


UM TESOURO ESCONDIDO NO ALENTEJO, PORTUGAL

·   A 2 HORAS DO AEROPORTO DE LISBOA
·   A 1 HORA DE ÉVORA



Com os seus primórdios a remontarem ao ano
de 1338, o torre de palma wine hotel nasceu 
em 2014 inspirado no modo de vida romano,

na produção de vinho e cavalo lusitano,
e nas tradições alentejanas.



A HISTÓRIA DE TORRE DE PALMA

Do séc. I ao séc. V os romanos
habitaram a Villa de Torre de Palma,

e deixaram importantes mosaicos figurativos,
como o Coro das Musas.

Em 1338 a propriedade
passa a pertencer à
Coroa Portuguesa,
ao filho de D. Dinis,
protegido da Rainha

Santa Isabel, Pedro Afonso.

Após a revolução de 1974,
a Herdade de Torre de Palma

tornou-se a primeira unidade coletiva
de produção do Alentejo.



REABILITAÇÃO DA HERDADE DE TORRE DE PALMA
** 2008 - 2014 **



O TORRE DE PALMA WINE HOTEL
É UM HOTEL DE CINCO ESTRELAS
DEDICADO AO VINHO E 
ÀS EXPERIÊNCIAS AUTÊNTICAS. 

O HOTEL DISPONIBILIZA:

* 19 quartos e suites

* Piscina exterior

* SPA com piscina interior, jacuzzi e banho turco

* Restaurante Palma

* Bar Cortejo de Baco

* Capela

* Picadeiro com centro equestre

* Horta biológica e um pomar

* 7 hectares de vinha 

* Adega e Produção de vinho

* Olival e Bosque

* Sala de cinema

* Loja de Produtos Regionais

* Serviço de Bicicletas



QUARTOS E SUITES



VILLA
ROMANA

VILLA EXCLUSIVA COM UMA ESPAÇOSA 
SALA DE ESTAR COM KITCHENETTE, 
DUAS CASAS DE BANHO, UM QUARTO 
E PISCINA PRIVATIVA. 
IDEAL PARA FAMÍLIAS QUE PROCUREM 
CONFORTO E PRIVACIDADE.



No restaurante Palma descubra a essência alentejana elevada a um 
novo patamar. Miguel Laffan, o Chef com uma estrela Michelin no 
currículo, vem propôr uma experiência familiar, de partilha e de 
bem-estar, aproveitando o melhor que a terra dá, passando pelos 
distintos vinhos da herdade de Torre de Palma, aos ovos biológicos 
típicos da região, feitos na sala pelo nosso Maître, que com a sua 
arte de bem receber, o fará sentir-se em casa.



SPA & 
WELLNESS

O SPA de Torre de Palma é um espaço com características mágicas e 
com vários espaços de tranquilidade: piscina interior, banho turco, jacuzzi, 
sala de relaxamento e sala de tratamentos.

TRATAMENTOS BY DARPHIN

* Tratamentos de Rosto
* Esfoliação Perfeita
* Tratamento de Vinoterapia
* Massagem de Reflexologia do Pé
* Massagem Terapêutica
* Massagem de Aromaterapia
* Massagem Relaxante



CENTRO 
EQUESTRE
Descubra a Raça Lusitana, passeie a cavalo pelo campo acompanhado pelo 
nosso instrutor ou experimente uma aula de volteio ou sela. 
Visite as cavalariças em que as crianças poderão ajudar a escovar os 
cavalos e alimentá-los, seguido de um pequeno passeio no picadeiro.



EXPERIÊNCIAS 
NA NATUREZA
Um sítio isolado e escondido no meio da Natureza 
onde pode ter experiências autênticas:

* Passeios de Balão de Ar Quente
* Observação de Estrelas
* Birdwatching
* Visitas às Ruínas Romanas
* Workshops de Agricultura
* Passeios pela Natureza
* Passeios de Bicicleta
* Passeio pelas vinhas
* Pic Nic no Olival



ADEGA
TORRE
DE
PALMA

Esta adega boutique é um ex-libris e o símbolo da cultura do
vinho no Alentejo.  A vinha conta com 7 castas autóctones
divididas em 7 hectares. 

Duarte de Deus, enólogo apaixonado pelo Alto Alentejo, encontrou 
em Torre de Palma um projeto desafiante, carregado de história e 
simbolismo.  Defende que só com intervenção mínima se conseguem 
fazer grandes vinhos que revelem com o tempo, todo o potencial
da região.



EXPERIÊNCIAS 
VÍNICAS
DIFERENTES PROVAS E EXPERIÊNCIAS:

* Prova de Vinhos e de Produtos regionais
* Wine Blending Workshop: faça o seu próprio vinho
* Vinhos à Mesa
* Prova “Cega”
* Prova de Barricas
* Vinhos à volta da Fogueira



EXPERIÊNCIA 
DE VINDIMAS



SUNSET
Ao final da tarde oferecemos um welcome drink no topo da Torre, 
para apreciar a magnífica paisagem alentejana.



BOTICA 
DE PALMA
Na nossa loja encontra os produtos 
e sabores mais genuínos do Alentejo. 

Neste espaço pode adquirir o nosso 
vinho Torre de Palma assim como 
produtos exclusivos de pequenos 
produtores da região: mel, queijo, 
enchidos, bolachas, e as samarras 
alentejanas.



SUSTENTABILIDADE



SOMOS PREMIADOS …
* Prémio Melhor Empreendimento Turístico do Alentejo em 2014, pelo Turismo do Alentejo

* Certificação em Gestão da Qualidade pela norma ISO 9001

* Projeto nomeado para o prémio de arquitetura europeu, Mies van der Rohe Award em 2015

* “Melhor Restaurante do Alentejo”, para o Basilii atribuído pelo Turismo do Alentejo e Ribatejo, em 2017

* Prémio “SIL do Imobiliário”, na categoria Reabilitação Urbana – Turismo, em 2018

* Medalha de Ouro ao Vinho Torre de Palma tinto 2017, na competição britânica “International Wine Challenge”  (IWC)

* Medalha de Ouro no Concurso Internacional “Mundus Vini” para o vinho Torre de Palma Branco Arinto - Alvarinho 2018

* Prémio “Travellers’ Choice 2019 e 2020”, em 3 categorias pelo Tripadvisor: 

   * 25 melhores hotéis de pequeno porte em Portugal

   * 25 melhores hotéis de luxo em Portugal

   * 25 melhores hotéis em atendimento em Portugal

* Certificação de Sustentabilidade, Biosphere Responsible Tourism;

* Chave de Ouro do Guia Boa Cama Boa Mesa, do Expresso em 2020 (15 melhores hotéis de Portugal)

* Prémio Nacional de Turismo BPI Expresso (5 melhores hotéis de Portugal)

* Certificação Clean & Safe do Turismo de Portugal





TORRE DE PALMA WINE HOTEL  ››  ALENTEJO - PORTUGAL  ››   sales@torredepalma.com  ››  +351 245 038 890  ››  www.torredepalma.com


