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CHÂTEAU DE LA MESSARDIÈRE
Uma temporada rica em novidades

Ambiente sofisticado em um cenário excepcional, o Château de la Messardière,
dirigido por Alexandre Durand-Viel, é um verdadeiro ninho de tranquilidade e luxo.
Com a distinção de Palace desde junho de 2012, esse hotel e spa 5 estrelas domina
majestosamente a baía de Saint-Tropez. Para a reabertura sazonal no próximo dia
13 de abril, o Château de la Messardière promete à clientela surpresas à altura de
sua reputação.

Suítes e quartos repensados para uma estadia única
Com 57 suítes e 60 quartos, todos dispondo de um terraço ou jardim privativo, o
Château de la Messardière é o maior hotel da região do Var. Desfrutando de um
panorama de tirar o fôlego, cada quarto e cada suíte receberam uma decoração
própria e emanam uma atmosfera calorosa e elegante. Para iniciar a temporada de
2018 sob o signo da transformação, as suítes de dois quartos e os quartos Prestígio
foram inteiramente renovados e tudo foi repensado para que cada estadia seja
extraordinária.

Um novo chef, um novo cardápio para uma experiência gustativa
excepcional: Alain Lamaison, mestre do paladar

A estação será repleta de sabores e audaciosa no
Château de la Messardière. O chef nascido em Landes
Alain Lamaison assume as rédeas das cozinhas do
Palace. Apaixonado por gastronomia, abriu seu
primeiro restaurante em Paris com apenas 23 anos de
idade e não demorou para conseguir sua primeira
estrela no Guia Michelin. Assim, recebeu também a
distinção de chef estrelado mais jovem da França.
Deixando o tumulto parisiense, Alain Lamaison
trabalhou em um restaurante gastronômico de Bauxde-Provence e descobriu uma verdadeira paixão pelo
azeite de oliva. Em seguida o chef propagou seu knowhow em Calvi, no Val-d’Isère e em Deauville, onde
obteve dois toques (sistema de classificação) e foi um
dos favoritos do guia gastronômico Gault & Millau, com
pratos deliciosos e brilhantes no restaurante
“Gourmandises”. Seu desafio no Château de la
Messardière consiste em propor uma culinária instintiva
e criativa, sempre no respeito das estações do ano
para obter produtos frescos e saborosos.

Prazeres gustativos no ritmo do Château de la Messardière

Cada refeição é uma experiência ímpar no Château de la Messardière. O almoço,
servido no espaço que faz jus ao nome “A Ciel Ouvert” (“A Céu Aberto”), é
degustado próximo à impressionante piscina espelhada. No menu: peixe fresco,
carne grelhada, salada, risoto, massas e sugestões do chef.
Na hora do jantar, direção ao restaurante gastronômico “L’Acacia”, que foi reformado
para essa temporada. A nova mobília escolhida se adapta a cada momento do dia e
tudo foi imaginado para um conforto otimizado e um serviço impecável.
Com a chegada do chef Alain Lamaison, o cardápio foi reformulado e agora oferece,
pela primeira vez, um menu totalmente vegetaliano. Uma novidade em linha com a
atualidade e que promete uma experiência única de sabores.

Estadia em meio a uma natureza exuberante e tranquila

Banhado pelo brilho do sol em mais de 300 dias por ano na região, o parque do
Château de la Messardière está magnificamente situado. Dominando o Golfo de
Saint-Tropez, seus dez hectares convidam para passeios atemporais ao longo das
alamedas. Este ano, um novo caminho de passeio permite descobrir mais
profundamente esse cenário natural. E para ir ainda mais longe, o chef Alain
Lamaison propõe o passeio
“Mil Odores”, no qual você poderá conhecer seu jardim de ervas aromáticas. Uma
experiência sensorial imperdível.
Em breve as crianças também poderão aproveitar a paisagem esplêndida se
divertindo no jardim infantil que está sendo criado.

Um parque, dois tesouros naturais

Como a natureza é preciosa, a direção do Palace estabeleceu diretrizes ambientais
em 2010. O objetivo é minimizar o impacto do Château de la Messardière no
ecossistema que o rodeia. Poluição, desperdício e produção são minuciosamente
controlados. Nessa abordagem responsável se insere a produção de dois recursos
valiosos: o mel e o azeite de oliva. As colmeias do castelo, cujo mel de alta
qualidade é servido no restaurante gastronômico, permitem a coleta duas vezes ao
ano. Um dos pontos positivos da ausência de pesticidas e inseticidas no tratamento
das plantas dos arredores. As oliveiras crescem em uma terra fértil e oferecem
anualmente mais de 60 litros de azeite. Um tesouro que cada hóspede de longa
estadia recebe como presente de despedida. Uma lembrança concreta e que
representa a vida no castelo.

Dois novos tratamentos no Spa Valmont — Cinq Mondes

Nessa temporada, nos 465 m² totalmente dedicados à beleza de luxo, nossas
equipes propõem dois novos tratamentos em uma das cinco cabines com decoração
diferente. No mês de junho, e em uma parceria exclusiva com o Château de la
Messardière, a Valmont apresenta um ritual único e altamente eficaz. A Cinq
Mondes, especialista nos cuidados dos quatro cantos do planeta, adiciona em sua
oferta um novo tratamento dedicado ao bem-estar total. Antes ou depois desse
intervalo longe do mundo, por que não desfrutar da piscina ou do hamam?

O Château de la Messardière no coração da arte viva

A arte está por toda parte no Château de la Messardière. Há anos, e graças ao
Diretor-Geral Alexandre Durand-Viel, um verdadeiro apaixonado, o Palace expõe as
obras de diversos artistas.
Para a temporada de 2018, o homenageado da Galeria Victoire é o pintor e escultor
francês descendente de italianos Nicolas Rosini di Santi.
Na primavera e no verão, o terraço do bar Le Soleil d’Eau vibrará ao ritmo de
músicas ao vivo, entre jazz e canções francesas, todas as noites das 19h30 às
22h30.
Além de seus muros, o Château de la Messardière também apoia eventos culturais
no Golfo de Saint-Tropez, como as Noites do Château de la Moutte, voltadas para a
música clássica, e o Jazz em Ramatuelle (agosto) ou o Caval’Air Jazz Festival
(meados de setembro).

2018 promete ser um ano enriquecedor no Château de la
Messardière. Entre descanso, gastronomia e bem-estar, tudo foi
reunido para uma estadia de luxo excepcional.
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