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E até
um SPA!

0800 701 0408 • (19) 3924.8080
www.hotelguarany.com.br

Hotel Guarany
Águas de Lindóia

Um
cinema
de
verdade

Uma
pizzaria

Tudo isso no Hotel que saiu do lazer comum!

Em Águas de Lindóia,
o charme de antigamente,
o conforto do presente,

um cenário de sonhos para sua
viagem a dois ou com a família!

(19) 3824.8484 www.grandehotelgloria.com.br

Grande Hotel GlóriaGrande Hotel Glória

!!"!!

Este hotel é
um achado!

Veja porque no site:
plazzahotel.com.br

(19) 3824.1411
Águas de
Lindóia

SILAS MARTÍ
EMMIAMI

“Nãohánadaaquiporper-
to,nembaresnemboates.As
pessoas vêm aqui para des-
cansar.”Umconciergeengra-
vatado chamado Mickey dá
o tomdessa colôniade férias
logo na entrada, já me pre-
parando para a experiência
“detox” que o spa promete.
Turnberry Isle fica aquase

umahora—notrânsitodeMi-
ami—doepicentrodas feiras
de arte que dominam o bal-
neário americano. No norte
dacidade,pertodeumshop-
pinggigantescoeúnico sinal
de vida por ali, ele é um dos
favoritos de brasileiros e co-
lecionadores após semanas
de comprasmilionárias.
Toda virada de ano, na

épocadaArtBaselMiamiBe-
achedos cercade30eventos
paralelos que agitam os ho-
téis à beira-mar, endinheira-
dos migram para os campos
de golfe desse hotel em bus-
ca de paz interior e sossego,
tal qual pavões de ressaca.

Colôniade férias ‘detox’mira turmadaarte
Mas é difícil largar maus

hábitos. Na entrada do meu
“circuito de bem-estar”, um
mocinhodesotaqueafrance-
sado logo me estende a mão
comumataçadechampanhe.
No lobbyda chamada sala

de relaxamento, há uma es-
cultura de Ugo Rondinone,
queridinho da cena artística
atual e famoso por empilhar
pedras, e gravurasdomestre
pop Robert Rauschenberg
—lembrando que esse é um
resort para escravos da arte.
Todos falam baixinho e

muito devagar, intercalando
sorrisos emcâmera lenta en-
treaspalavras.Umaterapeu-
ta explicaquevoupassarpor
uma sauna a vapor, depois
uma sala comparedes de sal
do Himalaia para secar, se-
guidade chuveirada comde-
zenasde jatosdeáguasuper-
potentes e outras surpresas
criadas para revitalizar, hi-
dratar e desanuviar amente.
Não fosse a hidratação à

base de champanhe, não te-
ria aguentado a eternidade
na saunaa vapor.Na seguin-
te, à luz rósea dos blocos de
sal que formam as paredes,
passei um tempo observan-
do um senhor, também com
umataçanamão,emcontem-
plação profunda. Quis per-
guntar, com a solidariedade
de outro encarcerado, que
transação o levara ali, mas
merendiaosencantosdosal.
Turnberry temum jeito to-

do especial de restaurar a fé
na vida. E isso envolve mais
sal. Logo me levaram a uma
sala escura ondeumenorme
objeto brancodescansa soli-
tário. É uma espécie de nave
da Xuxa com uma banheira

dentro. A tina de água mor-
naestásaturadadesal, simu-
lando o efeito domarMorto.
É impossível afundar ou

ver qualquer coisa. Nu, você
éfechadoali talqualnumsar-
cófago.As luzesseapagame,
comelas, qualquer noção de
espaço, tempo e localização.
Talvez seja a sensação mais
próxima de voltar ao útero
que um adulto pode sentir.
Depois de outras taças de

champanhe—elasnuncapa-
ram de vir—, umamassagis-
tame leva, amão colada nas
minhas costas, a uma sala
comumamesacobertademi-
núsculaspedras cor-de-rosa.
Ali, elameenterra ao somde
gongos emúsicade elevador
com flautas peruanas para
restaurar minhas energias.
Nunca me senti tão leve.

Nodia seguinte, umaprofes-
sora de ioga ensinou alguns
movimentosparaexpandir o
corpo,que“temumtamanho
muito maior do que ele ocu-
pa de verdade”. A ideia é es-
pairecer esticando todos os
músculos, ossos e tendões.
E a viagem termina com a

fé restaurada nos encantos
do mundo da arte. Pegar o
trânsito rumoaos shoppings
de quadros quedomina a ce-
nadobalneáriovoltaaserum
alívio para almas consumis-
tas bem descansadas.

Turnberry Isle
Onde 19999West Country Club
Drive, Miami, Florida(EUA)
QuanTO sete dias de hospedagem
a partir de US$ 4.600 (R$ 14.382)
por pessoa, com café damanhã e
US$ 50 por dia para usar no resort
InfOrmações
turnberryislemiami.com

Pátio central e piscina do spa e resort Turnberry Isle, em área isolada no norte deMiami

ALexAndRAMoRAeS
EnvIAdA EspEcIAl AMIAMI

As flores pintadas nas pa-
redes e as colunas douradas
que adornam a entrada do
hotel Faena de Miami Beach
prenunciama insistência em
detalhes e a obsessão com a
exclusividade que contami-
nam também seu spa.
EmMidBeach,porçãocen-

tral da ilha, o Faena é resul-
tadodaadaptaçãodeumho-
tel erguido no fim dos anos
1940aos sonhosedesejosdo
empresário argentino Alan
Faena. “O Faena é para ser
uma experiência completa”,
diz o idealizador dohotel. “E
Miami Beach é a interseção
entre norte e sul, o lugar per-
feito para expressar nossa
miscigenação cultural.”
A pouco mais de três qui-

lômetrosdapartemaisagita-
dada ilha,SouthBeach,oho-
tel faz parte deumcomplexo
bancado por Faena em par-
ceria com o investidor Len
Blavatnik. “ComoemBuenos
Aires [ondeFaenaparticipou
da renovação de Puerto Ma-
dero], conseguimos comprar
umaáreaemtornodohotel e
pudemoscriarumbairro,Fa-
enaDistrict”, que reúne“cul-
tura, arte, arquitetura e de-
sign”, diz Alan Faena.
Sãoconstruçõesestalando

denovas,desenhadasporar-
quitetos comoRemKoolhaas
e Norman Foster, e prédios
antigos reformados que re-
moldam a parte adormecida
deMiamiBeachcomoumcir-
cuito de arte e compras.
Nessecenário,o spadoFa-

ena se assemelha a umoásis
paraadinâmica típicadeMi-
ami, em que se alternam au-
toindulgência e ostentação.
O relaxamento,porém,co-

meça na praia: as espregui-
çadeiras à beira-mar são ser-
vidas por atendentes de soli-
citudeaindamaiorqueaque-
les em serviço no hotel.

espaçoTierra Santa, na
porção central da ilha,
reúne arte argentina,
ingredientes indígenas
e terapias térmicas

Aberto no final de 2015 emMiami Beach, Faena dedica umandar inteiro a tratamentos corporais e relaxamento

Entrecolunasdouradas,hotelabrigaoásis

Água gelada, espreguiça-
deira, toalhas: tudo que vem
à cabeça estará também à
mão em poucos instantes.
Fincadosdesdecedonaareia,
guarda-sóis vermelho-e-
brancosdemarcamcomseus
grafismos o espaço ocupado
pelos hóspedes do Faena.
Chamado Tierra Santa, o

spa é apresentado pela equi-
pedohotel comoum“centro
espiritual”. Na entrada, um
loungeusamural e tapeçaria
para ecoar a arte contempo-
rânea argentina. Em toda a
sua extensão, o espaço é to-
mado pela personalidade do
dono do hotel.

Isso inclui os chinelos fei-
to sob encomenda para o es-
paço e o aroma dos óleos es-
senciais “preparadosporum
xamã”,ressaltaumadasmas-
sagistas: tudo remete a uma
escolha singular de Faena.
Nagrandeáreadebanhos,

há seções quentes, com sau-
nas, vapor aromatizadoepe-
dras, e umdepartamento ge-
lado, cujo destaque são fon-
tes douradas de onde pulam
pedras de gelo para resfria-
mento da pele.
Nas salas adornadas por

mantas bordadas, são ofere-
cidas algumas modalidades
de massagem corporal, com

ingredientes comomanteiga
debabaçubrasileiro, óleode
coco e rosa-mosqueta. Ro-
chas vulcânicas dos Andes e
óleo de flor-de-laranjeira
também estão no cardápio.
Uma das principais técni-

casvendidaspelospaéa“de-
ep tissue”, massagem para
aliviar pontos de tensão que
promete até “realinhamento
dos chacras” com técnicas
que alcançam “tecidos pro-
fundos”. As sessões duram,
emgeral,de60a80minutos.
A escolha da modalidade

mais adequada pode contar
com a ajuda de uma conver-
sa introdutória em que a te-

rapeuta busca conhecer um
pouco sobre estilo de vida,
condição físicaeobjetivosde
quem procura o serviço. E é
aí que reside, na verdade, a
singularidade desse spa.
A jornalista viajou a convite do hotel Faena
e do GMcvB (Greater Miami convention &
visitors Bureau)

TIerra sanTa sPa
Onde 3201 Collins av., Faena Dis-
trict, Miami Beach
QuanTO diárias do hotel a
partir de US$ 739 (R$ 2.310) e
tratamentos do spa, para hóspe-
des e não hóspedes, a partir de
US$ 175 (R$ 548, mais taxas)
InfOrmações faena.com

Lounge do Tierra Santa Spa, no hotel FaenaMiami Beach, decorado commural do argentino Juan Gatti e tapeçaria desenhada pela estilista Carolina K

Fotos divulgação

miami oferece
descontos por
2meses em spas

c TeRAPIA

Entre 1º de julho e 31 de
agosto acontece o “Mia-
mi Spa Month”, quando
tratamentos e massagens
ganham descontos em
spas da região. Neste ano,
há serviços por US$ 109
(R$ 340) nos principais
centros de relaxamento.
Informações e pacotes em:
miamiandbeaches.com.


