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Espanha

ROUTES DU BONHEUR No Caminho de Santiago de
Compostela pelo norte da Espanha
Esse itinerário mítico feito pelos peregrinos durante séculos revela tesouros inestimáveis.
Depois de visitar Bilbao e seu museu de arquitetura ousada, deixe-se conquistar pela
emoção que toca todos que conhecem as paisagens sublimes da Cantábria. Praias
selvagens, mosteiros, vilarejos ﬂoridos e igrejas românicas se sucedem antes de dar lugar
às paisagens fascinantes das Astúrias. Conheça a capital da Galiza, classiﬁcada como
Patrimônio Mundial pela UNESCO. Com nada menos do que 46 igrejas, 114 campanários e
uma majestosa catedral, a atmosfera mística da cidade é um convite à contemplação.

4 NOITES

Um concierge a seu serviço:

do

+1 800 735 2478 *

US$ 764,96*

* 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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EZCARAY — 1 NOITE

( 1 propriedade/propriedades )

Echaurren
Hotel e restaurante em um vilarejo. No norte da Espanha, na magníﬁca região de La Rioja, famosa pelos
vinhos, o pitoresco vilarejo de Ezcaray é o cenário encantador do Hotel Echaurren. José Félix e Francis Paniego
dirigem essa prestigiada joia cuja reputação remonta a cinco gerações. Com um ambiente acolhedor e
simpático, o encantador hotel propõe quartos e suítes luminosos criados com um toque moderno: o cenário
ideal para desfrutar momentos realmente inesquecíveis. Explore a paisagem da região e saboreie um dos
maravilhosos vinhos da região. Não deixe de fazer uma visita à impressionante igreja de Santa María la Mayor,
em frente ao hotel, com sua famosa peça de altar hispano-ﬂamenga: é realmente imperdível. Outra dica
imperdível é o restaurante gourmet El Portal de Echaurren, que oferece um delicioso banquete para o paladar.
Delicie-se em uma degustação dos produtos típicos da região, aprimorados pela culinária vanguardista do
renomado chef Francis Paniego. Uma experiência fenomenal que ainda é sublimada pela carta de vinhos
excepcional e em constante evolução do mestre sommelier José Félix Paniego.

Membro da Relais & Châteaux desde 2014
C/ Padre Jose Garcia, 19
26280, Ezcaray

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *
As Festas de São Firmino
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*Preç o de uma c hamada loc al
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GAUTEGIZ ARTEAGA — 1 NOITE

( 1 propriedade/propriedades )

Castillo de Arteaga
Hotel e restaurante em um parque. A brancura de mármore do Castillo de Arteaga, com a sua torre gótica
do século 13, impõe-se drasticamente na reserva de Ria Urdaiba do País Basco, com seus estreitos vales
verdejantes que se abrem em grandes estuários. Napoleão III e Eugenia de Montijo reconstruíram o
estabelecimento quando seu ﬁlho foi declarado cidadão honorário de Biscaia. Fora do castelo, Garbiñe
Azkuenaga criou um hotel deslumbrante, combinando magistralmente os mobiliários de época ao design
contemporâneo. Passe os seus dias a explorar a área em volta: penhascos, rios, pântanos e prados. À noite,
desfrute de um excelente jantar no restaurante do castelo ou de uma degustação de vinhos em sua adega bem
abastecida.
Fechamento semanal :
jantar de domingo para terça-feira, segunda-feira ao meio-dia, terça-feira ao meio-dia.

Membro da Relais & Châteaux desde 2012
Gaztelubide 7
48314, Gautegiz Arteaga
(Bizkaia)

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *
O Museu Guggenheim
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*Preç o de uma c hamada loc al
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LUCES-COLUNGA — 1 NOITE

( 1 propriedade/propriedades )

Palacio de Luces
Hotel e restaurante em um parque. No coração das Astúrias, entre a Serra do Sueve eo mar Cantábrico,
em um parque de 8 hectares com jardins e natureza intocada, decubra este palácio do século XVI que foi muito
bem remodelado em completa harmonia com seu ambiente histórico. O piano-bar e a piscina convidam-o a
relaxar em uma localização ideal entre o mar e as montanhas, e propícia para diversas atividades oferecidas.
Aqui tudo está pensado para contribuir ao seu bem estar e tranquilidade, desde grandes espaços à decoração,
sem esquecer da cozinha tradicional das Astúrias, servido no "Tella" com vistas deslumbrantes.

Membro da Relais & Châteaux desde 2010
Ctra. AS-257 S/N
33328, Luces - Lastres (Colunga)
(Principado de Asturias)
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SANTIAGO DE COMPOSTELA — 1 NOITE

( 1 propriedade/propriedades )

A Quinta da Auga Hotel & Spa
Hotel e restaurante na cidade. Chegando à Quinta da Auga, você entra em um universo marcado pela
serenidade. O antigo moinho de papel do séc. XVIII, cuidadosamente restaurado pelos proprietários, é repleto
de detalhes antigos e modernos que se misturam em um elegante estilo europeu. Uma equipe atenta e discreta
acolhe os visitantes nesse tranquilo oásis em Santiago de Compostela, cidade de peregrinação tombada como
patrimônio mundial pela UNESCO. No restaurante Filigrana, você poderá degustar uma culinária contemporânea
com influências galegas com destaque para os produtos locais e vinhos regionais.

Membro da Relais & Châteaux desde 2011
Paseo da Amaia 23B
Urbanización Brandia
Vidán
15706, Santiago de Compostela
(Galicia)

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *
A catedral e a velha cidade

*Preç o de uma c hamada loc al

