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SPA by Darphin, Alentejo
O Torre de Palma Wine Hotel nasceu 
em 2014, inspirado no modo de vida da 
família Basilii (antigos habitantes das ruí-
nas romanas vizinhas de Torre de Palma)  
e nas tradições alentejanas. Em pleno 
Alto Alentejo, perto da aldeia de Vaia-
monte, é um projeto de autor, assinado 
pelo arquiteto João Mendes Ribeiro.  
O Torre de Palma Wine Hotel é um hotel 
de cinco estrelas dedicado ao vinho alen-
tejano que conta com 19 elegantes quartos  
e suites com uma decoração que funde  
o contemporâneo com o tradicional, em 
perfeita harmonia com a natureza. Loca-
lizado a duas horas 
de Lisboa, o hotel 
conta com infraes-
truturas como res-
taurante, bar, sala 
de cinema, capela, 
picadeiro, horta 
biológica, pomar, 
vinha, pequeno 
olival, pequeno 
bosque, loja de 
produtos regionais 
e estacionamen-
to privativo. Mas  
o melhor de tudo 
são mesmo as pis-
cinas de interior 
e exterior e o spa, 
com a assinatura  
e o know-how da 
marca Darphin.

O Torre de Palma 
Wine Hotel 
é um hotel de 
cinco estrelas 
dedicado 
ao vinho 
alentejano com 
uma decoração 
que funde o 
contemporâneo 
com o 
tradicional, em 
perfeita harmonia 
com a natureza

Tratamentos estrela
Feel Special @ Torre  
de Palma, 140€ (90 minutos)
Este tratamento especial consiste 
numa junção de três tratamentos: 
tratamento de rosto, esfoliação 
corporal e manicura/pedicura.
  
Tratamento de Rosto  
Ultimate Up-Lift, 120€ (60 minutos)
Tratamento ideal para todos  
os tipos de pele que apresentam rugas 
profundas, rídulas e flacidez.  
As fórmulas dos produtos suavizam, 
alisam e ajudam a recuperar  
a aparência de pele jovem.

Massagem Relaxante, 90€ (60 minutos)
Técnica mais suave que utiliza 
movimentos deslizantes e leves, 
com uso de óleos aromáticos, 
proporcionando uma sensação  
de conforto e descanso. Tem como 
objetivo o relaxamento, o efeito anti- 
-stresse, combate à irritabilidade, 
falta de concentração e má circulação 
sanguínea.

Contactos
Morada: Herdade 
de Torre de Palma, 
Monforte
E-mail: reservas@
torredepalma.com
Tel.: 245 038 890
torredepalma.com 


