Agosto de 2018

PROLONGUE O VERÃO EUROPEU NO CHÂTEAU DE LA
MESSARDIÈRE
Venha aproveitar tranquilamente os últimos dias do verão no
Château de la Messardière, hotel de luxo 5 estrelas em SaintTropez, até o final de outubro. A oportunidade de descobrir ou
redescobrir a região de outro ângulo.

Um intervalo sob o signo da tranquilidade
Sinta a doçura de viver de Saint-Tropez vivenciando uma experiência ímpar no Château de la
Messardière. Este hotel de luxo situado em meio a uma natureza exuberante abre suas
portas até o final de outubro. Deixe-se seduzir pela atmosfera pré-outonal durante um fim
de semana ou uma estadia mais longa...ritmo
A partir de setembro, explore Saint-Tropez e região em um ritmo repousado. Passada a
agitação do verão, as praias retomam gradualmente uma serenidade propícia ao sossego e
ao devaneio. Aproveite esta época do ano que cede espaço para uma agradável leveza.

O pacote “Romance” para um fim de semana sereno
Que tal um fim de semana a dois ou uma pausa durante a semana? O Château de la
Messardière propõe o pacote “Romance” de 3 de setembro a 28 de outubro. Ele inclui a
hospedagem em quarto duplo de categoria Superior ou Suíte Júnior, o café da manhã
continental a ser degustado em sua varanda privada ou no terraço do Château, cuja vista
para a baía de Pampelonne é excepcional, e um jantar para duas pessoas no restaurante
gourmet L’Acacia (a partir de 260 € por pessoa e por noite em quarto duplo). Sem deixar de
mencionar as boas-vindas com flores e uma garrafa de rosé da Provença...
Esta proposta de três noites inclui os serviços de prestígio oferecidos pelo Palace a todos os
seus hóspedes. Um transfer gratuito encontra-se à disposição para um dia de compras ou
uma escapada gourmet em Saint-Tropez. Aqueles que desejarem também podem desfrutar
do serviço de transfer para a praia Tropezina Beach, onde uma espreguiçadeira os espera
para se bronzear e relaxar entre os banhos no mar ainda morno. O Spa Valmont - Cinq
Mondes também abre suas portas para os que aspiram a uma pausa de bem-estar antes de
voltarem para a tumultuosa rotina profissional.
Uma estadia no Château de la Messardière durante um fim de semana prolongado também
é a ocasião de conhecer o parque mediterrâneo de dez hectares, um verdadeiro refúgio de
paz para os amantes da natureza em busca de um ambiente calmo. A fauna e a flora
coexistem em perfeita harmonia e encantam cada visitante. O fim do verão proporciona
uma luz branda, ideal para passeios nos quais cada passo é uma descoberta.

Eventos culturais e desportivos de renome internacional
Música, esportes, exposições... o coração de Saint-Tropez bate ao ritmo de diversos eventos.
A Société Tropézienne des Amis de la Musique organiza, de 5 de setembro a 3 de novembro,
a 16a edição do Festival de Outono de Saint-Tropez. Um interlúdio cultural que homenageia
à música clássica no Cinema-Teatro La Renaissance, na Place des Lices, situada no centro do
vilarejo.
Os entusiastas da vela poderão desfrutar das regatas Voiles de Saint-Tropez, de 29 de
setembro a 7 de outubro. Um espetáculo de tirar o fôlego que reúne pelo menos 300 dos
mais belos barcos clássicos e modernos no Golfo de Saint-Tropez.

A maioria dos atletas se encontrarão na ocasião de La Tropézienne, uma corrida imperdível,
que acontece o domingo 21 de outubro: 8 ou 16 km dependendo da sua condição física.
No mesmo fim de semana, o Château de la Messardière se torna palco da Decayeux Golf Cup
e do Challenge Messardière – Decayeux, com jogadores de golfe amadores vindos do mundo
inteiro, competindo pelo domínio do green durante dois dias.
Os museus também não ficam para trás com diversas exposições sobre pintura, fotografia e
escultura, além das conferências da associação Amis de l’Annonciade (e principalmente,
“Bonnard/Vuillard” na terça-feira 16 de outubro).
E para fechar a estação estival com chave de ouro, os comerciantes de Saint-Tropez
organizam, de 26 a 29 de outubro, a Grande Braderie, o encontro dos apaixonados por
compras a preços razoáveis.
O fim do verão em Saint-Tropez? Sinônimo de doçura de viver...

Château de la Messardière
2, Route de Tahiti – 83990 Saint-Tropez
França Fone: (33) 04 94 56 76 00 - www.messardiere.com
Contato para a imprensa
Escritório de Imprensa da Pascale Venot – Christine Pigot-Sabatier
christine@pascalevenot.com - 01 53 53 41 29

