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Cascata de cristais e cinema privativo:
ranking mostra os hotéis mais
luxuosos do mundo
MAY

,

Vista hotel de Hong Kong Foto: Reprodução/Instagram

RIO - Um cinema dentro do quarto. Jardim e piscina exclusivos para se
"perder". Uma imensa cascata de cristais. Estas são algumas das
extravagâncias encontradas em suítes de hotéis estrelados pelo mundo afora.
Eles estão no mais recente ranking da revista "Elite Traveller", que elege
todos os anos as suítes mais luxuosas do planeta. Os vencedores são
escolhidos de acordo com  critérios diferentes, incluindo tamanho do

quarto e da cama, nível de exclusividade, amenidades e serviços, dentro e
fora da suíte.
No deserto:saiba como será a maior e mais rápida montanha-russa do
mundo, na Arábia Saudita
Todos estão, é claro, em hotéis cinco estrelas, mas oferecem extravagâncias
que vão além. Um exemplo é o hotel Rosewood, em Hong Kong, cuja suíte
tem duas piscinas. O preço? US  mil dólares por noite. O quarto ocupa
o º andar e tem seu próprio elevador privativo, além de uma banheira
feita de uma única laje de mármore, uma moderna academia particular e
jardins paisagísticos. Os hóspedes da suíte também têm o direito usar carros
de luxo cedidos pelo hotel.
Em Miami Beach, quem escolher a suíte do Faena terá que desembolsar US
 mil por noite. O destaque do local é seu design, assinado por Frank
Pollaro, descrito no site como "cativante e inegavelmente chamativo". Tem
quartos espaçosos, serviço de mordomo particular e várias varandas e
terraços com vista para o Oceano Atlântico.
Piscina: Hotel em Dubai entra para o 'Guinness' com a piscina inﬁnita mais
alta do mundo
Na Austrália, uma das suítes premiadas tem vista para os famosos corais e sai
até mais em conta: cerca de US  mil, por noite. A suíte do Qualia foi
construída com o objetivo de ser uma casa de praia (beach house): ﬁca em
uma península privada na ponta da Ilha de Hamilton. É propriedade mais
exclusiva do hotel e, além de deck privativa, tem uma piscina inﬁnita com
vista para o Mar de Coral.

Em Nova York, a suíte do Lotte New York Palace é iluminada por um lustre
de cristal em cascata e que ocupa dois andares. O preço por noite? US 
mil. Projetada com o joalheiro Martin Katz, esta suíte Arte Déco conta com
dois quartos e três banheiros e vitrines com cerca de US , milhão em
valor de joias. Quem se hospeda lá ainda ganha um anel de diamante de
cortesia.

Destaques nacionais
Suítes em hotéis brasileiros também entraram no ranking de . Em São
Paulo, a Gran Suíte do Palácio Tangará, se destacou pelas janelas, que vão do
teto ao chão, e por contar com dois quartos e sala de jantar. Hóspedes que
ﬁcarem por lá ainda ganham presentes de boas vindas e contam com
restaurante estrelado pelo Michelin (R  mil).
Em Porto Seguro, na Bahia, a Casa do Lago, do Uxuá Hotel e Spa, também
foi reconhecido. São três quartos, piscina privativa e cozinha completa
dentro da suíte, construída com o objetivo de parecer uma casa (R  mil).
De volta à capital paulista, a suíte Oasis, do Hotel Unique, com sua
biblioteca particular, também entrou na lista. A suíte presidencial do Hotel
Mofarrej, também em São Paulo, se destacou por possuir coleção de arte,
cinema e bar privativos e até adega (R  mil).
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