
Férias de princesa
Uma das maneiras mais suntuosas de conhecer a 
Toscana é hospedando-se no Castello di Magona, antiga 
residência do grã-duque Leopoldo II, construído no 
século 16. Perto da cidadezinha de Campiglia Marittima, 
na Costa Etrusca, tem nove quartos, além de uma 
suíte presidencial com direito a terraço privé e torre 
à la Rapunzel. O décor é todo original, com tapetes 
históricos, muitas obras de arte e até armaduras de 
ferro. Acomoda 20 pessoas, e a temporada mínima 
é de uma semana. A cada noite, um chef prepara 
jantares à luz de velas. Castello di Magona: www.
castellodimagona.it. A partir de 8.800 euros por semana
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Um vilarejo medieval, um castelo e 
villas deslumbrantes transformam  as férias 

na Toscana em conto de fadas Por Luisa BeLchior

Sua casa 
na Itália

Seu próprio burgo
Borgo di Vagli, construído no século 14 nos arredores de Cortona e totalmente 
restaurado, é o primeiro vilarejo de temporada da Toscana. Por fora, ele preserva 
a arquitetura medieval – paredes de pedras, oliveiras, jardins de alecrim e 
lavanda. Por dentro, as 22 casas têm todo o conforto do século 21, como wi-fi, 
cozinha hi-tech e camas king size. Os luxos modernos incluem ainda piscina 
no topo da colina e uma trattoria particular. O burgo funciona no sistema 
americano do code share. Por € 70 mil se compra uma parte da propriedade pelo 
resto da vida, com direito a algumas temporadas de uso por ano.  
Borgo di Vagli: www.clubborgodivagli.com

Dolce vita
localizadas num mesmo terreno, mas com total 
privacidade entre uma e outra, as cinco villas da 
Coselli, a dez minutos de carro de lucca, são a cara 
da toscana: coloridas, no meio de belos jardins, 
decoradas à italiana. Construídos entre os séculos 17 e 
19, os casarões têm entre seis e 12 quartos e estrutura 
de hotel, com cozinheiros, arrumadeiras e concierge à 
disposição. outros mimos incluem passeios de balão, 
motorista, massagistas on demand, quadras de tênis 
e piscinas. Na foto, a villa il Frantoio.
Coselli: www.coselli.com. 
A partir de 6.625 euros por semana
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