
If you're having trouble viewing this email, you may see it online.

by monmarocguide

Propriedade do casal Sonia e Eric, situado na Palmeraie,
é um lugar luxuoso e sereno.

Uma vez passada a imponente porta de cedro e os altos
muros que rodeiam a propriedade, um imenso jardim
abre-se aos viajantes em busca de paz, conforto e
intimidade. Ali, seis imensas tendas, entre os 100 e os
200 metros quadrados – das quais cinco são suites
decoradas por Richard Cahours de Virgile – mostram-se
de um e de outro lado da piscina central, dispersas num
universo de vegetação – palmeiras, cactos, laranjeiras –
numa atmosfera repousante.



Lodge Egyptien. Em homenagem a esse povo das areias
desérticas. Negro profundo, vermelho barro e amarelo
sulfuroso, as cores inalteráveis do Egipto.

Lodge Africain.Concebido numa óptica de representação
fiel da arte africana: máscaras, estátuas, mesas, jogos,
fetiches, potes... num dualismo de força e equilíbrio.

Lodge Art Déco. Esta suite retrata os anos pós-guerra e
o contexto artístico efervescente da época. Formas
apuradas, nicho, num equilíbrio entre beleza e pureza.

Lodge du Maitre. Inspirado nas tendas caidales
marroquinas, esta imensa suite reinterpreta a dimensão
e o fausto dos dias de festa. Saída directamente dos
contos das Mil e Uma Noites, é a tenda dos povos do
Atlas reservada às noites de festa. Aqui tudo é imenso,
casa de banho com lareira, enorme biblioteca em redor
de um bar, e lareira central para um salão real.

Lodge Balinaise. O único com piscina privada aquecida.
Bali, o seu espírito, a sua alma, as suas paisagens. Foi
neste espírito que o Pavillon Balinais foi concebido.
Paredes em madeira, numa sábia mistura de tadlakt e
madeira de cedro, imensas aberturas que deixam passar
as cores da luz e pesadas cortinas de tafetá de seda
verde com largas tiras de cabedal entrançado.

saiba mais aqui…





para mais informações veja aqui ou contacte-nos

MOROCCO PORTFOLIO MARROCOS BY… MY HOTELS

DAR MO'DA, marrakech VIAGENS À SUA MEDIDA LA SIVOLIÈRE, COURCHEVEL
MARROCOS BY Maria João
Pavão Serra é um exclusivo
serviço de consultoria,
aconselhamento e organização

Dar Mo'da fica em Mouassine,
o bairro mais elegante da
medina de Marrakech…

Em Courchevel, construído
dentro da mais pura tradição
saboiana no sopé das mais


