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França

ROUTES DU BONHEUR De Bordeaux em direção ao País
Basco: cidade, surf e sol
Os apaixonados por patrimônios, amantes da natureza e das novas escaladas urbanas irão
adorar este itinerário que conecta o "Porto da Lua" às longas praias douradas do Atlântico,
passando pela fascinante ﬂoresta landesa. Em Bordeaux, um passeio "alternativo" em seus
novos bairros agitados, antes de ir ao encontro do mar em direção ao Cabo Ferret para um
piquenique sobre o Banco de Arguin, ao ritmo das famosas pinaças. Um desvio pelos
campos da região de Gasconha nos leva a lugares como Hossegor, Capbreton e outras
localidades do País Basco. Finalmente alcançamos o "Surﬁn’ way of life". Pratique o Standup Paddle em meio às ondas, veleje ao encontro de golﬁnhos e baleias, antes de desfrutar
de uma taça de Xiacoli na companhia dos amigos. O paraíso está no ﬁnal de um caminho
de areia, atrás das dunas...

9 NOITES

Um concierge a seu serviço:

do

+1 800 735 2478 *

US$ 1 845,58*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, 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.

1

171 km

2

84 km

3

47 km

4

20 km

5

Ma Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

1

BOULIAC — 2 NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

Le Saint-James Bouliac
Hotel e restaurante em um vilarejo. No coração das prestigiadas vinhas de Bordeaux, este hotel (assinado
por Jean Nouvel e inspirado nos antigos secadores de tabaco da zona) é uma jóia de desenho e luz. Um lugar
dedicado ao culto do belo e do bom, com excepcionais vinhos realçados pela cozinha de Nicolas Magie. Os
produtos locais revisitados sob a inﬂuência mediterrânea ou exótica serviram de inspiração para “Magro à
maneira de kefta, bulgur e chutney de tâmaras” ou “Carré de cordeiro de Aveyron, migas iodadas, pontas de
espargos e maçãs com açafrão”. A Escola de Culinária de Saint James “Côté Cour” e o grill “Lê Café de
l’espérance” oferecem uma saborosa cozinha tradicional em um ambiente informal.
Fechamento semanal :
Restaurante principal: almoço de domingo para terça-feira, segunda-feira à noite, domingo à noite. “Le Café de L'Espérance”:
domingo.

Membro da Relais & Châteaux desde 1978
3, place Camille Hostein
33270, Bouliac
(Gironde)

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *

Aprendiz de alquimista
Colmeia urbana ecológica
"Guinguette" estival
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EUGÉNIE-LES-BAINS — 1 NOITE

( 1 propriedade/propriedades )

Les Prés d’Eugénie - Maison Guérard
Restaurante e hotel no campo. Um pequeno palácio no campo, retiro romântico para submergir em todos
os sentidos, cuidar do corpo e deixar ﬂuir o espírito. Como poderíamos elogiar um paraíso que ainda mantem o
suave perfume da Imperatriz no ar? Jardins mágicos, estadias aristocráticas e cozinhas sinfônicas. Uma história
de amor, sonata a quatro mãos, jardins de ervas e rosas antigas cuidam de um SPA de sonhos, o Ferme
Thermale. Na cozinha, as maravilhas celestiais de Michel Guérard, em todo o resto, a inﬂuência poética de
Christine... Um anjo esteve aqui!
Fechamento semanal :
Restaurante gourmet: almoço de segunda-feira para sexta-feira, segunda-feira à noite, terça-feira à noite (de 24 de agosto a 4
de julho) (exceto vésperas de feriados e feriados). “Auberge de La Ferme aux Grives”: quarta-feira, quinta-feira ao meio-dia,
domingo à noite (de 26 de agosto a 6 de julho) (exceto vésperas de feriados e feriados).

Membro da Relais & Châteaux desde 1968
Place de l'Impératrice
40320, Eugénie-les-Bains
(Landes)

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *

Os Pirinéus em tamanho real
Agricultura Poética
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HOSSEGOR — 2 NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

Les Hortensias du Lac
Hotel e restaurante às margens de um lago. Em Hossegor, elegante estação balneária do litoral de
Landes, descanse em um ambiente perfeito para o relaxamento, repleto de hortênsias de cores vivas. Na
margem oeste do lago marinho que caracteriza essa cidade há uma autêntica mansão dos anos 1930 de estilo
típico da região basca e de Landes. – Uma síntese entre art déco e arquitetura regional tradicional. Ali, sob os
majestosos pinheiros, todos os olhares se dirigem para o lago. A maioria dos quartos, suítes e apartamentos se
abrem para essa tranquilizadora paisagem ondulada. O restaurante panorâmico, onde trabalha o famoso chef
Philippe Moreno, é totalmente envidraçado. Quem adora a tranquilidade ﬁcará feliz com o terraço-solário e
piscina aquecida de borda infinita que se confunde com o lago. Um refúgio de paz do lado do oceano.
Fechamento semanal :
Restaurante principal: domingo à noite, terça-feira à noite, quarta-feira à tarde e à noite. “La Beach House du Lac”: jantar e
segunda-feira ao meio-dia (de 1° de abril a 13 de novembro).

Membro da Relais & Châteaux desde 2019
1578, Avenue du Tour du Lac
40150, Hossegor

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *
Surf Camp e Cerveja sob os pinheiros
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ANGLET — 2 NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

Brindos Lac & Château
Hotel e restaurante às margens de um lago. É em pleno litoral basco, em Anglet, às margens de um dos
maiores lagos privativos franceses, que está localizado o majestoso Brindos, Lac & Château. De inspiração
hispano-moura, esse hotel excepcional ﬁca próximo de Biarritz e propõe a seus hóspedes uma fascinante
imersão nessa região mítica, situada entre o oceano Atlântico e o interior basco. São 39 quartos e suítes que
misturam materiais e móveis de artistas e artesãos locais, onde você poderá desfrutar um relaxamento
incomparável. Flutuando sobre o lago, dez dessas suítes são lodges totalmente insólitos para se deleitar com
uma intimidade inigualável. Escondido em meio à vegetação, o grande spa Gemology conta com hamam e um
espaço de bem-estar, onde você poderá passar momentos mágicos e únicos. Embaixador do bom gosto e da
boa vida, o restaurante baseia-se em uma tradição cultural forte, valorizando a identidade basca. A culinária do
chef combina com excelência as riquezas da terra e da água. Dos prazeres do paladar aos longos passeios ao
mesmo tempo exaltantes e relaxantes, passando pela descoberta da região e de suas tradições ancestrais: mil
experiências embriagantes esperam você em uma estadia no Brindos, Lac & Château, verdadeiro reino
encantado.
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1, allée du Château
64600, Anglet
(Pyrénées-Atlantiques)
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SAINT-PÉE SUR NIVELLE — 2 NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

L'Auberge Basque
Hotel e restaurante no campo.

Membro da Relais & Châteaux desde 2017
745, Vieille route de Saint Jean de Luz
D 307
64310, Saint-Pée sur Nivelle
(Pyrénées-Atlantiques)

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *
Pop-up Star Bar

*Preç o de uma c hamada loc al

