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Dicas de viagem: Cunha! Que tal fazer ecoturismo por SP? https://t.co/69QJQUDIB3...
Universal abre novo parque aquático em Orlando https://t.co/rhMGqZPLDH https://...
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EREMITO HOTELITO DEL ALMA: CONHECIDO COMO
HOTEL "DETOX", EREMITO, LOCALIZADO NA REGIÃO
DE...
Estados Unidos
Eremito Hotelito del Alma: Conhecido como um hotel "detox", Eremito, localizado na região de Umbria, foi

Europa
construído em formato de monastério, literalmente. Lá, as refeições são servidas com hora
marcada,

telefones, TVs e WiFi são proibidos e a iluminação é só com luz de velas. A ideia é que os visitantes possam
descansar, relaxar e renovar suas energias, sem nada que possa incomodálos. Você poderá praticar ioga,
receber massagens do spa, passar o dia na piscina e ter uma tarde inteira para ler o livro que tanto deseja,
tudo isso envolto de uma natureza preservada, clima ameno e barulho inexistente
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Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.
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ou 7 dias em Roma,
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Que tal dar uma
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