
Um percurso desde a paisagem ancestral do Alentejo, povoada de barrocais, vinhas e oliveiras centenárias, às Beiras 
mais altas da Serra da Estrela, por vistas naturais surpreendentes, carregadas de história e de tradições seculares. No 
seio da natureza, recupere o seu ritmo natural, descobrindo a ligação estreita dos alentejanos às estrelas do céu e aos 
afloramentos graníticos de Monsaraz, que nos deixaram uma incrível herança megalítica. Nas penhas, douradas pelo sol, 
passeie pela montanha, inspirando o ar fresco que tanto tem para contar, mas também conhecendo as aldeias 
autênticas, os artesãos e a arte de saber fazer à mão: dos costumes pastoris ao design, da lã às mantas e ao burel.

O que está incluído: 

•  2 noites de alojamento no São Lourenço do Barrocal em Quarto Pátio (ocupação dupla), com pequeno-almoço e WiFI 
incluídos e upgrade para Quarto Monte (mediante disponibilidade) 

•  1 jantar no restaurante São Lourenço do Barrocal com ingredientes biológicos da herdade 

•  1 piquenique no prado de flores silvestres do hotel 

•  1 observação de estrelas em exclusivo no Colmeal 

•  1 visita guiada arqueológica ao menir e aos dólmenes da propriedade 

• 2 noites de alojamento na Casa de São Lourenço em Quarto Premium Panorama (ocupação dupla), com 
pequeno-almoço e WiFI incluídos 

•  1 jantar no no Restaurante Panorâmico Casa de São Lourenço 

•  1 massagem para casal com óleos aromatizados com ervas da serra 

•  1 visita guiada à Burel Factory, propriedade do hotel Casa de São Lourenço 

•  1 passeio pedestre guiado nas Penhas Douradas 

Condições de Reserva: 

1. O programa descrito acima é válido até ao final de 2021 (exceto em Épocas Especiais, como Natal, Ano Novo, Dia dos 
Namorados, Páscoa e Feriados). 

2. Todas as ofertas estão sujeitas a disponibilidade e confirmação pelos hotéis e não podem ser combinadas com outras 
promoções ou condições especiais. 

3. Todas as tarifas incluem impostos à taxa legal em vigor. 
4. Todos os transfers poderão ser fornecidos pelos hotéis e devem ser solicitados no momento da reserva, estando 
sujeitos a um custo adicional. 

5. Todas as atividades devem ser solicitadas no momento da reserva para garantir disponibilidade, estando sujeitas a 
confirmação por parte do fornecedor e/ ou às condições atmosféricas. 
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P R O G R A M A  E S T R E L A S ,  B A R R O C A I S  &  M O N T A N H A  
S Ã O  L O U R E N Ç O  D O  B A R R O C A L  &  C A S A  D E  S Ã O  L O U R E N Ç O

V a l i d a d e :  2 0 2 0 /  2 0 2 1
P r e ç o  p a r a  2  p e s s o a s :  2 4 2 8 €

6. A garantia da reserva é feita por cartão de crédito válido ou por transferência bancária. A partir do sétimo dia anterior 
à data da chegada, cada hotel poderá a qualquer momento cobrar no cartão de crédito o valor do programa relativo a 
esse hotel. A reserva poderá ser alterada ou cancelada, de forma gratuita, até 7 dias antes das 12h00 do primeiro dia da 
estadia. Se o cancelamento ou a alteração da reserva ocorrer depois dessa data, somente a primeira noite em cada hotel 
será cobrada por cada hotel. No caso de não comparência (“no show”) ou de cancelamento durante a estadia será 
cobrado o valor total do programa. Qualquer cancelamento deverá sempre ser solicitado por e-mail.

7. Existem outras opções de atividades que pode adicionar à estadia por forma a torná-la ainda mais personalizada. Por 
favor, não hesite em perguntar aos hotéis. 

O SÃO LOURENÇO DO BARROCAL

Localizado no Alentejo, em Portugal, no sopé da colina da medieval Monsaraz e muito próximo do lago Alqueva, o São 
Lourenço do Barrocal é um antigo monte alentejano, hoje rejuvenescido enquanto hotel de luxo, no seio de vinhas, 
azinheiras e oliveiras centenárias. Inserido numa herdade de 780 hectares, na mesma família há 200 anos, continua a 
prosperar enquanto propriedade agrícola, produzindo gado certificado biológico, frutos e legumes, azeite e vinho. 
Compreende uma adega no local, dois restaurantes ‘farm to table’, uma loja da herdade e um spa da marca austríaca de 
produtos de cosmética orgânica Susanne Kaufmann. Possui ainda duas piscinas exteriores, pomar, horta biológica, 
cavalariças e picadeiro e uma oferta diversa de atividades. 

São Lourenço do Barrocal 
7200-177 Monsaraz, Portugal 
Tel: +351 266 247 140 
Email: reservations@barrocal.pt 
Website: http://www.barrocal.pt/

A CASA DE SÃO LOURENÇO

A Casa de São Lourenço é o único hotel de montanha de 5 estrelas em Portugal, a 1250 metros de altitude. 
Completamente panorâmico, inserido no Parque Natural da Serra da Estrela recentemente elevado a Geopark Mundial 
pela UNESCO, o hotel procura criar uma relação com a beleza da paisagem, enquanto presta homenagem ao conforto, 
ao design, à cultura e gastronomia portuguesa. Os quartos são todos diferentes e abertos sobre a paisagem. Tem um 
restaurante panorâmico, spa, piscina interior e exterior aquecidas. O hotel tem ainda uma fábrica de lanifícios ancestral, 
a Burel Factory, com visitas guiadas diárias e assegura um conjunto diversificado de atividades e percursos pedestres no 
Parque Natural.

Casa de São Lourenço
Estrada Nacional 232, Km 49,3, Campo Romão - Manteigas
Tel: +351 275 730 
Email: booking@casadesaolourenco.pt 
Website: www.casadesaolourenco.pt
 
Nota: Os dois hotéis são entidades independentes uma da outra, apesar da semelhança entre os seus nomes, assumindo 
cada um as suas responsabilidades enquanto tal. 
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