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área de lazer interna e mesa de café da pousada (abaixo): desfrute personalizado

DE FRENTE PRA SERRA
Como os Hotéis do Charme, o conceito de Pousada-Boutique
já é realidade e um atrativo a mais na paisagem de Tiradentes
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casal de mineiros Lourenço Machado Gontijo, ex-químico, e Maria Luíza Lemos, ex-psicóloga, sempre tiveram o mesmo sonho
que muitos de nós guardamos no cantinho secreto
dos desejos e poucos conseguem realizar: juntar
dinheiro, aposentar-se cedo e montar uma pousada de bom gosto em um lugar paradisíaco. E em
vez de acomodações stantard, frias e impessoais,
os hóspedes são recebidos com intimidade, afeto
e atenção, como se fosse (e é) em
nossa própria casa.
Este é o conceito das pousadas-boutique (*) que o casal adotou e já inaugurou em Tiradentes, com vista privilegiada para a Serra São José. O nome
escolhido é Oratório, em agradecimento simbólico à dádiva alcançada.
“Valeu a pena. Após rodar o Brasil

e o mundo, escolhemos Tiradentes por ser um lugar
maravilhoso, que consegue unir a simplicidade do
interior mineiro ao requinte e bom gosto de uma cidade que respira cultura e arte” - explica Lourenço,
após um “bom dia” caloroso, regado às delícias da
culinária mineira, dispostas em um charmoso fogão
de lenha. É de suas mãos, paramentado de gourmet,
que sai uns ovos mexidos de dar água na boca.
A concepção aconchegante (apenas 11 luxuosos
quartos, um deles para portadores de
necessidades especiais) e o requinte do projeto arquitetônico, rico em
detalhes e arte, foram idealizados por
Malu. É de encher os olhos, tal como
a farta mesa de doces, bolos e quitandas, oferecidas num maravilhoso
café da manhã. As tardes e noites...
bem, você está em Tiradentes!
Malu e Lourenço: sonho
realizado e compartilhado

o QUEM É

Hóspede e dono
ao mesmo tempo

Boutique hotel é muito semelhante ao
conceito de hotel de charme. A diferença é
uma ênfase maior nos elementos de arte,
individualidade e interatividade. O hóspede tem direito a usar toda a infraestrutura
que um hotel normal teria, mas com o bônus da exclusividade por tratar-se de um
estabelecimento restrito. Ele pode tanto
hospedar-se ali, mantendo e curtindo sua
privacidade, quando não estiver passeando pela cidade ou de maneira espontânea,
sentindo-se em uma casa chique de amigos ou como um privilegiado “dono do
lugar”, enquanto durar a estadia.
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