Novos hotéis de luxo pelo mundo!
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Por Cuca • 13 maio, 2014

Novos hotéis de luxo pelo mundo!
Na semana passada, foi realizada a quarta edição da Travelweek em São Paulo, na
Bienal do Parque Ibirapuera.
Para quem não sabe, essa é uma das feiras mais importantes do segmento de turismo
de alto padrão.
Esse ano estiveram presentes quase 400 expositores que representaram 637 marcas.
Dentro do pavilhão, inúmeros stands, correria e reuniões.
CUCA MARTINS - 31 ANOS
Uma jornalista apaixonada por: comida,
supermercados, viagens e restaurantes.
Emagreci 13 kg com minhas receitas saudáveis e
a dieta Dukan. Depois descobri que era intolerante
ao glúten e novas receitas fui criando.
Aqui você encontra um pouco de tudo isso!
Comer, beber e viajar... tem coisa melhor?

TRADUÇÃO
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Agora, do lado de fora… um picnic muito charmoso chamava a atenção de quem
passava pelo local.
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Organizado pela TL PORTIFOLIO, empresa que representa uma gama importante
de hotéis e destinos de luxo ao redor do mundo, o mini evento era o lugar ideal para

BUSCA

trocar idéias, conhecer os donos e representantes de grandes cadeias hoteleiras
internacionais e fazer negócio… tudo isso, num clima agradável e informal.
Um casamento perfeito entre o luxo e clima low profile. Cada detalhe foi pensado para

INGREDIENTES
Abóbora

Abobrinha

Banana

Carne

Chocolate

Coco

Farelo de Aveia

Farinha sem Gluten

Frango

Iogurte

Morango

Ovo

Peixe

Tapioca

Tomate

TOP RECEITAS
http://www.projetomestrecuca.com/viagens/6162/[5/20/14, 5:18:57 PM]

que os participantes sentissem o clima do que é viajar para os lugares que a TL
PORTIFOLIO promove.
Para se ter uma ideia, as comidinhas foram elaboradas por ninguém menos que
Michelino Gioia, chef do restaurante The Cesar (tem 1 estrela no guia Michelin).
O restaurante está dentro do incrível hotel La Posta Vecchia, que fica a 40 km de
Roma.

OLHA QUE CHARME:

FERNANDA SETTANI, CUCA

CHAMPAGNE, ÁGUA E

E TINA LYRA.

SUCO DE LIMÃO SICILIANO!

Agora a parte principal, deixei para o final.
Descobri algumas novidades interessantes e quentíssimas:
- Velas Private Island (Maldives)
Recém inaugurado nas Maldivas, o lugar promete ser a nova sensação do lugar.
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A ilha pertence a Jiri Smejc. Ele simplesmente resolveu realizar seu sonho de
construir um hotel de luxo, já que é apaixonado pelas Maldivas. Comprou uma ilha,
construiu uma residência para “morar” e o resort. Básico né?
Tem os quartos “normais” (que de normal não tem nada naquele cenário de filme) e os
bangalôs sobre o mar.
Me mandaram umas fotos… chora comigo!

IMAGEM AÉREA DO

COXINHA FIT – SEM GLÚTEN – SEM
LACTOS...

RECEPÇÃO

RESORT

A PARTIR DAQUI,
ACHEI QUE NÃO
PRECISARIA MAIS DE
LEGENDA…

Morrendo em 3, 2, 1…
- Faena Saxony Hotel (Miami Beach)
Um novo empreendimento pretende abalar as estruturas de Miami.
O extravagante empreendedor Alan Faena, inaugura em 2015, mais um
empreendimento. Dessa vez, na terra do tio Sam.
TAPIOCA – TUDO QUE SEI SOBRE
ESSA DELÍCIA

O projeto é um retrofit do histórico Saxony Hotel, que já foi símbolo do luxo na
década de 40, até encontrar a decadência irreversível.
Irreversível, até agora. Estima-se que o grupo argentino e os investidores que
participam do projeto, tenham gasto cerca de 1 bilhão de dólares nessa reforma ou
renascimento do ex e agora provavelmente futuro badalado hotel.
Quem achou que seria mais um projeto de Phillip Stark, se enganou. A versão
americana do Faena está nas mãos de Baz Lurhmann e a esposa Catherine
Martin.
Ele é diretor, cineasta, roteirista e produtor. Alguns filmes no curriculum: “The Great
Gatsby”, “Moulin Rouge” e “Romeo + Juliet”.

BAKED POTATO LIGHT

Ela é figurisnista de filmes, produtora e cenógrafa de filmes hollywoodianos.
Nas mãos da dupla está a responsabilidade de criar todo o interior do hotel e as
roupas dos funcionários.
Podemos esperar algo tão surpreendente quanto a versão argentina, não acham?
Vale ressaltar que o projeto do Faena em Miami não é só hotel e também edifícios.
Serão 6 quarteirões com 8 edifícios!
- Nira Hotels and Resorts (Zanzibar)
Zanzibar é uma ilha na costa da Tanzânia e fica no continente africano. É por lá que o
grupo de hotéis de luxo Nira pretende abrir o seu mais novo empreendimento. Sobre
ele, conto mais pra frente… ainda é segredo!
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Mas quem quiser ter uma noção, entre os belos hotéis do grupo, está o Shanti
Maurice. Um resort daqueles de tirar o fôlego, nas Ilhas Mauricio.
BIG MAC CASEIRO NO PÃO SEM
GLÚTEN… LIGHT!

Alguns outros lançamentos ainda não podem ser divulgados, mas quando puder conto
para vocês por aqui. E eu que não sou boba, espero conhecer esses hotéis incríveis em
breve também, né?
Para quem quiser participar da próxima edição da Travelweek no Brasil, em outubro a
feira desembarca em terras cariocas. Anote ai.
Travelweek Rio de Janeiro – 2 Edição
Data:de 27 a 29 de outubro
Local: Copacabana Palace.
Quer conhecer outros hotéis incríveis que já visitei? Museum Hotel, na Capadócia… Il
San Pietro di Positano.

BRIGADEIRÃO – O MELHOR DOCE DE
DIETA QUE J ...

Para me seguir no Instagram:@dukanreceitas
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Pousada Canada Lodge...
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Istambul – hot...

Istambul – Res...

