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Entre e tire o sapato

Postado por: Juliana Mariz Seção: Consumo, Estilo de vida
O que é estilo de vida? Moda, arquitetura,
gastronomia, bem viver, negócios

Atender os hóspedes com um vestidinho
turquesa a cada dia pode ser mera
coincidência. Tetê Etrusco, sócia da Casa
Turquesa, pousada em Paraty, nem
precisava "vestir a camisa" dessa forma
para demonstrar seu envolvimento com o
hotel boutique que fundou há três anos.
Tudo ali tem sua assinatura. "Moro em
Casa Turquesa, em Paraty: sensação de
Paraty desde 1994 e mesmo antes queria
estar em casa com salas amplas, piscina,
ter uns bangalôs na praia. Mas queria que
sala de leitura e mobiliário assinado
fosse como minha casa onde eu receberia
alguns hóspedes.Ou seja, sempre quis um hotel boutique distante dos
serviços mecânicos de um hotel comum", diz Tetê.
O sonho demorou cinco anos para virar
realidade _da compra do imóvel à
conclusão do projeto arquitetônico. A
Pousada Turquesa fica em um ponto
privilegiado de Paraty: uma rua no centro
histórico em frente ao cais do porto. Bem
localizado e com um típico "Paraty way of
life". É comum a rua encher de água por
causa da maré. Hóspedes entram no
clima assim que chegam e recebem Havaianas personalizadas. O projeto
ficou a cargo do arquiteto Renato Tavalero, que manteve as pedras na parede
características das construções originais de Paraty. A obra mescla detalhes
coloniais e contemporâneos.
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A sensação de estar em uma casa é evidente: salas amplas, piscina, sala de
leitura, mobiliário de Zanine Caldas e Carlos Mota. Mas são os detalhes de
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