Novo brilho no
sotavento algarvio

Ozadi Tavira
Hotel
Ozadi, assim se chama a nova unidade hoteleira que
veio abrilhantar ainda mais o sotavento algarvio, em
especial a cidade de Tavira. Merecedor de uma visita,
vai certamente deixar gratas memórias nos visitantes.

C

om o Verão e a vontade de usufruir de uns dias
de férias a intensificarem-se, nada apela mais
do que a praia e com ela o calor, o descanso e
a mais pura diversão. Exactamente a pensar
nesse desejo, deixamos uma sugestão a Sul, um
novo hotel que vem dar renovado ânimo e cor
ao universo hoteleiro da cidade de Tavira. Apelidado de Ozadi, numa homenagem à ousadia e
coragem com que os habitantes da região desde
sempre partiram à conquista do mar fronteiriço, o hotel está instalado num edifício datado
da década de 70 do século passado, da autoria dos arquitectos Barros da
Fonseca e Paiva Lopes.
No edifício totalmente remodelado e modernizado de acordo com o
projecto de reabilitação do galardoado gabinete Campos Costa Arquitetos, são proporcionados agora instantes de pura tranquilidade. Aberto
desde o passado dia 6 de Junho, o hotel apresenta uma decoração contemporânea da autoria de Verónica de Mello e Lara Matos, pontuada por
uma influência vintage e enriquecida com objectos criados por artesãos
locais. Da autoria de Joana Reis Maya, o projecto de arquitectura paisagista integra e preserva as características da flora preexistente e a topografia acidentada do terreno, pelo que o resultado final é claramente
bem conseguido.
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Conforto e tranquilidade…
…são as características que de imediato encantam os
hóspedes que pernoitam no hotel. Distribuídos por
três pisos, cada um dos seus 77 aposentos (cinco singles, 69 superiores twin e double, dois premium superiores e uma suíte principal) apresenta vistas para os
jardins, para o campo ou para as piscinas. Na linha do
horizonte é o mar que acompanha o olhar e que apela
a momentos de fuga. Outro dos factores distintivos do
Ozadi Tavira Hotel são os serviços ali disponibilizados,
como o barco gratuito de acesso à praia, o shuttle bus,
as massagens “on demand” realizadas nos quartos e as
amenities Algotherm, marca francesa pioneira em talassoterapia e cosmética marinha.
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Entre o Algarve
e o Mediterrâneo…
…é por aí que se situam as influências da gastronomia
servida nos dois restaurantes do hotel. No Ozadi Terrace, a acompanhar um sem-número de sugestões gastronómicas servidas em buffet, vistas para as salinas e
para o mar. Por seu lado, debruçado sobre as piscinas,
o Orangea Bistro oferece durante o dia num ambiente trendy e descontraído uma carta de tapas e vinho e,
quando a noite chega, uma selecção de jantares à lá carte. É o espaço certo para um jantar a dois ou uma reunião de amigos. Em complemento à oferta de restauração existem dois bares: o da piscina e o cocktail bar
localizado no terceiro piso da unidade.
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