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Arte e lazer

repousam
em Boticas

Quem visita Boticas
não pode perder
a oportunidade de
fruir do ambiente
relaxante do Boticas
Hotel ART & SPA.
“Um refúgio de
contemporaneidade
e arte”, que não
esquece a riqueza dos
produtos autóctones.

Apresentamos-lhe um espaço que está intimamente ligado ao Centro de Artes Nadir Afonso – parceria
entre a Câmara Municipal de Boticas e a Fundação Nadir Afonso –, que se encontra “paredes meias” com
esta sofisticada unidade hoteleira. Depois da conversa com Artur Afonso, da administração da Período Azul,
empresa detentora do Boticas Hotel ART & SPA, e com Manuela Pais, diretora, desvendamos as potencialidades deste empreendimento situado no coração do Alto Tâmega.
O visitante pode surpreender-se com este espaço que assume a sua “ligação às artes”, cumprindo a missão de gerar maior atratividade turística a Boticas e à região. Para este público, que visita o Boticas Hotel ART
& SPA com o intuito de realizar uma viagem cultural em torno da vida e obra de Nadir Afonso, o hotel dispõe de
um programa específico; um, entre muitos outros, que reforçam as potencialidades que passaremos a abordar.
Para além de pernoitar num dos 44 quartos e saborear o melhor da gastronomia da região no Restaurante
Abstrato, o visitante é convidado a usufruir do moderno SPA e Health Club equipado com sauna, banho turco, duche
Vichy, duche Escocês e piscina aquecida. Quando a temperatura convida, no terraço do edifício, pode aproveitar a
piscina exterior enquanto desfruta da mais deslumbrante vista sobre Boticas. Aí decorrem, entre outros eventos, “sunsets”
durante a época de verão que atraem novos públicos e empregam nova vida à vila de Boticas.
Para além das sinergias subjacentes à proximidade com os concelhos de Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena e
Vila Pouca de Aguiar, Boticas “tem feito investimentos importantes” que oferecem vários atrativos e tornam aprazível uma estadia mais longa. O Boticas
Descobrir Nadir Afonso
Parque - Natureza e Biodiversidade ou, por exemplo, o Parque Arqueológico
do Vale do Terva, a par dos trilhos e do património arqueológico, recentemente
Natural de Chaves, Nadir Afonso foi um homem do mundo que
recuperados, são um chamariz para todos aqueles que procuram um maior
manteve sempre as suas raízes em Trás-os-Montes. Nascido em 1920,
contacto com a natureza num território com muito por explorar.
percorreu grande parte do século XX e abriu as portas ao século seguinte,
Falar do Boticas Hotel ART & SPA é referenciar uma entidade que privilegia
mantendo sempre uma grande relação com os movimentos culturais que
a aquisição de serviços e produtos da terra, numa relação de “proximidade
se desencadearam em Portugal e na Europa. Tendo vivido em metrópoles
e dinamização do comércio local”. A par de tudo o que dissemos, a atenção
como Paris e Rio de Janeiro, contactou com alguns dos maiores nomes
ao detalhe, a disponibilidade e o profissionalismo de toda a equipa tornam a
da arte e da arquitetura contemporânea, como Vasarely, Le Corbusier ou
passagem pelo Boticas Hotel ART & SPA um momento inesquecível seja no
Oscar Niemeyer, relacionando-se assim com várias correntes artísticas.
segmento lazer ou corporativo.

