Viagem

Botanique Hotel & Spa
O novíssimo Botanique, em Campos do
Jordão, é considerado o mais caro do
país – com diárias a partir de R$ 1.380.
Tem 1,2 milhão de metros quadrados, spa,
bosque de araucárias, quadra de tênis e, no
staff, instrutores de equitação, mestres de
capoeira e treinadores de falcoaria.
Para os aficionados, uma sala de cinema
com dois lugares e seleção de filmes feita
pelo crítico Inácio Araújo.

Na praia, na montanha, na mata
Cinco novos hotéis no Brasil que superam o conceito de estrelas nos mais variados
destinos, com as mais diferentes experiências Por Antonio Trigo
Pousada Abracadabra
Perto do burburinho de Búzios, esta pousada valeria
somente por sua piscina de borda infinita, mas conta ainda
com um ótimo restaurante, sob tutela do chef argentino
José Luis Catriman, com vista para o mar. Prove o lombo
de namorado com manteiga crocante de nozes e purê
de batatas ao açafrão. Apesar da calmaria, está a cinco
minutos da agitada Rua das Pedras. A tarifa é flutuante,
mas começa em R$ 400 para o apartamento standard.

R. Elídio Gonçalves da Silva, 4000,
Campos do Jordão – SP | Tel.: (11) 3500-2115 |
botanique.com.br

Alto do Humaitá, 13, Búzios – RJ | Tel.: (22) 2623-1217 |
abracadabrapousada.com.br

Vila Selvagem
Em Fortim, Ceará, o Vila Selvagem tem chalés à beira da Praia de Pontal de Maceió. Com jeitão
de resort de luxo, atende qualquer pedido, como por exemplo levar o casal a um passeio de
veleiro, com direito a champanhe, pelo Rio Jaguaribe. Relaxe no hammam do spa.
Praia de Pontal de Maceió, Fortim – CE | Tel.: (88) 3413-2136 | vilaselvagem.com

Provence Cottage
& Bistrô
Em clima de dolce far niente, menores não
entram nesta hospedaria quase francesa
que tem lareira, adega e hidromassagem
no quarto. Aceita cachorros e tem diárias
a partir de R$ 535.
R. Cedrus Libani, 380, Monte Verde – MG |
Tel.: (35) 4338-1467 |

Cristalino Lodge
No resort Cristalino Lodge, em meio à Amazônia, há trilhas e passeios de barco que ficarão
registrados na memória (e no álbum de família). No deque sobre o Rio Cristalino é possível
tomar sol, nadar e sair para passeios de canoa, uma delas de material transparente, através do
qual se pode ver o fundo do rio.
Av. Perimetral Oeste, 2001, Alta Floresta – MT | Tel.: (66) 3251-1396 | cristalinolodge.com.br
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provencecottage.com.br

