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Bem-vindo ao São Lourenço do Barrocal, um 
retiro rural, sensível à vastidão da terra que 
o acolhe e ao legado familiar que lhe está na 
origem, com um antigo monte alentejano 
rejuvenescido enquanto hotel de luxo 
despretensioso, no seio de vinhas, carvalhos e 
oliveiras centenárias da paisagem de Monsaraz, 
Portugal.

Welcome to São Lourenço do Barrocal, a rural 
retreat sensitive to the vastness of its surrounding 
lands and the family legacy that lies at its origins, 
with an ancient small farming village at its heart, 
the monte alentejano, now carefully brought back 
to life as a remarkable hotel of understated luxury, 
located among the vineyards, oaks and centuries-
-old olive groves making up the landscape of 
Monsaraz, Portugal.

BEM-VINDO AO SÃO LOURENÇO DO BARROCAL                        
WELCOME TO SÃO LOURENÇO DO BARROCAL
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Enjoy the monumental landscape of the 
barrocais and an immense blue sky while 
living exclusive moments of social gathering 
and knowledge exchange, in a place full 
of history and stories to tell, where the 
vernacular architecture is renewed in comfort 
and contemporaneity. Take part in this 
community, which has always contributed 
to the existence of a genuine will of sharing 
and discover in São Lourenço do Barrocal an 
extraordinary place to hold your event.

Desfrute da monumental paisagem dos 
barrocais e de um imenso céu azul enquanto 
toma parte em momentos exclusivos de 
saber e convivência, num lugar repleto de 
história e de estórias, onde a arquitetura 
vernacular se renova em conforto e 
contemporaneidade. Faça parte desta 
comunidade, que desde sempre contribuiu 
para um genuíno espírito de partilha, e 
descubra no São Lourenço do Barrocal um 
local extraordinário para realizar o seu 
evento.

REALIZE O SEU EVENTO NUM SINGULAR 
MONTE ALENTEJANO

STAGE YOUR EVENT IN A UNIQUE RURAL RETREAT
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Por entre salas ricas em história agrícola e beleza 
arquitetónica, terraços ao ar livre com vista para o 
campo, olivais, pomares e prados verdes com flores 
selvagens, tem à sua disposição mais de 1500 m2, com 
capacidade para receber até 200 pessoas.

Rooms rich in agricultural memories and architectural 
beauty, open air terraces with views over the fields, olive 
groves, orchards and green meadows with wild flowers, 
all lay more than 1500 sq. m. at your disposal, with 
capacity for up to 200 persons.

CONHEÇA OS NOSSOS ESPAÇOS

DISCOVER OUR VENUES
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HOTEL BAR
Our bar is available to serve all participants some 
delicious drinks – including our cocktails and estate 
produced wines – accompanied by some small 
gastronomic specialities. This is the perfect space for 
more intimate and social events with a seating capacity of 
up to 25 persons.

RESTAURANT
The restaurant menu reflects our interpretation of the 
farm to table concept: the Alentejo is our main staple, 
always accompanied by the best seasonal products sourced 
whether from local farms or the estate itself and organic 
whenever possible. Inside, there is a 90 sq.m. main room 
with capacity to seat up to 50 persons and a 20 sq. m. 
private room able to seat 20 persons. Outside, two terraces 
under shade-providing pergolas, with 55 sq.m. and a 
capacity for 30 persons apiece, offer views out over the 
country and life on the estate.

ORANGE GROVE AND SWIMMING POOL
Let the participants and yourself be led off by the aromas 
of the orange trees in our orchard and its soft, green lawns, 
welcoming all in an ambience totally open to the sky, 
with views out over the swimming pool, the fields and the 
landscape of the barrocais. Offer them the possibility to 
enjoy moments punctuated by the flight of storks coupled 
with the unexpected beauty of an organic vegetable garden. 
Invite them to pause by the side of the swimming pool 
waiting for an amazing sunset and, on the warm nights of 
Summer, take them to share experiences under a bluish-
-black sky studded with brilliant stars.

POMAR E PISCINA 
Deixe que o aroma do nosso pomar de laranjeiras e o seu 
tapete verde de relva fofa rececionem os participantes 
do seu evento, dando-lhes as boas-vindas num ambiente 
totalmente aberto ao céu, com vista para a piscina, o 
campo e os barrocais. Ofereça momentos pontuados 
pelo voo das cegonhas e pela beleza inesperada de uma 
horta biológica. Permita-lhes usufruir de um pôr-do-sol 
único à beira da piscina e, nas noites quentes de verão, a 
partilha de experiências sob um azul profundo repleto 
de estrelas.

EVENTS ROOM AND OPEN AIR TERRACE
With its architectural heritage bearing witness to its past 
as an olive oil press, the events room is today especially 
delightful with its vaulted arch ceilings and unbroken 
views out over the landscape of the Alentejo. In total, 
there is seating space for up to 200 persons, 80 in the 120 
sq. m. inner area and 120 outside on the 170 sq. m. open 
air terrace.

WINERY
The winery is an integral part of the estate’s regeneration, 
producing first class single-estate wines. Its space, made 
up of a long corridor flanked by 2 presses for the treading 
of grapes and 14 concrete traditional vats with a total 
80,000-litre capacity, in conjunction with the room 
housing the French oak casks, hold the capacity to seat up 
to 30 persons. 

TASTING ROOM AND FIREPLACE ROOM
Very close to the winery, stand two charming areas with 
their own particular styles, the Tasting Room and the 
Fireplace Room, each with a 30 sq. m. capacity sufficient 
to seat up to 20 and 10 guests respectively. Adjacent, 
there is an open air terrace that, in addition to supporting 
the Events Room, also extends to the exterior this area 
dedicated to wine tourism. Whenever the weather 
permits, drinks may be served amongst the orange trees 
that provide the scent and colour to an open air patio, 
semi-enclosed by the monte’s white walls.

SALA DE EVENTOS E TERRAÇO AO AR LIVRE
Com uma herança arquitetónica testemunha do seu 
passado enquanto lagar de azeite, a sala de eventos 
delicia ainda hoje pelos seus tetos abobadados e vista 
desafogada para a paisagem do Alentejo. No total pode 
sentar até 200 convidados, 80 nos 120 m2 de área 
interior e 120 nos 170 m2 de terraço ao ar livre.

ADEGA
A adega representa uma das áreas cruciais à 
regeneração da herdade, produzindo vinhos de primeira 
categoria sob marca exclusiva. O seu espaço, composto 
por um longo corredor ladeado por 2 lagares para pisa 
da uva e 14 cubas tradicionais de betão com capacidade 
total de 80,000 litros, juntamente com a sala das 
barricas em carvalho francês, tem capacidade para 
sentar até 30 convidados. 

SALA DE PROVAS E SALA DA LAREIRA
No mesmo edifício da adega, situam-se duas áreas 
cheias de charme, a Sala de Provas e a Sala da Lareira, 
cada uma com 30 m2 e capacidade para sentar até 20 e 
10 convidados respetivamente. Adjacente, fica o terraço 
ao ar livre que, para além de apoiar a Sala de Eventos, 
estende também até ao exterior esta zona dedicada ao 
enoturismo. Nos dias em que o tempo o permita, bebidas 
poderão ser servidas por entre as laranjeiras que dão 
cheiro e cor ao pátio descoberto, semicerrado pela 
brancura das paredes do monte.

BAR DO HOTEL
O nosso bar encontra-se disponível para servir a todos 
os participantes deliciosas bebidas – entre as quais os 
nossos cocktails e os vinhos produzidos na herdade 
– e pequenas iguarias gastronómicas. É o espaço perfeito 
para ocasiões mais intimistas e encontros sociais, com 
capacidade até 25 pessoas sentadas.

RESTAURANTE
A ementa do restaurante é o reflexo da nossa abordagem 
ao conceito farm to table: o Alentejo é o ingrediente 
principal, sempre acompanhado dos melhores produtos 
sazonais, provenientes das quintas locais e da nossa 
herdade, biológicos sempre que possível. No seu 
interior, tem uma sala principal, com 90 m2 e capacidade 
para sentar até 50 pessoas e uma sala privada, com 20 
m2, propícia a acolher grupos até 20 participantes. No 
exterior, dois terraços sob pérgulas ensombradas, com 
55 m2 e capacidade para 30 pessoas cada, convidam a ver 
o campo e a vida no monte.

PARTILHE ESTÓRIAS ENQUANTO 
PASSEIAM PELA HERDADE

Tire partido do cenário natural e agrícola da herdade 
para estabelecer novos laços ou contar a sua estória. 
Da arquitetura do monte às vinhas com vista para 
Monsaraz, dos barrocais ao grande lago Alqueva, são 
780 hectares para descobrir enquanto troca ideias e 
dois dedos de conversa.

SHARE STORIES WHILE WALKING 
THROUGH THE ESTATE

Gain full advantage of the natural and agricultural 
landscape of the estate to establish new bonds and tell 
your story. From the architecture to the vineyards with 
views out towards Monsaraz, the rocky granite outcrops 
or the big lake Alqueva, there are 780 hectares in which 
to exchange ideas and have an informal conversation.
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A nossa proposta gastronómica tem como 
base a cozinha tradicional Alentejana e o 
conceito farm to table, sendo um mostruário 
das estações e dos melhores produtos 
locais e biológicos. Orgulhamo-nos do 
nosso gado bovino, com certificação de 
produção biológica, e de estarmos no seio 
de reservas cinegéticas, onde porcos pretos 
se alimentam de bolotas de carvalhos. 
Somos produtores de azeite virgem extra e 
de vinhos de marca exclusiva, criados pela 
premiada enóloga Susana Esteban. 

Our gastronomic range incorporates both 
traditional cuisine from the Alentejo and the 
farm to table concept, representing a fine 
cross section of the seasons and of the best 
local organic products. We take due pride in 
our organically certified cattle and of being 
located among hunting reserves where black 
pigs feed on acorns. We are also producers 
of extra virgin olive oil and first class wines, 
which are nurtured by the award-winning 
oenologist Susana Esteban.

OPTE PELOS MELHORES INGREDIENTES

CHOOSE THE BEST INGREDIENTS
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OPÇÃO REFEIÇÃO FIXA
Salada de legumes crocantes
Empada de pato e salada 
de espinafres e maçã
Gadanhas e gelado de tangerina
Café e bolinhos

OPÇÃO BUFFET
Entradas
Queijo fresco com salada de ervas e aipo
Empada de aves e citrinos
Salada de tomate seco, maçã e farinheira
Refeição Principal
Corvina assada com legumes da horta
ou
Migas de pão com carne frita 
e enchidos
Sobremesas
Tarte crocante de fruta da quinta
Suspiro de chocolate 

OPÇÃO COCKTAIL
Copinhos com fruta da quinta, 
tomate e beterraba
Filetes de sardinha curada em citrinos 
sobre pão alentejano torrado
Ovos de codorniz de vinagrete
Empadinhas de vitela
Pastéis de bacalhau e grão
Cogumelos no forno recheados 
com enchidos

M E N U PRIMAVERA/VERÃO 

SET MEAL OPTION
Crunchy vegetables salad
Duck pie with spinach and apple salad
Gadanhas from Estremoz 
with tangerine sorbet
Coffee and cookies

BUFFET OPTION
Starters
Artisanal fresh goat cheese with herbs 
and celery salad
Poultry and citrus pie
Dried tomato and apple salad with 
Portuguese smoked sausage
Main dish
Roasted croaker with vegetables from the 
farm
or
Portuguese bread stew with fried meat 
and Portuguese sausages
Desserts
Crunchy sweet pie with fruit 
from the farm
Chocolate meringue

COCKTAIL OPTION
Tiny cups of farm fruits, tomato
and beetroot
Sardine fillets cured in citrus juices 
on toasted Alentejo bread
Quail eggs vinaigrette
Mini veal pies
Cod cakes and chickpeas
Roasted mushrooms stuffed 
with smoked meats

SPRING/SUMMER

M E N U

OUTONO/INVERNO
AUTUMN/WINTER

Os menus que aqui constam servem apenas para ilustrar a nossa oferta, podendo ser conjugados 
entre si e ajustados a gosto, de acordo com os produtos da estação disponíveis. 
Temos ainda sugestões disponíveis para coffee breaks.

The menus provided here represent an example and may be combined with each other and 
tailored to individual tastes in accordance with the seasonal products available. We also have 
available suggestions for coffee breaks.

OPÇÃO REFEIÇÃO FIXA
Creme de ervilhas com ovo escalfado
Sopa seca de tomate com garoupa
Tarte de limão merengada
Café e bolinhos

OPÇÃO BUFFET
Entradas
Salada de agrião e rosbife
Salada de bróculos com lombo de atum
Cogumelos salteados e gema de ovo 
do campo
Refeição Principal
Açorda de bacalhau
ou
Borrego assado em forno de lenha 
com batata a murro
Sobremesas
Pudim de queijo
Tarte de limão merengada 

OPÇÃO COCKTAIL
Salada de bróculos e frutos secos 
com atum fresco braseado
Brigadeiros de morcela com maçã
Empada de caça
Broas de cogumelos e presunto
Bola de sardinhas
Queijo de cabra assado com orégãos, 
mel e nozes 

SET MEAL OPTION
Green peas creamy soup with poached egg
Dry tomato soup with grouper
Lemon and meringue tart
Coffee and cookies

BUFFET OPTION
Starters
Watercress and roast beef salad
Brocolli salad with tuna loin
Sautéed mushrooms and organic egg yolk
Main dish
Codfish in Alentejo traditional bread stew
or
Wood-oven roasted lamb with baked 
potatoes
Desserts
Cheese pudding
Lemon and meringue tart 

COCKTAIL OPTION
Broccoli and nuts salad with 
braised fresh tuna
Black pudding cakes with apple
Game pie
Mushroom and smoked ham stuffed 
corn breads
Sardine meat bread
Baked goat cheese with oregano, 
honey and pine nuts
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DURMA NO LUXO DISCRETO DAS NOSSAS SUÍTES E CASAS

SLEEP IN THE DISCREET LUXURY OF OUR SUITES AND COTTAGES

Se desejar prolongar a sua estadia ou oferecer aos 
participantes do seu evento essa possibilidade, tem a 
acomodação perfeita nos nossos quartos, suítes e casas, 
onde o luxo fala de conforto e simplicidade. De manhã, 
abra a janela para a paisagem de Monsaraz e delicie-se 
com um pequeno-almoço que privilegia o sabor dos 
produtos com origem local.

Should you wish to extend your stay or provide the 
participants of your event with such an opportunity, 
you have the perfect accommodation in our rooms, 
suites and cottages in which luxury speaks of comfort 
and simplicity. In the morning, open the window onto 
the landscape of Monsaraz and savour a breakfast that 
privileges the flavours of locally sourced products.
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O nosso hotel de cinco estrelas disponibiliza 40 
unidades de alojamento, com capacidade para acomodar 
até 114 pessoas, distribuídas por 22 quartos, 2 suítes, 
1 casa de 1 quarto, 13 casas de 2 quartos e 2 casas de 3 
quartos.

QUARTOS
Espaçosos (40 a 60 m2), têm terraços privados (20 a 
40 m2) com pérgula de sombreamento, vistas generosas 
para o campo e acessos diretos à paisagem circundante. 
Incluem antecâmara, casa de banho com cabine de 
duche e banheira, dois lavatórios e aquecimento por 
pavimento radiante. Cada quarto possui ainda uma 
secretária de dimensões generosas e uma poltrona de 
leitura.

SUÍTES
Com 90 m2, cada suíte dá acesso a um terraço privado 
de 60 m2, com pérgula de sombreamento e vista 
deslumbrante para o castelo de Monsaraz, e possui 
localização privilegiada com acesso direto à paisagem 
circundante. Incluem antecâmara, casa de banho 
com cabine de duche e banheira, dois lavatórios e 
aquecimento por pavimento radiante e ainda uma sala 
de estar com sofás, mesa de café e mesa de jantar para 6 
pessoas.

CASA DE 1 QUARTO 
Esta casa de 175 m2 dá acesso a um terraço de 60 m2 e a 
um jardim privado. Acomoda até 2 pessoas, que dispõem 
de uma sala de estar com sofás e mesa de café, uma 
cozinha totalmente equipada com eletrodomésticos 
Gaggenau e Smeg e uma mesa de jantar para 6 pessoas.

CASAS DE 2 QUARTOS
Estas casas (135 a 190 m2) dão acesso a terraços privados 
(30 a 100 m2), que incluem mobiliário de exterior e 
pérgula de sombreamento, e oferecem vistas para a 
paisagem rural. Cada casa acomoda até 4 pessoas, que 
dispõem de uma sala de estar com sofás e mesa de café, 
uma cozinha totalmente equipada com eletrodomésticos 
Gaggenau e Smeg e uma mesa de jantar para 6 pessoas.

CASAS DE 3 QUARTOS
Estas casas (185 a 220 m2) dão acesso a terraços 
privados (30 a 90 m2), que incluem mobiliário de 
exterior e pérgula de sombreamento, e oferecem vistas 
para a paisagem rural. Cada casa acomoda até 6 pessoas, 
que dispõem de uma espaçosa sala de estar, com sofás 
e mesa de café, uma cozinha totalmente equipada com 
eletrodomésticos Gaggenau e Smeg e uma mesa de 
jantar para 6 pessoas.

Our 40 key five-star hotel offers beautiful guest rooms and 
cottages able to host 114 persons in 22 farm rooms, 2 suites, 
1 one-bedroom cottage, 13 two-bedroom cottages and 2 
three-bedroom cottages.

FARM ROOMS
Spacious (40 to 60 sq. m.), they have their own private 
terraces (20 to 40 sq. m.) with pergola shading, sweeping 
views over the countryside and direct access to the 
surrounding landscape. They all include an antechamber, 
bathroom with both a shower and a bath, two lavatories 
and underfloor heating. Each bedroom also contains 
a generously sized desk and an armchair for reading.

SUITES
90 sq. m. in size, each suite also opens up onto a private 60 
sq. m. terrace with a pergola for shade and stunning views 
out towards Monsaraz castle with this privileged location 
also providing direct access to the surrounding landscape. 
They all include an antechamber, bathroom with both a 
shower and a bath, two lavatories and underfloor heating 
and as well as a living room with sofas, a coffee table and a 
dining area with a table for 6 persons.

ONE-BEDROOM COTTAGE
This 175 sq. m. cottage has access to a 60 sq. m. terrace and 
a private garden. Accommodating up to 2 persons, there is 
a living room with sofas and a coffee table, a kitchen fully 
fitted out with Gaggenau and Smeg equipment and a dining 
table for 6 persons.

TWO-BEDROOM COTTAGES
These cottages (135 to 190 sq. m.) have access to private 
terraces (30 to 100 sq. m.) that include outdoor furniture 
a pergola shading, completed by views out over the rural 
landscape. Each cottage accommodates up to 4 persons 
and contains a living room with sofas and a coffee table, 
a kitchen fully fitted out with Gaggenau and Smeg 
equipment and a dining table for 6 persons.

THREE-BEDROOM COTTAGES
These cottages (185 to 220 sq. m.) access their own terraces 
(30 to 90 sq. m.) that include outdoor furniture a pergola 
shading, completed by views out over the rural landscape. 
Each cottage may accommodate up to 6 persons and 
contains a spacious living room with sofas and a coffee 
table, a kitchen fully fitted out with Gaggenau and Smeg 
equipment and a dining table for 6 persons.

ALOJAMENTO EM REGIME 
DE EXCLUSIVIDADE 

O São Lourenço do Barrocal disponibiliza alojamento 
em regime de exclusividade, para o qual existem 
tarifas especiais. Para eventos com um número de 
participantes superior a 70, é necessário reservar 
o hotel de acordo com este regime. Partilhe com todos 
a vivência de um monte alentejano e estreitem laços 
ao longo dos diversos momentos de convívio.

ACCOMMODATION UNDER 
AN EXCLUSIVE REGIME  

São Lourenço do Barrocal provides accommodation on 
an exclusive regime for which there are special tariffs. 
For events attended by over 70 guests, the hotel needs 
to be reserved under this regime. Provide all with an 
experience of what is life in this farming village and 
strengthen ties throughout the diverse opportunities 
of social gathering.
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Our breakfast brings the farm to the table bright 
early in the morning. Enjoy the best artisanal 
products sourced from the estate itself or from the 
region: honey from Telheiro, fresh goat cheeses from 
Aldeia da Luz, wood-oven freshly baked bread from 
Baldio, local padinhas, homemade jams, organic 
eggs served to liking, acorn-pig dry cured hams.  
Take pleasure in freshly squeezed juices or the warm 
aroma of brewed coffee.

O nosso pequeno-almoço traz a quinta à mesa logo 
pela manhã. Dê a provar os melhores produtos 
artesanais provenientes da herdade ou da região: 
o mel do Telheiro, os queijos de cabra frescos da 
Aldeia da Luz, o pão cozido em forno de lenha 
do Baldio, as padinhas regionais, as compotas 
caseiras, os ovos do campo servidos a gosto e os 
enchidos de porco de bolota. Delicie todos com 
sumos naturais acabados de fazer e o aroma quente 
de um café de balão.

DÊ BOM-DIA COM O PEQUENO-ALMOÇO DA QUINTA

WISH GOOD MORNING WITH A FARM BREAKFAST
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We have a set of activities prepared that can liven up 
your event and allow everyone to enjoy even more the 
estate and the monte: bicycle rides, horseback riding, 
trail running, pilates, stargazing, wine tastings, 
tours of the vineyards and winery, cooking classes, 
picnics, massages at the Susanne Kaufmann Spa 
Barrocal. At night, we can put together a dance f loor 
by the pool or bring a jazz band to play under the 
starry sky.

Temos um conjunto de atividades preparadas que 
poderão animar o seu evento e permitir a todos 
desfrutar ainda mais da herdade e do monte: 
passeios de bicicleta ou a cavalo, trail running, 
pilates, observação do céu noturno, provas de 
vinho, visitas às vinhas e à adega, aulas de cozinha, 
piqueniques, massagens no Susanne Kaufmann Spa 
Barrocal. À noite, podemos montar uma pista de 
dança junto à piscina ou trazer uma banda de jazz 
para tocar debaixo do céu estrelado.

TENHA DIVERSÃO E MUITA ANIMAÇÃO
HAVE FUN AND LOTS OF ENTERTAINMENT

Cada atividade requer reserva antecipada e pressupõe um custo 

adicional. Se tiver qualquer outra atividade em mente, queira por favor 

partilhar connosco. Tudo faremos para concretizá-la. 

Each activity requires advanced booking and is subject to an additional cost. 

If you have any other activity in mind, please share it with us. We will do 

everything to help you make it happen.
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Oferecemos os seguintes serviços:

• Degustação do menu ao promotor 
do evento em dia a combinar
• Disponibilização gratuita dos espaços 
para o evento sempre que o mesmo inclua 
bebidas e refeições
• Decoração dos espaços/ salas (exceto 
decoração floral – a definir com o cliente 
e sujeito a orçamentação)
• Plano de mesas à entrada da sala com 
o nome dos participantes
• Impressão do menu para cada 
participantes
• Bengaleiro
• Flipchart
• Disponibilização de um espaço para 
crianças (sem supervisão)
• Acesso a todos os jardins 
(exceto horta biológica)
• Acesso livre a toda a herdade 
(incluindo às áreas agrícolas)

Estamos disponíveis parta apoiar o seu 
evento no que necessitar. Para quaisquer 
outros serviços que não os mencionados, 
como transferes, fotografia, filmagem, 
música, montagem de palco ou pista 
de dança, aluguer de audiovisuais 
(retroprojetor, ecrãs, colunas de som, 
entre outros), aluguer de equipamento 
eletrónico, decoração floral, babysitting e 
animação, poderemos fornecer contactos 
ou providenciar orçamentos. Informações 
sobre as instalações elétricas, telefónicas 
e de iluminação poderão também ser 
disponibilizadas.

C O U N T  O N  U S  F O R  A  T R U LY  U N F O R G ET TA B L E  DAY

We offer the following services:

• Menu tasting by the event promoter on 
a pre-arranged date
• Providing of spaces for the event whenever 
the event includes food and beverages 
service.• Decoration of the spaces/ rooms 
(except for floral decorations – to be defined 
by the client and subject to separate budgets)
• Table plan at the room entrance with 
participants names
• Printed menu for each participant
• Cloakroom facilities
• Flipchart
• Children’s play area (play room without 
supervision)
• Access to all gardens
(except for the organic vegetable garden)
• Free access to the entire estate 
(including the agricultural fields)

We are available to support your event with 
whatever you need. For any service other 
than those already mentioned, such as 
transfers, photography, filming, music, stage 
or dance floor assembly, audiovisual rental 
(overhead projector, screens, speakers, etc.), 
electronic equipment rental, floral decoration, 
babysitting and childcare, we may provide 
either contacts or budgets. Information 
regarding electrical, telephone and lighting 
facilities are provided if requested.

C O N T E  C O N N O S C O  PA R A  U M  D I A  I N E S Q U E C Í V E L
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1. As salas destinadas aos eventos são reservadas pelo 
período indicado. Períodos adicionais, por eventuais 
necessidades de montagem e/ou desmontagem, deverão ser 
solicitados e serão confirmados conforme disponibilidade, 
sendo sujeitos ao respetivo débito. Espaços adicionais que 
venham a ser necessários, estarão igualmente sujeitos a 
confirmação de acordo com a disponibilidade.

2. As montagens e a decoração estarão sempre sujeitas à 
aprovação prévia e atempada. Eventuais danos estruturais 
decorrentes de montagens/ desmontagens serão da 
responsabilidade do cliente e debitados.

3. As entregas e as recolhas de materiais deverão ser 
previamente coordenadas. A remoção do material é da inteira 
responsabilidade do cliente, não se responsabilizando o hotel 
por quaisquer perdas e/ ou danos causados ao mesmo, se este 
não for retirado nas 48 horas após o termo do evento.

4. Outros equipamentos e serviços que não os incluídos na 
proposta de orçamento, como por exemplo audiovisuais, 
custos de animação, tendas, babysitting e decoração floral, 
são da responsabilidade do cliente. Contudo teremos o maior 
gosto em disponibilizar contactos.

5. O aluguer de salas para exposições terá um acréscimo de 
30% sobre os preços indicados. Podem ser disponibilizadas 
plantas de todas as salas com medidas completas, capacidades 
e acessos.

6. A prova do menu escolhido será grátis para o promotor 
do evento e a realizar no restaurante em dia e hora a definir, 
após a confirmação do evento. Serão aceites até mais 4 pessoas 
na prova, às quais será debitado o valor com um desconto de 
50%. Caso o número de pessoas seja superior, o valor debitado 
será total.

7. O hotel responsabiliza-se por servir a alimentação ao 
número de participantes indicado exclusivamente durante 
o serviço. Devido a políticas de HACCP, é ilícito aos clientes 
exigirem os excedentes.

8. O hotel reserva-se no direito de substituir qualquer 
produto por motivos alheios.

9. Existe total flexibilidade para alterações de menus, 
sempre condicionadas à concordância dos chefes de cozinha, 
bem como a um eventual ajuste de preços.

10. As bebidas estão incluídas apenas nas opções com 
refeições fixas. Outras opções serão alvo de orçamentação. 
Bar aberto será também orçamentado à parte.

11. A alimentação do staff ao serviço do evento (externo ao 
São Lourenço do Barrocal), como músicos e fotógrafos, será 
cobrada num valor a indicar.

12. O serviço prestado (incluindo staff ) é de 8 horas. Por cada 
hora extra utilizada haverá lugar a um custo acrescido. 

13. Sempre que o evento for constituído por um número 
de pessoas superior a 70 será necessário reservar o hotel 
em regime de exclusividade, para o qual existem tarifas 
especiais.

14. As propostas orçamentais apresentadas são válidas por 
um período 30 dias após o seu envio. Findo esse prazo, e em 
ausência de contacto do cliente, são consideradas sem efeito.

15. O pagamento poderá ser efetuado por diversos meios, 
entre os quais transferência bancária. Não são aceites 
cheques como meio de pagamento.

16. Com a adjudicação do evento deverá ser feito um 
depósito de 10% do total da reserva, que deverá ser efetuado 
até 45 dias antes da chegada do grupo. Nesta altura, o número 
total de quartos, pessoas e serviços deverão ser confirmados. 
Um pagamento adicional no valor de 50% do total da reserva 
deverá ser efetuado em duas fases: 25% a 30 dias e outros 25% 
a 15 dias da entrada do grupo. Os restantes 40% deverão ser 
liquidados no momento da saída do grupo. Qualquer despesa 
adicional será lançada na conta do titular da reserva.

17. Política de redução de quartos e refeições:
Cancelamentos e alterações sem custo serão aceites até 45 dias 
antes da entrada do grupo.
Entre 30 a 15 dias da entrada do grupo, qualquer alteração 
ou cancelamento será cobrado a 50%.
A menos de 15 dias da entrada do grupo, qualquer alteração ou 
cancelamento será cobrado na íntegra. 

18. Política de cancelamento total do evento: 
Em caso de cancelamento total do evento, não serão devolvidos 
quaisquer valores pagos até ao momento do cancelamento.

19. Política de preços e garantia de reserva:
Todos os preços apresentados em orçamento incluem IVA 
à taxa legal em vigor. 
Os preços por pessoa incluem o aluguer do(s) espaço(s) 
e a prestação dos serviços.
Dispomos de preços especiais para crianças:
Dos 0 aos 4 anos - gratuito;
Dos 5 aos 12 anos - 50% de desconto.

Caso tenha algum pedido especial ou deseje esclarecer alguma 
dúvida, entre por favor em contacto connosco através do email 
wine.events@barrocal.pt ou do telefone +351 266 247 140.

C O N D I Ç Õ E S  G E R A I S G E N E R A L  T E R M S  A N D  C O N D I T I O N S

1. The rooms destined for events are reserved for the period 
indicated. Additional periods, for any eventual needs for 
assembling or dismantling equipment, should be requested and 
are confirmed in accordance with availability and subject to 
respective payment. Additional spaces that prove necessary are 
also subject to confirmation and availability.

2. The scenery and decorations are always subject to prior and 
timely approval. Any eventual structural damage caused during 
installation and removal are the responsibility of the client and 
duly debited.

3. The delivery and collection of materials are subject to 
prior coordination. The removal of materials is entirely the 
responsibility of the client with the hotel holding no liabilities for 
any losses and/or damage caused whenever such is not removed 
within 48 hours following the end of the event.

4. Other equipment and services that are not included in 
the budget proposal, for example, audiovisual equipment, 
entertainment costs, tents, babysitting and floral decoration 
are the responsibility of the client. However, we take great 
pleasure in providing contacts for such services.

5. The rental of rooms for exhibition purposes will have a 30% 
increase in the prices quoted. Floor plans can be made available 
with complete dimensions, capacities and accesses.

6. Testing the menu chosen is free for the event promoter and 
takes place in the restaurant on a pre-arranged date and time 
following confirmation of the event. A further four persons may 
attend the testing, who are charged with a discount of 50%. Should 
the numbers exceed this group, then the total value is charged.

7. The hotel takes responsibility for serving the meal to the 
number of guests agreed exclusively during the period of 
service. Due to HACCP policies, clients may not request the 
surplus food.

8. The hotel reserves the right to replace any product due to 
unforeseen circumstances.

9. There is total flexibility as regards alterations to the menus 
always conditional to the agreement by the kitchen staff chefs 
and also to any eventual adjustment to the prices in effect.

10. Beverages are included only in options with set meals. For 
other options (open bar being one of them), beverages will be 
budgeted separately.

11. The feeding of staff on service at the event (and external 
to São Lourenço do Barrocal), such as musicians and 
photographers, is charged according to a previously agreed 
price.

12. The service provided (including staff ) has a duration of 8 
hours. For every extra hour used there will be an additional cost. 

13. Whenever the event plans for a number of guests in excess 
of 70, it is necessary to reserve the hotel on an exclusive regime 
for which there are special tariffs.

14. The budget proposals presented are valid for a period of 30 
days following their sending. At the end of this period, and in the 
absence of any contact from the client, the proposal is deemed null 
and void.

15. Payment may be made by various means, including bank 
transfer. Cheques are not accepted as a meansz of payment.

16. A deposit of 10% of the reservation total is due on 
adjudication of the event, which should take place up to 45 
days prior to the arrival of the group. At this time, the total 
number of bedrooms, guests and services is due for confirmation. 
A further payment of 50% of the total reservation cost is made in 
two phases: 25% on 30 days and another 25% 15 days prior to the 
arrival of the group. The remaining 40% is due for settlement on 
the departure of the group. Any additional expenditure is settled 
by the account of the reservation holder.

17. Room and meal cancellation policy:
Cancellation and changes without any cost are accepted up to 45 
days prior to the group arrival.
Between 30 and 15 days prior to the group arrival, any alteration 
or cancellation is charged at 50%.
Less than 15 days prior to the group arrival, any alteration or 
cancellation is charged in its entirety.

18. Total event cancellation policy:
In the case of total event cancellation, no sums paid through to 
cancellation are returnable.

19. Pricing policy and reservation guarantee:
All the prices presented in the budget include VAT 
at the legal rate in effect.
The prices per person include the renting of the venue(s) 
and service provision.
We provide the following special prices for children:
Aged from 0 to 4 – free;
From 5 to 12 – 50% discount.

Should you have any special request or wish to clarify any doubts, 
please do contact us either via email at wine.events@barrocal.pt 
or by telephone on +351 266 247 140.
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São Lourenço do Barrocal
7200-177 Monsaraz, Portugal
Telephone: +351 266 247 140

wine.events@barrocal.pt
www.barrocal.pt




