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Casa Turquesa de Paraty comemora 5 anos com happy hour
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A Casa Turquesa, pousada, localizada em
Paraty (RJ), em um casarão do século 18 em
turquesa e branco que, depois de destruído
por um incêndio há 30 anos, passou por
uma criteriosa restauração sob a
responsabilidade do arquiteto Renato
Tavolaro, que recuperou o esplendor
arquitetônico do período, porém agora
aliado ao conforto de um luxo totalmente
despretensioso, comemora 5 anos com uma
happy hour.

A pousada é do século 18 em turquesa e branco que, depois
Os clientes da pousada são recebidos por
de destruído por um incêndio há 30 anos, passou por uma
um staff bem preparado  muitas vezes pela
criteriosa restauração sob a responsabilidade do arquiteto
Renato Tavolaro
própria proprietária do espaço  durante o
check in o hóspede é convidado a trocar os
calçados por um par de havaianas customizadas. Nas nove suítes (de 27 a 58 metros
quadrados), uma carta escrita em tom pessoal pela anfitriã aos visitantes algumas
possibilidades de passeios pelo histórico município.

Em sua infraestrutura, a Casa Turquesa conta com pátio interno, piscina com hidromassagem,
bar, gazebo, jardim e ainda oferece uma sala de leitura com computador e uma pequena lareira
para os dias mais frios. Os quartos também se distinguem pelo conforto: camas king e queen
size; banheiros amplos e, nas suítes, banheira de hidromassagem. Móveis de designers
brasileiros e pinturas e obras de renomados artistas.

A pousada não oferece almoço e jantar. Para quem deseja ficar no conforto da pousada,
propõe opções leves e saudáveis, como quiches, saladas e casquinhas de peixe e siri. O café
da manhã é preparado na própria cozinha da casa e servido individualmente e sem hora para
acabar. É composto por saborosas guloseimas, como muffins e tapiocas. Ao fim do dia, na
volta dos passeios, outras surpresas brindam o paladar dos hóspedes, como um bolo saído
do forno. Durante a happy hour no bar da casa, um dry turquesa acompanhado de ceviche de
salmão é uma excelente opção para começar a noite.
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