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FASANOANGRADOSREIS

Em 2017, o condomínio FRAD.E ganhou um novo capítulo na
sua história com a inauguração do Hotel Fasano Angra dos
Reis. Reconhecido como sinónimo de qualidade e serviço
impecáveis, possui 60 amplos apartamentos, com vista para
o mar e campo, além de um sofisticado SPA de 2 mil metros
quadrados, destinado ao bem estar e tratamentos voltados
para o público adulto e infantil.

FASANOBOAVISTA

Instalado na fazenda Boa Vista, a apenas 1 hora da cidade
de São Paulo, o hotel assinado por Isay Weinfeld, traz o
requinte do Fasano para o descontraído ambiente campestre.
O projecto promove a integração entre os traços
arquitectónicos e os elementos da natureza proporcionando
conforto e bem estar.
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FASANOSÃOPAULO

A cadeia de hotéis Fasano é uma realização familiar que
começou há mais de 100 anos em S.Paulo e é reconhecida por
oferecer amelhor gastronomia e hospitalidade da cidade.
Com projeto arquitectónico assinado por Isay Weinfeld
e Márcio Kogan, o hotel traduz um desejo antigo do
“restaurateur” Rogerio Fasano de criar um hotel com
personalidade e excelência. A discrição e a sofisticação são os
fios condutores do atendimento aos clientes.

É possível combinar esta experiência com o Fasano Boa Vista, que
oferece golfe, luxo e spa.

FASANORIODE JANEIRO

O primeiro projecto de Philippe Starck no Brasil, faz do Hotel
Fasano Rio de Janeiro o endereço mais fascinante da orla de
Ipanema. Entre os atractivos está a piscina de bordo infinito
que se debruça sobre a praia, tendo como cenário o Arpoador,
oMorro Dois Irmãos e o Corcovado.

A combinação de estadias nos hotéis Fasano do Rio e de Angra dos
Reis permite fazer o Tour Rio, Angra dos Reis e Paraty.

FASANOBELOHORIZONTE

A abertura do Hotel Fasano Belo Horizonte, levou para a
capital mineira a personalidade e a excelência do Grupo,
reconhecido internacionalmente como sinónimo de qualidade
e serviços impecáveis.

A partir deste hotel conheça Belo Horizonte e as cidades históricas
deMinas Gerais: Congonhas, Mariana, Ouro Preto e Tiradentes.

FASANOSALVADOR

A abertura do Hotel Fasano Salvador inaugura um novo
conceito de luxo em hospitalidade na Bahia, mantendo o
padrão de excelência já conhecido da marca. É o primeiro
instalado pelo Fasano num prédio histórico. Localizado na
Praça Castro Alves, no centro histórico de Salvador, possui
vista inigualável para a Baía de Todos os Santos.

A partir deste hotel visite Salvador, Morro de S. Paulo e Praia do
Forte.



HOTEL CARMEL CHARME - Aquiraz, Ceará

A partir deste hotel visite Fortaleza.

O Carmel Charme Resort é uma verdadeira arte de bem
receber, onde a tranquilidade e o bem-estar se unem ao
conforto de uma estrutura rica em detalhes. Cercado por
uma surpreendente beleza paradisíaca, está localizado numa
zona privilegiada da praia do Barro Preto, a pouco menos
de 40 minutos de Fortaleza. A sua estrutura foi composta
para proporcionar um refúgio exclusivo num ambiente
requintado e privativo. Vencedor do prêmio Condé Nast
Johansens For Excellence 2018 na categoria “BestWaterside”,
entre os hotéis da América do Sul e Central. O Carmel Charme
Resort possui 35 sofisticadas acomodações, sendo 24 suítes,
5 Lofts, 4 Lofts com jacuzzi na varanda e 2 Bungalows com
jacuzzi e piscina privativa, todas de frente para o mar e
equipadas com amenities L’Occitane.
O pequeno almoço é servido num restaurante envidraçado
que entra pela praia.

Refúgio paradisíaco cercado demar, mangais eMataAtlântica,
o Hotel Campo Bahia promove o contacto com a natureza sem
perder a elegância e o conforto. Situado na região da união
do rio João de Tiba com o mar, no charmoso vilarejo de Santo
André, em Santa Cruz Cabrália, oferece aos seus hóspedes a
sensação de estar numa casa à beira-mar com privacidade
total e absoluta.
O hotel possui ambiente intimista dividido em 14 Villas,
que liga o design brasileiro ao internacional, reunindo as
comodidades de um hotel de luxo com charme e conforto.
O empreendimento está implantado em 20.000m² de área
verde típica da Mata Atlântica, cercado por flores nativas,
coqueirais, águas calmas e uma extensa faixa de areia. É
membro da Small Luxury Hotels of the World (SLH).
Inaugurado em 2014, oferece diversas opções de lazer, como
os passeios na luxuosa escuna privativa Dreamcatcher pelo
mar ou pelos rios; visitas às praias de Guaiú, Belmonte e
Canavieiras, incluindo o delta do rio Jequitinhonha. O hotel
conta ainda com um Spa L’Occitane.

CAMPOBAHIAHOTEL - Santa Cruz Cabrália, Bahia

A partir deste hotel visite Porto Seguro e Trancoso.

BELMONDHOTELDAS CATARATAS - Foz do Iguaçu, Paraná

Hotel emblemático das Cataratas do Iguaçu, inaugurado em 4
de Outubro de 1958, está desde 2007 sob administração do
grupo Belmond. O Belmond Hotel das Cataratas passou por
amplas reformas, destinados a recriar 187 acomodações e os
espaços de uso comum, como as piscinas, restaurantes, jardins
e a abertura de um novo spa.
Único empreendimento hoteleiro situado dentro do Parque
Nacional do Iguaçu, o Belmond Hotel das Cataratas
proporciona uma das mais ricas experiências do mundo para
o visitante: a exuberante vista das quedas d’água com horários
exclusivos e a sofisticação dos empreendimentos da cadeia
Belmond. Em 2018, o hotel recebeu reconhecimento
inédito: foi o primeiro hotel da América do Sul a conquistar
cinco estrelas no tradicional guia de turismo Forbes Travel
Guide.

HOTÉISMARAVILHOSOS
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HOTÉISMARAVILHOSOS
MUROALTO, ILHA FERNANDODENORONHA,
JERICOACOARA

POUSADAMARAVILHA - Fernando deNoronha,
Pernambuco

Deslumbrante refúgio no Arquipélago de Fernando de
Noronha, a Pousada Maravilha oferece o melhor para os
amantes da natureza selvagem e descanso com privacidade e
elegância. Localizada na Baía do Sueste, a Pousada Maravilha
foi inauguradaem2003eoseu requinteeexclusividadepodem
ser vistos em cada espaço que reúne conforto e rusticidade
em um ambiente totalmente integrado na natureza.
À sua espera estão 5 bungalows, com ofurôs e vista para omar,
3 apartamentos luxo, comvarandaevista para aBaía do Sueste
e 1 apartamento studio. A PousadaMaravilha conta ainda com
uma piscina com bordo infinito, o RestauranteMaravilha - com
menuassinadopelochef JocaPontes -oferecendoumacozinha
contemporânea, que valoriza ingredientes regionais e o
relaxante SPAMaravilha.

NANNAI RESORTAND SPA
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NANNAI RESORTAND SPA -Muro Alto, Pernambuco

Localizado na Praia de Muro Alto, uma das mais bonitas e
bem preservadas do litoral sul de Pernambuco, a 54 km do
aeroporto do Recife, o Nannai Resort & Spa proporciona uma
experiência completa de integração com a natureza, conforto
e privacidade. O resort tem como filosofia o atendimento
personalizado, transmitindo carinho e atenção aos seus
hóspedes.
Os 3 tipos de bungalows, todos com piscina exclusiva, alguns
em frente ao mar, oferecem sofisticação e requinte e inspiram
romance. Os apartamentos de luxo são muito espaçosos e
têm decoração intimista com amplas varandas e vista de
jardins e piscinas. No Nannai Spa by L’Occitane, experimente
tratamentos corporais em ambiente de luxo.

A partir do Nannai Resort visite o Recife e Olinda.

HOTEL ESSENZA - Jericoacoara, Ceará

No horizonte, as águas mornas e tranquilas do Ceará e a linha
quase infinita de areia branca. Desperte os seus sentidos com
o espectáculo das cores do pôr do sol e toda a energia de
Jericoacoara, suspire olhando o céu azul e o vôo dos kites,
inspire-se olhando as jangadas, emocione-se neste cenário de
belezas naturais. Esta é a essência. Este é o Essenza Hotel...
O Essenza Hotel está situado no Parque Nacional de
Jericoacoara, completamente de frente para o mar, ao lado da
Duna do Pôr do Sol. Na melhor localização de Jericoacoara,
oferece exclusividade, elegância e conforto, num paraíso
idílico de dunas e coqueirais.
O Essenza Hotel concebeu as suas 30 suítes, todas com vista
mar e para a Duna do Pôr do Sol, com varandas e entradas
individuais cuidadosamente separadas. Os apartamentos
de 50 m² foram planeados para proporcionar uma estada
inesquecível.

Apartir doHotel Essenza visite Fortaleza e os LençoisMaranhenses
junto a S. Luís doMaranhão.


