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Nova Friburgo  RJ  E 22

H e Parador Lumiar (parque) Imagine um 
vale muito tranquilo e cercado de verde. Imagine, no 
centro desse vale, um lago cercado de chalés. Pois 
esse é o cenário da Parador Lumiar. Nas unidades, to-
das espaçosas, há cama king-size com edredom macio, 
DVD, aquecedor de toalhas e orquídeas cultivadas aqui 
mesmo. À noite, apenas os caminhos que levam às 
acomodações ganham iluminação – e o céu estrelado 
fica ainda mais marcante. Na horta são cultivados mais 
de 60 tipos de ervas e temperos. Estr. do Amargoso 
(Boa Esperança, distr. de Lumiar), 38 km, 2542-4777  
(paradorlumiar.com). 2004. 
13 chalés D G @ A E L I 
j j (natural) e V. Desde 
R$ 380 (casal). Ts. Cc: A, D, 
M, V; Cd: M, R, V. Reservar.

ouro Preto  MG  E 31

G Pousada do mondego A construção do sé-
culo 18 foi toda restaurada para abrigar a pousada, que 
mais parece uma galeria de arte. Na entrada você se 

depara com uma carranca esculpida por Aleijadinho, e 
pelos ambientes espalham-se quadros de artistas reno-
mados. Os quartos variam de tamanho, mas todos têm 
móveis antigos originais ou réplicas (que são feitas na 
marcenaria do proprietário). O café da manhã é farto 
em pães, bolos e frutas. Lg. 
de Coimbra, 38, 3551-2040 
(mondego.com.br). 1988. 24 
ap G Sc (60) @ A L I. Des-
de R$ 287 (casal). Ts. Cc: D, 
M, V; Cd: M, R, V.

PaNtaNal (MiraNda)  MS  E 67

refúgio da iLha (fazenda) Dentro de uma área de 
preservação ambiental, é quase redundante dizer que 
a pousada tem um entorno mais do que admirável. Os 
quartos, aconchegantes, contam com cama-box, bom 
enxoval, ar-condicionado e ventilador de teto. No res-
taurante, o café da manhã é sempre fresquinho e as re-
feições têm gostinho de comida caseira. A diária inclui 
o empréstimo de snorkel para mergulho; a pesca, aqui, 
é proibida. Acesso pelo km 529 da BR-262 p/ Corumbá, 
28 km (11 km de terra), 9245-5759 (refugiodailha.com.
br). 1999. 8 ap, ar n A L V. 
Desde R$ 638 (casal). Mín. 
2 diárias (jan/mai e dez) e 3 
diárias (jun/out). Reservar.

Parati  RJ  E 24

G Paraty BungaLows São oito ótimos chalés 
equipados com TV de LCD, aparelho de DVD, cama-
box e ar-condicionado silencioso. O proprietário, ciné-
filo, lançou mão de cartazes de diversos clássicos do 
cinema para decorar tanto as acomodações quanto o 
descolado Riviera Bar. Todo vermelho, o espaço tam-
bém está repleto de referências musicais, como discos 
de vinil e capas de revistas. No quesito lazer, a lista in-
clui uma piscina, uma banheira de hidromassagem e 
muitos filmes – dos anos 60 e 70, principalmente – para 
você assistir no aconchego do quarto. R. Dom Pedro I, 
54 (Praia do Jabaquara), 2 km, 3371-2638 (paratybunga 
lows.com). 2009. 8 chalés, 
ar G @ j. Desde R$ 390 
(casal) Ts. Cc: V; Cd: V; não 
aceita cheques.

F Pousada soLar das margaridas A pousa-
da, uma das mais novas de Parati, esbanja charme e é 
ideal para casais. Batizadas com nomes de flores e bas-
tante acolhedoras, as acomodações têm cama com dos-
sel, TV de LCD e DVD (há uma lista de filmes disponíveis 
para você assistir). No jardim, uma hidro cercada de velas 
e incenso coroa o clima de romance. E, à tarde, para ale-
grar os ânimos, é servido um chá com quitutes doces e 
salgados. R. C, 6 (Vila Colonial), 3371-8688 (solardasmar 
garidas.com.br). 2009. 11 ap, 
 ar @ A j e. Desde R$ 235 
(casal). Ts. Cc: M, V; Cd: M, 
R, V. Não aceita menores 
de 14 anos.

PetróPolis  RJ  E 24

H e soLar do imPério Neste palacete de 1875, 
construído por um comerciante português de café, 
quase se volta no tempo. A decoração elegante, os mó-
veis clássicos, os afrescos e os entalhes de jacarandá 
exalam beleza, mas também há conforto de sobra em 
camas-box, travesseiros de pena de ganso, DVD e ar-
condicionado silencioso. Você escolhe onde e quando 
quer tomar o farto café da manhã, que inclui pão na 
chapa, ovos (mexidos, cozidos ou fritos) e panquecas 
com recheio de frutas. Há piscina, ofurô e sala de mas-
sagem. Av. Koeller, 376 (Centro), 2103-3000 (solardoim 
perio.com.br). 2005. 24 ap, 
ar G Sc (80) @ A L j. Des-
de R$ 395 (casal). Ts. Cc: A, 
D, M, V; Cd: M, R, V.

Você se sente numa 
casinha no campo, 
na paisagem de 
um quadro ou numa 
cena de filme 

O casarão de 1747 
fica ao lado da igreja 
de São Francisco 
de Assis, uma das 
principais atrações  
da cidade

Fica numa ilha 
fluvial, cercada por 
uma mata nativa 
estonteante

Pode-se tomar o 
café da manhã nos 
quartos, ao redor da 
piscina ou na sala –  
a qualquer hora

Aqui, pode-se 
imaginar que se está 
vivendo na época 
do Império

Foi inaugurada no 
fim de 2009 e fica 
pertinho da praia  
do Jabaquara

parador lumiar

solar do império
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