SÃO LOURENÇO DO BARROCAL
Herdade de São Lourenço do Barrocal
7200-177 Monsaraz | Alentejo
GPS: 38º 26' 34.57'' N,7º 25' 2.52‘’ W

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
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 lago artificial de Portugal.
Usufrua de todo o conforto enquanto experiência 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.

QUARTOS

A propriedade dispõe de 40 acomodações e
nove tipos de alojamentos diferentes, desde
suites a casas para 2, 4 ou 6 pessoas.
Todos os alojamentos dispõem máquina
café nespresso, piso aquecido nos banheiros
e de uma espaçosa sala de estar, cujos sofás
convidam a que se sente para contemplar o
castelo altaneiro na colina de Monsaraz.

GASTRONOMIA

O restaurante farm to table privilegia a
frescura dos produtos sazonais e o sabor das
iguarias locais. A cozinha tem raízes
profundas na tradição culinária da região,
da qual conhecemos os elementos
distintivos e os segredos. Temperada com
contemporaneidade, nunca deixando de
lado a autenticidade que a torna tão
extrordinária.

ACTIVIDADES IN

Durante a sua estadia, descontraia no
Susanne Kaufmann Spa Barrocal, um lugar
dedicado à beleza, à serenidade e ao
conforto
holístico.
Cuide-se
com
tratamentos orientados para resultados
específicos e que apenas utilizam produtos
naturais.
Se desejar encomendar um ramo de flores
ou uma garrafa de champanhe ou reservar
um piquenique para surpreender alguém, o
consierge estará sempre disponível.

ACTIVIDADES OUT

Um vasto leque de actividades disponivel,
tais como passeios em balão de ar quente,
observação de aves, observação de estrelas,
visitas arequeológicas, provas de vinhos,
passeios a cavalo ou de bicicleta pela região
e passeios de veleiro no Alqueva.

