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Saint-Martin reserva tantas viagens... A ilha revela 
os seus tesouros na silhueta da suas praias de águas 
turquesas, oferece uma série de atividades marítimas e 
terrestres, mas, acima de tudo, se destaca pela qualidade 
da sua culinária. É o diferencial que faz dela um destino 
excepcional há décadas.

Para celebrar este savoir-faire, o Centro de informações 
turísticas convida você a descobrir o Festival de 
Gastronomia, que ocorrerá de 11 a 22 de novembro. 
Grandes chefs internacionais estarão presentes no 
evento, sendo que inúmeras atividades relacionadas 
à gastronomia constam no riquíssimo programa desta 
segunda edição.

Neste mês, para um itinerário perfeito, sugerimos que 
você saia um dia de barco para admirar o fundo do 
mar, curta uma receita emblemática, dê um pulinho na 
degustação local cheia de sabores no Villa Hibiscus, 
em Mont Vernon, e não deixe de aproveitar momentos 
inesquecíveis no Sunset, em Grand Case.

Estamos recebendo de novo visitantes da América do 
Sul com a reabertura dos voos da Copa Airlines. Com a 
mudança na cotação e com tantos lugares imperdíveis, 
este boletim informativo de número 15 traz mais uma 
vez grandes oportunidades para nossos 
visitantes. 

Convite
para viajar
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Festival da gastronomia 2022            
Saint-Martin, capital
da gastronomia!

ENCONTRO MARCADO

De 11 a 22 de novembro, ocorrerá na nossa ilha a segunda edição do Festival da 
Gastronomia. 11 dias durante os quais vamos comemorar juntos os sabores da 

nossa cozinha local e o talento dos profissionais que fazem de Saint-Martin 
a capital da gastronomia caribenha. Workshops, degustações, uma 

vila gourmet, restaurantes: reservamos para você um curso de 
iniciação que vai enriquecer seu paladar, ministrado por chefs 

residentes e internacionais.

Estarão presentes os renomados chefs Nicolas 
Sale, Laurent Huguet e Lionel Levy, a campeã 

de sobremesa Ilham Moudnib, o brasileiro 
Raphaël Pires, formado no Instituto Bocuse, 

o canadense Daniel Vézinat, o martinicano 
Vladimir François Maïkoouva e muitos 
outros.

Competições, jogos e desafios vão 
recompensar os melhores com a 

participação da escola profissionalizante. Todos vão usar 
o ingrediente que é o carro-chefe deste ano: a banana-da-

terra. Mal podemos esperar pelas surpresas que nos aguardam!
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O chef Bastian transferiu a excelência do serviço prestado no Villa 
Hibiscus para um novo endereço, no Mont Vernon, número 61 (ex-Sol 
e Luna). Quanto ao resto, nada mudou: os amantes de gastronomia 
correm para a sua mesa para viver uma experiência única, 
personalizada e sublimada pela apresentação dos seus pratos.

O novo endereço dá as boas-vindas a você com opções de 39 euros 
para almoço, bem como um cardápio refinado. Os menus “découverte” 
(5 refeições), “gourmet” (6 refeições) e “prestige” (8 refeições) oferecem 
uma gama de sabores que evoluem ao longo das estações do ano.

Você vai saborear, entre outras coisas, gaspacho com creme de cabra, 
ovo crocante ou perfeito, ostras em geleia e caviar, ravioli de lagostim, 
bife wagyu em estratos, carpaccio wahoo local, mil-folhas de batata 

ou ainda peixe-galo assado. Cada prato é 
preparado com muito esmero na cozinha ou 

na churrasqueira.

O chef não esconde sua paixão por 
cogumelos, alcachofras, beterrabas, 
guavaberry, carnes vermelhas, plantas 
aromáticas e flores, que ele usa 
para decorar seus pratos. Quanto às 
sobremesas, o destaque vai para as 
frutas cítricas, as favas Tonka e as trufas.

Recompensado com inúmeros prêmios, o 
Villa Hibiscus se orgulha de fazer com que 

você desfrute de cada instante.

O Villa Hibiscus
agora em Mont Vernon!

NOVO ENDEREÇO

Unicamente mediante reserva: +590590 29 08 56
Site: www.la-villa-hibiscus.com 
Facebook: @lavillahibiscus 
Instagram: lavillahibiscus

O Villa Hibiscus ganhou o prêmio de Melhor Mesa 2021-2022. 



à beira da 
estrada!

Não hesite em experimentar 
esta água tão refrescante e 

doce, servida diretamente do 
coco recém-colhido! Pela ilha 
toda, os vendedores esperam 

por você com seus carrinhos nas 
esquinas ou na orla. Eles cortam 

para você a tampa do coco, que 
vai estar quase transbordando de 

tanta água, antes de pôr o canudo.

A fruta foi escolhida com muito 
cuidado, depois de uma subida no 

coqueiro na raça. O coco precisa 
ser meio jovem para que não haja 
muita polpa e sua água seja mais 

refrescante.

Alguns contêm até 800 ml deste 
delicioso líquido. Um pouco de sabor do 
paraíso na boca, repleto de vitaminas e 

de energia.

Você sabia? Essa delícia é rica em 
potássio, sódio e magnésio. Beber 

diretamente da fruta é uma prática 
ancestral nas Antilhas.

Um presente da natureza com um toque de 
exotismo e irresistível!

MOMENTOS DA VIDA LOCAL

Se deliciarSe deliciar
com uma com uma 

água de água de 
cocococo



Uma instituição:

O Sunset Café, na Petite Plage domina a baía de Grand 
Case e oferece um panorama magnífico do café da manhã 
ao jantar.

De manhã cedo, naquele clima gostoso, deslumbrando-se 
pelo mar azul, você vai curtir um delicioso café da manhã 
completo no estilo “french”, “sunset” ou “crazy”, com crepes, 
bagels, ovos, pães doces, folhados e suco fresco.

Depois nadar e tomar um sol, o serviço de almoço propõe 
petiscos, lanches, saladas, atum mi-cuit, tártaro de peixe, pad 
thai e o famoso cachorro-quente de lagosta e camarão. A 
criançada também vai poder curtir seus pratos preferidos.

A hora sagrada do Sunset é a que lhe dá o nome. Lugar 
favorito dos apaixonados, ver o sol se pôr enquanto se 
degusta uma tequila sunrise, um mojito, um ti-punch ou o 
coquetel do dia é um momento sem igual.

Mais tarde, levado pela luz suave e pelo som das ondas, 
renda-se a um foie gras com rum velho, polvo ou filé 
grelhados, molejas de vitela e outras tantas receitas. Para 
adoçar a boca, fondant de chocolate, crème brûlée, café ou 
champanhe com docinhos.

Em um cenário de sonho, o Sunset é uma referência 
imperdível.

ESTÁ NA MESA! 

O Sunset, em Grand Case

Contato  @Sunset café restaurant  sunsetcafesxm



RECEITA

O Ti punch,
uma tradição popular!

Para os amantes do rum e das emoções fortes, eis aqui um pequeno 
coquetel que é fácil de preparar e que desperta todos os aromas do rum 
artesanal. Algo essencial para compartilhar e saborear com moderação 
enquanto se admira o pôr do sol sobre a baía de Marigot. Mais que uma 
bebida, trata-se da arte de viver no ritmo das Antilhas.

RECEITA
H Coloque o açúcar mascavo no fundo do copo
H Esprema o quarto de limão por cima
H Coloque o quarto de limão sobre o açúcar
H Esmague com um pilãozinho ou
     com uma colher para dissolver o açúcar
H Despeje o rum agrícola e misture novamente

INGREDIENTES

H 5CL DE RUM BRANCO ARTESANAL A 50°
H 1 COLHER DE CAFÉ DE AÇÚCAR MASCAVO 
(OU DE XAROPE DE CANA DE AÇÚCAR).
H 1 QUARTO DE LIMÃO VERDE COM A CASCA.



Conselhos
PRÁTICOS

Se o euro é a moeda oficial do lado francês 

de Saint-Martin, o dólar também circula 

por toda parte. Destino favorito para quem 

vem do continente americano, a ilha está há 

muito tempo habituada com para transações 

em ambas as moedas. 

Hoje em dia, o euro e o dólar estão próximos 

da paridade, o que não acontecia há anos. 

Com um euro menos forte, a parte francesa 

fica ainda mais atrativa para quem vem com 

dólares. Uma dádiva para as carteiras dos 

visitantes.

Consulte a taxa de câmbio nos sites oficiais 

para entender melhor as cotações. Um 

pequeno exercício mental com o qual 

você logo se acostuma. Em Saint-Martin, 

é possível trocar todas as moedas nas 

inúmeras casas de câmbio especializadas. 

Alguns caixas eletrônicos até permitem a 

retirada em euro ou dólar!

Com as taxas de câmbio propiciando bons 

negócios, aproveite para nos visitar!

Euro/Dólar

um bom 
negócio



A Copa Airlines está de volta!

No dia 1� de junho, os primeiros viajantes da Copa Airlines, vindos da Cidade do Panamá, 
foram recebidos na pista do Aeroporto Princess Juliana com muita festa. Depois de dois anos de 
interrupção devido à crise sanitária, a retomada dos voos regulares reinicia, com entusiasmo, os 
intercâmbios turísticos com a América Central e América do Sul através do hub do Panamá.

A companhia panamenha oferece 2 voos por semana, às quartas e às sextas-feiras, a partir de seu hub, 
na Cidade do Panamá, o que permite conexões incrivelmente fáceis para as pessoas que vêm do 

Brasil, da Colômbia, da Argentina e do Chile. A ilha das 37 praias dá as boas-vindas a você e fica 
à espera dos novos visitantes da América Latina!

Presente desde a década de 2010, a Copa Airlines fez de Saint-Martin um dos 
destinos preferidos por passageiros que buscam férias caribenhas, 

cheias de sol, festa e comida boa. Quebre a rotina com 
as férias dos seus sonhos!

Você sabia?

Boas-vindas aos viajantes
da Copa Airlines!



Saint-Martin
Centro de Informações Turísticas
10 rue du Général de Gaulle 
Marigot 97150 Saint-Martin
Tel.:  +590 590 87 57 21
e-mail: contact@st-martin.org

@iledesaintmartin @discoversaintmartin
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