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Ó Terra onde eu nasci, terra de encanto,
Cheia de graça, ó cheia de beleza,
Deixa afirmar nas vozes do meu canto,
Que és a mais linda terra portuguesa!

Teófilo Carneiro

Poeta e político português [1891-1949]

PONTE DE LIMA
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GRAND HOTEL 
TREMEZZO

Um Século de Charme 
A Century of Charm

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY GRAND HOTEL TREMEZZO, LAKE COMO

INSPIRING PLACES



Estamos em julho de 1910, mês de dias quentes e noites 

que convidam a magníficos banquetes e bailes que se es-

tendem pela madrugada. Nas margens do Lago de Como, 

o recém-inaugurado Grand Hotel Tremezzo acolhe com 

opulência as elites europeias, que se deixam fascinar pela 

localização exclusiva e pela surpreendente beleza deste 

palácio em Tremezzo. 

Nascido da paixão de Enea Gandola e da sua esposa 

Maria Orsolini por coisas e locais particularmente belos, 

It’s July, 1910, a month of warm days and nights condu-

cive to magnificent banquets and balls that stretch right on 

into dawn. On the banks of Lake Como, the recently opened 

Grand Hotel Tremezzo opulently welcomes Europe’s elite, 

who are left fascinated by the exclusive location and by the 

astounding beauty of this palace in Tremezzo.

The materialisation of the passion of Enea Gandola and 

his wife Maria Orsolini for particularly beautiful things 

and places, the hotel soon made its mark as a stylish and 

rapidamente o hotel se afirma como um refúgio de classe 

e sofisticação entre os mais exigentes viajantes oriundos 

de Inglaterra, Alemanha, França, Áustria, Bélgica, Suíça e 

mesmo da Rússia czarista.

Um dos mais antigos e luxuosos hotéis de cinco estrelas 

no Lago de Como, o cente-

nário Grand Hotel Tremezzo 

mantém o charme original 

que cativou os visitantes em 

1910, recebendo até hoje os 

seus convidados num am-

biente soberbo, característi-

co da Europa do início do sé-

culo XX. Diretamente virado 

para o lago e para Bellagio, 

cidade conhecida como «a 

pérola do Lago de Como», é o 

local ideal para desfrutar de alguns dias de descanso num 

dos mais cobiçados destinos do mundo, ao melhor estilo 

dolce far niente italiano. 

Decorados em tons pastel ao estilo Art Nouveau e enri-

quecidos com tecidos sumptuosos, mobiliário de época e 

sophisticated refuge for the most discerning of travel-

lers from England, Germany, France, Austria, Belgium,  

Switzerland and even tsarist Russia.

One of the oldest and most luxurious five-star hotels 

on Lake Como, the century-old Grand Hotel Tremezzo re-

tains the original charm that 

enthralled visitors in 1910, 

and right up to this day wel-

comes its guests in a superb 

setting, characteristic of Eu-

rope at the start of the 20th 

century. Directly facing the 

lake and towards Bellagio, 

the city known as «the pearl 

of Lake Como», it is the ideal 

place to enjoy a few days 

of rest in one of the world’s 

most desirable destinations, in the best Italian dolce far 

niente style.

Decorated in pastel shades and to the Art Nouveau style, 

and embellished with sumptuous fabrics, period furni-

ture and works of art, the most striking feature of the 80 

Quando decidirem explorar as 
redondezas, os hóspedes têm à sua 
disposição uma tradicional lancha 
veneziana. \\ When they decide to 

explore the surroundings, guests 
have a traditional Venetian launch at 

their disposal.
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obras de arte, os 80 quartos e 12 suítes têm a sua caracte-

rística mais marcante na beleza natural que atravessa as 

centenas de janelas espalhadas pelo hotel, brindando os 

hóspedes com vistas deslumbrantes de Bellagio, do lago e 

dos jardins floridos que rodeiam a propriedade. 

Além de três piscinas – nos jardins, no spa e no lago –, 

o hotel coloca ao dispor dos seus convidados diversas op-

ções de entretenimento, nomeadamente um campo de té-

nis, ginásio e o T Spa, que combina excelentes tratamentos 

ESPA com o poder rejuvenescedor da beleza do Lago de 

Como. Cinco restaurantes e 

snack bars, conduzidos pelo 

chef Gualtiero Marchesi, ti-

ram partido da riquíssima 

gastronomia italiana para 

criar momentos inolvidáveis. 

No La Terraza, os melhores 

sabores da cozinha italiana 

são servidos com vista sobre 

o lago; no L’Escale Fondue & Wine Bar refeições informais 

de fondue são acompanhadas pelos melhores vinhos e, 

para um cocktail ao pôr do sol, o romântico T Bar é a esco-

lha ideal. O T Pizza é perfeito para almoços no coração do 

parque e, para os convidados que não abdicam de nenhum 

raio de sol, o T Beach é a melhor opção.

Quando decidirem explorar as redondezas, seja num 

exclusivo passeio pelo lago ou rumo a Bellagio, que está 

a apenas cinco minutos de barco do hotel, os hóspedes 

rooms and 12 suites is the natural beauty passing through 

the hundreds of windows dotted around the hotel, treating 

guests to stunning views of Bellagio, of the lake and of the 

floral gardens surrounding the property.

In addition to three swimming pools – in the gardens, 

in the spa and in the lake –, the hotel places many enter-

tainment options at its guests’ disposal, and in particular a 

tennis court, gym, and the T Spa, which combines excel-

lent ESPA treatments with the rejuvenating power of the 

beauty of Lake Como. Five restaurants and snack bars, un-

der the guiding hand of chef 

Gualtiero Marchesi, make the 

most of Italy’s rich gastrono-

my to create unforgettable 

moments. At La Terraza, the 

finest flavours of Italian cui-

sine are served with a view 

of the lake; at L’Escale Fon-

due & Wine Bar, informal 

fondue meals are accompanied by the finest wines and, 

for a sunset cocktail, the romantic T Bar is the ideal choice. 

The T Pizza is perfect for lunches in the heart of the park 

and, for guests that can’t go without a single ray of sun-

shine, the T Beach is the best option.

When they decide to explore the surroundings, be it on 

an exclusive trip around the lake or to Bellagio, which is 

only a five-minute boat ride from the hotel, guests have a 

Tremezzo tem no idílico Grand Hotel 
Tremezzo uma das suas joias mais 
preciosas. \\ Tremezzo has one of 

its most precious jewels in the idyllic 
Grand Hotel Tremezzo.
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têm à sua disposição uma tradicional lancha veneziana, 

completamente restaurada para celebrar, em 2010, os cem 

anos do hotel. 

Descrita por Greta Garbo no filme Grand Hotel, de 1932, 

como «um local feliz e solarengo», Tremezzo tem no idílico 

Grand Hotel Tremezzo uma das suas joias mais preciosas, 

um palácio de elegância e exclusividade com uma locali-

zação única num dos mais cosmopolitas destinos turísti-

cos europeus.

traditional Venetian launch at their disposal, fully restored 

to celebrate, in 2010, the hotel’s centenary.

Described by Greta Garbo in the 1932 film Grand Hotel 

as «that happy, sunny place», Tremezzo has one of its 

most precious jewels in the idyllic Grand Hotel Tremezzo, 

a palace of elegance and exclusivity, with a unique loca-

tion in one of the most cosmopolitan tourist destinations 

in Europe.
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