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HOTEL CHÂTEAU DE GRAND BARRAIL
FICHA TÉCNICA
LOCALIZAÇÃO
Ao lado do Rio Dordogne, cercado por jardins e vinhas, a 2 km de Saint-Émilion, a 5 min de carro da cidade de Libourne,
e a 40 min. de Bordeaux.

QUARTOS E SUÍTES: 46
. Quarto Superior: 12 (30m²) – cama king ou duas
camas twin. Vista para a vinícola.
. Quarto Deluxe: 23 (34 m²) – cama king ou duas
camas twin. Vista para a vinícola, jardim ou para o
Château. Possuem terraço.
. Quarto Executivo: 6 (35 m²) – cama king ou duas
camas twin. Vista para a vinícola ou jardim.
. Suite Duplex: 2 (57 m²) – cama king e sofá-cama.
Vista para o jardim.
. Junior Suite: 2 (58m²) – cama king ou duas camas
twin. Vista para a vinícola. Possuem terraço.
. Royal Suite: 1 (60 m²) – cama king. Vista para o jardim
e para a vinícola. Possui terraço

Todos os apartamentos e suítes têm:
. Minibar
. Cofre
. Telefone
. Ar-condicionado
. TV de tela plana com canais via satélite
. Máquina de café da Nespresso
. Wi-fi gratuito
. Banheira e/ou chuveiro
. Secador de cabelo
. Roupão
. Chinelos
. Amenities de higiene
Existem quartos com acessibilidade
possibilidades de quartos conjugados..

e

diferentes

RESTAURANTES E BARES
RESTAURANTE
O hotel oferece um Menu de Bistrô para o almoço e um
Menu Gastronômico para o jantar.
Os hóspedes têm a opção de ter suas refeições no
Salão Mourisco, um lindo salão com vitrais em longas
janelas, no Grand Salon, outro elegante ambiente
finamente decorado, ou no Terraço externo, com vista
para os jardins, em épocas de tempo mais quente.
Horário de Funcionamento:
Café da manhã buffet: 7h30 às 10h30
Almoço: 12h15 às 14h00
Jantar: 19h15 às 21h30
Room servisse: 12h15 às 22h00

BAR
A atmosfera luminosa e elegante do Lounge Bar está
disponível para hóspedes do hotel e clientes locais,
com Menu de drinks e grande variedade de vinhos,
principalmente os da região.
Horário de Funcionamento: 12h15 à 02h00.
SMOKEHOUSE
O Smokehouse, um bar de charutos decorado ao estilo
‘English Gentleman’s Club’, é o local onde hóspedes
podem explorar uma seleção de charutos, apreciar
livros, jogar cartas ou jogos de tabuleiro, além de uma
TV. O espaço também pode ser usado para eventos
privados.
Capacidade: 10 pessoa
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FACILIDADES PARA REUNIÕES E EVENTOS
O Château Grand Barrail oferece cinco salas de eventos (3 salas de seminários e 2 pequenas salas de conferências) para
sediar seminários e outros eventos.
Todas as salas têm luz natural além de um pátio ou terraço e estão equipadas com projetor de vídeo, flipchart, papéis,
canetas e adaptadores.
M²

Teatro

Escola

U

Cocktail

Sala Millésime

40

35

22

18

40

Sala Côté Parc

40

40

20

24

35

Sala La Marzelle

115

75

40

35

-

Sala Côté Vigne

28

Boardroom: 15

ÁREA DE BEM ESTAR
SPA SAINT-ÉMILION
Um espaço criado para reforçar o bem-estar e o
relaxamento já encontrados pelos hóspedes em toda a
propriedade, oferecendo conforto para diferentes
atividades.
Com produtos e conceitos da marca francesa CINQ
MONDE, encontrada em diversos spas em todo o
mundo, os hóspedes poderão escolher entre
massagens e tratamentos de beleza, e usufruir de
instalações com vista para as vinhas e jardins:

SERVIÇOS DO HOTEL
. Recepção e Concierge 24h.
. Wi-Fi gratuito em todo o hotel.
. Jornal diário gratuito.
. Business Center 24h
. Estacionamento gratuito e privativo
. Piscina climatizada ao ar livre
. Academia
. SPA
. Bar
. Restaurante
. Aluguel de bicicleta – mediante solicitação
. Room Service – disponível das 12h15 às 22h00
. Serviço gratuito de Shuttle do hotel ao centro de St.
Émilion em diversos horários
. Serviço de transfer do aeroporto ou da estação de
trem – mediante solicitação
. Serviço de lavanderia – mediante solicitação
. Serviço de babá – mediante solicitação
. Pet Friendly – Somente 1 pet por quarto e em quartos

. 2 saunas secas
. 2 saunas a vapor
. banheira de hidromassagem
. áreas de relaxamento em zonas secas e úmidas
. academia
Horário de funcionamento: 10h00 às 19h30
ACADEMIA
Aberta 24 horas, possui equipamentos aeróbicos e de
musculação.

TRANSPORTE
Localizado a 2 km do centro de Saint-Émilion, a 5 km de
Libourne e a apenas 40 minutos de carro de Bordeaux.
. Bordeaux Mérignac: 40 min de carro. Distância: 52 km
. Libourne Train station (Linha direta: Paris Montparnasse –
Libourne): 05 min de carro. Distância: 5 km
. Saint-Émilion Train Station: 07 min de carro. Distância: 6 km
. Saint-Jean Train Station (Bordeaux): 30 min de carro.
Distância: 38 km
. De Bordeaux: Pegue a estrada N89/E70 em direção a
Libourne. Pegue a saída n°9 (Libourne Est). Em seguida,
pegue a 2a. Saida em direção a St Emilion (D-243). O Château
está na D-243.
. De Paris: Pegue a rodovia A10 highway (Paris-Bordeaux).
Pegue a saída sentido Saint André de Cubzac (39a) e, depois,
pegue a N89 em direção a Libourne. Continue pela Libourne
em direção a St Emilion. Pegue a D-243 em direção a
Saint-Emilion. O Château está na D-243.
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HOTEL CHÂTEAU DE GRAND BARRAIL
Route de Libourne D243 - 33330 Saint-Émilion - France
TEL: +33 5 57 55 37 00
E-mail: contact@grand-barrail.com
www.grand-barrail.com

