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Associação exige serviço de alta qualidade e
consciência ambiental para aceitar novo filiado

MERCADOS/FUNDOS

Lucas Frasão
Seis hotéis e pousadas de cinco Estados brasileiros
acabam de conquistar a cobiçada chancela da
Associação Roteiros de Charme. O grupo reúne
estabelecimentos de pequeno porte - podem ter até 60
quartos - preocupados em oferecer atendimento e
serviços integrados à cultura e ao modo de vida locais.
O cuidado com a preservação do meio ambiente é
outro diferencial da entidade.
Entre os novos integrantes, o Anthurium Parque Hotel
(www.anthurium.com.br), em Joinville (SC), é uma
opção para quem procura história. Com 46
apartamentos, funciona no prédio do antigo palácio
episcopal da cidade, construído no início do século 20
e adaptado com internet Wi-Fi e TV a cabo. A diária
para o casal sai por a partir de R$ 124.
Em Bom Jardim da Serra, também em Santa Catarina,
o Rio do Rastro Eco Resort (www.riodorastro.com.br)
está a 1.560 metros de altitude, colado ao Parque
Nacional de São Joaquim. O hotel tem clima rústico,
mas isso não significa que os hóspedes ficarão sem
certos luxos. Quer uma prova? Imagine só como é
tomar banho numa jacuzzi, instalada na varanda
climatizada de seu chalé... Entre as opções de lazer,
passeios pela serra a pé, a cavalo ou em carros 4X4.
Para matar a fome, churrasco. A diária para casal, com
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pensão completa, custa a partir de R$ 438.
Se a idéia for incluir cultura na programação, a
Pousada Porto Imperial
(www.pousadaportoimperial.com.br), em Paraty, é o
seu destino. O casarão colonial tem paredes de pedra e
44 apartamentos decorados com obras de artistas
locais. No café da manhã, pães e geléias são
preparados artesanalmente. Entre os serviços para os
hóspedes, sauna e massagem. A diária para o casal sai
por a partir de R$ 200.
PRAIA
Na charmosa Ilhabela (SP), a Pousada Solar Singuitta
(www.pousadasolarsinguitta.com.br) oferece 12
quartos com vista de 180 graus para o mar. Mimos não
faltam. O local tem heliponto e spa, e há a opção de
suítes com hidromassagem e ofurô. A diária para o
casal vai de R$ 450 a R$ 1.200.
Procura hospedagem no Nordeste? Na Praia do Forte,
a 50 quilômetros de Salvador (BA), a Pousada
Refúgio da Vila (www.refugiodavila.com.br) tem 30
suítes com varanda e internet sem fio. Mas como a
pedida no quente clima baiano são os passeios ao ar
livre, os hóspedes podem aproveitar para andar de
quadriciclo até a Reserva Sapiranga. De julho a
outubro, o melhor programa é observar baleias jubarte.
Imperdível. A diária para o casal, com café, custa a
partir de R$ 240.
Outra opção é o Orixás Art Hotel
(www.orixasclub.com ), em Trairi (CE), a 120
quilômetros de Fortaleza. Na praia de areia branca e
coqueiros, as 18 suítes têm bar e hidromassagem. Para
quem curte esportes radicais, há aulas práticas de
surfe, kitesurfe e windsurfe. A diária para o casal, com
café e jantar, vai de R$ 612 a R$ 1.487.
Com os seis novos credenciados, a Associação
Roteiros de Charme chegou a 50 integrantes. Os hotéis
e as pousadas só são aceitos depois de uma visita
anônima, para avaliação. No site
www.roteirosdecharme.com.br é possível solicitar o
guia de hotéis e pousadas. Publicado anualmente, ele é
enviado sem custos. A edição 2008 fica pronta no
próximo mês .
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