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HOSPEDAGENS QUE GARANTEM UMA EXPERIÊNCIA PERFEITA

Vista para o mar

MACEIÓ Um dos estados mais procurados por turistas em busca
de praias paradisíacas, Alagoas tem recebido importantes
projetos do setor hoteleiro. Símbolo mais recente dessa boa
fase, o Hotel Porto Jatiúca começou a operar em setembro. A
localização é estratégica, a poucos metros da Praia da Jatiúca.
O empreendimento é adepto de políticas sustentáveis, como
utilização de lâmpadas de LED e reaproveitamento de águas
de ar-condicionados e de chuva nos vasos sanitários.

82 3023 8301 / hotelportojatiuca.com.br

Charme despojado
LISBOA O agitado Bairro Alto, em Lisboa, acaba
de ganhar um oásis de charme e tranquilidade.
Trata-se do The Lumiares Hotel, hotel butique
localizado na Rua Diário de Notícias, uma das mais
famosas do Centro da capital portuguesa. Assim
que as portas do lobby se fecham, os hóspedes
deixam para trás o burburinho da região e entram
em um ambiente que convida ao relaxamento.
O antigo prédio do século 17 foi reformado para
dar um ar moderno à construção sem perder a
essência da arquitetura da época. A decoração

Requinte na Serra Gaúcha

dos apartamentos é requintada e ao mesmo tempo
descontraída, com toques exclusivos como as
tapeçarias confeccionadas especialmente pela Ferreira
de Sá, uma das fabricantes de tapetes artesanais
mais antigas da Europa. Para os que se apaixonarem
pelo ambiente, a boa notícia é que alguns itens ali
estão à venda, a exemplo dos produtos de banho da
Claus Porto e do livro de receitas de Miguel Castro
e Silva, chef que comanda os restaurantes Lumni,
no quinto andar do hotel, e Mercado, no térreo.
+ 351 21 116 0200 / thelumiares.com

GRAMADO Primeiro hotel da Serra Gaúcha a adotar o conceito
de exclusive house – usado para grandes propriedades que
se transformam em hotéis exclusivos –, o Saint Andrews
acaba de ganhar uma expansão, a ala Mountain. O novo prédio
mantém o tom intimista com oito confortáveis suítes, todas
com vista do Vale do Quilombo. Para os que querem observar
a natureza ainda mais de perto, o lugar conta com um mirante
e com um elevador panorâmico que liga seus três andares. A
decoração mantém um ar requintado, com detalhes opulentos,
como os seis lustres Maria Tereza de cristal, instalados no
centro de eventos, importados da República Tcheca.

54 3295 7700 / saintandrews.com.br

Hospedagem descolada

CAMPINAS Um hotel voltado para quem vive como um típico
representante da geração millennial, mesmo que não tenha nascido
entre 1980 e 2000. Essa é a proposta do Radisson RED, inaugurado
no Cambuí, um dos bairros mais charmosos de Campinas, no interior
de São Paulo. O empreendimento, terceiro da marca no mundo,
conta com 185 apartamentos que lembram estúdios, com decoração
moderna e peças no estilo pop art. Ações como check-in e checkout, solicitação de limpeza dos quartos e até mesmo um pedido de
drinque podem ser feitos por meio de um aplicativo próprio do hotel.

19 3500 0860 / radissonredcampinas.com.br

ELEGÂNCIA EM PORTUGAL // Confira algumas opções para hospedar-se com charme no país
QUEM RESISTE

FAROL HOTEL

FORTALEZA DO GUINCHO

CASCAIS

LISBOA

PORTIMÃO

Debruçado sobre falésias, reúne peças
exclusivas, design e mobiliário contemporâneos
em uma mansão do século 19.

Oferece aos hóspedes degustações com sua
coleção privada de vinhos. Alguns rótulos
figuram entre os melhores do mundo.

Localizado na badalada Praia do Rocha, mantém o
charme do antigo palacete, construído orginalmente
em 1918 para uma tradicional família portuguesa.
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BELA VISTA HOTEL & SPA
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a um spa?
CURITIBA No hinduísmo, Tanmatra é a palavra usada para fazer
referência aos cinco elementos da natureza: água, ar, fogo,
terra e éter. E é a partir desse conceito que o Tanmatra Spa
& Fitness, na capital paranaense, organiza suas atividades.
Localizado no segundo andar do hotel NH Curitiba The Five,
oferece vários tipos de terapias, como a massagem com
pedras vulcânicas aquecidas em água e uma sessão de
relaxamento induzido por música, aromas e reflexologia nos
pés. O spa conta também com sauna seca e espaço fitness.

41 3434 9449 / facebook.com/pg/tanmatraspa

A Azul e seus parceiros levam você a todos esses destinos. Confira as opções em voeazul.com.br

