Aconchego
e afrescos
de Fúlvio
Pennacchi

TORIBA:

Arquitetura
alpina

A piscina
rodeada por
eucaliptos

ONDE O INVERNO
NUNCA É O MESMO
COMO FAZ TODO ANO, O CLÁSSICO E SOFISTICADO
HOTEL DE CAMPOS DO JORDÃO APRESENTA NOVIDADES
PARA A TEMPORADA, CASO DA FONDUE DE CAVIAR
PETROSSIAN, ENTRE OUTROS PRAZERES. CONFIRA!

Sala de
massagem do
Spa L´Occitane

As delícias
do famoso
chá do
Toriba

Se existe um ícone para a celebre estação paulistana
de inverno de Campos do Jordão, ele é o Hotel Toriba. Em 1943, quando o high paulistano levava praticamente um dia para chegar na cidade e aproveitar a
disputada saison, o Toriba passou a receber seus hóspedes, que se deslumbravam de cara com os belíssimos afrescos pintados pelo italiano Fúlvio Pennachi, a
arquitetura alpina e a bem cuidada culinária para gourmets. Nada mudou no velho e excelente Toriba – só
se repaginou. Assim, ele continua sendo tanto elegante como contemporâneo em seu DNA.
Nessa temporada, por exemplo, os hóspedes de
seus 24 confortáveis apartamentos e mais 12 unidades externas, incluindo os chalés, poderão saborear
suas famosas fondues, as melhores de Campos, com
novidades irresistíveis. Caso da exclusiva fondue de
caviar Petrossian, um dos nomes mais reluzentes da
alta gastronomia, que também será servida no Toribinha Bar e Fondue. Há também a de queijo trufado,
ao lado das clássicas do hotel, como a de funghi e de
gianduia – receita igualmente exclusiva, com blend
de chocolate belga gianduia, ao leite e meio amargo, ou a raclete vegetariana, para os mais diet. Além
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das novas foundes, os restaurantes Pennacchi e Terraço Panorama
oferecem também sugestões recentes em seus menus, além do sofisticado e clássico chá da tarde do hotel, com pâtisserie própria.
Além da vista maravilhosa para os jardins, todos os sábados, a partir
das 17h, um pianista transita com facilidade entre um repertório de
músicas eruditas e populares, no Panorama.
Já o spa Toriba By L’Occitane é perfeito para quem quer relaxar
e fazer tratamentos exclusivos de bem-estar e beleza, desenvolvidos pela famosa marca francesa de cosméticos. A arquitetura e a
decoração agradável lembram a região de Provence, na França. O
hóspede é recebido com música suave e flores. É o único no Brasil
com uma maravilhosa banheira de pedra, escavada em rocha, o
rotamburô, com capacidade para 1.100 litros com água quente e
filtrada, circulando continuamente. Enquanto isso, no Toriba Kids,
a diversão começa logo cedo com oficina de artes e culinária, passeio de bonde, cinema, ida ao Centro de Lazer Tarandu, onde os
pequenos podem praticar arborismo, tirolesa, minibuggy, minigolfe
e arco e flecha. As crianças adoram a Fazendinha Toriba, uma área
verde de mais de 200 mil metros quadrados, com trilhas, bosques e
vários animais, como gansos, galinhas, ovelhas e coelhos.
Enfim, o novo encontra o clássico. E, na intimidade dos aposentos e nos ambientes comuns do Toriba, há wireless e serviço de
criadagem 24 horas. O Fitness Toriba tem piscina aquecida e hidromassagem ao ar livre, saunas, além de quadra poliesportiva e health
club com equipamentos de última geração. Não à toa, o hotel faz
parte do Small Luxury Hotels of the World, que tem entre seus
membros mais de 520 exclusivos hotéis, e é recomendado pelo
Condé Nast Johansens, guia de hotéis de luxo mais respeitado do
mundo. Mais informações e reservas pelos telefones 0800 178 179,
(12) 3668 5000 ou www.toriba.com.br . Os restaurantes e o spa
estão à disposição de visitantes, mediante reserva.
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