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França

ROUTES DU BONHEUR Alsácia: a rota do vinho e do vinho
quente nas feiras de Natal
Rica em variedades de uvas e terroirs muito distintos, a Alsácia é uma terra de vinhos
únicos. Seus gewurztraminer, riesling e pinot noir ou gris garantem aos vinhedos uma
identidade única. Aqui viajamos no tempo, a pé, de bicicleta ou a bordo de um Citroën
Traction Avant. De Estrasburgo a Colmar, as paisagens montanhosas e a atmosfera variam
até chegar o inverno: na época das feiras de Natal, a Alsácia ilumina-se e torna-se, à
sombra dos pinheiros, uma grande festa.

5 NOITES

Um concierge a seu serviço:

do

+1 800 735 2478 *

US$ 1 033,27*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/10/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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ESTRASBURGO — 1 NOITE

( 1 propriedade/propriedades )

Antes de partir para a Rota do Vinho, por que não conhecer o ambiente único das Winstubs, cervejarias
tradicionais onde experimentamos chucrute e cerveja? A cidade também é repleta de bares de vinho, com
destaque para as variedades alsacianas e cervejas artesanais locais. Não deixe de visitar a histórica “Cave
historique des Hospices de Strasbourg”, uma instituição com seis séculos de história, agora dirigida por cerca
de trinta propriedades da região, que cultivam ali seus vinhos. Em dezembro, Estrasburgo é palco da maior e
mais antiga feira de Natal da França (1570). Um ambiente mágico e um evento imperdível para as famílias que se
reúnem sob as luzes dos pinheiros e dos inúmeros chalés de madeira enquanto experimentam o “bredele”
(biscoitos típicos) e alguns copos de vinho quente.

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *

Relais & Châteaux Au Crocodile
Ao redor da Grande Árvore do mercado de
Natal, Estrasburgo
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COLROY-LA-ROCHE — 1 NOITE

( 1 propriedade/propriedades )

Hostellerie La Cheneaudière & Spa
Hotel e restaurante no campo. No século XVII, Colroy-la-Roche era alemã e foi chamada de Koenigsberg,
que signiﬁca "montanha do rei". Quando se tornou novamente francêsa, a vila menteve seu caráter majestoso,
em meio à paisagem ondulada que transpira o ar mais puro do mundo. Aqui Mireille e seu ﬁlho Nicolas criaram
um convidativo hotel com o charme de uma casa de família, além de um spa com contorno corporal com óleos
essenciais e, claro, boa comida ... Para epicuristas de verdade.
Fechamento semanal :
Restaurante principal: almoço (aberto todos os dias), almoço, exceto domingo. “Cosy-bar Le Calixte”: almoço.

Membro da Relais & Châteaux desde 1975
3 rue du Vieux Moulin
67420, Colroy-la-Roche
(Bas-Rhin)
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KAYSERSBERG — 1 NOITE

( 1 propriedade/propriedades )

Le Chambard
Hotel e restaurante em um vilarejo. Entre os vinhedos da Alsácia e os Ballons des Vosges, Le Chambard é
antes de mais nada uma história familiar: a história dos Nasti. Desde 2000, Olivier e Emmanuel, dois irmãos
unidos pelo prazer em receber e compartilhar, perpetuam a rica história hoteleira de uma residência do século
XVIII no vilarejo de Kaysersberg. O primeiro dirige as cozinhas do La Table d'Olivier Nasti, o segundo elabora
uma carta de vinhos de prestígio para este restaurante ambicioso, onde o cobre e os tecidos sedosos criam
uma atmosfera barroca. Linhas puras e contemporâneas nos quartos e no spa do hotel; suas esposas, Patricia
e Corinne, deram alma ao lugar e proporcionam aos hóspedes um acolhimento dos mais calorosos.
Fechamento semanal :
Restaurante principal: almoço de segunda-feira para quinta-feira, segunda-feira à noite, terça-feira à noite. “La Winstub”: aberto
todos os dias.

Membro da Relais & Châteaux desde 2015
9-13, rue du Général de Gaulle
68240, Kaysersberg
(Haut-Rhin)

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *

SlowUp: outra forma de descobrir a Rota do
Vinho da Alsácia
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COLMAR — 1 NOITE

( 1 propriedade/propriedades )

La Maison des Têtes
Hotel e restaurante na cidade. "“Autenticamente atual”: é dessa maneira que Marilyn e Éric Girardin
descrevem a Maison des Têtes, em Colmar, incontestavelmente um dos mais belos edifícios históricos da
Alsácia. Construída em 1609, essa residência burguesa deve seu nome às seiscentas cabecinhas de pedra que
decoram a fachada. – Nesse belo edifício, o casal pratica seu excepcional savoir-faire desde 2015. A Maison des
Têtes é também uma brasserie tradicional, um restaurante estrelado discretamente luxuoso e um hotel de
personalidade. A brasserie histórica serve principalmente pratos locais, mas o restaurante, por sua vez,
ultrapassa as fronteiras. Em um ambiente reﬁnado, deixe-se tentar pela “viagem ao mundo vegetal”, o munster
“inﬂado” com bagaço de gewurztraminer ou os “broutilles & canailleries” doces no ﬁm da refeição. Em seguida,
volte para a intimidade de seu quarto nos andares, com uma decoração contemporânea que coloca em
destaque as esplêndidas obras de marcenaria tradicional da propriedade."
Fechamento semanal :
Restaurante principal: almoço, segunda-feira à noite, domingo à noite. “Brasserie Historique”: segunda-feira e domingo.

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *

Colmar, a cidade com cinco feiras de Natal
Mercearia Au brin de paille, marco da cerveja
da Alsácia (Colmar)
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Membro da Relais & Châteaux desde 2019
19 rue des Têtes
68000, Colmar
(Haut-Rhin)

*Preç o de uma c hamada loc al
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— 1 NOITE

( 1 propriedade/propriedades )

Les Bas Rupts
Hotel e restaurante na montanha. Um interior de montanha sem ser rústico, luxuoso sem ser soﬁsticado...
Os proprietários deste estabelecimento – Michel Philippe, sua ﬁlha Sylvie e o genro Ghislain – resolveram
habilmente a equação decorativa inerente aos designers de chalés de luxo. Com um caráter “fauteuil club” e
uma harmonia de madeiras claras, souberam criar um lugar excepcional ao pé das pistas. Que felicidade tirar os
esquis...

Membro da Relais & Châteaux desde 2002
181, route de la Bresse
BP75
88402, Gérardmer
(Vosges)

Perto da propriedade
Participar no lançamento das lanternas
chinesas (Gérardmer)
Experimentar o munster-géromé (Gérardmer)

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *
*Preç o de uma c hamada loc al

