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Bacanas do eixo Rio-São Paulo já têm destino certo neste fim de semana: Paraty. Além do

Bourbon Jazz Festival que tomará conta da cidade fluminense, a empresária Tetê Etrusco

promete animar ainda mais o Centro Histórico com um badalado happy hour regado a Chandon

em sua Casa Turquesa. Dia 25.5, a anfitriã abrirá as portas de sua badalada pousada para

comemorar, entre amigos, os cinco anos de sucesso do endereço preferido dos descolados.

Situada em um cartão-postal. Melhor localização não poderia haver para a pousada, que fica de

frente para o cais do porto e com vista para as ilhas que flutuam entre o oceano e a Mata

Atlântica. Inaugurada em 2008, a Casa Turquesa é uma síntese concreta que traduz a essência

de se vivenciar experiências singulares. A começar pelo próprio casarão, um sobrado 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 renomado arquiteto Renato Tavolaro, que

recuperou o esplendor arquitetônico do período, porém agora aliado ao conforto de um luxo

totalmente despretensioso.

Recebido por um staff bem preparado – muitas vezes pela 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.
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