
 

Vivanta by Taj – Madikeri, Coorg, na Hot List 2013 da Conde Nast 
Traveller nos EUA, Reino Unido e Índia como os melhores novos hotéis 

do mundo 

MUMBAI, Índia, junho de 2013 /PRNewswire/ -- O Vivanta by Taj – Hotels & 
Resorts tem o prazer de anunciar a mais recente premiação. O Vivanta by 
Taj – Madikeri, Coorg, entrou para a Hot List 2013 da Conde Nast 
Traveller nos EUA, Reino Unido e Índia. A hot list da Conde Nast Traveller 
mostra alguns dos mais autênticos paraísos para os viajantes de todo o 
mundo. A publicação divulga a lista a cada ano e a seleção final é feita a 
partir de centenas de sugestões dos correspondentes da revista em todo o 
mundo. 

Para visualizar o comunicado à imprensa multimídia, favor clicar 
em: http://www.multivu.com/mnr/61926-vivanta-by-taj-madikeri-coorg-conde-
nast-traveller 

Situado a uma altitude de 4.000 pés em 180 acres de floresta subtropical, o 
hotel é o refúgio perfeito para os amantes e sibaritas da natureza. O hotel 
oferece vistas panorâmicas das montanhas. As copas exuberantes da 
floresta circundante são o lar de mais de 350 espécies da flora e fauna. 

O hotel tem um Jiva Grande Spa de 30.000 pés quadrados. O spa com um 
design incomum oferece uma experiência da assinatura Jiva, a banheira 
aquecida à lenha Gudda que segue o ethos local de Coorg e é encontrada 
nas casas tradicionais da região. 

As especiarias locais de Coorg estão de rigueur no 
Restaurante Nellaki enquanto o Fern Tree, aberto o dia todo, oferece vistas 
deslumbrantes e o Dew garante que os clientes preocupados com a saúde 
possam desfrutar as iguarias orgânicas. 

Cada hotel Vivanta by Taj apresenta as "Vivanta Motifs", experiências de 
assinatura enraizadas na cultura local. No Vivanta by Taj – Madikeri, Coorg, 
os hóspedes podem sujar as suas mãos em um estúdio de cerâmica de 2500 
pés quadrados ou ter a chance de conhecer uma floresta tropical elusiva com 
o "rainforest insider", explorar o Conservatório Vivanta, uma crônica viva da 
terra de Kodavas, desfrutar uma experiência personalizada de um jantar de 
101 Velas em um grande anfiteatro ao ar livre ou à mesa com o Dr. Belliappa, 
historiador notável de Coorg, enquanto ele narra contos de Madikeri. 

A marca com 2 ano de idade, Vivanta by Taj, foi classificada  em 36 o. lugar 
entre as Top 50 Marcas de Hotéis Mais Procuradas do mundo no Índice 
Mundial de Luxo de 2013, compilado pelo Digital Luxury Group em 



associação com a Ecole Hoteliere e a Luxury Society - um ranking 
internacional e análise das marcas mais procuradas dentro da indústria de 
luxo. 

Descubra o Vivanta 
Trabalhe duro e jogue duro. Relaxe e se energize. Idealize e confira. Evolua e 
se transforme. Deleite-se com um espírito que apresenta o normal com uma 
guinada inesperada. Elegante e sofisticado, o Vivanta by Taj oferece 
experiências premium de hotel com imaginação, energia e eficiência. 
Atualmente composta por 27 hotéis e resorts na Índia e na região do Oceano 
Índico, o Vivanta by Taj está presente em importantes capitais 
metropolitanas, bem como nos destinos turísticos mais procurados, como 
Goa, Kerala, Rajasthan, Sri Lanka e Maldivas. O Vivanta by Taj oferece uma 
acomodação imaginativa, vivaz e elegante "cool luxury" (luxo sem 
ostentação). Com uma cozinha inovadora, espaços energéticos, motivos 
únicos, uso inteligente da tecnologia e experiências que buscam 
constantemente envolver, fortalecer e relaxar, ele apela para o viajante 
cosmopolita imerso em um estilo de vida sensorial. 

Fique conectado ao Vivanta by Taj Hotels & Resorts. 
Siga-nos no Twitter: http://twitter.com/vivantabytaj  
Facebook: http://www.facebook.com/vivantabytaj 
YouTube: http://www.youtube.com/vivantabytaj 
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