Portugal Inovador

A simbiose
perfeita com
a natureza
O Villa Nova Nautic & Nature Hostel, situado na
Serra de Tomar, é um espaço que se confunde
com o meio envolvente. Aberto desde junho,
caracteriza-se por estabelecer a harmonia perfeita
entre o turismo e o espelho de água desta região,
único em Portugal.
colaboradores a tempo inteiro,
um voltado para as atividades
náuticas e dois vocacionados
para a parte hoteleira.
Pese embora a procura seja
mais intensa no verão, “queremos diversificar a oferta para
captar pessoas no inverno, com
base nas atividades de natureza
e relaxe, para complementar a
oferta”, salienta o empresário.
Estando em atividade há muito
pouco tempo e sem grande divulgação, a afluência do Hostel
no verão foi imensa, superando
as melhores previsões, sendo
que 95% da sua ocupação foi
composta por hóspedes nacionais.
Para dinamizar o espaço,
são realizados eventos, assinalando as datas mais marcantes
do calendário e acompanhando
as iniciativas da Comunidade
Intermunicipal, a fim de promover este destino. A Festa dos
Tabuleiros, como bandeira da
região de Tomar, é de grande
importância para esta unidade
hoteleira pelo que já possui reservas para esse período.
A aposta no meio rural é algo
que Jorge Rodrigues considera
importante e para a qual canaliza esforços, “em particular
pela crescente procura pelos

destinos do interior de Portugal”.
Assim, os planos para o futuro
próximo passam pela melhoria
do terreno envolvente e pela a
implementação de sistemas de
energias renováveis, de forma a
tornar a unidade mais eficiente.
No horizonte, está também a
ampliação dos serviços na vertente náutica, com introdução
de equipamentos inovadores
(como bicicletas aquáticas elétricas), bem como, a longo prazo, a instalação de um ginásio
e um mini-SPA.

Fevereiro 61

Jorge Rodrigues, um dos
proprietários, revela que “depois
de serem realizadas todas as
alterações estruturais, foi conseguida uma casa com 900 m²,
focada na captação de pessoas
para a prática de atividades
náuticas e de natureza. O espaço consegue integrar de forma
harmoniosa o cliente jovem que
procura as atividades náuticas e
de aventura, com o cliente que
sendo de mesmo modo ativo e
com gosto pela natureza quer
também a calma e o lazer em
família, assim este Hostel de
Charme consegue proporcionar
experiencias únicas no Castelo
de Bode”.
O Hostel dispõe de 11 quartos duplos e dois espaços de
camaratas, com uma capacidade total para 50 pessoas. Conta
ainda com zonas comuns, de
pequenos-almoços, varanda,
um bar no piso inferior, piscina
e centro náutico. Este disponibiliza as atividades de canoagem, SUP e, ao fazer parte da
Associação dos Empresários de
Turismo de Castelo de Bode, o
Villa Nova consegue oferecer,
com parceiros associados, as
demais atividades que se podem realizar em meio aquático.
Para o efeito, contam com três

