LA RESIDENCE - FACT SHEET

FRANSCHHOEK, ÁFRICA DO SUL
Aos pés das montanhas, rodeado de vinhedos e pomares de ameixas, o La Residence reflete uma atmosfera de tranquilidade.
A propriedade é um refugio elegante, apoiada por um serviço discreto, nada presunçoso, e sempre disposto a oferecer aos
hóspedes experiências enogastronômicas singulares. O hotel butique possui apenas 11 suítes e 5 villas (3 com piscina
privativa), todas decoradas pela proprietária, a sul-africana Liz Biden. Cada acomodação traz uma decoração única,
ostentando candelabros indianos pendurados no teto, espelhos, tapetes persas e uma quantidade impressionante de obras de
arte sul-africanas.
TEMPORADA
Destino para o ano todo
Alta temporada: Jan, Fev, Nov Dez
Média temporada: Março, Abril
Agosto, Setembro e Outubro
Baixa temporada: Maio, Junho e Julho









FACILIDADES
01 restaurante
Piscina
Sala de massagem
Sala de ginástica
Fazenda de 12 hectares
Vinícola de 8 hectares
Boutique

PROGRAMA
Breakfast Board (BB)
Opcionais de inclusão: almoço e
jantar
* Sem mínimo de noites

COMO CHEGAR

CONTATO
The Royal Portfolio / Virtuoso

Uma hora de carro de Cape Town

Website: www.laresidence.co.za
Email: reservations@trp.travel
QUARTOS
16 quartos e vilas:
06 Luxury rooms
05 Superior rooms
01 vila de 1 quarto
01 vila de 1 qt. com loft para crianças
02 vilas de 2 qts com piscina
01 vila de 2 qts + 1 qt infantil, sala de
jantar e piscina













SERVIÇOS
Wifi em toda a propriedade
Room service
Concierge
Estacionamento
Valet parking
Serviço de lavanderia cortesia
Shuttle de cortesia de/para a
Franschhoek (5min do hotel)

INFORMAÇÕES ADIONAIS
O Hotel aceita crianças até 10 anos e de todas as idades SOMENTE nas vilas
Ar condicionado em todo o hotel
Não possui quartos para deficientes físicos

DIFERENCIAIS






Tarifas Breakfast Board (BB) incluem serviço de lavanderia, bebidas alcoólicas (vinhos e bebidas locais), chá, café e
lanches.
Fazenda própria com uvas, azeitonas, ameixa, figo, lavanda, ervas e legumes
Produção própria de vinhos vendidos somente no hotel
Votado melhor hotel do mundo em 2013 pela revista Condé Nast Traveller
Hotel com decoração única, cada quarto decorado de forma diferente pela proprietária Liz Biden.

EXPERIÊNCIAS





Jantar de degustação
Colheita nas vinícolas e jardim do hotel
Aula de culinária
Wine safari nas cercanias do hotel

T: +55 11 5687 7203





E : info@TLPortfolio.com

Passeio de bicicleta pela região
Degustação de vinho na região
Degustação de café e chocolate em Franschhoek

W: TLPortfolio.com

