real estate

por Leonardo Millen

Búzios

comme il faut

Se Brigite Bardot resolvesse voltar ao balneário que pôs no mapa
em um verão em 1964, ela certamente não se decepcionaria em
hospedar-se em uma mansão particular que pode ser alugada
com serviços de alta hotelaria no topo de uma colina na
Praia da Ferradura

As “mansões de aluguel” vêm sendo muito
procuradas por pessoas de alto poder aquisitivo, que já
viajaram muito e estão um tanto cansadas de ficar em
hotéis sem muita privacidade e buscam alternativas diferenciadas para suas férias. A Matueté Villas é uma das
principais agências de viagem de luxo do Brasil e gerencia diversas mansões no Brasil e no mundo para aluguel
de curtas temporadas. As mansões são de altíssimo padrão e ficam sempre em locais privilegiados, junto aos
serviços oferecidos, acabam se tornando um hotel priva-
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do para a família. É possível montar os cardápios para
serem preparados por um chef, mandar fazer as compras
e definir a equipe de serviços, que pode até incluir um
“anfitrião”, reserva restaurantes, organiza passeios pela
região, inclusive de barco, e garante que tudo ocorra
perfeitamente.
Esta casa estonteante em Búzios, de arquitetura e design marcantes no topo de Praia da Ferradura, um dos locais mais disputados do balneário, é uma das que podem ser
locadas por temporada. Seu projeto inclui paredes de vidro

A casa possui paredes de vidro e muitas
janelas que proporcionam vistas espetaculares
de praticamente qualquer comodo
STAFF
PERMANENTE
DA CASA:
Cozinheira
Caseiro
Arrumadeira
Ajudante geral
OUTROS
SERVIÇOS QUE
PODEM SER
CONTRATADOS:
Anfitrião
Chef de cozinha
Babá
Massagista

e muitas janelas para proporcionar vistas espetaculares de
praticamente qualquer comodo. A decoração mistura muita
madeira e fibras naturais, que dão um toque refinado e, ao
mesmo tempo, casual ao ambiente.
É ideal para grupos de até 10 pessoas que buscam mais
privacidade nesse famoso balneário carioca. O “chefe” e sua
“Brigite” podem ficar comme il faut na suíte máster e os demais em mais três suítes, sendo que duas delas têm banheira com vista para o mar. Aliás, vista para o mar é o que não
falta, além de uma agradável varanda, piscina com borda

infinita, sala de jantar com adega climatizada, sala de ginástica e home theater com ar-condicionado.
É possível ainda convidar uns amigos, pois a sala de
jantar externa acomoda 16 pessoas. Esta casa, entretanto,
não dispõe de muitos atrativos para as crianças, mas permite animais de estimação, o que para muitos pode pesar
a favor para uma bela temporada diferenciada com diária a
partir de R$ 6.000.

Mais informações em www.matuetevillas.com
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