A praia de Garça Torta lhe convida

Para a sua melhor experiência pé na areia!

Eco Art Sport Friendly | Handicap Tourism | Original Food | High End Confort | On The Beach

A palavra Lis é um galicismo que
signiﬁca as ﬂores Lírio ou Iris.
Flor de Lis (ﬂeur-de-lis) é uma ﬁgura
heráldica muito associada à nobreza.
A Flor de Lis também é o principal
símbolo do escotismo mundial ,
Representava para os antigos gregos a via láctea.

Essa palavra tão bela é o nome da caçula
do casal de Hoteliers!

O Flor de Lis Exclusive Hotel nasceu da visão do par Jubson e Carmen em criar um refúgio que pudessem dividir com os amigos. Foi concebida pelo
traço de Mariano Teixeira, Nara Teixera e Bianca Uchôa para se viver momentos exclusivos com total conforto, discrição e elegância numa vila
beira mar, pé na areia.
Utiliza em sua estrutura materiais sustentáveis, nobres e ecologicamente corretos, energia solar com 80 painéis,
Uso de plantas nativas da mata atlântica no paisagismo, sendo a pioneira em sua categoria a ser totalmente acessível a portadores de
necessidades especiais, com rampas e elevador. Tudo isso com padrão internacional de qualidade e um Staﬀ em busca do
serviço com perfeição e excelência para apenas 14 acomodações.
Possui todas as comodidades da vida moderna, entretanto mesclando com acabamentos rústicos e orgânicos, a Flor de Lis é incentivadora da
arte produzida em Alagoas. As obras de Delson Uchoa e Luísa Patury são as anﬁtriãs da casa.
O Lis Bistrô é assinado pelo Chef Jonatas Moreira (Akuaba e espaço Vera Moreira), referência na alta gastronomia brasileira, estudou no
Institut Paul Bocuse, de Lyon, trabalhou na cozinha de endereços festejados, como o Bras, em Laguiole, e o Ledoyen, de Paris, ambos
classiﬁcados com três estrelas pelo Guia Michelin. é imperdível aos paladares mais exigentes.

Lis Bistrô é imperdível aos paladares mais exigentes.

Oiticica lounge
Espaço aconchegante com sofás, bancos e poltronas para relaxar e desconectar, possui obras de arte e artesanato de alta qualidade, como por exemplo as peças do mestre
artesão Jasson, da ilha do ferro no Rio São Francisco e as obras de Delson Uchôa, consagrado artista de arte contemporânea, na TV do lounge estará passando imagens
da fauna e da ﬂora de Alagoas.

Redário & Jardins
A sombra de uma amendoeira centenária, abrigam-se redes estrategicamente posicionadas para o sagrado ofício do descanso, cercadas por jardins horizontais e
verticais que estarão sempre em aprimoramento paisagístico, priorizando utilizar plantas nativas e da mata atlântica,
é o local ideal para começar ou terminar o dia.

Pérgola, Solário & Bar da praia
Elegante e rústico o bar da praia serve aos nossos exclusivos hóspedes enquanto estes aproveitam as áreas da pérgola da piscina, do solário, da hidro e as areias da praia,
com um staﬀ sempre disposto e solícito para atender nossos clientes com toda a atenção e discrição possível, o hotel possui seu próprio equipamento de praia a disposição
dos hóspedes, as iguarias do Lis Bistrô podem ser servidas ao som das ondas e abaixo da sombra dos coqueiros.

14 Acomodações
Premium

Todas possuem: Roupões e enxoval Trussardi, Ar-condicionado, TV de tela plana 42”, Frigobar, Chuveiro quente a energia solar, Cofre, Telefone, Carregador USB, Secador de cabelo, Bancada,
Amenidades de banho Loccitane au Bresil, WC, Canais via satélite, Serviço de despertar, Mobiliário de alto padrão, Araras e descanso para mala, Touca de banho, Tomadas,
Travesseiro comum e Hipoalérgico Trussardi.

Flor de Lis Gran Suite | 33,50 M² | 04 acomodações
A Gran suíte possui cama King size, Vista do mar, Vista do jardim, Vista da piscina, Poltrona, Rede, Ampla varanda.

Bromélia & Mandacaru Suites | 21M² | 06 acomodações
Estas vistosas e amplas suites ﬁcam no andar superior, possuem cama King size, poltrona, vista lateral, Bromélias com varandas e Mandacarus com vista do cactário.

Orquidea Suite | 16,50 M² | 02 acomodações
As duas charmosas Orquídea Suítes possuem cama Queen size, Vista do mar, Vista do jardim, Vista da piscina.

Manacás Suite | 20 e 26 M² | 02 acomodações
Dispomos de apenas duas acomodações desta categoria, uma com varanda e vista do mar a outra com bela vista de jardim, as manacás possuem cama Queen size.

Wiﬁ, Estacionamento, Segurança e Comodidades 24h
A Flor de Lis pousada possui WIFI gratuito para os hóspedes em todo complexo, além de moderno
sistema de vigilância por câmeras de acesso remoto, que monitoram pontos estratégicos do Hotel,
porém preservando a privacidade dos hóspedes, temos hidrante e brigada de incêndio treinada,
segurança com patrulha noturna e equipe 24h, além de nosso exclusivo e seguro estacionamento,
onde está o potente gerador de energia que com folga mantém todos os equipamentos
eletrônicos do complexo a pleno vapor.

Experiências & serviços
A Flor de Lis trabalha com um seleto grupo de parceiros de entretenimento e atividades
terceirizadas, só indicamos a contratar os que constarem em nossos catálogos devidamente
autorizados, que são oferecidos por nossos colaboradores oﬁcialmente identiﬁcados dentro do
complexo da pousada.

Turismo de acessibilidade
Somos pioneiros no turismo de acessibilidade com duas suítes preparadas para os receber,
promovendo o bem-estar e o devido descanso a qualquer hóspede ou cliente que necessite de
atenção especial, nossos colaboradores auxiliarão em atividades rotineiras como o uso do
elevador e rampas, casos mais especíﬁcos é necessário acompanhamento de responsável.

Responsabilidade Sócio Ambiental
A Flor de Lis se compromete a sempre buscar novas formas de contribuir para a preservação do
meio ambiente, da natureza, da comunidade e das pessoas em seu entorno, criando ou apoiando
ações de impacto na sociedade.

Facilities and Services
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Café da manhã a la carte
Eco friendly
TV no lounge com imagens da ﬂora e da fauna
Amenities Loccitanne nas acomodações
Tânia Bulhões nas áreas comuns
Enxoval completo em ﬁos egípcios Trussardi
Materiais de primeira linha na construção
Gerador full para toda o complexo
Piscina com área de hidro
Redário sob a amendoeira
Jardim com paisagismo e plantas nativas
Beira mar, pé na Areia
Mobiliário de alto padrão
Estacionamento privativo
Boas opções gastronômicas próximas
Acomodações espaçosas e originais
Wiﬁ free em toda a pousada
TV 42' nas acomodações com Skyy
Cofre eletrônico em cada acomodação
Recepção 24h para apoiar os hóspedes
Piscina com vista do mar ao ar livre
Ducha quente a energia solar
Lis Bistrô assinado por Jonatas Moreira
Próximo do centro, praias, shoppings e aeroporto
Passeios e serviços originais e exclusivos
Envoxal em ﬁo egípcio Trussardi
Carregador portátil USB em cada quarto
Serviço de Transfer privativo
Ligações locais gratuitas

Mata atlântica

O pequeno bairro de Garça Torta, localiza-se a 12km do centro de
Maceió e a 29 km do aeroporto Zumbi dos Palmares, com suas
águas mornas verde esmeralda é a praia perfeita para caminhadas,
banhos, mergulhos, prática de esportes, stand up, pesca ou para
simplesmente contemplar a vida em harmonia com a natureza.
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Tornou-se na década de 80, o paraíso dos artistas, intelectuais e da
geração saúde, recanto inspiracional, lá buscavam sentir as areias ﬁnas,
o vento suave, as ondas, os corais e a mata atlântica... Assim como a
alegria dos nativos, com seus tradicionais currais de pesca e sabores.
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Cada vez mais valorizada a região tem excelentes opções
gastronômicas, bares e atrações turísticas ao redor,
sua praia é deserta durante a semana e aos ﬁnais de
semana continua atraindo aqueles que
buscam o que a "Garça" tem de melhor,
Sua energia revitalizadora.

Área Total da pousada 1.200 m²
Área construída 951 m²
TE

Estacionamento para 10 carros
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SHOPPING
PONTA VERDE
AEROPORTO
LITORAL SUL

OceanoAtlântico

Garça Torta
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MARAGOGI
ROTA ECOLÓGICA
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Sensação térmica média 30°

Flor de Lis
Exclusive Hotel

Umidade relativa do ar 78,5%
2.627h Horas de Sol por ano
Temperatura da água entre 26° e 28°
Latitude -9.5851128
Longitude -35.6638357
Elevação do nível do mar 20m

Viva experiências inesqueciveis, descubra a Flor de Lis!

NÃO IMPRIMA
USE UMA TELA

Rua São Pedro, 520, Praia de Garça torta,
Maceió, Alagoas, Brasil
www.ﬂordelisexclusivehotel.com.br
reservas@ﬂordelisexclusivehotel.com.br
+ 55 82 98189 2320 / 3355 1721

