MADE
R E V I STAMA D E .COM. B R

GABRIEL
LEONE

Um dos mais
talentosos atores
de sua geração,
ele é destaque na TV,
no cinema e no teatro
Enzo Celulari E SEU ESTILO ECLÉTICO, O REPERTÓRIO ESTÉTICO E POÉTICO DO DESIGNER
Airon Martin AS DICAS DE VIAGENS DE Daniel Pegoraro, DA Breton
E AINDA: Bernardo Mosqueira, Carlo Guaragna, Roger Frampton E Lucas Neves
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SINTA-SE
EM CASA!
CRAVADO NA TIMES SQUARE, O AKA É PERFEITO PARA QUEM
DESEJA “MORAR” EM NOVA YORK AO JUNTAR O CLIMA DE
RESIDÊNCIA NORTE-AMERICANA COM O MELHOR DA HOTELARIA
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POR VINICIUS ALVIM

É bastante comum que a escolha de viajar para as
maiores metrópoles venha, claro, atrelada à imposição de que a estada ocorra em hotéis tomados de
conforto e em lugares exíguos. Ou, numa segunda
hipótese, que a opção para vencer a barreira da ausência de um bom espaço seja alugar uma casa – e
aqui, o que se perde é toda a facilidade que um hotel
pode oferecer. Correto? Nem tanto. Pois, atualmente, delicadas cadeias hoteleiras já disponibilizam
aos hóspedes mais exigentes quartos que parecem
casa e nos quais a premissa é simples: o seu desejo
é o que prevalece, inclusive os mais genuínos e simples, como a possiblidade de fazer seu café da manhã,
oferecer um jantar e até cuidar de suas próprias roupas. É este o caso do AKA Times Square, fincado
– como o nome aponta – onde tudo ocorre em Nova
York e para você fazer, literalmente, acontecer. Podendo ser, inclusive, o direito de curtir a preguiça
ao abrir mão das tarefas domésticas, solicitando ao
concierge serviços dignos de um hotel cinco estrelas.
O primeiro trunfo do AKA – que é membro da
Preferred Residences, uma coleção que traduz o
luxo de unir a casualidade de uma residência a hotéis não somente em outros endereços de Nova York
e dos Estados Unidos, bem como em Londres – é o
espaço. Em apartamentos que podem contar com
dois quartos e possuem um ou dois banheiros, com
amenities da casa italiana Bvlgari, há metros para
se respirar quando o barulho da cidade lhe cansar,
em unidades que começam em 80 metros. Portanto,
esqueça aquele tradicional quarto duplo ou triplo
em que privacidade não é palavra de ordem. Caso
queira ainda mais conforto, com direito a landscape,
opte por uma das 12 unidades penthouse criadas pelo

designer sensação Nicholas Cardone: elas têm vista
deslumbrante da ilha e reforçam a imponência da cidade nesse prédio centenário, datado do ano de 1900.
Quer sair do conforto de seu quarto? Há outro
trunfo pra lá de atraente na construção: um lounge desenhado pelo arquiteto italiano Piero Lissoni,
feito para conviver com os amigos ou simplesmente degustar uma boa taça de vinho. É tipo sentir-se
como os locais e talvez com o plus de não se limitar
ao sufocamento que, vez ou outra, é provocado pelas
janelas e pelos indefectíveis – e também irresistíveis –
tijolinhos vermelhos que tanto marcam a arquitetura da cidade.

PRAZER LOCAL—Acima,
o irresistível lounge de
convivência do AKA,
cravado no rooftop.
Na página anterior,
a fachada do hotel
construído em 1900
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Os quartos, a propósito, têm camas que abraçam
e o enxoval pode ser customizado ao toque no ótimo
cardápio de travesseiros e lençóis disponível – ideal
para um irresistível descanso após um intensivo na
academia do AKA.
Acabou? Evidentemente, não. Os serviços podem
ser combinados diretamente na recepção, se você
preferir mais que a arrumação única semanal oferecida na reserva. Esta é, sem dúvidas, uma dica preciosa, visto que é difícil resistir à tentação de não cozinhar na equipada cozinha com eletrodomésticos
Bosch, depois de uma volta pelas abundantes luzes
da Times Square, de um bom show no lendário Radio City Music Hall ou do café tomado com sossego
no charmoso Bryant Park. Todas essas opções podem ser feitas andando minutos a partir do AKA. A
regra aqui, afinal, é simples e singular: entre desejar o
burburinho ou a calmaria, basta respeitar seu humor
e escolher sua aventura no segundo que a ideia aparecer. É ou não o verdadeiro american way of life?

SERVIÇO
preferredhotels.com

HAJA ESPAÇO!—No
alto, cômodo com cama
king size; acima, a sala
de estar integrada à sala
de jantar da versão de
dois quartos do hotel
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