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Quando decidi que iria para St. Moritz, pedi dicas às pessoas e a grande
maioria começou me sugerindo para ficar no Badrutt’s. Começo a matéria
quebrando paradigmas e indicando o Nira Alpina de olhos fechados,
principalmente se você é fã da gastronomia e do esqui/snowboard. Ele foi
indicado como o "Newcomer of the Year 2012" pela renomada revista
Hideaways e incluído na "2012 Hot List" da Condé Nast Traveler, além
de agora ser também indicado pelo super YES WEDDING! (Rsrs...) Como
eu fui parar lá? Indicação da Jacque (Be Happy Viagens).
O design é altamente contemporâneo e o hotel fica localizado no ponto
mais alto do vale de Surlej, a 10 minutos de St. Moritz, na Suíça. O Nira
Alpina abriu em novembro de 2011, é relativamente novo. Imerso entre
montanhas nevadas, lá contamos com o conceito ski in, ski out, em que
se pode sair e chegar esquiando (Adoooooro e aprovei!). Uma passarela
privativa conecta o hotel ao último andar da estação de teleférico e em
apenas 15 minutos (Corvatsch). Não é incrível poder subir a 3.300m, no
ponto mais alto de toda a área de esqui, sem precisar sair pela porta do
hotel? Detalhe: ao se hospedar no hotel, você já tem direito aos passes
de esqui para o número de dias que estiver hospedado.
Nossa deliciosa suíte tinha um enorme terraço banhado pelo sol, janelas
panorâmicas que vão do chão ao teto, era bem grande e contava com
uma vista arrebatadora das águas congeladas do Lago Silvaplana, cercado
por todos os lados pelos picos majestosos das Montanhas Engadine.
Acordar de manhã e abrir as cortinas era de um prazer inenarrável!
Os lençóis eram do mais fino linho suíço, e os roupões de algodão egípcio
foram essenciais para o spa pós snowboard. Eu resolvi largar o ski nessa
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Esse é o hotel Nira Alpina, em St. Moritz. Fiquei encantada e super
recomendo.

