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Moda veste alojamento

RM GUESTHOUSE
Avenida luísa todi, 59
Roberto Cavalli, Victoria’s Secret, Gucci, Louis
Vuitton, Chanel, Hermès e Louboutin dão estilo à
guesthouse criada no edifício do início do século
XX.
Há duas master suites e cinco suites, com áreas dos
20 aos 30 metros quadrados. Os preços por noite
variam entre os 150 e os 270 euros.
Welcome drinks, uma garrafa de vinho e cortesias
Acqua Armani e Molton Brown são alguns dos
mimos. Para descobrir a cidade, há bicicletas.
Os hóspedes têm ao dispor um conjunto de
experiências turísticas, como um tour de helicóptero
e passeios de iate e a cavalo na praia.
O pequeno-almoço buffet, das 08h00 às 11h00, é
no piso térreo, no Museu do Choco. Informações em
rmguesthouse.pt ou pelo telefone 265 400 119.

Malas, sapatos, perfumes e vestuário vestem
com requinte a experiência de alojamento.
São sete suites, todas com uma identidade
singular, inspiradas na moda. O espaço, contemporâneo e de ambiente familiar, mantém
traços da originalidade do início do século XX.
bem-vindos à RM Guesthouse.
São poucos quartos, como é comum no
conceito de casa de hóspedes, mas cheios de
charme. A decoração, com peças desenhadas em exclusivo e outras da coleção particular dos proprietários, ganha protagonismo
e transporta para uma viagem no mundo da
moda.
A guesthouse abriu portas em setembro.
Alia as vertentes profissionais e pessoais de
Romeu e Rita Martins. Ele é arquiteto, ela gestora e aficionada da moda. Juntos criaram
um espaço no qual os hóspedes se sentem
em casa e que faz jus à frase “Setúbal está
na moda!”
“A melhor forma de um arquiteto mostrar o
trabalho é num edifício público”, afirma Romeu
Martins.
O primeiro piso foi recuperado o mais próximo do original, como é exemplo o soalho de
madeira. Já a decoração “é o espelho da coleção lá de casa”, confessa Rita Martins.
nas master suites, se os sapatos altos
saltam para a ribalta na designer Shoes, na
Angels é realçada a intimidade da lingerie. Já
na no 5 Suite é evocado o aclamado perfume,
enquanto na luxury bags Suite as malas têm
o principal encanto.
também há as suites GG Suite, Monogram e Roberto, inspiradas nas criações de
Gucci, louis vuitton e Roberto Cavalli, a que
se junta uma sala de estar comum, com peças de design icónico e um artigo de decoração especial. As portas originais do prédio.

