baytil ajaib
lamu, quénia

uma das mais perfeitas representações das casas apalaçadas de Lamu

Longe do mundo... um lugar de sonho... uma ilha ladeada por corais, com palmeiras, perfumes e aromas de especiarias conhecidas e invulgares, ao som do chamamento dos muezzins para a oração, das crianças estudando nas Medersas, dos burros zurrando e das suas carroças com rodas pouco oleadas arrastando-se pelas ruas de pedra, e um mundo de outros sons, é a melodia
que melhor descreve Lamu. Cidade de comércio por séculos e séculos entre a Arábia e a Índia, vendendo e comprando
especiarias e marﬁm, produziu uma maravilhosa e vibrante cultura num povo chamado de Swahili. O meio de transporte
em Lamu é, ainda hoje, o dhow, o burro, ou simplemente caminhar – ainda não há carros na ilha. Baytil Ajaib, que signiﬁca
Casa das Maravilhas, é uma das mais perfeitas representações das casas apalaçadas de Lamu. Fica mesmo na cidade e, instalada numa pequena elevação, oferece uma esplêndida vista sobre a medieval Lamu, o mar salpicado aqui e ali pelos pequenos
e delicados dhows regressando da pesca, e amanheceres e entardeceres deslumbrantes. Todos os quartos (dois duplos) e suites
(duas, também duplas) abrem-se para uma varanda ou um pátio e dispõem de casa de banho privada. A sala de jantar ﬁca no
piso térreo e a casa disponibiliza dois empregados e um cozinheiro. Ali, pode viver como se estivesse no século XVII, sentirse um comerciante de especiarias vestido com o seu kaftan, bebericando no terraço, ou lendo deitado numa das tradicionais e
belíssimas camas de mogno trabalhado. Pode ainda conhecer as belíssimas praias em redor da ilha, fazer um dhow cruise ao
luar, praticar desportos aquáticos ou, simplesmente, perder-se nas ruelas de Lamu, sem destino...
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Lamu, Quénia · Tel. 00.254 121 632033 · www.baytilajaib.com · b.ajaiblamu@swiftmalindi.com · preços por quarto duplo/noite desde USD 195 (com
pequeno-almoço). Pode alugar a casa por inteiro à semana por USD 5,000 (máximo de 8 pessoas) · pode apanhar um avião em Nairobi ou Mombaça. Todos
os voos aterram na ilha de Manda, e um barco transporta depois os passageiros até Lamu
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