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O QUENTE 

TEMPORADADA

VAIL  ASPEN  PARK CITY  WHISTLER  COURCHEVEL  ST. MORITZ... E MUITO MAIS!
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Grand Hotel 
Bellevue
Tradição e modernidade em um lindo 
palacete

Cercado por um parque idílico, o imponente palacete em tons 
pastel é recheado de detalhes alpinos que se mesclam, em 
harmonia, aos ambientes de design moderno. Nos quartos, 
por exemplo, as camas são assinadas pelo ousado designer 
francês Philippe Starck e os ambientes ganham toques de cores 
fortes e móveis de linhas retas. O spa, de in�uências asiáticas, 
possui um extenso menu de tratamentos com massagens do 
mundo todo – destaque para a havaiana Lomi Lomi Nui e as 
técnicas chinesas de re�exologia. Há dois restaurantes no hotel: 
o Leonard’s, de cozinha gourmet, e o Petit Chalet, que serve 
o melhor da culinária típica suíça (leia-se fondues e raclettes). 
No bar, um sofá Chester!eld de 20 metros dá as boas-vindas 
e, além dos drinques, que incluem uísques raros, é servido um 
buffet de bolos e doces artesanais durante as tardes, para um 
après-ski ainda mais gostoso. Em breve o que já era bom !cará 
ainda melhor. Todos os 57 quartos e o lobby serão renovados 
para a temporada de inverno. 

Tarifas
Janeiro € 4.354

Fevereiro € 3.724

Carnaval € 3.724

INCLUI

É especial porque...

+ O Leonard’s Restaurant, 
comandado pelo chef Urs 
Gschwendt, é dono de uma 
estrela Michelin e serve delícias 
como o ossobucco com risoto 
de açafrão e o entrecôte de 
cordeiro com ervas provençais

+ Tem um cinema com sessões 
diárias de bons !lmes que pode 
ser alugado para exibições privê

+ Os connoisseurs podem 
encontrar raridades na adega 
subterrânea, onde podem ser 
organizados jantares privativos 
harmonizados com os vinhos

O novo lobby

Salão do estrelado restaurante Leonard’s

Jantar tipicamente suíço, com fondue

A fachada do clássico palacete 

As tarifas são em euros, por pessoa, em acomodação dupla, quando não especificada outra 

base, e estão sujeitas a disponibilidade e alteração sem prévio aviso. Não estão incluídas taxas 

de embarque e nenhum outro serviço ou gastos não especificados acima.

Reserve agora - 2196 9381 

Detalhe da decoração cheia de humor


