
São Paulo, 21 de maio de 2021 - Página 7- Imóveis

Tivoli Ecoresort Praia 
do Forte é o destino ideal 

para os que buscam 
tranquilidade e sofisticação

O Tivoli Ecoresort Praia do 
Forte é o destino ideal para to-
dos os estilos de hóspedes, onde 
famílias com crianças, grupos de 
amigos e casais apaixonados con-
seguem aproveitar o que o hotel 
oferece para cada um. Durante a 
baixa temporada, entre os meses 
maio e junho, ele se torna um re-
fúgio para os que buscam reno-
var as energias e sair da rotina 
em uma viagem tranquila.

Com clima ameno e sem-
pre agradável, a Praia do Forte 
atrai hóspedes que têm a opção 
de viajar fora dos tumultuados 
meses de férias. Assim, eles con-
seguem aproveitar praias mais 
calmas, área de lazer menos dis-
putada e aeroportos mais tran-
quilos, fazendo com que a via-
gem seja mais segura e menos 
agitada.

Cercado pela natureza, o 
Tivoli Ecoresort Praia do Forte 
dispõe de uma infraestrutura 
completa de lazer com quadras, 
restaurantes, bares, fitness cen-
ter, entre outros. O complexo 
de piscinas, localizado no cora-
ção do hotel tem espreguiçadei-
ras duplas dentro d’água, todas 
voltadas para o mar e perfeitas 
para um repouso.

O resort se destaca por sua 
atenção aos detalhes, serviço 
inigualável e gastronomia ex-
cepcional, apostando na culi-
nária local como mais um dos 
atrativos para encantar os seus 
hóspedes. Componentes incon-
fundíveis como: o azeite de den-
dê, leite de coco e diversos fru-
tos do mar são elementos chaves 
para os chefs na criação de no-
vos itens nos cardápios, que 
buscam mesclar com os sabores 
internacionais e satisfazer os 
paladares mais exigentes.

Para deixar a viagem ainda 
mais completa, o Anantara Spa 

Praia do Forte traz a propos-
ta de restaurar o equilíbrio cor-
poral e mental. Localizado em 
um oásis de tranquilidade den-
tro do Tivoli Ecoresort, a essên-
cia do spa oriental se mistura 
aqui com um toque baiano, tra-
zendo massagens e tratamen-
tos com produtos naturais e in-
gredientes locais, como o dendê. 
Ele ainda possui um amplo es-
paço molhado com duas jacuz-
zis, saunas, circuito bitérmico, 
ofurô e piscina.

Para os hóspedes vivencia-
rem momentos com toda segu-
rança e tranquilidade, o hotel re-
definiu a experiência do cliente 
com base no programa Feel Safe 
at Tivoli, que responde às neces-
sidades na nova realidade social. 
Com a adaptação dos serviços 
desde a chegada, passando pe-
los quartos, restaurantes e ati-
vidades de lazer; com o reforço 
dos processos de limpeza e higie-
nização, de comunicação e servi-
ços digitais, além de controle da 
purificação do ar e da água.

Oferta Benefícios Múltiplos

Para os meses de maio e ju-
nho, o Tivoli Ecoresort Praia 
do Forte apresenta a Oferta 

Múltiplos Benefícios. Os hóspe-
des, ao reservar 3 ou mais noi-
tes, ganham benefícios durante 
toda a sua estada. Quanto mais 
dias, mais vantagens exclusivas 
terá ao seu dispor, como: mas-
sagens relaxantes no Anantara 
Spa, pic-nic no jardim, jantar 
romântico Candle Light Dinner, 
esportes naúticos, traslado pri-
vativo, upgrade de categoria e 
até créditos para serem utili-
zados em qualquer restaurante 
dentro do hotel.

Oferta: Benefícios múltiplos 
de acordo com número de diá-
rias e categoria de quarto (mais 
informações abaixo).

Período de hospedagem: 25 
Abril 2021 a 1 Junho 2021 | 6 
Junho 2021 a 29 Junho 2021. 
Canal venda: www.tivolihotels.
com

Serviço:
Tivoli Ecoresort Praia do Forte
Avenida do Farol s/n Praia do 
Forte | Bahia - Brasil
Tel: 55 (71) 3676.4000
E-mail: reservas.tepf@tivolihotels. 
com
www.tivolihotels.com
Instagram @Tivoliecoresort
Facebook @TivoliEcoresort 
PraiadoForte
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Entre os meses de maio e junho, resort apresenta oferta com 
benefícios múltiplos para hospedagens de 3, 5 e 7 noites

Oficina on-line de Meditação Ativa nas 
redes sociais das Bibliotecas da Zona Norte

As Meditações Ativas são 
rea lizadas através de música e 
movimento corporal, elas pro-
duzem um relaxamento mus-
cular e mental e podem ser 
praticadas por idosos e crian-
ças. Segundas-feiras: 9 horas 
adultos/10h30 crianças nas re-
des sociais da Biblioteca Afonso 
Schmidt ou linktree: https://
linktr.ee/bmafonsoschmidt - 
Quintas-feiras: 14 horas adul-
tos /15h30 crianças nas re-
des sociais da Biblioteca Pedro 
Nava ou linktree: http://linktr.
ee/bibliotecapedronava
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Meditações Ativas nas redes sociais das 
Bibliotecas Afonso Schmidt e Pedro Nava

Temporada Alfa Criança apresenta a estreia 
de Zazou, um amor de bruxa até 30 de maio

A bruxinha Carmesinda 
Are tuza, ou Zazou, fazia suas 
“maldadezinhas” exalando os 
fedores de suas poções por toda 
a cidade. Vivia feliz com seu fiel 
escudeiro, o urubu Boris, até 
que um dia o inesperado acon-
teceu quando ela se apaixonou 
por Mirabô, o vendedor de per-
fumes. Num passe de mágica, 
Zazou se tornou conselheira 
amorosa da cidade e suas poções 
foram transformadas em doces 
perfumes. Novamente tudo mu-
dou e o amor azedou como leite 
que fica fora da geladeira. Zazou 
precisou tomar uma decisão di-
fícil, com consequências inespe-
radas para ela, Mirabô e o rabu-
gento urubu Boris.

Esta é a doce e engra-
çada história de Zazou, um 
Amor de Bruxa, que estreou 
na Temporada Alfa Criança no 
dia 24 de abril, e fica em tem-
porada aos sábados e domingos 
às 16 horas, até dia 30 de maio. 
O espetáculo tem texto, direção 
de arte e figurinos de Nadine 
Trzmielina, direção de Aílton 
Guedes, cenário de Heron 
Medeiros, iluminação de César 
Pivetti e músicas e direção mu-
sical de Raphael Gama e prepa-
ração corporal e coreografias de 
Fabíola Alves.

Teatro Alfa - Rua Bento 
Branco de Andrade Filho, 722, 

tel. (11) 5693-4000. Site: www.
teatroalfa.com.br Ingresso rápi-
do ou pelos telefones: 11 5693-
4000 | 0300 789-3377. Aces-
sibilidade - motora e visual. 
Es ta cionamento: Sala A - Vallet 
R$ 45,00 e Self Park R$ 31,00. 
Sala B - Vallet R$ 30,00 e Self 
Park R$ 20,00.

Ponto de venda sem taxa de 
conveniência - Bilheteria Teatro 
Alfa - Por recomendação dos ór-
gãos de vigilância sanitária não 
haverá atendimento presencial. 
Por telefone - (11) 5693-4000 de 
segunda a sexta-feira das 11 às 
16 horas pagamento com cartão 
de crédito.
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Zazou, um Amor de Bruxa - Espetáculo da Temporada Alfa Criança

Biblioteca de São Paulo realiza atividade on-line 
e gratuita para futuros empreendedores

A Biblioteca de São Paulo 
(BSP) realizará, em 28 de maio, 
das 10 às 13 horas, a ati vi da-
de on-line intitulada Empre en-
dedorismo: Caixa Pre sente Lu-
crativa, com a chef confeiteira 
Laís Berlatto. Durante o even-
to, os participantes aprenderão a 
preparar brigadeiros de alta du-
rabilidade, pães de mel, alfajores 
e barras recheadas, que podem 
compor caixas presenteáveis 
para vender o ano todo. A ativi-
dade inclui, além das técnicas de 
confeitaria, dicas de Marketing e 
precificação, explanações sobre 
como acondicionar os produtos 
de forma atraente, e temas como 
normas de higiene e boas práti-
cas para a manipulação e conser-
vação dos alimentos.

Laís Berlatto é especia lista 
em Gastronomia e Cozi nha 
Autoral, atualmente pós-gradu-
anda do programa de Nutrição, 
Alimentação Saudável e Em-
pre endedorismo da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul. Trabalha há oito 
anos na área, ministra cursos e 
mantém produções para even-
tos em seu ateliê.

Com a necessidade de esti-
mular o distanciamento social 
e outras medidas de proteção 

contra o contágio pelo novo 
Coronavírus, a Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
criou o #Culturaemcasa, que 
amplia a oferta de conteú-
dos virtuais dos equipamentos. 
Importante lembrar que a BSP 
está retomando as atividades 
presenciais de terça a domingo, 
das 10 às 16 horas, atendendo 

às medidas da fase de transi-
ção do Plano São Paulo. Para 
saber mais sobre a programa-
ção da biblioteca, acesse o site 
www.bsp.org.br e as redes so-
ciais (BSPbiblioteca).

Atividade on-line e gratui-
ta. Indicado para maiores de 
14 anos. Inscrições abertas em 
www.bsp.org.br/inscricao

Foto: Lais Berlatto

Chef confeiteira Laís Berlatto ensina a preparar brigadeiros de alta 
durabilidade, pães de mel, alfajores e barras recheadas


