
Adriana Moreira

Era uma vez um país re-
pleto de castelos e palá-
cios. Cada um com
uma característica en-

cantadora: jardins amplos, quar-
tos luxuosos, acervos de arte. Al-
guns até recebiam hóspedes,
que assim podiam realizar o so-
nho do castelo próprio ao menos
por algumas horas – ou, quiçá,
dias de férias.

Duzentos anos depois da pu-
blicação dos contos de fadas
dos Irmãos Grimm, Alemanha,
França, República Checa e Itália
(e mais alguns países, que não
caberiam neste limitado espa-
ço) ainda podem ser descritos
assim. Todos eles guardam um

impressionante número de cas-
telos – só na República Checa
são 2 mil, um pontilhado sem-
fim no mapa de atrações do
czechtourism.com.

Mais do que uma atmosfera lú-
dica, essas construções guar-
dam histórias complexas, bata-
lhas e lendas. O Castelo de Praga
(hrad.cz), por exemplo, não era
usado como residência da famí-
lia real em meados do século 10,
mas de altas autoridades ecle-
siásticas, como o bispo. Ao longo
dosanos,aconstruçãofoiganhan-
do anexos – é possível observar
alas de estilo romano, do século
10;gótico,do século 14; eaté reno-
vações do início do século 20.

Além de integrar a lista de Pa-
trimônios da Unesco, o Castelo

de Praga é considerado pelo
Guinness Book, o Livro dos Recor-
des, como o maior complexo do
tipo no mundo, com uma área de
quase 70 mil metros quadrados.

E se essa já é uma atração fun-
damental no roteiro de quem vi-
sita a República Checa, há outros
castelo menos conhecidos, que
também valem a visita. O Hlu-
boká (zamek-hluboka.eu) pode
ser um passeio de um dia a partir
de Praga – está a 130 quilômetros
da capital. Construído no século
13, tinha como objetivo a defesa
do reino da Boêmia. A fachada
teve diferentes estilos no decor-
rer dos séculos, até chegar ao
neogótico dos dias de hoje.

Além de visitar os aposentos e
jardins do castelo, quem quiser

prolongar sua estada por ali po-
de ficar no Hotel Chateau Stekl,
a apenas 100 metros de distân-
cia. Construído no século 19, a
casa também fazia parte da área
do Hluboká originalmente e era
usada como prédio administrati-
vo. Hoje, virou uma hospeda-
gem de padrão cinco-estrelas,
com 44 apartamentos e piscina
aquecida – a diária custa desde
1.700 coroas checas (R$ 185).

Ainda mais próximo a Praga es-
tá o Karlstejn (hradkarlstejn.
cz), distante apenas 29 quilôme-
tros da capital. Construído pelo
Imperador Carlos IV para guar-
dar ali seus tesouros, no século
14, tem diferentes tipos de tours
disponíveis, focando áreas dis-
tintas do complexo. A constru-

ção faz parte da Rota dos Caste-
los (castleroad.de), via turística
de 1.200 quilômetros que passa
por cerca de 90 fortalezas entre
Praga, na República Checa, e
Mannheim, na Alemanha.

Se visitar um castelo não é o
suficiente para embarcar numa
atmosfera de conto de fadas, que
tal explorá-lo de carruagem? Es-
ta é uma das opções de passeio do
Lednice (zamek-lednice.info),
outro Patrimônio da Unesco no
país. Erguido como forte, virou
castelo no século 17, usado pela
nobreza como casa de verão. A
área tem quase 300 quilômetros
quadrados, com uma estufa,
aquário e até um minarete. Agora
que o cenário está pronto, só fal-
ta você criar a história.

Paredes cheias de história nos
quatro cantos da França

Cenário nobre

Não é preciso gastar uma fábula para dormir como um rei. Boa parte dos castelos-hotéis
oferece diárias acessíveis – na Alemanha, por exemplo, um deles tem até quartos coletivosEuropa

Mônica Nóbrega

Quando no século 18 a França
deusuarasteira na monarquia ab-
soluta sob a bandeira da igualda-
de, liberdade e fraternidade, o
país já era salpicado de castelos.
Um total de 11 mil, na conta atual
do Ministério da Cultura francês.
À medida que senhores feudais
foram sendo despejados, muitos
a caminho da guilhotina, parte
dessasfortalezasficouabandona-
da, outra ganhou novos usos.

Versailles (chateauversailles.
fr; desde € 18), aquele que já era
famoso como residência de Luís
XIV, Maria Antonieta e sua corte
perdulária, virou museu no sécu-
lo 19 e, posteriormente, um dos
monumentos mais visitados da

França. Outros seguiram pelo
mesmo caminho ou começaram
a receber hóspedes.

Château de Chantilly
domainedechantilly.com
O estardalhaço em torno do casa-
mento de um jogador de futebol e
uma modelo, anos atrás, fez os
brasileiros associarem o Castelo
de Chantilly a uma cafonice que
nem de longe faz justiça à sua
beleza e ao seu valor histórico.
Construído a partir do século 14,
teve parte de seu acervo de arte
transferido para o Museu do Lou-
vre durante a Revolução France-
sa. Transformado em museu, abri-
ga obras de pintores clássicos de
França e Itália e exposições tem-
porárias. A novidade é o recém-

inaugurado Auberge du Jeu de
Paume (aubergedujeudepaume-
chantilly.fr; desde € 235), hospe-
dagem chique no jardim do com-
plexo. São 68 quartos e 24 suítes
com decoração inspirada no sécu-
lo 18: poltronas Luís XV e cortinas
estilo vestido de princesa.

Châteaus de Bagnols
chateaudebagnols.com
Na região conhecida como das
pedras douradas, em meio aos
vinhedos de Beaujolais, a fortale-
za do século 13 foi convertida em
um dos hotéis mais chiques da
França, a 30 minutos de Lyon. Em
1987, o Castelo de Bagnols foi
comprado por um casal inglês
que cuidou da restauração sem
alterar a arquitetura original. A

abertura aos hóspedes foi em
1992. São 21 acomodações, com
diária desde € 560.

Château de La Barre
chateaudelabarre.com
Conde e condessa de Vanssay
recebem pessoalmente os hóspe-
des neste castelo do Vale do Loire
que está há 20 gerações e 600
anos nas mãos da mesma família.
A propriedade assistiu a conflitos
como a Guerra dos 100 Anos, a
Revolução Francesa e as duas
Guerras Mundiais. Em 2002, o ca-
sal de nobres em questão, Guy e
Marnie, deixou carreiras bem-su-
cedidas em publicidade e recur-
sos humanos para tomar conta do
Château de La Barre – e restaurar
o que fosse preciso. Há cinco quar-
tos para hóspedes, cada um com
uma cor predominante (€ 258 por
pessoa, por duas noites).

Château d’Esclimont
grandesetapes.fr
A rede Grandes Etapes Françaises
tem nove castelos convertidos em

hotéis. Patrimônio natural do país,
o de Esclimont, a uma hora de Pa-
ris em direção a Versailles, é o
mais bonito e famoso. Sua história
remonta ao século 7º – sucessivas
reformas deram a atual aparência
renascentista. A diária custa des-
de € 305, para duas pessoas, mas
nem é preciso ficar hospedado
para descobrir a propriedade. En-
tre os passeios pela propriedade
há canoagem, bicicleta e trilhas.

Château de Pierrefonds
pierrefonds.monuments-
nationaux.fr/
A 70 quilômetros de Paris, o Cas-
telo de Pierrefonds não é um ho-
tel, mas um museu, além de mo-
numento nacional francês. Restau-
rada nos mínimos detalhes, a for-
taleza que ocupa o alto de uma
colina desde o século 18 tem con-
tornos de ilustração de livro infan-
til. Sua arquitetura medieval e
renascentista está impecável,
com torres e muralhas sobre as
quais se pode caminhar e salões
idealizados por Napoleão III.
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Conforto regado a bons
vinhos em território italiano

História escondida
entre vilarejos,
com ou sem luxo

Castelo dos sonhos do rei Ludwig II
(1869-1886), o Neuschwanstein (neuschwanstein.
de), próximo a Schwangau, a 125 km de Munique,
é o ícone da Rota Romântica na Alemanha

Dentro de Neuschwanstein – que serviu de
inspiração para o Castelo da Cinderela de Walt
Disney – objetos e painéis fazem referências às
óperas de Wagner, compositor adorado por Ludwig II

Bruna Tiussu

Não é à toa que os contos dos
Irmãos Grimm estão povoados
de castelos, palácios, príncipes e
princesas. Milhares dessas forta-
lezas se espalham pela Alema-
nha, país de origem da dupla de
escritores. Erguidos na Idade
Média para proteger o patrimô-
nio dos senhores feudais, os cas-
telos se tornaram sinônimo de
status – até se transformarem
em indispensáveis atrações turís-
ticas, nos dias de hoje.

Castelo Lerbach
schlosshotel-lerbach.com

Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Robi-
nho testaram suíte, spa e restau-
rante em 2006, quando o Althoff
Hotel do Castelo Lerbach foi elei-
to para ser o “lar” da Seleção Bra-
sileira na Copa na Alemanha. Ex-
periência que o viajante que está
na região de Colônia (o castelo
fica a poucos quilômetros dali,
em Bergisch Gladbach) também
pode provar sem ter de desembol-
sar uma fortuna: a noite custa
desde € 140 para o casal.

Instalado em uma imensa área
verde, o hotel é ideal para quem
busca conforto e mimos gastronô-
micos. Isso porque, além de se-
guir à risca as diretrizes Relais &

Châteaux, seu restaurante é co-
mandado pelo chef Nils Henkel,
dono de duas estrelas Michelin.

Bacharach Burg Stahleck
Vilarejos pitorescos, curvas, altas
montanhas e muitos, muitos cas-
telos. Este é o cenário do românti-
co Vale do Reno, no centro da Ale-
manha. Por ali, a pedida é partir
de cidades como Mainz, Bonn e
Frankfurt e pegar a estrada atrás
de segredinhos da região.

Como a pequena Bacharach
que, localizada entre Mainz e Ko-
blenz, de ares medievais e casi-
nhas estilo enxaimel. Um detalhe,
nada discreto, se destaca: o monu-
mental Burg Stahleck, instalado
num penhasco a 160 metros do
nível do mar. Construído no sécu-
lo 12, o castelo já abrigou nobres,
chegou a ser parcialmente des-
truído no século 17 e ganhou vida
nova no século 20.

Trata-se de um dos poucos ca-
sos onde a denominação hotel-
castelo não significa suítes luxuo-
sas. Integrante da rede de alber-

gues Hostelling International (hi-
hostel.com), conta com bar, sala
de jogos e 168 camas dispostas
em quartos coletivos e privados –
diárias desde € 20.

Lichtenstein
schloss-lichtenstein.de
Foi preciso o rei Frederico I de
Württemberg assumir o poder, no
século 19, para que as ruínas do
castelo original (do século 12) fos-
sem postas abaixo para dar lugar
a uma nova construção, o atual
Castelo de Lichtenstein. Seu nome
é uma herança da obra em que foi
inspirado: o romance Lichtenstein
do escritor e poeta Wilhelm Hauff,
que descreve em detalhes um típi-
co e monumental edifício medie-
val. Localizado na região de Baden-
Württemberg, à oeste da Baviera,
ao sul da Alemanha, fica na borda
de uma das montanhas que com-
põem os Alpes da Suábia, a 817
metros acima do mar. Pagando €
6, visitantes percorrem seus dois
andares que, além da arquitetura
neogótica, guardam peças de ar-

mamentos e armaduras, quadros
e murais.

Drachenburg
schloss-drachenburg.de
Às margens do Rio Reno, Drachen-
burg é daqueles castelos que pa-
recem de fato ter saído de um
livro infantil. Isso porque ele está
instalado na Rocha do Dragão (e
seu apelido mais conhecido é Cas-
telo do Dragão), que remete à anti-
ga lenda dos Nibelungos, segundo
a qual o herói Siegfried lutou com
um terrível dragão que até hoje
se esconderia em uma caverna,
esperando a volta do guerreiro.

A cidade aos pés da montanha
da fortificação é simpática Königs-
winter, a 10 quilômetros de Bonn.
Foi um rico banqueiro das redon-
dezas quem investiu na reconstru-
ção do castelo, no século 19. Ar-
quitetura esplendorosa, com tor-
res altas e cômodos com mobília
antiga podem ser apreciados du-
rante a visita – na primavera, aten-
te para o colorido do jardim, reple-
to de flores. Ingresso a € 6.

Felipe Mortara

À medida que Roma se transfor-
mava em rota de comércio e pere-
grinação, na Idade Média, caste-
los começaram se multiplicar pe-
lo território italiano. O que ser-
via de proteção para a nobreza
no passado hoje é sinônimo de
conforto e excelentes vinhos pa-
ra os turistas se esbaldarem.

Castel Monastero
castelmonastero.com
É difícil ouvir falar do Castel Mo-
nastero, encravado na região tos-
cana de Chianti, e não ter vontade
de descobri-lo. Construído no sé-
culo 11, a 23 quilômetros de Sie-
na e a 90 de Florença, é uma óti-
ma base para explorar os princi-
pais polos culturais da área.

O antigo monastério deu lugar
à indulgência dos hotéis Leading.
As acomodações dos monges vira-
ram 74 confortáveis quartos, com

diárias desde € 336. Um bem
equipado spa oferece tratamen-
tos variados e, aos amantes das
tacadas, um campo de golfe.

Outro item nada monástico é a
comida: os dois restaurantes têm
cardápio assinado pelo estrelado
chef-celebridade Gordon Ramsay.
Se degustar receitas inovadoras
com ingredientes da região não for
o suficiente, há aulas de culinária e
caças às trufas, no outono.

Castello di Tagliolo
castelloditagliolo.com.br
A hospitalidade do Castello di Tas-
gliolo, no Piemonte, é certamente
o destaque do lugar. A constru-
ção, iniciada no ano 967 e localiza-
da a 50 quilômetros de Gênova,
foi sendo ampliada ao longo dos
anos. Ganhou novas alas e, entre
os séculos 15 e 16, uma torre de
38 metros. Desde 1498, a família
Pinelli Gentile vive ali – as portas
estão abertas para visitas e degus-

tações de vinhos produzidos ali
mesmo. O consultor de negócios
Luis Felipe Oliveira, de 37 anos,
se hospedou ali em 2004, ficou
amigo do marquês Luca Gentile e,
desde então, voltou várias vezes.

“Te recebem com uma garrafa
de vinho e, a cada manhã, deixam
uma cestinha com focaccia fres-
ca”, conta. As diárias custam des-
de € 120 para quartos com privaci-
dade, aconchego e até algumas
surpresas. “No quarto em que mi-
nha filha ficou há um armário
com uma passagem secreta para
dentro do castelo. É incrível.”

Castello Bevilacqua
castellobevilacqua.com
Em seu site, o Castello Bevilac-
qua convida os internautas “a se
hospedarem na História”. De fato,
uma sedutora proposta. A 40 mi-
nutos de Verona e Padova, na re-
gião do Veneto, a fortaleza do sé-
culo 14 conta com quatro torres

quadradas e uma imponente mu-
ralha, que dão aquele ar de ilustra-
ção infantil.

Os sete quartos disponíveis re-
produzem o ar de nobreza com
muito conforto e pouca moderni-
dade. No lugar de TV de tela pla-
na, colchões confortabilíssimos
em camas com véus que pare-
cem trazidas de um quarto de
princesa. Pelos imensos corredo-
res se escondem espaços como a
sala dos escudos e a das armadu-
ras. A antiga masmorra virou
uma aconchegante adega com
bar de vinhos que serve produ-
ções da fazenda. Diárias desde €
160 o casal.

Castello di Banfi
castellobanfiilborgo.com
A alma deste castelo em Montal-
cino, na Toscana, está nos vinhos.
Ou melhor, nos mais de 10 quilô-
metros quadrados que produzem
uvas de diversos tipos – e, dizem
as boas línguas, um dos melhores
brunellos da região. Se o castelo
data de 1260, compondo a primei-
ra linha de defesa da República
de Siena, foi apenas nos últimos
20 anos que passou a ser explora-
do turisticamente.

Produtores americanos e italia-

nos buscavam uma terra com cli-
ma e solos perfeitos para plantar
uvas finíssimas em larga escala.
Encontraram, e levaram de “brin-
de” o imponente castelo. O desig-
ner italiano Federico Foquet foi
escalado para decorar os 14 quar-
tos, que têm camas king size e
ammenities produzidos ali, como
cremes feitos com uvas sangiove-
se. Diárias desde € 370.

Castello di Semivicoli
www.castellodisemivicoli.com
Segredo bem guardado da região
de Abruzzo, o Castello di Semivi-
coli, em Casacanditella, está lon-
ge de integrar a rota do turismo
de massa. Datado do século 17,
tem em seus 12 quartos e 3 suí-
tes um ar descolado que faz o
hóspede esquecer que está entre
tijolos centenários. A suíte Gra-
naio poderia estar em qualquer
hotel moderninho de Nova York,
mas oferece uma vista de 360˚
que pode alcançar tanto o Mar
Adriático como o Monte Majella.
Com um serviço impecável, o ho-
tel tem sala de massagens com
vista para os vinhedos e bicicletas
para o hóspede explorar a região.
As diárias, desde € 155, incluem
café da manhã.

Postais. Em sentido horário:
Hluboka, na República Checa; Banfi,

na Toscana; banheiro luxuoso no
Bagnols, França; quarto de

princesa do italiano Bevilacqua; e o
refeitório à la Harry Potter do

albergue alemão Burg Stahleck
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