Torre de Palma, Wine Hotel
SOBRE

Foto: Torre de Palma
Torre de Palma, Wine Hotel
Turismo no Espaço Rural
Tipo de Alojamento
Cassificação:

*****

Em pleno Alto Alentejo, perto da aldeia de Vaiamonte, encontrámos, ao abandono do tempo, este verdadeiro
tesouro. A rasgar o céu, lá estava a torre, que a este local dá nome. Do seu alto, o cenário não poderia ser mais
idílico. Nesse dia, ao entardecer, o Sol escondia-se tímido e ao vislumbrarmos o horizonte pintado com tons rosa e
alaranjados, deixámo-nos levar pelo silêncio típico das paisagens alentejanas. Poucos minutos depois, era já
inevitável. Estávamos apaixonados por Torre de Palma.
Com os seus primórdios a remontarem ao ano de 1338, o cenário oferecido por esta propriedade senhorial levou-nos
a sonhar e a querer fazer deste um local que pudesse ser apreciado por si. Depois de afincado trabalho, no ano de
2014 o sonho torna-se realidade e nasce agora o Torre de Palma, Wine Hotel.
Inspirados no modo de vida da distinta família Basilii – antigos habitantes das vizinhas ruínas romanas de Torre de
Palma – e nas tradições alentejanas, o Torre de Palma, Wine Hotel, mais do que uma unidade hoteleira, nasce para
ser a sua casa em pleno Alentejo. Aqui a tradição funde-se com o arrojo da modernidade e inaugura, em todo o seu
esplendor, um empreendimento hoteleiro familiar e acolhedor.
Visite-nos. Faça parte de Torre de Palma!
Contactos

Telefone:

Herdade Torre de Palma S/N
7450-250 Monforte
+351 245 038 890

E-mail:

reservas@torredepalma.com

Website:

http://www.torredepalma.com

Morada:

Caraterísticas e Serviços
Sala de jogos
Piscina
Número de camas: 38
Número de quartos: 19
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Parque de estacionamento
Garagem
Sala de televisão / vídeo
Aquecimento central
Número de suites: 8
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Área reservada a fumadores
Restaurante
Aceita animais de estimação
Piscina climatizada
Número de apartamentos
Baby Sitter
Bar
Baby care
Jacuzzi
Preço Indicativo: $$$$ (>90€)

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

Horários
Horário do pequeno-almoço: 8:30 - 11:00
Horário do room-service: 24H

Acessos
Autocarro
Terminais ferroviários

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Instalações para deficientes

Pagamentos
Preço Indicativo: $$$$ (>90€)
Aceita cartões de crédito

Outras Informações
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Registo nº: 4561Junte uma generosa vontade de experienciar&nbsp;Inspiradas nos hábitos de vida alentejanos, as
experiências proporcionadas em Torre de Palma farão com que se sinta parte de uma família.Deixe-se maravilhar
pela observação das estrelas. Aproveite a Natureza e renda-se ao birdwatching. Passeie pelas paisagens
alentejanas.Ao dispor temos passeios pedestres, a cavalo, de bicicleta e até de balão de ar quente. Junte-se a nós no
trabalho diário da nossa vinha, horta e olival.Conheça o nosso picadeiro. Ou simplesmente relaxe na nossa
biblioteca, no SPA ou na piscina. São estas apenas algumas das atividades que temos preparadas para si.
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