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Pedras Salgadas Spa
& Nature Park, Portugal

Imagine-se deitada numa cama, quase a
fechar os olhos, a adormecer e ver as estrelas…
Perfeito, não é? Ainda por cima, não tem de
viajar para o outro lado do mundo, nem de
passar horas a fio dentro de um avião. O segredo é português e chama-se Pedras Salgadas!
Regressemos às estrelas: para as ver, ao adormecer, só precisa de reservar uma das treehouses – indicadas para pessoas, duas por casa,
que gostem de estar em contacto direto com a
Natureza. Por enquanto, há apenas duas destas acomodações, mas a ideia é ir aumentando
‘a família’. Se preferir ficar entre as árvores,
mas mais próximo do chão, pode optar por
uma das 12 eco-houses. O projeto também é do
arquiteto Luís Rebelo de Andrade e a construção ficou a cargo da empresa portuguesa Modular System. As casas têm capacidade para
até seis pessoas e foram projetadas com o intuito de minimizar ao máximo o impacto ambiental, garantindo ao mesmo tempo o conforto dos ocupantes. Aliás, o fator sustentabilidade tem a máxima importância nas Pedras Salgadas: os carros ficam à porta, e no parque
anda-se de bicicleta, a pé ou nos carros elétricos. Um parque onde, simplesmente, apetece
estar… Preços para duas pessoas: treehouses,
€240; eco-houses, a partir de €120.
Parque de Pedras Salgadas
5450-140 Bornes de Aguiar
Portugal
info@pedrassalgadaspark.com
www.parquepedrassalgadas.com

Sanctuary Sussi
& Chuma, Zâmbia

Fica numa das curvas do rio Zambeze, no
Parque Nacional Mosi-oa-Tunya, a cerca de
12 km das famosas cataratas de Victoria.
Possui 12 casas, cada uma delas com dois
quartos, ligadas por passadiços de madeira.
Cada casa tem uma plataforma/varanda
com vista para as margens do rio. Já se imaginou a jantar com os sons da água e da Natureza como pano de fundo? Preço por pessoa a partir de €449.
Sanctuary Sussi & Chuma
info@sanctuaryretreats.com
www.sanctuaryretreats.com

Tranquil Resort,
Índia

Castle Cottage, Inglaterra
Fica a sul de Londres, em Fittleworth,
entre Petworth e South Downs, e é
daqueles locais onde pode desligar-se
da realidade, literalmente. Desligar
onde? Em cima de uma árvore, porque não? A TreeHouse foi construída
num castanheiro e Alison Wyatt, a
proprietária, inspirou-se na sua infância passada no Zimbabwé para a
desenhar. Tem um quarto duplo com
os ramos da árvore como companhia
e a casa de banho tem um teto de
vidro, para não perdermos nada do
que se passa lá fora. Existe ainda uma
varanda com duas cadeiras de baloiço

e um pequeno lago mesmo ali em
baixo. Antes de ir, dê uma olhadela à
previsão meteorológica, pois a casa
da árvore está fechada se as condições
atmosféricas forem adversas. Nestes
casos, pode optar pelos outros quartos (The Barn e The Garden Room).
Quarto duplo a partir de €181.
Castle Cottage B&B
Coates Castle
Fittleworth
West Sussex
RH20 1EU
alison@castlecottage.info
www.castlecottage.info

Fica no sul da Índia, numa
propriedade a perder de vista
na floresta de Kerala, onde se
planta café e baunilha. O resort
tem um lodge principal com
oito quartos, mas tem também
uma treehouse com cerca de 50
m2, toda de madeira. Tem casa
de banho e varanda, e mesmo
por cima da cama de casal está
o tronco de uma fantástica
acácia rubra. Quarto duplo a
partir de €158.
Tranquil
Aswati Plantations, Ltd.
Kuppamudi Coffee Estate
Kolagappara P.O. 673591,
Sultan Battery
Wayanad, Kerala, India
tranquilresort@gmail.com
www.tranquilresort.com/
contact.html

Dormir nas

alturas

Tom Sawyer não é o único a ter uma casa na árvore.
Dormir bem lá em cima, quase a tocar nos ramos,
está ao alcance de todos. Fomos à procura das melhores
treehouses do mundo e fizemos esta lista para si.
Preparada para a aventura?
Por Marta Braga

outubro / luxwoman 129

tel.se
Peter Lundstrom, WDO. www.treeho

viagem

Peter Lundstrom, WDO. www.treehotel.se

Peter Lundstrom, WDO. www.treehotel.se

Hostería El Carmelo, Equador

Treehotel, Suécia

The Birds Nest

Peter Lundstrom, WDO. www.treehotel.se

Se a sua ideia é dormir entre as árvores, o melhor é optar
por uma das cinco cabanas. São todas de madeira, têm
tetos de palha e são indicadas para um casal ou uma família com um filho. O facto de serem elevadas proporciona uma vista privilegiada sobre toda a Hostería, que
ocupa uma área de 26 hectares e tem capacidade para
alojar mais de 100 pessoas. Além das cabanas nas árvores, existem outros tipos de alojamento, como as cabanas
nativas, construídas com os materiais tradicionais desta
zona do Equador.
Hostería El Carmelo
hcarmelo@uio.satnet.net
www.mindo.com.ec

The Mirror Cube

The Blue Cone

Foi o filme ‘The Tree Lover’, de Jonas Selberg
Augustsén, em que três homens urbanos descobrem as suas raízes ao construírem uma casa
numa árvore, que inspirou os proprietários
deste projeto. Não existe apenas uma hipótese
de dormir nas árvores, mas várias. Pode optar
por ficar num ninho, The Bird’s Nest, cujo interior reúne quatro camas, duas de casal e duas
de solteiro. O exterior casa na perfeição com
o espaço envolvente, com as suas paredes de
madeira e janelas literalmente engolidas por
pequenos troncos exteriores. O ninho está suspenso e os hóspedes entram e saem por uma
escada retrátil. Se preferir, pode optar pela The
Cabin, que se assemelha a uma cápsula, funciona como um quarto duplo e tem uma vista de
cortar a respiração para o vale do rio Lule.
O acesso faz-se por uma ponte de madeira que
atravessa as árvores, e o quarto tem 24 m2 de
área e um pequeno terraço. Se preferir dormir
entre as árvores, mas não tão alto, experimente
o The Blue Cone, o mais simples em termos de

acessibilidade e estrutura. É o que está mais
perto do chão e o mais indicado para quem tenha dificuldades de locomoção. Nele, podem
ficar até quatro pessoas. Se preferir algo verdadeiramente diferente, escolha o The Ufo ou o
The Mirror Cube. O primeiro parece mesmo
um ovni: os materiais são resistentes mas ao
mesmo tempo leves, e a área é de 30 metros
quadrados, o suficiente para albergar uma família com dois filhos. O The Mirrorcube é o
mais modernista de todos. Como o nome indica, é um cubo espelhado, todo em vidro, um
luxo! O The Treehotel fica em Harads, a cerca
de 50 km da cidade de Lulea, e foi construído
com o intuito de minimizar o mais possível a
pegada ecológica. Como apoio ao hotel, existe o
The Britta Hostel, onde são servidas as refeições. Quarto duplo, a partir de €502.
Treehotel
Edeforsväg 2 A
960 24 Harads
info@treehotel.se
www.treehotel.se l
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rasgam-se generosamente para o exterior,
e todas têm uma rede mosquiteira, para
evitar surpresas. Convém realçar o fator
sustentabilidade, uma vez que toda a casa
foi construída com madeiras sustentáveis:
o material utilizado provém de árvores
que caíram, a maior parte delas, em zonas
profundas da floresta. Quarto duplo, a
partir de €225.
Tree House Lodge
Puerto Viejo, Limón. wCosta Rica
info@costaricatreehouse.com
www.costaricatreehouse.com

Peter Lundstrom, WDO. www.treeho
tel.se

Se acordar com um macaco no telhado
a brincar com os ramos das árvores ou a
tentar apanhar um fruto, não se admire.
Eles andam por ali, e ainda bem! Este lodge
fica a dois passos (cerca de 150 metros) da
praia de Chiquita e está rodeado de verde
por todos os lados. Simplicidade, Natureza e aventura são as três palavras utilizadas para descrever a treehouse assente em
estacas, preparada para receber um casal
ou uma família, uma vez que tem acesso
direto por escadas suspensas a um outro
quarto, caso seja necessário. As janelas

Peter Lundstrom, WDO. www.treehotel.se

Tree House Lodge, Costa Rica

The UFO

The Cabin
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