ARQUIDECOR

ILHA DE TOQUE TOQUE
EXPERIÊNCIA
ROMÂNTICA
INESQUECÍVEL

HOTEL BOUTIQUE & SPA

Da Redação / Divulgação

U

m dos mais exclusivos
boutique hotel ecofriendly só para casais
do país, o Ilha de Toque Toque
é a opção perfeita para se
desconectar do stress da vida
urbana. O casal viverá uma
experiência romântica incrível
no coração da Mata Atlântica,
com vista para a Baía de Toque
Toque, em São Sebastião, litoral
norte paulista. O hotel também
é o primeiro na categoria lixo
zero do Brasil, o que reforça
sua responsabilidade social
e com o exuberante meio
ambiente do entorno.
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Por que o Ilha de
Toque Toque é um
hotel só para casais?

SUÍTES ROMÂNTICAS
ECO-FRIENDLY

RESTAURANTE EXCLUSIVO

A cozinha caiçara é a inspiração
do boutique hotel, seu restaurante,
envolvido por um ambiente
intimista, com vista para a Baía
de Toque Toque e decoração
eco-friendly, é rústico e elegante.
A vivência torna-se ainda mais
especial, já que está localizado
sobre charmoso deque e com
muita natureza ao redor.
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O design consciente e
arquitetura sustentável das nossas
instalações preservam e respeitam
o meio ambiente. Tudo isso no
melhor estilo rústico e elegante,
em total harmonia com a natureza.
As 14 suítes românticas do Ilha
de Toque Toque Eco Boutique
Hotel proporcionam uma vivência
majestosa. Todos os quartos
possuem SPA privativo, com
ofurô ou piscina. As suítes Privé,
Master e Exclusive são equipadas
com sauna e variam de 35m2 a
70m2. As suítes master foram
construídas aproveitando-se a
estrutura de uma casa antiga que
existia na propriedade. Preservam
os antigos postes de luz de
eucalipto. São equipadas sauna,
piscina climatizada privativa e vista
para o jardim. Perfeitas para uma
estadia íntima e tranquila.

O casal Renata e Edson Pavão,
proprietários do Ilha de Toque
Toque Boutique Hotel, explicam
porque somente recebem casais:
“Primeiramente, queremos
ressaltar que adoramos crianças.
Temos uma filha de 12 anos. No
entanto, desde a concepção, o
Hotel foi se tornando um lugar
cada vez mais voltado para o
público específico de casais. A
nossa estrutura é extremamente
adequada para que um casal possa
ter uma experiência romântica
inesquecível”, esclarece Pavão.
O perfil do Hotel é de um lugar
tranquilo, relaxante, romântico e
em plena mata atlântica. É o lugar
ideal para quem quer se desligar
do stress dos grandes centros ou
passar uma lua de mel memorável.
O hotel aderiu ao selo Turismo
Responsável do Ministério do
Turismo.
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