Diversão

Pausa para
a família
As novidades gastronômicas e de bem-estar do Hotel
Toriba para a temporada de inverno

Í

cone da hotelaria de Campos do Jordão, o Hotel Toriba alia elegância e tradição desde sua
inauguração, em 1943. As 24 suítes no prédio
principal, os quatro apartamentos externos
e os oito chalés estão rodeados por um cenário
de beleza natural para descontração de toda a
família. A arquitetura clássica do edifício central
– com afrescos do pintor italiano Fulvio Pennacchi – se contrapõe às acomodações ao ar livre,
que esbanjam arquitetura moderna e decoração
clean. O atendimento, totalmente personalizado,
conta com concierge à disposição, room-service
24 horas, além de novidades nos restaurantes e
no spa para a temporada de inverno.

Gastronomia: chá da tarde
Sala Le Bain: banheira provençal e vista para o vale

Gastronomia
A gastronomia é um dos pontos fortes do hotel.
Pennacchi, Terraço Panorama (onde é servido o chá
da tarde) e Toribinha Bar & Fondue – estão abertos
também para não hóspedes. Este último, com seu
fondue eleito vários vezes o melhor de Campos do
Jordão, teve novos sabores incluídos no cardápio,
como o fondue de Gianduia feito com um blend de
chocolate belga gianduia ao leite e meio amargo.
Acompanha uma variedade de frutas secas ou desidratadas como figo turco natural, damasco, pera,
laranja kinkan, maçã verde, tâmara, avelã e doces
como o marshmallow e tubetes recheados com
chocolate. A receita exclusiva foi elaborada pelo
chocolatier Bruno Alves.
Já a seleta carta de vinhos conta com 150 rótulos
de 14 países. Entre eles, os tintos austríacos Prieler
Johanneshöhe Blaufränkisch e Juris Pinot Noir Reserve, e dos brancos Lenz Riesling Loimer e Lois
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Grüner Veltliner Loimer. Além do especialíssimo Cognac
Louis XIII, da Rémy Martin.

Spa Toriba by L’Occitane

Consagrados: fondue Bourguignonne e queijo

O restaurante Toribinha Bar
& Fondue e o Spa Toriba by
L’Occitane estão abertos também
para não hóspedes do hotel

Na área de lazer, lançamentos de massagens e tratamentos
para todas as idades no spa Toriba by L´Occitane, desenvolvidos exclusivamente pela marca francesa de cosméticos.
Com vista para o Vale da Mantiqueira, as salas despertam os
sentidos com uma decoração intimista. O destaque é a sala
de repouso com o rotamburô, banheira escavada em rocha
com capacidade para 1,1 mil litros com água quente e filtrada,
circulando continuamente. Complementam o ambiente
quatro chaise longues separadas por uma cortina de voile.
Na sala Le Bain, o ponto alto é a banheira provençal.
n
Toribinha Bar & Fondue:
Aberto aos sábados a partir das 12h 30 e todos os dias à
noite, a partir das 20h (mediante reserva)
www.toriba.com.br

Repouso: hidromassagem escavada em rocha
Arena Campos do Jordão 3

