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O BEM-ESTAR EM SAINT-BARTH
pode ser apreciado de diversas maneiras. Admire os magníficos eventos náuticos que 
celebram a Primavera: da Bucket Regatta de Velas de St Barth, à West Indies Regatta, 
caminhe nas colinas no início da manhã para chegar as piscinas naturais ou desfrute uma 
bebida espumante ao pôr do sol, a escolha é vasta. Aqui estão algumas sugestões dentre 
aqueles que oferecem a nossa ilha em matéria de bem-estar. 



RELAXAR BEBERICANDO
UM COCKTAIL

Três atmosferas para desfrutar 

No Shellona Beach, você pode admirar o pôr do 
sol com os pés na areia e saborear um refrescante 
cocktail signature “Beach Bum”, composto em 
parte de creme e água de coco e melancia, ou o 
cocktail frutado e energizante «Shell Spicy Dream” 
composto de xarope de Agave, limão e maracujá.  
Shell Beach, Gustavia

No Martini Bar, depois de um dia de compras 
nas ruas de Gustavia, o oasis ideal inspirado na ele-
gância italiana para degustar um pop de boulevard 
composto essencialmente de seu famoso Martini 
Vermelho e da infusão Pop Corn.
Rue de la République, Gustavia (Atrás da  Dolce & 
Gabana). 

Au Sayolita,  onde o ambiente é mais descontraído.
Uma das especialidades do Willy o barman, um 
bom “ti punch” ao velho rum com gelo, e um pouco 
de rum paixão.
É um ponto de encontro dos locais.…
Les Jardins de St-Jean, Saint-Jean



COMER SAUDÁVEL

SE REENERGIZAR

Yo Sushi Mania, tem uma vista esplendida para a 
lagoa de Grand Cul de Sac.
Encontro o Yo, um chef apaixonado, exigente, 
pioneiro, o primeiro a trazer a cozinha japonesa para 
St Barth.
Deguste seus famosos sushis em um ambiente sereno 
e exótico.
Villa Lodge 4 Epices - Grand Cul de Sac 

Le 25 Quarter, Conceito de Street-Food, esse pub 
especializado no bourbon, oferece tapas e pratos 
leves, dumplings, e cozinha fusion, acompanhados 
de cocktails signatures como o “Jumanji”, cocktail 
vencedor do Concurso Barmen Tequila Avión 
organizado durante o St Barth Gourmet Festival 2016.
Rue Général de Gaulle, Gustavia

Maya’s To Go uma arte de combinar os sabores da 
cozinha francesa clássica com o frescor dos produtos 
do mercado. Bem-estar significa também prazer, 
assim não nada de errado em fazer uma pausa doce 
depois do almoço com uma das suas tortas de frutas 
frescas. 
Les Galeries du Commerce, St. Jean

Seguindo pelo caminho da Petite Anse que leva  
à praia de Colombier...
Ou descobrir através das trilhas, muitas vezes 
estreitas e íngremes, as águas turquesas, calmas   
das piscinas naturais  do vento da ilha,
Fazer um  mergulho submarino  para um batismo 
ou para explorar os fundos marinhos de St Barth 
cheios de tesouros...



MIMAR-SE
Villa Marie - Spa Pure Altitude 
No centro de um magnifico jardim tropical, onde 
reina uma atmosfera intimista,  o Spa Pure Altitude, 
com seus tratamentos Signature às cores locais 
oferecem momentos de puro prazer. 
A marca “homemade” criada por Jocelyne Sibuet, 
reúne os benefícios de ativos raros assegurados por 
mais de 200 plantas e minerais da montanha com 
propriedades antioxidantes e remineralizantes.
Colombier

Spa du Barthélemy
Santuario do bem-estar, o Spa do hotel Le 
Barthélemy é um porto de paz onde tratamos o 
corpo e o espírito. Elegante e refinado, o Spa se 
desenrola em torno de um átrio banhado da luz 
brilhante do Caribe e oferece produtos da famosa 
marca, “La Mer”.
Baie de Grand Cul de Sac

 

Abertura do Spa Oceanculture
Oceanculture vous accueille chaque jour avec une 
équipe de praticiens au service de l’harmonie et de 
la relaxation. 
A l’écoute de leurs clients ils créent et prodiguent 
des soins Spas, tels le Vitalizing Calendua, Le 
Coco Massage et L’eau de Reve, massage phare 
d’Oceanculture.  
Centre d’affaire de Marigot



0 bEM-ESTAR, 
ESTA EM st-barth 
e nADA MAIS !

Quai du Général de Gaulle  I  Gustavia  I  97133 Saint Barthélemy
Tél. 0590 27 87 27  I  Fax 0590 27 74 47
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