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Motel: veja 20 piscinas
imperdíveis para curtir a dois
28 de maio de 2012 • 09h45

Veja a seguir 20 opções de piscinas para agradar a casais de namorados dos mais variados estilos
Foto: Divulgação

Não é todo mundo que curte, mas há piscinas que são uma desculpa a mais
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para fazer uma visitinha ao motel no Dia dos Namorados.
Confira abaixo as sugestões que separamos para quem quer aproveitar a data
em grande estilo:

Tweetar

Le Moulin
Com cascata, deck e espreguiçadeiras, a piscina da suíte Le Moulin - mesmo
nome do motel - de São Bernardo do Campo, região metropolitana de São
Paulo, foi concebida no meio de um verdadeiro jardim tropical. Depois de curtir
a água quentinha é possível se esquentar ainda mais e na companhia de seu
amor em frente à lareira.
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Union
Para quem gosta de satisafazer o corpo e a mente, uma boa opção é a suíte Porto Ravel. Localizado no Union
Motel, na cidade paraibana de Cabedelo, o espaço oferece uma piscina iluminada de acordo com os princípios da
cromoterapia e decorada com uma bela cascata.
Savana
Já os admiradores e entusiatas de fantasias nos momentos a dois, as piscinas temáticas são ótimas pedidas. Com
decoração inspirada na história antiga da Espanha e da Grécia, respectivamente, as suítes Alhambra e Knossos
contam com colunas e cores vibrantes em seus interiores, além de luxos como banheiras de hidromassagem e
pratos da cozinha internacional. As suítes são algumas das opções do motel Savana, de Ribeirão Preto (SP).
Studio A
Mas também há opções para quem deseja curtir um clima mais tranquilo, com decoração minimalista e zen. A
piscina da suíte Must, do motel paulistano Studio A, segue a mesma linha do restante da decoração do duplex
onde os tons de branco e off white predominam. Instala em um patamar mais alto, sua parte externa é revestida de
madeira, que forma um contraste interessante e de bom gosto com a parede de ladrilhos claros e texturizados.
Vip´s
A sensação de tranquilidade e isolamento também pode ser transmitida pela paisagem proporcionada de dentro da
água. Este é o caso de uma das piscinas da suíte Millenium, do motel carioca Vip´s. Enquanto se namora, é
possível observar a vista de cartão postal do mar do Rio de Janeiro.
Celebrity
Porém, se o objetivo for desfrutar dos mimos, de um lugar exuberante e tempo disponível para namorar não for
problema, que tal a piscina com cascata da suíte Mirage, do motel Celebrity, de Curitiba? Localizada em um
triplex, a piscina pode ser vista de visto de vários ângulos, pois é uma das atrações principais da suíte que pode
ser anexada à outra e atingir as impressionáveis dimensões de 600 m².
Vitara
Luxuosas, as piscinas dos motéis também começam a se enquadrar no conceito de sustentabilidade. O exemplo
mais recente é o Vitara. Auto-intitulado como o primeiro motel ecológico e sustentável do Brasil, o estabelecimento
que fica na cidade paulista de Taboão da Serra, utiliza energia solar e trocadores de calor para aquecer, além das
piscinas, duchas e hidromassagens.
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Você curtiu Motel: veja 20 piscinas imperdíveis para curtir a dois. · Adicionar
comentário · Informações · Erro
Você e outras 62 pessoas curtiram isso.62 pessoas curtiram isso. · Adicionar
comentário · Informações · Erro
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Vendo as fotos 5, 14 e 18 lembrei q foram cenários de filmes por___nos,
principalmente o motel Vips, dos filmes da Buttman, huahuahuaha! Mas já os outros
em filmes da Brasileirinhas... mto legal.
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