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Meu nome é Vanessa. Sou 
catarinense e arquiteta formada 
pela PUC em Curitiba. Tenho 
experiência com produção e 
projeto de interiores nos mais de 
6 anos que atuei na área em São 
Paulo. Sou amante de viagens, 
arquitetura, design e fotografia. 
Procuro enxergar o belo nas coisas 
mais simples do dia a dia, saindo do 
óbvio e absorvendo tudo que vejo 
e sinto. Explorar e clicar o mundo 
através da minha perspectiva me 
gera experiência e bagagem. 
Me foco muito na essência dos 
lugares e nas pessoas, que são 
grandes fontes de inspiração para 
meus projetos e criações. Gosto 
de passear sem rumos e fujo dos 
scripts quando viajo! Pesquiso 
sempre antes, porém, deixo-me livre 
para curtir a experiência como um 
todo. Seja sentando em um café ou 
um bar, papeando com um local ou 
mesmo contemplando em silêncio 
os grandes pontos turísticos. O 
mundo é muito grande e cheio de 
belezas. E elas estão ali, por toda 
parte, basta notá-las!
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BODEGA GARZÓN
 Construída em 2018, é uma vinícola belíssima que fica cerca de 180 km de 
Montevideo. Possui uma área de 240 hectares de vinhedos ondulantes que 
se adaptam a topografia da paisagem. A Bodega Garzón produz mais de 
500 mil litros de vinho por ano e conta com uma adega sustentável com 
portfólio de vinhos com forte identidade local. O projeto é dos arquitetos 
argentinos Bórmida e Yanzón. Toda a arquitetura com vista para a plantação 
se acomoda nos platôs de terreno rochoso. Aliás, as formações geológicas 
do local são uma das mais antigas do planeta, o que torna a experiência 
toda muito sensorial.
O reconhecido chef argentino Francis Mallmann foi quem assessorou o 
Restaurante Garzón, que tem um conceito de Cardápio de Mercado, em 
que os chefs cozinham com o melhor do dia, utilizando ingredientes locais 
frescos que refletem os sabores da estação. Indico o piquenique de bike 
elétrica! Uma forma legal de desbravar os vinhedos e curtir o dia!

Instagram @bodegagarzon
www.bodegagarzon.com
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CASAPUEBLO
 É um lugar especial construído sobre as rochas do penhasco 
e com uma vista que surpreende. Um hotel, ateliê e museu, em 
Punta Ballena, a 13km de Punta Del Este. É uma obra cheia de 
identidade do pintor e escultor Carlos Paéz Villaró.
A Cerimônia do Sol para contemplação do fim de tarde é 
um programa imperdível! Uma gravação com a voz do artista 
uruguaio em que ele lê um poema lindo nos últimos 10 minutos 
do sol. Assistir ao entardecer na CasaPueblo é um dos meus 
programas favoritos. 
Sabe a canção “Era uma casa muito engraçada, não tinha teto 
nem nada..”? A construção da CasaPueblo foi a inspiração para 
a canção “A Casa” de Vinícius de Moraes, que era amigo de 
Villaró e o visitava com certa frequência.
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CAFÉ LA FARMACIA
 Adoro passear e visitar bares e cafés pela cidade, pois você 
consegue conhecer alguns em um só dia! Essa cafeteria, 
que fica na área centenária da capital, é uma parada legal se 
estiver visitando a região de Ciudad Vieja. Uma antiga farmácia 
transformada em um café! Arquitetura de Interiores com 
bastante madeira, azulejos, tons verdes e todos os detalhes 
remetendo a antiga farmácia.
Ali perto tem o Teatro Solis e a Praça da Independência, 
importantes pontos turísticos de Montevideo.
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Instagram @cafelafarmacia
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PARQUE RODÓ
Essa é a região residencial de 
Montevideo e uma das minhas 
favoritas! Pelas grandes árvores fazendo 
corredores pelas ruas e pelas casas com 

fachadas faceadas bem conservadas. O 
bairro todo é bem arborizado, o que cria 
uma extensão do Parque Rodó.
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MARISMO
Pé na areia e iluminado pela fogueira, velas e estrelas, o 
Restaurante Marismo surpreende. Um espaço descontraído 
e charmoso escondido em José Ignácio. A cozinha é bem 
variada, de carnes a frutos do mar. Provoleta é um prato 
típico uruguaio que recomendo! José Ignácio possui vários 
restaurantes, bares e lojas legais de se visitar. Tudo com muito 
bom gosto e um ar descontraído! La Excusa e Cruz del Sur 
Cocina também são outras duas dicas legais de se visitar! O 
interessante é passear pelas ruas e se encantar com as casas 
e jardins bem cuidados.
www.restaurantmarismo.com
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CABO POLONIO
 Mais ao norte do Uruguai 
tem um Parque Nacional 
chamado Cabo Polonio. Um 
lugar isolado de tecnologia 
e eletricidade (e de difícil 
acesso, o que torna toda 
a experiência muito mais 
mágica!) Encantador em 
todos os aspectos! É um 
povoado afastado e de 
natureza preservada.
Uma vila de Pescadores e 
artesãos em que quase não 
circulam carros. Você pode 

passar o dia de visita ou fazer uma imersão e se acomodar em 
alguma das charmosas casinhas sem eletricidade do Parque. 
Possui uma Colônia de Lobos Marinhos enorme em que você 
consegue observá-los deitados nas pedras perto do Farol.
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@arq.vanessapiccoli
www.vanessapiccoli.com


