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TOREL PALACE LISBON, UM HOME OFFICE PARA DIAS DE LUXO E
CONFORTO
VANDA JORGE
Se é verdade que os ambientes nos influenciam, então devemos obviamente desejar passar os nossos dias em lugares agradáveis e na melhor
companhia. Eu, por exemplo, gosto de escrever em ambientes inspiradores. E entre as minhas escolhas -e uma tendência que cresce neste
mundo ainda em pandemia, estão os hotéis, como por exemplo os Torel Boutiques, onde escrevi alguns dos textos desta PONG PING.
O que antes costumava ser uma atitude de luxo, este ano tornou-se realidade devido à pandemia. A Covid-19 obrigou-nos não só a ficar em
casa, mas também a trabalhar a partir de casa. Mas quem disse que a nossa casa não pode ficar fora das suas quatro paredes? Por isso, fui
procurar um sítio especial para me inspirar nestes tempos atípicos -e descobri uma verdadeira pérola no meio de Lisboa. Numa das sete colinas
da capital encontra-se o Torel Palace Lisbon, com os seus três palácios e vastos terraços e jardins, e uma vista deslumbrante sobre a cidade
com olhos postos no Tejo. Um lugar onde se encontra a paz eo sossego necessários para trabalhar concentrado, mas que ao mesmo tempo nos
faz sentir como se estivéssemos numas miniférias, saboreando um cocktail depois do trabalho com o pôr do sol no horizonte. Ou, para os mais
ousados, com os pés dentro da piscina.
O Torel Palace Lisbon é um dos quatro hotéis da coleção Torel Boutiques, com hotéis em Lisboa e no Porto. Conhecido por criar espaços únicos
e com alma, este ano o grupo recebeu não só viajantes à procura de um lar temporário, mas também pessoas à procura de um escritório
provisório. Enquanto a coleção se mantém fiel à sua identidade, proporcionando alojamentos exclusivos, os quatro hotéis são o ambiente
perfeito para passar uma tarde, um dia ou uma semana a trabalhar. Basta agarrar num laptop e embarcar numa jornada confortável num hotel
com a sensação de estar em casa. Além disso, o charme e ambiente dos hotéis do grupo Torel são ideais seja para uma estadia intimista,
almoços de trabalho, reuniões, ou para um eventual aluguer em regime de exclusividade.
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