
Tivoli investe 144 milhões de euros
em seus hotéis no Brasil e Portugal
Diversos projetos
estão em análise
para desenvolvimento
no Nordeste.

omemorar 75 anos reju-
venescendo e amplian-
do seus negócios no seg-

mento imobiliário, principal-
mente na hotelaria, é o foco do
grupo português Espírito San-
to, ao expandir suas ativida-
des na América do Sul e na
Europa.

Este ano conclui as reformas
dos tradicionais hotéis Tivoli
Lisboa (aberto em 1933) e Tivo-
li Jardins, inaugura o Tivoli
Victoria e finaliza toda a repa-

ginação do Tivoli Ecoreort &
Spa Praia do Forte, onde aplica
R$ 20 milhões.

A nova marca, com a letra V
prolongada, representa o inte-
resse de crescimento do Grupo
que lança no mercado interna-
cional, em junho, um empreen-
dimento de luxo na Praia do
Forte: condomínio com 48 ca-
sas e serviços exclusivos, im-
plantado em um terreno de 44
hectares, assinado pelo arqui-
teto Paulo Jacobsen e com pai-
sagismo de Fernando Chacel.

A iniciativa deste empreen-
dimento servirá como base pa-
ra a expansão da cadeia Tivoli
no Brasil, que já estuda proje-
tos no Ceará, Rio Grande do
Norte, Pernambuco, Alagoas e

outros na Bahia, infor-
ma Miguel Rugeroni,
CEO da Espírito Santo
Turismo. O segmento
hoteleiro estima che-
gar em 2011 com um
crescimento de 85%
em suas receitas.

Com os recursos
aplicados na unidade
de Praia do Forte o Ti-
voli, além de mudar
significativamente sua
roupagem seguindo
projeto da arquiteta Pa-
trícia Anastassiadis
que criou um novo conceito em
apartamentos, modernizou as
áreas sociais. Apresenta tam-
bém programas personalizados,
com a introdução de mais itens

na gastronomia e uma série de
melhorias em instalações e
serviços. A equipe é composta
por Maria Helena Santana (Di-
retora Comercial), Marcelo Ma-

tusita (Diretor Finan-
ceiro) e Umberto Bel-
trama (Sub-Gerente
Executivo).

Bernard Mercier,
Diretor de Operações
da rede no Brasil,
anuncia para janeiro
de 2009 a reabertura
do Tivoli São Paulo
Jardins, arrendado por
20 anos. Localizado
em uma área nobre da
capital paulista, no
bairro dos Jardins, é
um hotel 5 estrelas

com 230 quartos e o spa da gri-
fe Banyan Tree. Nele serão
aplicados US$ 9 milhões para
uma remodelação total, ade-
quando-o ao padrão do Grupo.
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