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 SUMÁRIO 



Criada em 1954, a Relais & Châteaux é uma associação de 550 

hotéis e restaurantes excepcionais, liderados por professionais 

independentes regidos pela paixão por seus estabelecimentos e 

pela autenticidade das relações estabelecidas com os seus 

clientes. 

 

Presente nos cinco continentes, dos vinhedos do Napa Valley à 

região da Provence, passando pelas praias do Oceano Índico, a 

Relais & Châteaux convida a todos a descobrir a art de vivre 

existente na cultura de cada lugar e a compartilhar uma história 

humana única. 

 

Os membros da Relais & Châteaux têm um profundo desejo de 

proteger, vivenciar e valorizar a riqueza e a diversidade da 

gastronomia e das culturas hospitaleiras do mundo. Eles estão 

comprometidos com a preservação dos patrimônios locais e do 

meio ambiente, através de um Manifesto assinado em 

novembro de 2014 na UNESCO. 

 

 QUEM SOMOS? 
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 OS PRINCIPAIS MOMENTOS  

Manifesto Relais & 

Châteaux e seus 20 

compromissos  
 

 

1954 

Criação da Relais 

de Campagne por 

Marcel Tilloy e a 1ª 

Route du Bonheur  

1960 

Abertura à Europa, 

primeiros membros 

em Bélgica e 

Espanha  

1974 1975 2004 

Abertura à China 

2008 

Abertura à Índia 

2014 
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A nossa é uma bela história feita por homens e mulheres, proprietários de hotéis charmosos e restaurantes excepcionais, que  

decidiram unir suas forças e compartilhar com todos a sua paixão. Esta história começou em 1954.“ 

 

Há mais de 60 anos, Marcel e NellyTilloy, um casal de artistas de music-hall proprietários do hotel-restaurante La Cardinale, na 

margem direita do Rhône, tiveram a ideia de apresentar oito estabelecimentos com o slogan "La Route du Bonheur". 

 

Oito locais autênticos, situados entre Paris e Nice, longe das cidades, reunidos em torno de valores comuns: um alto nível de  

qualidade de serviço, uma gastronomia excepcional e um conceito particular da Art de Vivre. Essa união assinou a certidão de  

nascimento daquilo que se tornaria a mais prestigiosa associação hoteleira do mundo: a Relais & Châteaux.  

Fusão da Relais de 

Campagne e da 

Relais Gourmands 

com a Châteaux-

Hotels para formar 

a Relais & 

Châteaux 

Abertura aos 

Estados Unidos, 

Canadá e Japão 



 NOSSA ORGANIZAÇÃO 

A Relais & Châteaux é uma associação sem fins lucrativos 

dirigida por um Presidente Internacional, eleito pelos membros 

da associação a cada quatro anos. 

 

Para cumprir sua missão, o Presidente conta com duas 

equipes diretamente dirigidas por ele: 

 

Um Comitê Executivo e um Comitê de Direção. 
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 COMITÊ EXECUTIVO 

PHILIPPE GOMBERT,  

PRESIDENTE INTERNACIONAL 

Proprietário do Château de la Treyne 

(França) 

GEORGE GOEGGEL,  

Primeiro Vice-Presidente Américas 

Proprietário do Auberge du Soleil 

(Estados Unidos) 

SILVIA LAFER,  

Vice-Presidente Europa 

Proprietária do Johann 

Lafers Stromburg 

(Alemanha) 

OLIVIA LE CALVEZ,  

Secretária-Geral 

Proprietária do Hotel Toira & Villa Clarisse 

(França) 

THOMAS MAECHLER,  

Tesoureiro 

Proprietário do Beau-Rivage 

Hotel 

(Suíça) 

MAR SUAU,  

Membro 

Proprietária do Son Brull 

Hotel & Spa 

(Espanha)  

ANDREW STEMBRIDGE,  

Diretor Geral do 

Chewton Glen 

( Reino Unido) 

O Comitê Executivo, eleito ao mesmo tempo que o Presidente, é composto voluntariamente por 

membros hoteleiros e restauradores. Sua missão é definir as grandes linhas estratégicas da 

Associação, que posteriormente são validadas pelo Conselho de Administração. 

OLIVIER ROELLINGER,  

Vice-Presidente Chefs 

proprietário das Maisons 

de Bricourt 

(França) 

  

JAISAL SINGH,  

Vice-Presidente Ásia 

Proprietário do Sher Bagh & the 

Serai Jasalmer 

( Índia) 
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 COMITÊ DE DIREÇÃO 

JEAN- FRANÇOIS FERRET,  

Diretor Geral 
FLORENCE COMAS,  

Diretora de Desenvolvimento e 

Qualidade 

BENOÎT JUILLET,  

Delegado Geral 

ISABELLE MICAL,  

Diretora de Comunicação 

O Comitê de Direção é composto por trabalhadores permanentes, especialistas nas suas áreas, 

recrutados para sugerir, aprofundar e colocar em ação as orientações estratégicas definidas pelo 

Comitê Executivo. É composto por um Diretor Geral responsável pelas operações, por um 

Delegado Geral responsável pelo controle da gestão, por uma Diretora responsável pelo 

desenvolvimento e qualidade da rede e por uma Diretora de Comunicação.  

Sede Social 

58 – 60 rue de Prony, 75 017 Paris, France 

contato : 01 45 72 90 00 
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Ser mais que uma associação, defender o ideal de compartilhar 

a art de vivre, o savoir-faire e a proteção dos territórios e das 

culturas locais. 

 O OBJETIVO 
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Que a hospitalidade e a gastronomia tornem a descoberta e a 

experiência vivida em cada lugar em algo único. 

 

Na Relais & Châteaux, os anfitriões são movidos pela paixão 

pela hospitalidade e pelo amor em compartilhar. Cada um deles 

é extremamente comprometido com a maneira de receber e de 

cuidar dos clientes: com carinho, de forma espontânea, 

acolhedora e generosa, criando assim uma cumplicidade 

afetiva.  

 

Mas não existe uma experiência Relais & Châteaux autêntica 

sem a gastronomia. A nossa culinária é muito mais que uma 

tradição, é um compromisso de homens e mulheres que a 

elaboram e a praticam plenamente de acordo com a sua cultura 

local.  

 

Esses artesãos talentosos exercem a sua arte com o intuito de 

respeitar o meio ambiente e o bem-estar.  

 NOSSA VISÃO 
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Raíz local 

Os estabelecimentos Relais & Châteaux são a expressão viva 

de um lugar, da sua história, do seu ambiente e da sua cultura. 

 

Humanismo 

Cada estabelecimento trabalha com total respeito aos homens e 

às mulheres que personificam seus lugares e suas culturas. 

 

Compartilhamento 

Cada Maître de Maison transmite sua paixão às suas equipes e 

aos seus clientes. 

 

Compromisso 

A Relais & Châteaux contribui com o enriquecimento da história 

da hospitalidade e da gastronomia 

 

 

 OS VALORES 
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  NOSSOS DESTINOS 
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457 Hotéis restaurantes 

90 Restaurantes 

       2 Hotéis sem restaurante 

Aproximadamente 550 estabelecimentos em mais de 60 países 

A rede de Chefs mais extensa do mundo 

 



 ASSOCIAÇÕES PARCEIRAS 

A Relais & Châteaux colabora com várias associações para concretizar seus compromissos assinados em 

novembro de 2014 na UNESCO para 

"Um mundo melhor através da gastronomia e da hospitalidade" 
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Ao nosso lado, nossos parceiros oficiais estão comprometidos com o mesmo objetivo: excelência. Com a Relais & 

Châteaux, eles contribuem para a promoção dos nossos valores comuns e para oferecer aos nossos clientes 

descobertas inovadoras. Conosco, formam uma comunidade de marcas empenhada na valorização do trabalho 

artesanal, celebrando assim o savoir-faire e a essência." 
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 PARCEIROS OFICIAIS 



 CONTATOS 

Emmanuelle Mananne 

Responsável de Relações com a Imprensa 

+33 1 45 72 90 13 // +33 6 27 25 38 96 

e.mananne@relaischateaux.com  

Isabelle Mical 

Diretora de Comunicação 

+33 1 45 72 90 11 // + 33 6 10 56 40 55 

i.mical@relaischateaux.com  

www.relaischateaux.com 

www.relaischateaux.com/magazine 

Apple Store : https://itunes.apple.com/fr/app/relais-et-chateaux-officiel/id346844763?mt=8 

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.relaischateaux.android&hl=fr 

 

https://www.facebook.com/relaischateaux.fr/
https://www.instagram.com/relaischateaux/
https://twitter.com/RelaisChateaux
https://www.relaischateaux.com/fr/
https://www.relaischateaux.com/us/magazine/
mailto:e.mananne@relaischateaux.com
mailto:e.mananne@relaischateaux.com
mailto:I.mICAL@relaischateaux.com
mailto:I.mICAL@relaischateaux.com
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http://www.relaischateaux.com/magazine
https://itunes.apple.com/fr/app/relais-et-chateaux-officiel/id346844763?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/relais-et-chateaux-officiel/id346844763?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/relais-et-chateaux-officiel/id346844763?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/relais-et-chateaux-officiel/id346844763?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/relais-et-chateaux-officiel/id346844763?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/relais-et-chateaux-officiel/id346844763?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/relais-et-chateaux-officiel/id346844763?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.relaischateaux.android&hl=fr

