SÃO LOURENÇO DO BARROCAL - FACT SHEET

ALENTEJO, PORTUGAL
No coração da região vinícola do Alentejo, o clima de São Lourenço do Barrocal alterna entre dias quentes, secos, e noites
frescas. Sinta-se em casa numa propriedade que pertence à da mesma família há mais de dois séculos, desfrutando de uma
estadia num hotel de luxo despretensioso, situado no sopé da colina de Monsaraz e nas proximidades do lago Alqueva, o maior
lafo artificial de Portugal. Usufrua de todo o conforto enquanto experiencia o ritmo rural de um monte alentejano e da sua
atividade agrícola, criando raízes com a natureza e a história, fazendo parte desta nova comunidade local que aqui floresce
TEMPORADA
COMO CHEGAR
CONTATO
Destino para o ano todo
São Lourenço do Barrocal
Alta temporada: Jul, Ago, Set
1h45m de carro de Lisboa
/Virtuoso/Small Luxury Hotels
Média temporada: Mar, Abr,
Website: www.barrocal.pt
Mai, Jun, Out
Baixa temporada: Nov, Dez, Jan,
Email: reservations@barrocal.pt
Fev
FACILIDADES
Restaurante São Lourenço do
Barrocal da horta à mesa
Restaurante Hortelão
(Prim./Verão)
Lounge/Bar
Piscina exterior
(Prim./Verão)
Spa com sauna seca
Hidroterapia em banheira de
cedro
Academia
Aulas de balance e pilates
Uso gratuito de bicicletas
Espaço para crianças (sala
dos brinquedos)
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PROGRAMA
Breakfast Board (BB)
* Sem mínimo de noites

QUARTOS
40 acomodações:
•
Quartos da Adega, algumas unidades
possuem terraço privativo (50-85m²)
•
Quartos do Pátio com terraço privativo
(60-65m²)
•
Quartos do Monte com terraço privativo
(50-60m²)
•
Suítes com terraço privativo (90m²)
•
Casas do Celeiro com 1quarto (175m²)
•
Casas do Terreiro com 2quartos (135190m²)
•
Casas do Celeiro com 2quartos (150190m²)
•
Casas do Prado com 2quartos (155175m²)
•
Casas do Celeiro com 3quartos (185220m²)
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SERVIÇOS
Wifi em toda a propriedade
Room service
Concierge
Estacionamento
Serviço de lavanderia
Piso aquecido nos banheiros
Máquinas de Nespresso

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
O hotel aceita crianças sem limite de idade
O hotel aceita animais de estimação que pesem até kgs (custo extra)
Berços disponíveis para crianças até 4anos (sem custo e mediante solicitação
antecipada)

DIFERENCIAIS
•
•

Monocle “Best Hotel Spa” Top Travel Awards 2016/17
Condé Nest “2018 Gold List”

EXPERIÊNCIAS
•
•
•
•
•
•

Piqueniques e passeios pela herdade
Visitas guiadas à adega e degustação de vinhos
Passeios a cavalo e aulas de equitação
Passeios de bicicleta e charrete pela região
Visitas arqueológicas guiadas pela propriedade
Observação de estrelas com telescópio

T: +55 11 5687 7203
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Observação de aves
Passeios de balão
Caça ao tesouro para as crianças
Workshops de cozinha Alentejana, cerâmica,
panificação e coquetéis
Destination Wedding

E : info@TLPortfolio.com

W: TLPortfolio.com

