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HOSPEDAGENS QUE GARANTEM UMA EXPERIÊNCIA PERFEITA

Clássico com toque moderno

Elegante
volta ao mundo

NOVA ORLEANS Depois de um intenso trabalho de renovação, o The

Mercantile Hotel reabre suas portas totalmente reformulado. O
empreendimento, que pertence à rede Innisfree Hotels, passou
por uma grande reforma sem perder o charme da construção
original, uma antiga refinaria de açúcar. O lobby ganhou uma
decoração moderna e abriga uma galeria de arte para mostras
itinerantes. Os quartos são equipados com um sistema de assistente
pessoal acionado por comando de voz e um robô, apelidado de
Suga, faz as entregas de room service, mostrando que tradição
e modernidade podem conviver em perfeita harmonia.

Um dos grupos hoteleiros mais famosos do
mundo, o Torel Boutiques, inaugura seu segundo
endereço no Porto. Trata-se do Torel 1884 - Suites
& Apartments, que abriu suas portas em um dos
pontos mais nobres da cidade, a poucos metros
dos Aliados e da Ribeira. O empreendimento foi
construído em dois edifícios. No primeiro, um
palacete do século 19, ficam os 12 quartos e áreas
comuns, como o lobby e a biblioteca. O segundo, um
prédio antigo, abriga 11 apartamentos que contam
com sala e cozinha. A decoração remete às grandes
navegações e homenageia os três continentes
conquistados nesse período: América, Ásia e África.
Assim, os hóspedes encontram nos quartos e nas
instalações itens feitos de seda, algodão e porcelana,
elementos que fazem parte da cultura portuguesa.
Bartolomeu Dias, importante navegador português
do século 15, foi escolhido para batizar o restaurante
do lugar, o Bartolomeu Wine Bistrô, com cozinha
de base francesa feita com produtos portugueses.
O menu tem itens como a ótima tábua de queijos
portugueses e a salada de cogumelos. Outro
destaque é o café da manhã feito com exclusividade
para cada hóspede. Entre as opções estão delícias
como omeletes, panquecas e pães. Quer maneira
mais elegante de começar o dia?
torel1884.com
PORTO

SINTA-SE À VONTADE

themercantilehotelneworleans.com

Como se estivesse em casa

SÃO PAULO Há alguns anos o setor hoteleiro vem percebendo a
crescente necessidade de oferecer aos hóspedes experiências
que unam o serviço impecável dos tradicionais hotéis e o
conforto de casa. E foi a partir dessa observação que a rede
Marriott inaugurou o Marriott Executive Apartments, no bairro
de Vila Nova Conceição, em São Paulo. Todos os apartamentos
são mobiliados e contam com cozinhas equipadas com fogão,
micro-ondas, panelas, pratos e talheres, entre outros utensílios.
Alguns oferecem, ainda, máquina de lavar e secadora. Para tornar
a estada ainda mais exclusiva, o concierge do hotel entra em
contato com os futuros hóspedes para entender as necessidades e
preferências de cada um e decora o ambiente com porta-retratos
que trazem fotos pessoais. marriott.com.br

Banho com estilo

// CONFIRA OS ESPAÇOS E SERVIÇOS OFERECIDOS PELO HOTEL
PARA DAR MAIOR COMODIDADE AOS HÓSPEDES

SIX SENSES NIHN VAN BAY

THE STANDARD

KANDOLHU MALDIVES

FERNANDO DE NORONHA // BRASIL

NHA TRANG // VIETNÃ

NOVA YORK // EUA

ATOL ARI // MALDIVAS

Fica de frente para a Baía do
Sueste, de onde se podem ver os
diferentes tons das águas turquesa
do Oceano Atlântico.

A construção de madeira proporciona
momentos relaxantes ao som das
ondas da Baía de Ninh Van, uma das
mais belas do mundo.

BIBLIOTECA

102 A Z U L M A G A Z I N E J U N H O 2019

HONESTY BAR

O charmoso espaço fica dentro da biblioteca para
que os hóspedes possam aproveitar a leitura
enquanto saboreiam um drinque.

IOGA PESSOAL

Precisa meditar e relaxar? É possível agendar
aulas particulares de ioga. O hotel também oferece
serviço de reserva em restaurantes e babysitting.
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POUSADA MARAVILHA
Conta com livros em português, inglês, francês,
alemão e japonês. A dica é acomodar-se em uma
das poltronas e viajar nas histórias.

// CONHEÇA ALGUMAS DAS BANHEIRAS DE HOTÉIS MAIS INCRÍVEIS DO MUNDO

pousadamaravilha.com.br

sixsenses.com

Instalada bem no centro de um
banheiro com imensas janelas de
vidro, tem vista privilegiada do Rio
Hudson e da Ilha de Manhattan.
standardhotels.com

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

Os bangalôs deste hotel têm paredes
de vidro e as banheiras parecem
flutuar no mar azul do Oceano Índico.
Uma experiência inesquecível.
kandolhu.com

