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Faça chuva ou faça sol, a sensação de
estar no topo de uma torre (neste caso
da Vasco da Gama) é sempre especial. Com o Tejo literalmente a seus
pés, refugie-se no conforto do
MYRIAD by SANA Hotels e mime-se! Pode começar por um tratamento
no spa Sayanna Wellness, situado no
23.º andar (em cima, à esquerda).
Se estiver acompanhada, a vip spa
suite para duas pessoas é a solução
perfeita... Depois, ainda em estado
zen, delicie-se com a cozinha de autor,
com influência mediterrânica, do restaurante River Lounge (em cima, à
direita). E a agitação da cidade fica lá
em baixo, longe... Tel: 211107600.

Lóios, uma guesthouse que combina
detalhes clássicos (tetos pintados,
madeiras nobres) com contemporâneos e que tem a vantagem de estar
perto da zona central da cidade.
Vá buscar um livro à biblioteca da
propriedade e passe umas horas com
ele no terraço... Tel: 914 176 969

Mesmo que não tenha ido a tempo das
vindimas, é sempre boa altura para
um passeio no Douro. Entre a Régua
e o Pinhão, vai encontar a Quinta do
Crasto, conhecida pela produção de
vinhos premium, onde poderá, além
de visitar as vinhas e a adega, almoçar ou jantar num ambiente único.
O menu é taylor-made (com pratos
tradicionais “casados” com vinhos
da região) e, caso queira, pode ainda
dar um passeio de barco no rio. Não
perca a Wine Shop! Tel: 254920020

Quinta da lua, Tavira
Quando o sol começa a rarear, o
Algarve que apetece é o mais rural.
Situado a menos de 5 km de Tavira, a
Quinta da Lua (o nome é inspirador!)
é um boutique hotel com 8 quartos
onde o sossego impera. Se o tempo o
permitir, desfrute da piscina ecológica de água salgada e peça que lhe
sirvam o pequeno-almoço no terraço.
A paz é tanta que não lhe vai apetecer
sair, mas, caso consiga fazê-lo vá até
à Praia do Barril. Tel: 281961070 .

Quinta do Crasto

É verdade que todas as estações são
boas para (re)visitar o Porto, mas o
outono é ideal. É que o charme da
Invicta torna-se ainda mais intenso
depois das primeiras chuvas. E como
é uma cidade que se renova constantemente, há sempre restaurantes/lojas/
galerias a conhecer. Da próxima vez,
propomos-lhe que fique na Casa dos
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Casa dos Loios Boutique
Guesthouse, Porto

Quinta do Crasto

Quinta do Crasto, Douro
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Casa dos Loios Boutique Guesthouse

Quinta da lua

Parque das Nações, Lisboa

