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LUXO, SOFISTICAÇÃO EM UM TESOURO ARQUITETÔNICO BAIANO

A abertura do Hotel Fasano 
Salvador inaugurou um 
novo conceito de luxo em 

hospitalidade na Bahia, no qual a 
discrição e a sofisticação são os 
fios condutores do atendimento 
aos clientes, mantendo o padrão 

O apartamento Superior possui 
30m2 e associa o refinamento 
da marca Fasano a elementos 

que remetem à cultura local. O 
azul predomina nos detalhes da 

decoração, como tapetes, tecidos e 
cerâmica artesanal. As camas king-
size têm lençóis de algodão egípcio 

com 300 fios, travesseiros de pluma 
de ganso. Além disso, possuem 

cama king-size ou opção com duas 
camas twin, televisão Full HD de 55”, 

canais de TV a cabo, workstation, 
duas linhas de telefone, acesso à 

internet wi-fi banda larga, conexão 
para Ipod, ar condicionado, mini bar, 

banheiro de mármore, espaçoso box, 
chuveiro de alta pressão, secador de 

cabelo e sandálias Havaianas.

de excelência já conhecido da 
marca. Sétimo empreendimento 
hoteleiro, é o primeiro instalado 
pelo Fasano em prédio histórico 
tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Artístico e Cultural 
(IPAC) como Bem Cultural da 

Bahia e opera no suntuoso edifício 
que abrigou durante 45 anos a 
primeira sede do jornal A Tarde. 
Localizado na Praça Castro Alves, 
Centro Histórico de Salvador, 
possui vista inigualável para a Baía 
de Todos os Santos.

Salvador
Hotel Fasano A Suíte Deluxe Frente 

Mar possui 75m2 e associa o 
refinamento da marca Fasano a 
elementos que remetem à cultura 
local, com vista privilegiada 
da Baía de Todos os Santos. O 
azul predomina nos detalhes da 
decoração, como tapetes, tecidos 
e cerâmica artesanal. As camas 
king-size têm lençóis de algodão 
egípcio com 300 fios, travesseiros 
de pluma de ganso. Além disso, 
possuem espaçosa sala de 
estar, cama king-size, televisão 
Full HD de 55”, canais de TV a 
cabo, workstation, duas linhas 
de telefone, acesso à internet 
wi-fi banda larga, conexão para 
Ipod, ar condicionado, mini bar, 
banheiro de mármore, espaçoso 
box, chuveiro.

SUÍTE DELUXE

SUPERIOR

FRENTE MAR
75 m²

30 m² Fotos: Divulgação
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Alpha Lumen na reta final para 
alcançar o Oscar da Educação 

da ASPnet Global.
O Projeto Escola Alpha Lumen é o segundo com maior número de 

indicações em todo mundo, sendo o mais indicado da América 

Latina para concorrer ao principal prêmio da Educação Mundial, 

considerado o OSCAR da área.

São mais de 11.500 escolas em todos os continentes reconhecidas 

com o selo Unesco que entraram na disputa.

www.alphalumen.org.br
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O Spa Fasano é uma atração 
à parte com rituais que 
revitalizam o corpo e a mente 
para garantir o bem estar 
de ambos. Com três salas de 
massagem e uma sauna úmida 
localizada na área da piscina, 
o espaço é assinado pela 

RESTAURANTE

SPA

FASANO SALVADOR

A experiência gastronômica do 
Restaurante Fasano traz o legado 
da culinária de origem italiana que 
leva a assinatura do restaurateur 
Gero Fasano. O cardápio, similar 
ao da praça paulista, localizado 
dentro do Hotel Fasano São 
Paulo, contempla uma variedade 
de antepastos, massas, carnes, 
risotos e peixes. “O Restaurante 
Fasano da nossa unidade de 
Salvador oferece alguns dos 
carros-chefe da clássica culinária 
italiana: a Costoletta Allá 
Milanese, o Filetto di Manzoalla 
Rossini, o Ossobuco de Vitela 
com Vinho Branco e Ervas e o 
Spaghetti Allá Carbonara. É uma 
cozinha que traz o DNA da marca 
Fasano, dedicada aos clássicos 
italianos, além de pratos baianos 
locais assinados por Tereza 
Paim”, conta Gero Fasano.

massoterapeuta e terapeuta 
holística Fabrícia Nogueira, que 
elaborou um menu exclusivo de 
tratamentos para a experiência 
baiana. Além dos hóspedes, 
clientes em geral também 
podem usufruir dos serviços 
com hora marcada. g
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