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ParatyRJ
Precisando de um tempinho para namorar? Um lugar especial pra ver a vida passar? Seja qual for o motivo, vale a
pena considerar Paraty como uma agradável opção para um final de semana romântico.
Nossa dica para ficar? Sem sombra de dúvidas, a pousada "Casa Turquesa." Esta pousada, no centro histórico de
Paraty, é uma casa do século XVIII, com apenas nove quartos e decorada com muito charme. Só na entrada, a gente
sente a diferença: o hóspede é convidado a deixar seus sapatos na recepção e usar havaianas brancas do
hotel...Acredito que seja algo de Feng Shui...Impressiona, porque é tudo perfeitinho, lindo! Mas além do charme, há
conforto: lençois Trussardi, amenities Granado e tv de LCD. Detalhe: não aceita crianças. Apesar de não ter
restaurantes, oferecem café da manhã e chá da tarde irresistíveis. A proprietária, Teresa, é uma simpatia...Viveu
mais de uma década na Provence e agora inaugurou sua pousada neste paraíso tropical...
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A sala íntima convida ao relax...Mais informações: http://www.casaturquesa.com.br/
ou tel. (24) 33711037.
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Vista da marina. Em Paraty, o programa é alugar um barco e sair para namorar, tomar sol e almoçar em lugares
deliciosos como o ElLaho na Ilha do Catimbau. Em terra, não deixe de ir nos restaurantes Thai Brasil e Refúgio.
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