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RelAx

Único spa da consagrada grife asiática
Banyan Tree na América do Sul, o Elements,
no Tivoli São Paulo Mofarrej, lançou quatro
novos tratamentos relaxantes que devem entrar já na sua wish list. A Terapia
para Casais inclui ritual de lava-pés, banho de imersão e uma massagem.
Harmony Elements é realizada a quatro mãos (foto), e a Indian Head Massage,
focada nos pontos de estresse com toques e pressões na cabeça. Para uma
imersão total, o Elements Perfect Day tem mais de sete horas de relaxamento
completo. :: banyantreespa.com

Charme

português 
No coração lisboeta, o novo Valverde Hotel hospeda
como uma elegante residência de Portugal

VINTAGE
Suíte 602 do Valverde;
acima, a sala de estar,
incorporada ao quarto

ASPEN
STYLE

Uma casa portuguesa, com certeza. Ao estilo de uma elegante
residência de Lisboa, o hotelValverde é a novidade na Avenida
da Liberdade, coração da cidade. Com projeto assinado pela
badalada dupla José Pedro Vieira e Diogo Rosa Lã, a fachada
tradicional foi totalmente recuperada, e os ambientes têm um
mix de móveis contemporâneos, peças vintage, antiguidades e
obras de arte. São 25 quartos, cada um de uma cor. Imperdíveis o chá da tarde no pátio, voltado para a Rua São José, em
meio a um lindo jardim cercado por árvores, e as delícias
tradicionais da cozinha de autor, servidas no restaurante Sítio
Valverde. Depois, uma sessão de cinema na sala de leitura. O
serviço é superpersonalizado: você pode agendar sua
massagem no quarto ou um passeio em um carro antigo
cabriolet, propriedade do hotel. :: valverdehotel.com

Um dos hotéis mais elegantes e cobiçados de
Aspen, o Little Nell estreia nesta temporada
seis novas suítes. Projetadas pela americana
Holly Hunt, elas traduzem uma Aspen
moderna e sofisticada, com obras de arte
selecionadas a dedo e móveis e tecidos
criados especialmente pela designer. Cada
uma das suítes foi batizada com o nome de
uma personalidade da história da cidade. A
maior delas, Paepcke, é uma homenagem ao
casal que fundou o Aspen Institute, a Aspen
Skiing Company e o Aspen Music Festival
and School, com 762 metros quadrados,
ampla sala com lareira, mesa
de jantar para seis e um
quarto confortável. Pode ser
expandida para incluir dois
outros quartos. Já a Roch,
com 381 metros quadrados,
é um tributo a André Roch,
montanhista e campeão de
esqui suíço. Paraíso para os
casais. :: thelittlenell.com

T r o p i c al i s m o

francês 

:: hotelmarignanelyseesparis.com
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Conforto al mare
De edição limitada, a nova
coleção de toalhas de
praia da Trussardi foi
inspirada nos balneários
italianos, com estampas
de cores vivas em dupla
face. As linhas Costa
Esmeralda, Cala Luna e
Colori Del Mare têm a cara
do verão chic. Todas vêm
com uma bolsa exclusiva
em tecido impermeável.
Um luxo! :: trussardi.com.br

FOTOS: DIVULGAÇão

Novo restaurante do Hotel Marignan, o Canopée,
no 8º arrondissement, em Paris, homenageia a grande
estufa repleta de plantas e árvores tropicais que
ocupava a Rue de Marignan, em 1858. No espaço,
destaque para os murais (foto) do artista parisiense
Julien Colombier, que mistura street art e arte figurativa tradicional. À mesa, mais criação: o chef Felipe de
Assunção elabora pratos franceses baseados em vegetais e cereais.Antes de jantar, uma dica: provar, no bar
,um dos novos drinks saudáveis feitos com frutas e os
néctares naturais do reconhecido Alain Milliat.

DÉCOR MODERNO
Acima, à dir., quarto e sala
de jantar da nova suíte
batizada de Little Nell

Saúde, cheers!
Curtir dias de sol em Trancoso
e cuidar do corpo. É o que
propõe o programa detox, de
5 a 7 dias, do Uxuá Casa Hotel
& Spa. Além de escolher entre
atividades, como aulas de
capoeira, ioga, trekking e
mountain biking, o hóspede se
dedica a uma hora diária de
treinamento na moderna
academia e relaxa em rituais
no spa. Para completar, um
cardápio personalizado com
opções para o café da manhã,
almoço e jantar, elaboradas
com ingredientes orgânicos e
naturais. Fora os deliciosos
sucos dextox... :: uxua.com

