BIRKENHEAD HOUSE - FACT SHEET

HERMANUS , ÁFRICA DO SUL
Debruçado sobre uma encosta rochosa na praia de Hermanus, a 90 km de Cape Town, o hotel Birkenhead House é uma
elegante casa de praia em tons claros. Suas 11 luxuosas acomodações são um camarote para a Baía de Walker, rota de baleias.
Uma piscina de borda infinita à beira-mar, sala de ginástica bem equipada e spa completam o lazer. As boas ondas da praia de
Grotto Beach atraem os surfistas e a região também está cercada de vinícolas produtoras de Sauvignon blancs e e
Chardonnays.
TEMPORADA
Destino para o ano todo
Alta temporada: Jan, Fev, Nov, Dez
Baixa temporada: Maio, Junho e Julho







FACILIDADES
01 restaurante
02 piscinas
Salas de massagem
Sala de ginástica
Boutique

PROGRAMA
Full Board (FB)
* Sem mínimo de noites

COMO CHEGAR
1h30 de carro de Cape Town

CONTATO
The Royal Portfolio / Virtuoso
Website:www.birkenheadhouse.com
Email: reservations@trp.travel

QUARTOS
11 quartos:
06 double rooms
04 twin room











SERVIÇOS
Wifi em toda a propriedade
Room service
Concierge
Serviço de lavanderia cortesia
Shuttle cortesia para Hermanus

INFORMAÇÕES ADIONAIS
Aceita crianças com mais de 10 anos.
Ar condicionado e calefação em todo o hotel (inclui calefação no chão)
Não possui quarto para deficientes físicos

DIFERENCIAIS





Tarifas Full Board (FB) incluem todas as bebidas (exceto premium), refeições, lanches e serviço de lavanderia
Localizado em cima de um penhasco, ideal para avistamento de baleias durante a temporada (Julho a Dezembro)
Cada quarto foi decorado exclusivamente pela proprietária Liz Biden, cada um com uma decoração diferente.
Hotel ideal para pessoas que desejam mergulhar com o tubarão branco ou fazer a Rota Jardim

EXPERIÊNCIAS








Passeio de barco para avistamento de baleias
Mergulho com os tubarões brancos
Passeio de cavalo
Mountain biking
Hiking na reserva natural perto do hotel
Visita a vinícolas
Surf na praia em frente ao hotel

T: +55 11 5687 7203








E : info@TLPortfolio.com

Golfe
Destination wedding
Parapente
Sand boarding
Caiaque
Kite surfing em lagoa

W: TLPortfolio.com

