ID: 101961155

01-11-2022

Hotéis

Meio: Imprensa

Pág: 151

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Trimestral

Área: 18,00 x 24,50 cm²

Âmbito: Lazer

Corte: 1 de 2

O QUE HÁ

DE

NOVO

O DOURO CÉNICO

THE VINE
HOUSE

111111;1
111111

TABUAÇO

BEM-ESTAR COM

VISTA

MAR

AETHOS

TEX TO SU SANA

OLIVEIR A

A

ARIANA

ERICEIRA

1
Na Quinta São Luiz, perto do Pinhão, uma casa de
família foi reconvertida em alojamento. Um lugar
com uma vista do outro mundo para as vinhas e o
rio Douro. E a dois passos do troço mais cénico da
Estrada Nacional 222, pincelado por incontáveis
tons de verde. Erguida
socalco, a The Vine
ados com nomes das
House tem 11 quartos, lados
parcelas de origem da
priedade, e vistas largas
para as margens do rio. A diferença está também no
ambiente acolhedor, nas cores suaves, nas madeiras
texturadas e nos pormenores sofisticados. Ou seja:
nas fotografias a preto e branco, nos azulejos cor
de vinho ou nas diversaaxperiências, como o
piquenique nas vinhas. Ans são, especialmente, as
varandas e o terraço rasgados sobre a paisagem
vinhateira e as curvas do rio que deslumbram.

4

EN 222, ADORIGO / 254 407 965 / QUARTOS

Edificado no topo de um penhasco e, como tal, com
uma belíssima vista para o mar, o novíssimo Aethos, do
grupo internacional homónimo, acaba de inaugurar na
Ericeira, com um conceito que junta bem-estar, surf e
luxo. Casam? Muitíssimo bem. A arquitetura e o design
de interiores são totalmente modernos, pensados pelo
gabinete de Barcelona Astet Studio e pelo arquiteto
português Luís Pedra Silva, numa junção de cores
quentes com o azul atlântico, a seguir a linha da
paisagem, com madeiras, pedras e mármore. Tem 50
quartos de diferentes tipologias, um spa com hamman,
piscina, ginásio e serviço de massagens, aulas de ioga
e também de surf, para diferentes níveis. As zonas
comuns estão cheias de recantos mais sossegados,
sendo obrigatória (dizemos nós) uma pausa no deck
exterior, com acesso direto ao restaurante ONDA, onde
a cozinha criativa com produtos frescos e locais (peixe
e bons vegetais) se destaca.

A PARTIR DE C120
RUA DA ESTALAGEM, ENCARNAÇÃO / 261 244 510 /
QUARTOS A PARTIR DE €200
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O QUE HÁ DE NOVO

ELEGÂNCIA SEM EXUBERÂNCIA

IMMERSO
ERICEIRA
À Ericeira, destino por lielência de amantes do
surf, faltava um hotel de cinco estrelas. Inaugurado
este verão, o lmmerso veio preencher essa
lacuna, com um projeto lindíssimo, integrado na
paisagem, onde o luxo está nos detalhes: de serviço,
decoração e conforto. É uma aposta familiar com
selo português, inicialmente pensado para ser uma
guesthouse, mas que cedo cresceu para um edifício
moderno, onde as linhas do mar se refletem nos
interiores, trabalho arquitetónico de Tiago Silva
Dias, integrado num vale verdejante, com a praia
de São Lourenço ao fundo, a pedir uma caminhada.
Há 37 quartos de diferentes categorias, um spa
com sauna, banho turcqd banho sensorial, salas
de massagens e tratamentos com a marca Vinoble
Cosmetics, uma piscina exterior e dois restaurantes
com consultoria do chefe Alexandre Silva, onde os
produtos do mar, os vegetais e a técnica do fogo
se fazem bem presentes. Os artesãos portugueses
estão representados em diversas peças espalhadas
pelo hotel, como os painéis de Diana Cunha, as
esculturas de gesso de Iva Viana e os ouriços de
madeira de Paulo Reis (curiosidade: designer desta
mesma revista).
RUA BICA DA FIOU

A, SANTO ISIDORO /

261 104 420 / OU

OS A PARTIR DE €280

PEQUENO GRANDE HOTEL

HOTEL DAS
AMOREIRAS
LISBOA
O homem sonha, a obra nasce. Com muito trabalho
pelo meio e, reconhece Pedro Oliveira, o fundador,
"um quê de loucura". Fascinado pela hotelaria desde
novo, entrou, conheceu e usufruiu de dezenas de
hotéis pelo mundo fora - tantos quantos o trabalho
na banca, quase sempre no estrangeiro, o permitiu.
Quando voltou para Lisboa com a mulher, Alicia
Valero, e os filhos, apostou num projeto próprio, em
dois edifícios recuperados no encantador Jardim
das Amoreiras. Com 19 quartos, dois deles suítes,
este boutique hotel é um reduto de sofisticação
e elegância, a fazer lembrar uma casa de campo
inglesa, cheia de bonitos detalhes, todos pensados
por Pedro, exemplo dos armários desenhados por
ele. Tem um pequeno-almoço de luxo, servido à la
carte e aberto a passantes. Seguindo o exemplo do
dono, vale a pena aqui passar. E entrar.

PRAÇA DAS AMOREIRAS, 34 / 21 163 3710 /
QUARTOS A PARTIR DE €250
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