Sublime Comporta & São Lourenço do Barrocal

Viaje pelo Alentejo, Portugal
Da Costa ao Interior
Explore uma região extraordinária de Portugal, o Alentejo, com as suas paisagens bem
preservadas de línguas de areia, campos de arroz e colinas suaves, marcadas por sobreiros
e pequenas aldeias medievais. Local de um estilo de vida singular, experiencie a área mais
profundamente, viajando do seu litoral ao interior, com indicações locais sobre a reserva
natural da Comporta, as suas praias prístinas e delícias culinárias à base de arroz e de peixe,
mas também sobre a herança de Monsaraz, dos seus monumentos megalíticos à sua longa
tradição na produção de vinho e à sua gastronomia simples, mas cheia de sabor...

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).
> Passeio a cavalo pelas dunas de areia, arrozais
e praias desertas da Comporta.
*Plafond de 60€ por adulto.

Localizado no Alentejo, em Portugal, no sopé da medieval Monsaraz
e nas proximidades do lago Alqueva, o São Lourenço do Barrocal
é um antigo monte alentejano, hoje rejuvenescido enquanto hotel
de luxo, no seio de vinhas, azinheiras e oliveiras centenárias.
Inserido numa herdade de 780 hectares, na mesma família há 200
anos, compreende uma adega no local, dois restaurantes ‘farm
to table’, uma loja para venda de produtos artesanais portugueses
e de outros com origem na própria herdade, e um Spa Susanne
Kaufmann. Possui ainda duas piscinas exteriores (adultos e crianças),
pomar e horta biológica, cavalariças e picadeiro e uma oferta
diversa de atividades ao ar livre, já que a natureza continua
a ser o ponto forte do Barrocal. De atividades desportivas a
programas mais adequados a espíritos líricos ou amantes
da história e da natureza, existem inúmeras opções que valorizam
e apoiam os pequenos produtores e fornecedores vizinhos,
providenciando um serviço local mas sofisticado.
Este Package inclui (para 2 pessoas):
> 2 Noites de alojamento num Quarto Pátio (ocupação dupla),
com upgrade para Quarto Monte (mediante disponibilidade).
> Chá de boas vindas, elaborado com folhas da horta biológica
e pastelaria regional.
> Pequeno-almoço diário e WiFi incluídos.
> 1 Jantar no restaurante ‘farm to table’ do hotel
com ingredientes biológicos da herdade.
> 1 Prova de 5 vinhos na adega da propriedade.

Sugestão de Experiências:

> Bicicletas de montanha para explorar os trilhos marcados.

> Visita guiada ao Jardim Orgânico.
> Experiência de degustação de vinhos da região de Setúbal.

Sugestão de Experiências:

> Massagem Sublime (60min) para 2 pessoas.

> Visita Arqueológica Guiada à Herdade.
> Observação de Aves.

Sublime Comporta
EN 261-1, CCI 3954 Muda
7570-337 Grândola, Portugal
tel: +351 269 449 397
email: reservations@sublimecomporta.pt
www.sublimecomporta.pt

> Piquenique no Prado.
> Observação de Estrelas.
> Passeio em Balão de Ar Quente.
> Passeio Etnobotânico na Propriedade.
> Passeio a Cavalo.
> Visita Guiada a Monsaraz com Historiador Local.
> Tratamento no Spa Susanne Kaufmann.
São Lourenço do Barrocal
7200-177 Monsaraz, Portugal
tel: +351 266 247 140
email: reservations@barrocal.pt
www.barrocal.pt

Preço do Package
Julho 2020 a Dezembro 2021: 1950€. 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@barrocal.pt e reservations@sublimecomporta.pt.

