Quando o Sol se põe atrás das Montanhas Lattari na Costa Amalfitana e o dia se torna noite ao longa da Conca dei
Marini, levante seus olhos desde a Baía de Salerno para encontrar um brilho - "uma visão sublime que se deita sobre a
costa como a asa de um anjo". Abrigado na borda do penhasco, o Monastero Santa Rosa Hotel & Spa destaca-se
sozinho em solidão majestosa, sua base de rochas evoca o robe de um rei. Originalmente um monastério do século 17,
o Monastero Santa Rosa foi afetuosa e respeitosamente restaurado pelo sua proprietária americana em um exclusivo
hotel boutique e spa luxurioso. Localizado entre Positano e Amalfi, uma costa cheia de hotéis finos e lindas vistas, o
Monastero Santa Rosa oferece panoramas de tirar o fôlego em todos os quartos e está estabelecendo um novo padrão
para spas na Costa Amalfitana. O Monastero Santa Rosa Hotel & Spa oferecerá 20 quartos e suítes com vista para o
mar, um restaurante, vários níveis de incríveis jardins, incluindo um jardin especial de ervas, uma grande piscina com
vista para o mar e um spa que é um oasis de espiritualidade e tranquilidade.
ACOMODAÇÕES
Entre em um santuário que evoca um tempo perdido. O encantamento espiritual do monastério transformado
permanece sempre presente nos luxuriosamente reformados vinte quartos e suítes, cada um com um nome de uma erva
local do jardim particular do Monastero Santa Rosa. Os tetos decorados e a estrutura principal dos quartos das freiras e
refeitório foram preservados e conectados para criar quartos suíte, cada um com vistas do mar deslumbrantes.
COMODIDADES DO QUARTO
• Vistas do mar espetaculares, incluindo desde o banheiro.
• Televisão Flatscreen
• Acesso complementar de alta velocidade à internet.
• Cofre no quarto
• Serviço de quarto 24 horas
• As suítes incluem um mini-bar ou bar completo
• As suítes possuem máquinas Nespresso

QUARTOS COM VISTA PARA O MAR - 12 no total
Sobre tetos magníficos, cada quarto é decorado em estilo italiano contemporêneo com peças antigas justapostas, que
trazem o passado ao presente.
-

3 Quartos Superiores com Vista para o Mar - quarto, banheiro com chuveiro, bidê e toilette.

-

7 Quartos Deluxe com Vista para o Mar - quarto, banheiro com banheira, chuveiro separado, bidê e toilette.

-

2 Quartos Deluxe com Vista para o Mar no Terraço - terraço com vista para o mar, quarto, banheiro com
banheira, chuveiro separado, bidê e toilette.

SUÍTES COM VISTA PARA O MAR - 8 no total
As suítes de tamanho generoso representam uma autêntica experiência residencial italiana. Cada suíte foi desenhada
individualmente com móveis escolhidos a mão pela proprietária em suas viagens pela Itália.

-

3 Suítes Superiores com Vista para o Mar - quarto, sala de estar, banheiro com banheira, chuveiro separado,
bidê e toilette.

-

2 Suítes de Luxo com Vista para o Mar - quarto, sala de estar, sala de jantar, banheiro com banheira, chuveiro
separado, bidê e toilette.

-

1 Suíte de Luxo com Varanda e Vista para o Mar - varanda com vista para o mar, quarto, closet, sala de estar,
hall de entrada, banheiro com banheira, chuveiro separado, bidê e toilette.

-

1 Suíte Premium com Vista para o Mar - ampla varanda com vista para o mar, quarto, sala de estar, sala de
jantar, hall de entrada, banheiro com banheira, chuveiro separado, bidê, armário adicional no banheiro.

-

1 Suíte de Cobertura com Vista para o Mar - 2 andares com amplas salas de estar e de jantar com lareira,
bar separado, quarto no segundo andar, banheiro com banheira, chuveiro separado, bidê, toilette e closet.

JANTAR
Já que o Monastero Santa Rosa paira entre o mar e o céu, seu restaurante também faz o mesmo. Jante ao ar livre no
Grand Terrace, que oferece uma das mais exclusivas vistas de toda a Costa Amalfitana, ou sob a elegância do
majestoso teto abobadado do Ristorante. Uma aura romântica prevalece onde todos os sentidos são despertados.
• Lareira externa e áreas de entretenimento com vista para o mar, destacando-se os frutos do mar locais e as
especialidades regionais, como a massa e a mossarela frescas, o óleo de oliva local, limões e vegetais cultivados
organicamente, além de ervas da própria horta do hotel.
• Uma extensa lista de vinhos que destaca os vinhos locais.
• Uma ampla seleção de grappa, limoncello e coquetéis internacionais.
• Chefe, maitre d’, sommelier e garçons, todos se sentem orgulhosos por poder compartilhar sua paixão por servir e
pela cozinha gourmet.
• Um jantar mais leve está disponível no bar e no lounge próximo à piscina, que possui uma lareira no andar do jardim
com bancos externos para que se possa sentar ao redor do fogo.
• Serviço de quarto 24 horas.
CASAMENTOS
A paisagem do Monastero Santa Rosa é tão sublime, aparentemente abençoada, o que oferece um ambiente de conto de-fadas para uma celebração privada ou para um evento especial, completo com vistas do oceano desde cada ponto.
• Com uma capela do século 12 no local, ligada ao hotel por jardins gloriosos, não há melhor local para uma cerimônia
de casamento íntima e refinada do que esse antigo mosteiro.
• Escolha o ambiente íntimo de um jardim à beira do penhasco ou uma suíte privada com uma grande varanda, da qual
se tem uma vista panorâmica do mar.
• Para aquelas celebrações memoráveis que só ocorrem uma vez na vida, toda a propriedade do Monastero Santa
Rosa está disponível para o aluguel exclusivo.

INSTALAÇÕES DE SPA

Cuide de si mesmo com um de nossos tratamentos corporais, faciais, massagens, serviços de salão de beleza, rituais de
spa, serviços de manicure e pedicure à sua escolha, oferecidos em um de nossos Quartos para Tratamento Único ou em
nossa reservada Suíte para Tratamento Duplo sobre o penhasco.

No "spa dentro do spa" destacam-se o Rasul, a sauna, a seco e a vapor, área de relaxamento para tratamento de
manicure/pedicure e banhos para os pés, cabines de vestiário e uma sacada com jardim privado com vistas da Costa.
Ideal para casais ou pequenas festas com de quatro a seis convidados.

Então relaxe na Suíte Termal, uma série de espaços e níveis conectados que preservam o caráter original do edifício,
encorajando uma escolha de banhossequenciais na Sauna de Pedra, Sala Herbal de Banho de Vapor, Piscina de
Hidroterapia, Chuveiro Experiência, Fonte de Gelo e o Tepidarium, um espaço fechado incrível de altura dupla com
bancos aquecidos de mosaico e banhos escalda-pés para relaxamento entre as seções de banho termal.

Sala de Tratamento privado “Spa dentro do Spa”

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Transporte complementar do hotel está disponível para levá-lo até Amalfi e Positano para compras, ir à praia, visitar a
cidade ou para o serviço de balsa para Positano ou a Ilha de Capri. O Monastero Santa Rosa Hotel & Spa está
localizado aproximadamente a 10 minutos de Amalfi, 25 minutos de Positano, 15 minutos de Ravello e 90 minutos do
Aeroporto Internacional de Nápoles. Visite nosso website www.monasterosantarosa.com

