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CHATEAU DE FONSCOLOMBE
FICHA TÉCNICA
LOCALIZAÇÃO
O hotel está inserido em um lindo parque com árvores centenárias, localizado no coração da Provence, no vilarejo de
Le Puy-Sainte-Réparade, a 30 minutos de Aix-en-Provence e a 45 minutos de Marseille.

APARTAMENTOS E SUÍTES
50 APARTAMENTOS
. Aptos. Standard: 9 (20m²)
. Aptos. Superior: 16 (25m²)
. Aptos. Deluxe: 9 (30m²)
. Suites Junior: 5 (45m²)
. Suites Prestige: 8 (45m²)
. Apto. Familiar: 3 (50m²)
Todos os apartamentos e suítes têm:
. Acesso à internet wi-fi
. Mini Bar
. Cofre
. Telefone
. TV de tela plana
. Radio /relógio/despertador
. “Walk-in closet”
. Secador de cabelos

RESTAURANTES E BARES
RESTAURANTE L’ORANGERIE
Um espaço novo com um mix de modernidade e
características do Chateau, ideal para quem busca uma
culinária criativa, com simplicidade e sublimes sabores,
usando produtos locais e sazonais.
Aberto o ano inteiro (exceto de 1º de novembro a 1º de
abril), tem capacidade para até 120 pessoas e serve o
café da manhã, almoço, jantar e brunch no 1º domingo
de cada mês.
L’ORANGERIE “NAS SOMBRAS DAS ÁRVORES”
Durante o verão, um cardápio especial pode ser
degustado sob uma das árvores mais antigas do parque,
em um almoço relaxante, um drink ao por do sol ou um
delicioso aperitivo nas noites mais quentes.

Somente os apartamentos e suítes do prédio histórico
(13) ainda não possuem ar condicionado. Os demais (37)
possuem.
Os Apartamentos Superiores têm também uma lareira.
As Suítes Junior têm também um sofá.
As Suites Prestige têm também uma lareira, um sofá e um
“dressing room”
Os Apartamentos Familiares têm 1 cama DBL e 2 camas
TWIN, e também uma lareira, um sofá e um “dressing
room”.
Existem apartamentos comunicantes.

LOUNGE BAR E ADEGA
Localizado no prédio histórico, de frente para o parque,
o Bar, ao lado da Adega do hotel, é o local onde
hóspedes ou clientes do Restaurante podem degustar
variados drinks, além de uma bela carta de vinhos,
incluindo os produzidos na propriedade.
POOL HOUSE
Próximo à piscina, o local possui o serviço de snacks e
bebidas, em meio a pequenos lagos e fontes do parque.
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AREA DE BEM-ESTAR
SALÃO DE BELEZA
Bela sala com decoração no estilo do Chateau, onde
hóspedes podem relaxar e ter opções de massagens,
tratamentos faciais, manicure, cabelereiro.

SAUNA A VAPOR
Uma grande instalação de hammam e área de relaxamento.
SALA DE FITNESS
Equipamentos especiais e espaço livre à disposição dos
hóspedes.

FACILIDADES PARA REUNIÕES E EVENTOS
Projetadas para os grandes eventos e fabulosas festas das
famílias que ali habitavam a antiga Mansão, o hotel tem 6 salas
mantidas no estilo da época, além de terraços, parques e
jardins para grandes celebrações, seminários e eventos.

O Salão Caravelle pode acomodar, para seminários:
. Até 110 pessoas, arrumação teatro
. Até 40 pessoas, arrumação em U
. Até 35 pessoas, arrumação escola

Cenários ideais e serviços especializados para
casamentos, incluindo uma capela do século XVII.

Equipamentos:
Tela, projetor, som e microfones, flipcharts, equipamento
para Conferece call e wi-fi estão disponíveis.

Capacidades:
Os salões do Chateau podem acomodar de 30 a 150
pessoas.

CRIANÇAS
Sala de brinquedos dentro do prédio histórico.

SERVIÇOS DO HOTEL
. Recepção e Concierge 24hs
. Room service 24hs
. Valet / estacionamento
. Wi-fi free em todo o hotel
. Piscina externa aquecida
. Espaço Wellness
. Sauna a vapor
. Fitness
. Lounge Bar/ Biblioteca
. Restaurante
. Pool house
. Boutique
. Adega
. Salas de reunião
. Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
. Serviço de transfer para o aeroporto de Marseille e
estação de trem em Aix-en-Provence

PETS
Hotel Pet-friendly (- 12kg)

EXPERIÊNCIAS
. Visita aos vinhedos do hotel
. Degustação de vinhos
. Bicicletas
. Pic nic nos parques do hotel
. Caminhadas
. Caminhadas no parque em circuito botânico
. Descoberta da cidade de Aix-en-Provence

TRANSPORTE
. Aeroporto de Marseille: a 36 km / 30 min. de carro
. Estação de trem em Aix-en-Provence: a 47 km / 45
min. de carro
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CHATEAU DE FONSCOLOMBE
Route de Saint-Canadet
13610 – Le Puy-Sainte-Réparade - France
Tel: +33(0) 442 211 313
Email: contact@fonscolombe.fr
www.fonscolombe.fr

