Bairro Alto Hotel / São Lourenço do Barrocal / Sublime Comporta

6 Noites em Portugal
LISBOA, MONSARAZ E COMPORTA

Sugestão de Experiências:
> Visita Arqueológica à Herdade.
> Observação de Aves.
> Piquenique no Prado.
> Observação de Estrelas.
Membro da The Leading Hotels of the World e pioneiro no conceito
de Boutique Hotéis de Luxo em Portugal, o Bairro Alto Hotel está
localizado entre dois dos bairros mais emblemáticos de Lisboa,
o boémio Bairro Alto e encantador e elegante Chiado. A beleza
do seu património e a riqueza da sua história transformam uma
simples estadia em Lisboa numa experiência inesquecível, perdurável
no tempo e na memória. São inúmeros os pontos de paragem
obrigatórios, e em cada um existe um encanto especial e singular:
por um lado, as zonas mais bairristas, pedaços de cultura
e tradições que representam as raízes da cidade.

São Lourenço do Barrocal
7200-177 Monsaraz, Portugal
Tel: +351 266 247 140
e-mail: reservations@barrocal.pt
www.barrocal.pt

Este package inclui (para 2 pessoas):
> 2 Noites de alojamento num Quarto Classic Tejo
(ocupação dupla).
> Bebida de boas vindas no Terraço BAHR.
> Pequeno-almoço à la carte diário e WiFi incluídos.
> 1 Jantar no BAHR, no 5º Piso, o melhor da gastronomia
portuguesa pelas mãos do Chef Nuno Mendes
e do Chef Executivo Bruno Rocha.

Sugestão de Experiências:
> Tour de Gastronomia por Lisboa.
> Tour das duas colinas.
> Passeio em veleiro no Rio Tejo.
Bairro Alto Hotel
Praça Luis de Camões, 2, 1200-243 Lisboa
Telf: +351 3408288
e-mail: reservations@bairroaltohotel.com
www.bairroaltohotel.com

Refugiado numa propriedade de 17 hectares, um lugar encantado,
rodeado por pinheiros mansos, lagoas secretas, dunas selvagens,
arrozais extensos e mais de 60 quilómetros de praias da costa
Atlântica, situa-se o Sublime Comporta. Aqui, um ambiente natural
funde-se com a elegância da arquitetura contemporânea resultando
num equilíbrio perfeito entre design, conforto, respeito pela natureza
e a sua envolvência. Absolutamente único na sua oferta, reencontra
neste espaço tudo o que ainda é autêntico e genuíno em
Portugal – sente a magia de conviver com os locais
ao ritmo Alentejano – uma “vida tranquila”. Localizado apenas
a 1 hora de Lisboa, num local intocado, o Sublime Comporta
presta homenagem a tudo o que Portugal tem de bom.
Este package inclui (para 2 pessoas):
> 2 Noites de alojamento numa Suite (ocupação dupla.
> Welcome drink e VIP de boas vindas no quarto.
> Pequeno-almoço buffet que inclui produtos regionais.
> 1 Jantar no Restaurante Sem Porta (onde o Chef usa produtos
regionais, trabalhando com pescadores e produtores locais,
dando precedência a produtos frescos e orgânicos sempre
que possível).
Sugestão de Experiências:
> Visita guiada ao Jardim Orgânico.

Localizado no Alentejo, em Portugal, no sopé da vila medieval de
Monsaraz e muito perto do lago Alqueva, o São Lourenço
do Barrocal é um antigo monte alentejano, cuidadosamente
rejuvenescido enquanto hotel de luxo, no seio de vinhas,
azinheiras e oliveiras centenárias de uma herdade com 780 hectares,
propriedade da mesma família há mais de 200 anos.
Este package inclui (para 2 pessoas):
> 2 Noites de alojamento num Quarto Pátio (ocupação dupla)
c/ upgrade para Quarto Monte (mediante disponibilidade).
> Boas vindas com chá de folhas da horta e pastelaria regional.

> Experiência de degustação de vinhos da região de Setúbal.
> Passeio a cavalo pelas dunas de areia, arrozais
e praias desertas da Comporta.
Sublime Comporta
EN 261-1, CCI 3954 Muda
7570-337 Grândola, Portugal
Tel: +351 269 449 397
e-mail: reservations@sublimecomporta.pt
www.sublimecomporta.pt

> Pequeno-almoço diário com produtos da região e WiFi incluídos.
> 1 Jantar no restaurante farm-to-table do hotel
com ingredientes biológicos da herdade.

Preço do Package
Julho 2020 a Dezembro 2021: 2.757,00€. O valor do package não inclui as atividades sugeridas para cada uma das unidades.
Termos e Condições
Exclui épocas especiais como Natal, Ano Novo, São Valentim, Páscoa e Feriados. Não acumulável com outras promoções ou condições
especiais. Sujeito a disponibilidade e confirmação por parte dos hotéis. As reservas podem ser canceladas ou alteradas gratuitamente
até 7 dias antes do meio-dia (12h00) do primeiro dia da sua reserva. Se cancelar a sua reserva mais tarde, será cobrado 50% do valor
da estadia. Cancelamentos recebidos após as 14h00 (horas locais do hotel), 48 horas antes da data prevista de chegada
terão uma penalização de 100% da estadia. Qualquer cancelamento deve ser solicitado através dos emails:
reservations@bairroaltohotel.com, reservations@barrocal.pt e reservations@sublimecomporta.pt.

