


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.

Os 19 quartos e suites exibem uma decoração elegante que funde

o contemporâneo com o tradicional, em perfeita harmonia com a

natureza. O Hotel disponibiliza piscina interior e exterior, um SPA,

um restaurante e um bar. Para além destas infraestruturas, 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 ex-líbris 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.





Em Torre de Palma Wine Hotel encontrará ambientes únicos para

realizar os seus eventos: reuniões, eventos, incentivos, jantares.

Todos os espaços têm uma história para contar. No antigo lagar

está atualmente uma distinta ADEGA projetada por João Mendes

Ribeiro e decorada por Rosarinho Gabriel. Nesta pode realizar o seu

evento, por exemplo em torno da temática vinho e ter um evento

memorável, com capacidade para cem pessoas.

Nas cavalariças, que deram lugar ao BAR, encontra-se um amplo

espaço, onde pode reunir cerca de uma centena de pessoas, com

quadros naturais da paisagem alentejana.

O RESTAURANTE Basilii, com capacidade para 80 pessoas, é um

espaço que poderá ser usado para o almoço ou jantar do seu evento.

Poderá ainda reservar a CASA DO FORNO para uma tertúlia muito

intimista, a SALA DO RELÓGIO ou a SALA DO DINOSSAURO.

A PISCINA EXTERIOR é o lugar ideal para um cocktail de Verão com

capacidade para 150 convidados, com vista para a vinha.

As ÁREAS EXTERIORES (pátio e jardim das oliveiras), dão relevo à

beleza natural da planície alentejana e permitem receber grandes grupos

e momentos únicos.















Os nossos ingredientes frescos e da região fazem-no

viajar pelos sabores do Alentejo com um toque de

sofisticação. O nome do restaurante Basilii presta

homenagem à abastada família que habitava a villa

romana de Torre de Palma – cujas ruínas se situam a

poucos metros do Torre de Palma Wine Hotel – e que

relembra a erva aromática basílico (ou manjericão). Uma

verdadeira viagem pelas iguarias alentejanas.

Venha conhecer os sabores do Alentejo pelas mãos do

Chefe Filipe Ramalho, o restaurante Basilii espera por si.

Tertúlias vínicas, workshops gastronómicos, provas

de vinhos, entre muitas outras experiências.
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Com arquitetura de autor marcada pela

simplicidade e sofisticação, o alojamento em

Torre de Palma é verdadeiramente acolhedor.

Todos os Quartos e Suites do Torre de Palma

Wine Hotel dispõem de uma cama Queen ou

King Size, ar condicionado, piso radiante no

WC, mini-bar, cofre, telefone, secador, amenities

portuguesas Castelbel, internet, roupão e

chinelos, iPod dock station e TV LCD HD.

Alguns quartos podem acomodar camas extra.
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Provas de vinho 

Visita a quintas de vinho

Menu de degustação “Alma Alentejana” 

Menu de Degustação Vínico 

Workshop de gastronomia 

Visitas culturais com guia 

Passeios pela Natureza (a pé ou de bicicleta)

Observação de Estrelas 

Birdwatching

Visitas às ruínas romanas 

Passeios de Balão de ar 

Atividades Equestres 

Falcoaria



Margarida Barradas

Tel.: 963 324 413

Email:  mbarradas@torredepalma.com

www.torredepalma.com
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