Fica a dica

pousada

O amor está no ar

Fotos: divulgação

Em Brotas, famosa pelos esportes de aventura, a pousada
Frangipani celebra o sossego e o romantismo
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uando se fala em Brotas, no interior de São
Paulo, o que logo vem à cabeça é rio, rafting, ecoturismo. Dificilmente alguém pensará
em romance, cenários bucólicos ou boa gastronomia. Pois foi exatamente nisso que o casal Yeda
Lopes e Fernando Turce pensou ao abrir, em 2006,
as portas da pousada Frangipani, um reduto para
casais que buscam sossego e contato íntimo com
a natureza, a 242 quilômetros de São Paulo.
Os proprietários nasceram, formaram-se e casaram em cidades próximas a Brotas. Por questões
profissionais, mudaram-se para a capital, mas, saudosos da calmaria, estipularam uma meta: aos 45
anos, voltariam para o interior. Dito e feito. O nome
escolhido para a pousada vem da flor super perfumada que Yeda conheceu na Indonésia, em uma das
muitas viagens que fez a serviço – como engenheira
de uma empresa multinacional, ela pesquisava essências para sabonetes ao redor do mundo. Todas
essas experiências de viagem o casal usou como base para criar uma pousada aconchegante e elegante, com decoração sofisticada e de bom gosto.
O terreno fica na zona rural, a 12 quilômetros do
centro de Brotas, rodeado por mata nativa e duas
nascentes de água. Lebres, cervos, siriemas e até pequenos lobos costumam dar as caras por lá. O projeto
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arquitetônico da pousada lembra as formas de um pássaro, com um deque se projetando no andar superior
como se fosse um bico. A fachada em vermelho reproduz uma das três variedades de frangipani – e é claro
que a própria flor colore os jardins ao redor da pousada.
Os 15 quartos têm cama queen size, varanda com rede
de balanço e vista para o cerrado. Existem ainda cinco
suítes com hidromassagem, mesa para refeições e jardim privativo, dando vista para a mata nativa.
A pousada tem ainda academia, sauna, redes ao redor do lago e trilha pela mata. Aos que se aventurarem
no rafting ou em outros esportes de aventura oferecidos pelas agências no centro da cidade, nada melhor
que, de volta à pousada, relaxar na piscina aquecida.
De quebra, Yeda e Fernando acabam de inaugurar o Bistrô Água Branca, em um terreno a cinco
quilômetros da pousada, onde os hóspedes também poderão desfrutar de uma cachoeira durante
o dia. Com menu-degustação assinado por chefs
do Senac, a casa em clima intimista, com apenas
sete mesas, funcionará uma vez por mês. Velas, vinho e música boa acompanham – afinal, quem falou que Brotas não pode ser romântica?

»»Pousada Frangipani – Estrada Brotas-Patrimônio, km
8, Brotas, SP, 14/ 3654-3529, frangipani.com.br. Diárias
a partir de R$ 300 (casal), com café da manhã.

