-
gem como eu.

Do cenário que mais lem-
bra o velho Oeste, passo ao
Universal Studios, um parque

descomunal que tira proveito
de tudo o que produz e que é
sucesso na telona e na telinha.
O passeio de ônibus é indis-
pensável. Ele passa por sets de
shows da TV e viaja por produ-
ções cinematográficas, entre
elas o bairro da série Despera-
te Housewives e o cenário de-
vastador da queda de um
avião do filme Guerra dos
Mundos. O roteiro também re-
serva momentos engraçados
como a locação de Tubarão,
de 1975, época em que as téc-
nicas de efeitos especiais ain-
da eram muito rudimentares.
Porém, em outra atração, o
ônibus entra em uma espécie
de cinema 3D, em que King
Kong luta com dinossauros e
junto, balança muito o veícu-
lo. O parque abriga ainda di-
versas atrações como monta-
nhas-russas virtuais e reais ba-
seadas em produções da Uni-
versal e até a praça de alimen-
tação é temática, com lancho-
netes e restaurantes inspira-
dos em desenhos animados
como Os Simpsons.

Por fim, o mais óbvio possí-
vel é caminhar por Hollywood
Boulevard. Se em outros can-
tos da cidade não há tantos pe-
destres, em Hollywood é bem
diferente. Tenha paciência
pois o local é apinhado de gen-
te e não apenas de turistas. Só-
sias de celebridades e pessoas
vestidas de personagens do ci-
nema querem, a todo custo,
ganhar uma graninha tirando
fotos com os visitantes. Ape-
sar do inconveniente, a visita-
ção é obrigatória para quem
quer ver de perto atrações, co-
mo o TCL Teatro Chinês, lu-
gar onde as celebridades vão
para assistir à pré-estreias ou
o Dolby Theatre, atual casa da
cerimônia do Oscar. Em Holly-
wood Boulevard há de tudo,
de cinemas a lojinhas de suve-
nires, bares, restaurantes e lan-
chonetes. Aproveite para fazer
umas compras. Apesar do lo-
cal ser bem turístico, algumas
redes de lojas de departamen-
tos com preços acessíveis têm
unidades ali.

Para quem pensa em se jo-
gar de cabeça em uma tarde
de compras em lojas de grife
sem ter que pensar no orça-
mento, o melhor é seguir para
a famosa Rodeo Drive, em Be-
verly Hills.

Muitos lugares para ver em um só dia
/ ÔNIBUS / é
uma opção rápida
para quem quer
visitar pontos
turísticos e tem
pouco tempo

Turista relaxa em frente a uma pintura realizada em uma parede em LA Arts District; bairro é o reduto dos novos artistas da cidade

Mercado central é
dono do melhor café
expresso da cidade

Grupo do Sunset Ranch passeia a cavalo pelas colinas de Hollywood

Fotos: Eduardo Gregori/AAN

O Walt Disney Concert Hall , um dos mais belos edifícios de Los Angeles
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