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A reinvenção do hotel
Como os grandes grupos hoteleiros, dos EUA à China, estão
investindo em serviços e alta tecnologia para tornar a hospedagem
uma experiência acima de qualquer concorrência

BOB WOLFENSON

O fotógrafo mais festejado do
Brasil em versão paparazzo

GIFT GUIDE

Uma seleção de relógios,
joias e objetos de desejo

EDIÇÃO 9

R $22

CAPA

OÁSIS NO
MARROCOS
Era uma Fez, a cidade que guarda
o hotel Sahrai, um recanto mágico
que reúne tradição marroquina
e luxos contemporâneos
por ALMIR SLAMA , de Fez (Marrocos)

P

assear pelo Marrocos, visitar as incríveis cidades e medinas é inspirador e pede um momento de relaxamento. Uma parada em Fez
no hotel Sahrai é como chegar a um oásis. Ali
passei dias tranquilos sem perder a conexão
com o país. Depois da temporada intensa em
Marrakech, o tempo parou em Fez, localizada a 298 quilômetros
de Casablanca e 200 quilômetros da capital, Rabat.
O Sahrai está afastado do centro histórico da cidade, com
um serviço fantástico de transporte 24 horas por dia para os
pontos mais importantes da região. Derivado da palavra marroquina que significa “mágica”, o nome do hotel decididamente
faz jus à sua tradução. O Sahrai foi construído no antigo local do
palácio de verão do Marechal Lyautey, que foi o primeiro general
residente francês do Protetorado do Marrocos entre 1912-1925.
Os arcos, originais do antigo palácio, permanecem compondo a
arquitetura do moderno hotel e trazem de um modo interessante o mix da arquitetura francesa com a marroquina.
Sob os arcos está o Bar The Jungle. Com sua vista única
e drinques incríveis atrai não só os hospedes, mas também os
moradores e turistas que visitam a cidade. Ali pertinho se dispõem as mesas de um café e do restaurante Relais de Paris. O
Relais tem um charmoso ambiente, mas a cereja do bolo é sua
área externa, embaixo dos arcos e de frente para a piscina,
muito agradável para sentar e ali passar horas. A salada Sahrai
é um verdadeiro delírio. Saboreá-la olhando para a piscina de
borda infinita traz uma incomparável paz de espírito. A piscina parece terminar no nível da medina que se avista do alto
da colina onde está localizado o hotel.
Por todos os lados do hotel, o que chamou muito a minha
atenção foram as centenas de lustres tradicionais, além das paredes desenhadas e modeladas com gesso de rocha, presentes
nos quartos. É uma arte tradicional da região que se perpetua
até hoje. O Sahrai conta com um SPA Givenchy, que oferece a
tradicional desfoliação corporal e tratamentos faciais de última
geração. Com uma equipe eficiente e serviço impecável, o Sahrai
torna Fez um lugar ainda mais mágico.
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CENÁRIO
Acima, a piscina do Sahrai
com vista para Fez; os
drinques do bar The Jungle;
abaixo, os arcos originais
do antigo palácio

10
1

COISAS
IMPERDÍVEIS
NO SAHRAI

Fazer um dos tratamentos do
SPA Givenchy

2

Tomar um drinque no “The Jungle”,
no roof sob os arcos, avistando
toda a cidade

3

Sentar nas arcadas e tomar o
“ cocumber tini”, um drinque de
gin com um mix de pepino, limão
e jasmin

4

Apreciar as paredes do quarto.
De um lado arte feita em gesso
de rocha, e do outro com
pedras de Taza

5

Observar as luminárias em estilo
marroquino espalhadas pelo Hotel

6

A vista para a medina do quarto
315

7

Comer o “Lham Mhamer”
(cordeiro assado ) no Amaras

MÁGICO
O estilista Amir
Slama no fim de
tarde em Fez, a 200
quilômetros de Rabat,
capital do Marrocos

8

A Salada Sahrai no Relais de Paris

9

Final da tarde, um chá de menta
no Saloon Marechal

10

A piscina de borda infinita
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