HOTEL R DE PARIS: R DE RENOVAÇÃO
Um city break em perspectiva? Uma viagem
de negócios? O Hotel R de Paris no centro
do animado 9º bairro fica perto de todos
os
sítios
estratégicos
da
capital
francesa, será a sua residência ideal.
TRADIÇÃO E MODERNIDADE
R de raro, de requintado, de renovado. O
hotel reabriu as suas portas em 2014 no
centro do 9º bairro, conhecido pela sua
vida trepidante. Outrora encontravam-se
aqui as “folies”, locais de prazer e de
libertinagem no séc. XVIII; em seguida,
um século mais tarde, são as pessoas
abastadas que sustentam os artistas, as
atrizes
nos
seus
belos
hotéis
particulares. Hoje, teatros e grandes
armazéns fazem a reputação deste bairro.

O
lobby
exprime
perfeitamente
esta
mistura de luxo e modernidade com um
pavimento,
um
balcão
e
paredes
em
mármore estatuário com veios, poltronas
Swan
lacadas
de
branco
e
assento
acolchoado e, ainda mais surpreendente,
a poltrona antiga revisitada em concha
branca de BB Barcelona.

O salão, muito luminoso, que serve de sala
para o pequeno almoço e bar à noite está
ornamentado com um parquet de madeira em
ponto húngaro, com uma biblioteca de
carvalho
maciço, de cadeiras
e
de
poltronas em couro confortável com pernas
de madeira.

Com exceção da sua bela fachada exterior,
nada resta do antigo hotel, Este edifício
do séc. XIX foi renovado no espírito da
arte de viver à francesa privilegiando a
estrutura de um apartamento haussmaniano
de luxo até ao último pormenor específico
das casas grandes.

O
mais
Haussmaniano,
o
parquet
de
carvalho maciço em ponto húngaro e a
lareira
em
mármore.
O
menos
Haussmaniano,
mas
extremamente
apreciado, a televisão Led integrada
num espelho por cima da lareira e a
docking station para IPod.

Após um dia de compras ou a falar de
negócios,
a
vontade
de
relaxar
é
frequentemente sentida, dirija-se então ao
subsolo que esconde, esculpidos na pedra,
uma sala de fitness com aparelhos da
última geração, um verdadeiro hammam em
azulejos Bisazza e uma sauna.

HOTEL R DE PARIS ****
40 quartos
ESTILO HAUSSMANIANO
As paredes dos corredores estão revestidas
com papel de parede Hermès, a alcatifa é
de pura lã super espessa para uma chegada
real aos quartos. 40 no total equipados
com Queen ou King beds. É impossível
resistir
a
todos
estes
pormenores
requintados, sinónimo de luxo discreto e
mais uma vez sem ostentação como as
cabeceiras de cama em couro da casa
Tassin, os azulejos de vidro de prata e
cerâmica nas paredes da casa de banho, os
lavatórios e o duche à italiana com
cromoterapia, os amenities com assinatura
Hermès.
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