ARQUIDECOR

Hotel & Golfe

Clube dos 500

ENCONTRO DE GRANDES
ARTISTAS COM SOFISTICAÇÃO E GLAMOUR
Da Redação

L

ocalizado entre São
Paulo e Rio de Janeiro,
em uma área de 600 mil
m2 em Guaratinguetá, no Vale
do Paraíba, o hotel é tombado
pelo Patrimônio Histórico e um
dos complexos de hotelaria mais
importantes da RMVale. Em um
único espaço conseguiu reunir
grandes nomes de nossa cultura,
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como a arquitetura de Oscar
Niemeyer, paisagismo de Burle
Marx, layout do arruamento do
urbanista Prestes Maia, o afresco
de Di Cavalcanti e a capela com
afresco de Ricardo Menescal,
o que o torna um dos mais
suntuosos templos de bem estar
do Brasil, pertinho de Aparecida,
capital nacional da fé.

Oscar Niemeyer
Oscar Niemeyer, um dos maiores
arquitetos do Brasil, foi o
responsável pelos 20 primeiros
apartamentos, divididos em 2
blocos. Tombados pelo Patrimônio
Histórico Nacional, preservam
os traços de época, aliados à
sofisticação de um ambiente
decorado especialmente para o
conforto. Com 2 camas casal e
discreto jardim de inverno, internet
Wi-Fi, TV a cabo, ar condicionado,
cofre privativo, espelho de
corpo inteiro, amenities, mesa de
trabalho e frigobar.
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Di Cavalcanti

Completando o time de
renomados artistas que
participaram do projeto do
empreendimento, está Roberto
Burle Marx, fazendo a arte e a
paisagem se cruzarem tornando o
paisagismo único. Há uma ala de
hotelaria também em homenagem
ao paisagista. Suítes amplas e
com linguagem “Rustic Chic”. Os
apartamentos possuem 2 camas
Queen Size e garagem privativa,
além de Wi-Fi, TV a cabo, ar
condicionado, cofre privativo,
secador de cabelos, espelho de
corpo inteiro, amenities, mesa de
trabalho e frigobar.

Emiliano Di Cavalcanti, um dos
artistas mais relevantes do
movimento modernista no Brasil,
assina uma magnífica obra no
restaurante homônimo. O painel
que retrata o cotidiano do Vale
do Paraíba na década de 50
é uma obra de arte de valor
inestimável. O restaurante do
hotel é dedicado ao artista.

Burle Marx

Campo de Golfe
O belíssimo campo do Hotel & Golfe Clube dos 500, de 9 buracos, foi
desenhado por Armando Rossi e José Maria Gonzalez e inaugurado em
1964. Recentemente, teve seus greens completamente reformados. g
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