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New York Times escreve artigo sobre a Pousada de
Cascais na Cidadela de Cascais, Fortaleza da Nossa
Senhora da Luz
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Situado num subúrbio de luxo à beira-mar de Lisboa, esta cidadela de época renascentista serviu
sucessivamente ao longo dos séculos como uma fortaleza contra os piratas, uma residência real, um
palácio presidencial e de uma base militar, antes de renascer no início de 2012 como um amplo e
elegante hotel.
O ambiente marcial e aristocrático foi substituído por um ambiente de hotel com 126 quartos,
restaurantes, spa e outras amenidades. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

À beira do oceano, o hotel e seus jardins murados dão a sensação de uma fortaleza solitária. Mas ao
mesmo tempo bem central em Cascais, apenas uns passos fora dos portões existe uma cidade
rodeada por resorts de palmeiras à beira-mar com ecos de Cannes ou Antibes. É de destacar a
vizinha Casa das Histórias, um museu dedicado à obra de Paula Rego, talvez o mais famoso pintor
contemporâneo Português. Também a vistar é o núcleo ruas alinhadas e animadas, restaurantes
alinahdos em praças. E uma caminhada de 10 minutos até a estação de comboio, para a viagem de
30 minutos até o centro de Lisboa.
Meu quarto (standard duplo) foi reservado por 200 euros, é em tons de branco, organizado e
angular, com algumas cores suaves - cabeceira bege, pisos de madeira clara - para uma sensação
escandinava minimalista geral. A explosão solitária de cor veio de duas cadeira vermelhas de couro
em forma de L. O quarto estava inundado de luz natural de uma parede de portas de vidro (o que
me levou a um agradável pátio minúsculo) e lâmpadas de soalho que lançam uma luz difusa e
quente.
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Existe uma abundância de aparelhos implantados discretamente que assegura todas as
funcionalidades, incluindo um cofre eletrónico, mini-bar, televisão, (principalmente sumos e cerveja)
e lâmpadas de leitura que brotam da cabeceira da cama "king-size" confortável. Infelizmente, não há
estação de iPod ou relógio, e Wi-Fi custou de 20 euros por dia.
O hotel explora sábiamente os maiores recursos de Cascais - Sol e Mar - A sua piscina com paredes
de vidro e muita iluminação interior e terraço exterior adjacente. Ambos oferecem vista para a
marina da cidade além das ameias dentadas. Um spa que oferece tratamentos, como massagens
com pedras quentes (55 euros por hora) e faciais (85 euros para 75 minutos) e um ginásio muito
pequeno repleto de sol e de alta tecnologia com passadeiras, cross trainer e pesos da Technogym.
Tal como um grande salão do século 21, o lobby bar é um espaço crescente e muito hermeticamente
embalado com sofás retangulares e cadeiras e uma parede alto decorado inteiramente com
pássaros de cerâmica pretos. Ainda mais elegante, o bar-restaurante ao lado da piscina serve uma
vista para o mar e um menu cheio de marisco e peixe (incluindo o bacalhau grelhado) para
convidados sentados em cadeiras Verner Panton em forma de S.
A área fora do edifício do hotel, também está recheada com veneráveis edifícios históricos que hoje
abrigam cafés, galerias de arte contemporânea e lojas de roupas. A atração é o refinado restaurante
Taberna da Praça, num espaço em forma de túnel na rocha que tem como especialidade sabores
modernos baseados em comida caseira Portuguesa (como ovos mexidos com farinheira e linguiça).
A antiga base militar marcou uma vitória impressionante no seu novo papel civil. Com sua varanda à
beira-mar, quartos confortáveis e contemporâneos, restaurantes abundantes e proximidade com as
praias e espaços culturais da cidade ao redor, a Pousada de Cascais é uma base elegante. Se você
não precisa de estar no centro de Lisboa, este novo hotel ocupa de facto um lugar destacado.
Fonte: NY Times Travel (Inglês) | Reserve no Booking.com
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