Palace Hotel do Bussaco
SOBRE
Tipo de Alojamento

Hotelaria

Categoria:

Hotel

Cassificação:

*****

Único. Palácio de conto de fadas em plena floresta encantada. No fabuloso e lendário palácio construído em 1885
para os últimos reis de Portugal está instalado, desde 1917, o Palace Hotel do Bussaco, sem qualquer favor um dos
mais belos e históricos hotéis do mundo. Localiza-se a 2h. de Lisboa e 1h. do Porto, no interior da Mata Nacional do
Bussaco, ex-libris botânico e natural de Portugal. Esta imensa floresta, plantada e murada pela Ordem dos
Carmelitas Descalços no 1º quartel do séc. XVII, possui espécies vegetais do mundo inteiro, algumas gigantescas além do célebre e imponente Cedro do Bussaco - e proporciona inúmeros e inesquecíveis passeios pedestres em
contacto estreito com a natureza, com passagem por deslumbrantes fontes, capelas de eremitas e miradouros.
A sua Via-Sacra e o Convento de Santa Cruz conferem igualmente a este local ímpar e bucólico um ambiente raro da
maior paz e serenidade. No centro deste conjunto paisagístico e arquitetónico único na Europa, o Palace Hotel,
verdadeiro palácio real no mais fascinante estilo neo-manuelino, está sumptuosamente mobilado e decorado com
inúmeras obras de arte, magníficos frescos, valiosos quadros e fantásticos painéis de azulejos representando a
Epopeia dos Descobrimentos Portugueses e a Batalha do Bussaco, da autoria dos maiores mestres portugueses do
séc. XIX.
A majestosa sala de jantar do Palácio, outrora cenário de importantes banquetes reais, é hoje em dia um dos
melhores e mais refinados restaurantes de Portugal, quer quanto ao serviço quer quanto às especialidades regionais
e internacionais que propõe, e ainda quanto à sua garrafeira própria, constituída pelos exclusivos vinhos do Bussaco
de renome mundial. Uma estadia no Palace Hotel do Bussaco corresponde a uma experiência única que importa não
perder.
Um espírito único de autenticidade que nos é dado pela floresta circundante e demais caraterísticas apontadas,
criam, a quem alguma vez nele se instalou, uma viva saudade da perfeição encontrada e do recolhimento usufruído.
Contactos
Mata do Buçaco 3050-261 Luso
+351 231 937 970
Telefone:
+351 231 930 509
Fax:
E-mail:

bussaco@almeidahotels.com

Website:

http://www.almeidahotels.com

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Baby Sitter
Bar
Restaurante
Sala de televisão vídeo
Sala de jogos
Número de camas: 91
Número de quartos: 61
Número de suites: 4
Acesso à internet
Ar condicionado central
Lojas
Court de ténis
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Baby care
Preço Indicativo: $$$$ (>90€)

Serviços e equipamentos no quarto
Ar condicionado
Telefone
Televisão
Secador de cabelo
Acesso Internet
Minibar
Quarto com aquecimento

Horários
Horário do pequeno almoço: 08h00 - 10h30
Horário do room service: 08h00 - 24h00

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Garagem

Pagamentos
Aceita cartões de credito

Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Outras Informações
1) Hotel histórico; 2) Palácio Real; 3) Salão de Festas; 4) Auditório; 5) Salas de reunião; 6) Bicicletas de montanha: 7)
Passeios Pedestres
Registo nº: 565
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