TURISMO RURAL

REFÚGIO
Dois britânicos criaram
um lugar especial,
no «outro» Algarve,
elogiado pelas revistas
Condé Nast e Vogue.
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} Fazenda Nova
Estiramantens não é um nome fácil de decorar.
Ou melhor, não era até se descobrir a Fazenda Nova. Os portões abrem-se vagarosamente depois de a campainha ter sido acionada.
Os britânicos Hallie e Tim são as almas deste
recanto mágico no interior algarvio. E são eles
que fazem questão de receber todas as pessoas que aqui chegam. Foi deles a ideia de criar
um refúgio onde pudessem preservar a diversidade ecológica, cultural e arquitetónica do
Sul de Portugal. É deles o mérito de este ser
um dos locais mais especiais do mundo, atestado por exemplo pelas revistas americanas
Condé Nast ou Vogue.
No total, são dez suites, todas diferentes,
onde não falta a memória dos móveis antigos
recuperados e a funcionalidade dos adereços
modernos. Esta pode ser a base ideal para
partir à descoberta do tal outro Algarve, longe
do turismo de massas, das filas para jantar
ou chegar à praia. Cada quarto tem um jardim
privado onde uma fogueira pela noite dentro

}

pode dar início a longas conversas sob um céu
que confere à Fazenda Nova a maior das
classificações em termos de estrelas – milhares e milhares.
Na quinta de dez hectares, Tim produz
azeite e mantém impecável um campo de
petanca. À beira da piscina, os hóspedes – na
imensa maioria estrangeiros – aproveitam o
sol quente do Algarve. Ou então rumam à
esplanada ou ao bar onde há sempre algum
motivo de interesse bem gelado.
Tim e Hallie, vindos de Londres, apostaram
tudo numa equipa cem por cento portuguesa.
A quinta recebe clientes nove meses por ano
(encerra de novembro a janeiro), mas os melhores funcionários são pagos todos os meses.
«Gostamos de ter gente feliz aqui, seja a trabalhar ou a descansar.» E a visitar também,
acrescentamos nós, com a certeza de que,
mais dia menos dia, lá iremos passar para mais
uns quantos dedos de conversa. É um lugar
mágico, com certeza.

Estiramantens
Santo Estêvão
(Tavira)
Tel.: 281961913
Quarto duplo a partir de 155
euros por noite (inclui
pequeno-almoço)
fazendanova.eu
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