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Em clima carnavalesco, Wish Casa seleciona
novidades e dicas de onde comer, beber e
relaxar diante das águas da Bahia
Por Deborah Klabin

Meu Loro!

A Barraca do Loro, destino dos mais agitados há 17 anos, que sobrevive
à rigorosa determinação municipal que proíbe o comércio à beira-mar,
prepara uma novidade para seus frequentadores em um dos verões mais
disputados do País. Até março, o quiosque receberá atrações musicais
todos os sábado à tarde. Alguns nomes confirmados, como Armandinho e
Alexander von Peterson, já dão uma dica do que virá pela frente.
R. Des. Manoel de Andrade Teixeira, 266, Praia do Flamengo / T 71 3015 0140

Pé na areia

Localizadas a 20km do aeroporto de Salvador, as areias de
Arembepe já foram palco do movimento hippie nos anos
1970 e agora abrigam a nova empreitada de Claudia Giudice
e Nil Pereira, assinada pelos arquitetos Luis Claudio Souza e
Gabriel Magalhães. A recém-inaugurada pousada A Capela
oferece apenas oito apartamentos, todos de frente para o
mar, com direito a todos os confortos, que incluem desde
bicicletas para passeios a redes nas varandas privativas.
Est. do Coco, km 30 / T 71 3624 2708
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Roupa nova

Um dos hot spots de Salvador, o restaurante japonês Soho
acaba de ganhar uma nova configuração de seu interior. O
projeto, inicialmente assinado por David Bastos, já recebeu também o olhar superapurado de Sig Bergamin e,
cinco anos depois, acaba de ser entregue a Marlon Gama.
Em sua releitura o arquiteto abusou do uso de madeira e
privilegiou a área da varanda, que deixa os clientes debruçados sobre as águas da Baía de Todos os Santos.
Av. Contorno, Bahia Marina
T 71 8833 4554

Ju nto e m i stu ra do
Idealizado pelo ator Luiz Fernando Guimarães em
parceria com Adriano Medeiros, o F Design abre as
portas aos turista s e mochileiros que passarem
por Salvador a partir deste mês. Com oito quartos
coletivos, que abrigam entre quatro e oito hóspedes,
e quatro suítes com cama de casal, o Hostel, que fica
no bairro mais boêmio e democrático da cidade, ainda
oferecerá festas na área comum do espaço.
Trav. Prudente de Moraes, 65, Rio Vermelho
T 71 3035 9711
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