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Torre de Palma Wine Hotel com novos projectos
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Um novo espaço para eventos, melhorias no Spa, aumento da adega e o lançamento de
novos vinhos são alguns dos projectos delineados para os próximos tempos no Torre de
Palma Wine Hotel, em Monforte.

Quem o avança é Ana Isabel Rebelo, administradora deste empreendimento turístico no Alto Alentejo,
que celebrou o quinto aniversário no passado dia 21 de Maio.

O Torre de Palma Wine Hotel, com classificação de cinco estrelas e 19 quartos, que segundo a
mesma responsável em 2018 “teve uma taxa de ocupação de 60% e um RevPar de 150€”, tem vindo
a fazer melhoramentos desde a primeira hora com o objectivo de “mantermos a nossa qualidade e o
nosso caminho de excelência sempre ascendente para nos posicionarmos no topo, lugar onde
queremos permanecer”.

Para 2019, o objectivo é chegar aos “65% de taxa de ocupação”, garante Ana Isabel Rebelo,
acrescentando que “estes cinco anos têm superado as nossas expectativas”. A proprietária e directora
geral relembra que há três anos “tomámos uma decisão que se revelou muito importante para nós,
que foi integrar a rede Design Hotels e que nos fez aumentar a procura por parte de estrangeiros”.

Se no primeiro ano apenas 10% dos hóspedes eram estrangeiros, com a integração nesta rede, Ana
Isabel Rebelo revela que neste momento são “acima dos 60%, sendo os principais mercados os dos
Estados Unidos, Brasil e Europa, que procuram o Torre de Palma Wine Hotel pelo enoturismo, mas
também para a realização de casamentos”.

Este projecto, que a mesma responsável faz questão de sublinhar ser de experiências e não de
alojamento, tem vindo a inovar ao longo destes cinco anos, como recentemente introdução de uma
garrafeira no restaurante Basili, a cargo do jovem chef Filipe Ramalho.

Mas outros estão também pensados para breve, como adiantou ao Turisver.com a directora geral:
“Ao nível dos eventos teremos um novo espaço que nos permita receber mais pessoas, uma vez que
para eventos corporate só temos capacidade para acolher até 40 pessoas, uma vez que temos
apenas 19 quartos. No caso de eventos particulares podemos acolher até 400 pessoas, mas aí temos
de procurar unidades de alojamento próximas para alojar as pessoas. E como a partir das 100
pessoas temos de recorrer a uma tenda, vamos então ampliar o espaço de eventos”.Este site utiliza cookies para melhorar a sua experiência. Ao navegar no site concorda com a nossa politica de privacidade - 
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Comentário

Nome *

Nos planos da empreendedora está ainda a ampliação da adega, “uma área muito importante para
nós e onde realizamos as cinco provas de vinho com a ajuda do nosso enólogo Duarte Deus, que se
prepara para lançar daqui a um mês um vinho rosé Torre de Palma”, mas também queremos fazer
investimentos na área do Spa e a nível equestre.

27 Mai 2019 (https://www.turisver.com/torre-de-palma-wine-hotel-com-novos-projectos/) por S. M. P.

(https://www.turisver.com/author/sandra-martins-pereira/) Em Hotelaria (https://www.turisver.com/categoria/hotelaria/)

Gostou do Artigo? Partilhe-o na Sua Rede Social Preferida!
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share=linkedin&nb=1)
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share=twitter&nb=1)
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←  Pousada de Condeixa Coimbra tem… (https://www.turisver.com/pousada-de-condeixa-coimbra-tem-nova-

equipa-de-cozinha/)

ECTAA apresenta queixa anti-monopólio contra… → (https://www.turisver.com/ectaa-apresenta-queixa-anti-

monopolio-contra-a-iata/)
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