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estrelas pintada em tons
verde seco há vários recantos

que permitem aos hóspedes
sentarem se nos troncos

para um momento de descan

so ou simplesmente para
admirar a vista para o Castelo
de São Jorge Todas as pare
des portas e os azulejos das
casas de banho tem a tonalida

de da árvore figueira A luz é
uma constante em todas as

divisões com destaque para as
namoradeiras dos quartos
pequenos bancos almofadados

perto das janelas que permi

tem ver a vida de bairro que
ainda existe nesta zona da

baixa lisboeta Inspirado na
praça que o acolhe o The

UMA FIGUEIRA QUE

Beautique Hotel Figueira o
nome é uma junção da pala
vra beleza em inglês com o

TAMBÉM E UM HOTEL

conceito de boutique hotel
abraça também a portugalida
de Desde as máquinas de café
presentes em todos os quartos
até aos sacos feitos em linho

Há uma nova árvore que acabou de nascer na
Praça da Figueira em Lisboa Isto porque o

interior do The Beautique Hotels Figueira inaugu

para guardar o roupão e os chinelos bordados à
mão tudo é made in Portugal No piso térreo o
restaurante Honra a nova aventura do chefe

rado esta semana foi decorado como se de uma

Olivier vai também servir comida tradicional

figueira se tratasse A responsável é a designer
madeirense Nini Andrade Silva a mesma que

portuguesa além dos pequenos almoços dos
hóspedes Tal como o restaurante que não está

decorou por exemplo o The Vine no Funchal
ou o Fontana Park em Lisboa que colecionaram
distinções e elogios internacionais Lá em baixo
temos a raiz onde nasce a base que depois se

espaço aberto ao público em geral o spa Estrate
gicamente instalado no ninho no último andar

estende pelos andares até lá cima ao ninho

massagens e um recanto em forma de tronco de

começa a explicar a designer ao passar as mãos
pelas paredes transformadas em ramos Ao

onde se tem uma vista privilegiada do Castelo
Lá qualquer um pode ser um turista de luxo

longo dos oito pisos desta unidade de quatro

apenas acessível aos clientes do hotel há outro

tem um banho turco uma sauna duas salas de

mesmo sem sair da cidade
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