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o LUGAR ONDE TUDO É POSSíVEL
E OS SENTIDOS SE REVELAM E
CONFUNDEM. O MUNDO QUE NOS
DESCOBRE E TRANSFORMA
por Carla Azevedo fotografia Paulo Sousa Coelho



AVENTURA
Aproveite as

actividades outdoor, um

passeio de bicicleta ou

de jipe para conhecer

a região. Aventure-se

nos desportos náuticos

- surl. windsurl ou

baptismos de mergulho.

Sentir tudo de todas as maneiras.

Viver tudo de todos os lados. Ser

~ ~ a me.s~a coisa de todos os modos, , posslvels ao mesmo tempo. Re-alizar em si toda a humanidade

de todos os momentos. Num só momento difuso,

profuso, completo e longínquo.» A poesia é de
Fernando Pessoa mas traduz o lugar onde o espec
táculo é o mar. Em Sagres, com vista para o Porto
da Baleeira e as Ilhas de Martinhal, o Memmo

Baleeira Hotel é a alma do viajante que deu a volta
ao mundo. É o espírito do contador de histórias de
monstros e sereias que se escondem no oceano. É
o recordar da passagem por outras vidas, a me
mória de ter sido profeta, herói, guerreiro, monge.
Adamastor. Um tudo que se sente em momentos.
Um nada que se descobre, inexplicavelmente, em
encontros a dois e a sós, com a natureza.

A cor da rnagiao símbolo do Memmo Baleeira Hotel é o cama

leão - animal que na mitologia de tradições antigas
está associado à criação do mundo e às divinda
des mais poderosas. Há quem acredite ser este
um dos primeiros seres vivos, ligado à feitiçaria e
com poderes mágicos. Porque muda de cor. Anda
vagarosamente. Observa, imóvel, o que acontece
em todas as direcções. E disfarça-se no meio que
o envolve. O camaleão do Memmo Baleeira Hotel

é azul e mágico. Porque tudo à volta se pinta com
este tom e tem forma de fantasia. O mar e o céu,

sem limites. Nos interiores, a grandeza é outra
e refugia-se no conforto, sublime. No ambiente
sofisticado e minimalista, vestido de branco, digno
de um cenário paradisíaco. Futurista.

Os cinco sentidos
o resort com 144 quartos e suites é o desenho
do conforto - linhas de bom gosto e contornos
de designo As próprias camas guardam o título de
«unforgettable bed», mas todas as horas passadas no
Memmo Baleeira Hotel são inesquecíveis: o repou
sar nos jardins, o mergulhar nas piscinas (interior
e exterior) que apaixonam. No entanto, há mais
prazer, que é revelado nos sabores mediterrânicos a
provar no restaurante e nas sensações a experimen
tar no SPA, com sauna, banho turco, ginásio e salas
de massagens.
Aqui pode sentir tudo. Com diferentes sentidos.
Ao mesmo tempo. Num momento único, gravado
na essência e na memória desta vida. D
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Memmo Baleeira Hotel
Vila de Sagres.

Tel. 282 62 4212.

HAPPYTIME

Utilize o Voucher Happy lime e benehcie. até ao hm de Maio. de 35 por

cento de desconto no alojamento em Quarto Standard Double Landview

(preço de balcão € 107.50), Quarto Standard Double Seabay View

(preço de balcao € 127.50). Suite Landview (preço de balcão € 193.50).

Suite Seabay View (preço de balcao € 229.50) e Two Bedroom Suite

Seabay (preço de balcao €
295.00). Todos com pequeno

almoço incluldo. Benehcie ainda

de 10 por cento de desconto na

restauração. Receba um kit Avéne

. (água termal e protector solar).

Um Voucher por estadia.

ENTRE O CÉU, O MAR E A TERRA, UM REFÚGIO

ONDE É FÁCIL PERDER-SE PARA

DEPOIS SE ENCONTRAR


