TORRE DE PALMA WINE HOTEL
Herdade de Torre de Palma, Monforte
7450-250 Monforte | Alentejo
GPS: 39º 4' 6'' N,7º 29' 20‘’ W

Com os seus primórdios a remontarem ao ano de 1338, o
Torre de Palma Wine Hotel nasce em 2014 inspirado no
modo de vida da distinta família Basilii (antigos
habitantes das vizinhas ruínas romanas de Torre de
Palma) e nas tradições alentejanas, para ser a sua casa
no Alentejo.
O Torre de Palma Wine Hotel é um hotel de cinco
estrelas dedicado ao vinho alentejano e às experiências
autênticas. Apresenta uma arquitetura típica do Alentejo,
caiada de branco e com espaços muito acolhedores.

QUARTOS

Os 19 quartos e suites exibem uma
decoração
elegante
que
funde
o
contemporâneo com o tradicional, em
perfeita harmonia com a natureza.

GASTRONOMIA

No Restaurante Basilii sob o comando do
Chefe Filipe Ramalho, proporciona uma
viagem pelas iguarias alentejanas.

ACTIVIDADES IN

Para além da piscina interior e exterior, do
SPA e do bar, o hotel tem ainda ao seu
dispor uma sala de cinema, uma capela, um
picadeiro, uma horta biológica, um pomar,
uma vinha, um pequeno olival, um pequeno
bosque, uma loja de produtos regionais e
estacionamento privativo.
Este hotel de charme no coração do
Alentejo vinhateiro não poderia existir sem
aquela que é a sua identidade: a produção
de vinho e, com ela, o enoturismo.

A Adega, que se ergue na Herdade de Torre
de Palma como um espaço mágico, é o exlíbris do culto em torno no vinho. Em
conjugação com uma extensa área de vinha,
aqui pode encontrar ainda uma sala de
barricas, sala de provas, zona de produção e
diversas atividades recreativas e culturais
relacionadas com os vinhos do Alentejo.

ACTIVIDADES OUT

O Torre de Palma está localizado a 2 horas
de Lisboa. A 10 minutos de carro está
Monforte e a 30 minutos de carro encontra
Portalegre, Estremoz ou Elvas (Património
Mundial pela UNESCO) e Badajoz pode ser
alcançado em 1 hora e 10 minutos de carro.
Apenas a 1 hora de distância está Évora,
cujo centro histórico da cidade foi declarado
Património Mundial pela UNESCO.

