Alexandre Durand-Viel, a alegria de recepcionar
Alexandre Durand-Viel ocupa o cargo de diretor-geral do
Château de la Messardière desde 2010.
Sua contribuição para a evolução e a ascensão do
prestígio do castelo iniciou-se em 1991, quando, ao
retornar de Londres, aceitou um novo desafio
profissional: estruturar o Château de la Messardière,
inaugurado um ano antes.
Graças a seu esforço contínuo e à qualidade de sua
equipe, o hotel 5 estrelas tornou-se, em 2012, um dos
dezesseis "Palaces de France", símbolo de excelência e
know-how na arte da recepção.
Apaixonado pela harmonia e pela cultura, Alexandre
Durand-Viel encarna os talentos e a delicadeza
necessários para encantar os viajantes. Soube partilhar
esses valores com sua equipe e juntos perpetuam o
Esprit Messardière ("Espírito Messardière") tão caro aos
hóspedes.

Um hotel de luxo com verdadeiros valores
Muito além de um ninho de paz, conforto e prazer, o Château de la Messardière abriga uma combinação sutil de
profissionalismo e poesia, que abre as portas do bem-estar alimentando os sentidos. Os valores de partilha e
sinergia, importantes para o diretor-geral, manifestam-se diariamente nos variados projetos que empreende:
reforma para o conforto dos clientes, exposições de artistas locais e, desde 2011, o prêmio Prix Messardière Roman de l’Eté (de melhor romance do verão).
Domínio hoteleiro, excelência culinária e prestígio das prestações compõem uma sinfonia permanente em
perfeita consonância com a majestosa natureza circundante. Aqui, também é cultivado mel de abelhas em
colmeias no fundo do jardim e azeite é extraído das oliveiras da propriedade. Sem nos esquecermos dos
perfumes locais, propícios às lembranças.

Abrir-se para melhor acolher

A essência de Alexandre Durand-Viel é baseada na partilha dentro da mais pura tradição dos viajantes de
outrora: tendo orgulho de seus conhecimentos, sabiam receber os dos outros para enriquecerem-se
mutuamente e conferir sentido aos encontros. Impulsionando e gerenciando um constante empenho pela
modernização, o estabelecimento chegou ao apogeu dos padrões do setor.

Alexandre Durand-Viel, um homem engajado

Desde 2013 presidente da "Société Tropézienne des Amis de la Musique" ("Sociedade de Saint-Tropez dos Amigos da
Música), investe-se nessa associação, que organiza recitais de música clássica na cidade durante a primavera, o
outono e, mais recentemente, o inverno.
Fiel a seus valores éticos de altruísmo e de desenvolvimento sustentável, também está envolvido em diversas
associações humanitárias e sociais (principalmente com organismos e voluntários que tratam a questão do autismo),
apoiando aspectos como financiamento da pesquisa, acesso a tratamentos, vigilância quanto à integração,
assistência aos acompanhantes e transmissão das boas práticas.
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