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1967-2017
50 ANOS DE MAGIA

NO BYBLOS E 
NA CAVES DU ROY
DE SAINT-TROPEZ

Neste aNo, o hotel-palácio da RivieRa FRaNcesa 
e seu mítico Night-club comemoRam bodas de ouRo.

em apenas cinco décadas, byblos e caves 
du Roy tornaram-se um verdadeiro mito por 
conta de todo o encanto de sua história, da 
paixão de seus donos – a família chevanne –, 
da dedicação de seu pessoal, de sua refinada 
e leal clientela e do prestígio de seus parceiros.

Testemunhas e precursores de tendências, 
os dois endereços cultivam, com igual 
exigência, o luxo de um art de vivre à 
francesa. Sua atemporalidade avaliza seu 
incontestável charme e reafirma sua eterna 
aura avant-garde.
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CINqUENTA
ANOS DE SONhO

E ESPLENDOR.



sempre influenciado pela vontade de evoluir em seu 
tempo, o byblos comemorou, em 2002, a inauguração 
do icônico restaurante de alain ducasse, o spoon. cinco 
anos depois, a maison sisley implementou seu primeiro 
spa criado no mundo, o spa byblos by sisley cosmetics.

o ano de 2012 inscreveu o byblos na história: o 
estabelecimento cinco estrelas foi consagrado como 
palácio. O último emblema do luxo que coroa seus 
91 quartos com 50 suítes, todas diferentes e finamente 
restauradas. Em 2013, o Spoon foi substituído pelo 
Rivea, uma mesa gastronômica de produtos da Riviera 
orquestrada por alain ducasse e seu chef, vincent 
maillard, abrigada no ambiente ultramoderno imaginado 
pelos arquitetos Antonio Citterio e Patricia Veil.

qUANDO
O LUxO é UM
SAVOIR-FAIRE

úNICO...
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COM 50 ANOS,
BYBLOS E CAVES DU ROY

IMAGINAM AS
PRóxIMAS CINCO 

DéCADAS...

O palacete e o night-club nunca brilharam 
tanto. Refúgios de um art de vivre sempre 
renovado, os dois estabelecimentos simbólicos 
da Riviera Francesa se conectam à atualidade 
para escrever, desde já, sua história de 
amanhã.

Único em seu estilo, o byblos, com uma 
surperfície de 17.000m², reinventa a 
modernidade com as últimas tecnologias, 
conservando seu estilo indelével. uma nova 
geração de quartos foi concebida com 
a mesma preocupação ao detalhe e ao 
exclusivo. 

ainda maiores e com muito mais glamour, 
esses espaços oferecem charmosa decoração 
contemporânea e contêm as últimas 
tecnologias para satisfazer os desejos de 
uma clientela internacional acostumada a 
frequentar os mais belos palácios do planeta.

Conjugar o passado, o presente e o futuro. 
Esta é a promessa de uma família eternamente 
visionária. Amanhã, o mítico palácio de Saint-
Tropez e a Caves du Roy encantarão os futuros 
apaixonados pela art de vivre à francesa.
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ByBlOS By SiSlEy,
“felicidade e bem-estar”...

Mesma paixão pelo País Basco, mesmo entusiasmo pela 
Riviera Francesa. A amizade entre as famílias Chevanne 
e d’Ornano se forjou em uma atração comum por 
lugares encantadores e inspiradores.

ligada à excelência, sem nenhum sinal de ostentação, 
ambas se unem em prol de uma mesma vontade: gerar 
felicidade e bem-estar. A partir dessas afinidades de 
longa data, o primeiro spa Sisley no mundo foi criado 
no Byblos, em 2007.

Símbolo do luxo, a casa de cosméticos se tornou mítica 
em apenas 40 anos. Pela sua vontade de valorizar os 
produtos de alta tecnologia e os meticulosos tratamentos 
estéticos, a marca faz da beleza um verdadeiro art 
de vivre.

ByBlOS By ROllS-ROyCE,
a exigência da excelência

Há muito tempo, Byblos e Rolls-Royce mantêm, juntos, 
uma sofisticada parceria. Ambas cultivam os mesmos 
valores e, com igual paixão, o amor ao detalhe e ao 
serviço sob medida.

Cúmplices, também conjugam a mesma abordagem 
do luxo em seu estado mais puro. Por meio de suas 
histórias, essas duas referências de exclusividade buscam 
a perfeição e a excelência à custa de uma eterna e 
constante renovação.

Casais costumam perpetuar seu romance a bordo de 
um Rolls-Royce cabriolet, saindo de Calanques, indo 
até a Petite Corniche e chegar ao Byblos neste veículo 
da grife dos dois “R” entrelaçados, sonho de todos os 
motoristas em busca da perfeição. 

ByBlOS By GOyARd,
o requinte autêntico…

Muitas vezes, os encontros são evidências. Por sua 
estrutura familiar, sua fidelidade ao luxo francês, seu 
savoir-faire e saber-ser únicos, Byblos e Maison Goyard 
são sinônimos de requinte.

À beira da piscina do hotel ou em uma cadeira do 
restaurante Rivea, as bolsas de tecido de algodão e 
linho com a famosa estampa “chevron” simbolizam esta 
atemporalidade tão especial ao famoso “malletier” da 
Rue Saint-Honoré e ao palácio da Riviera. 

ByBlOS By MiSSOni HOME...
um ar de dolce vita

Em nome de uma paixão comum pelos prazeres da 
Riviera, pelas cores do Mediterrâneo e por um elegante 
art de vivre, as duas casas familiares tinham todas as 
razões para somar seus talentos.

Famosa por sua malha zigue-zague e sua estampa arco-
íris, a luxuosa grife familiar Missoni destila, desde 1953, o 
espírito de uma certa dolce vita na moda e, agora, nos 
interiores. Para esta grife italiana tão procurada, Rosita 
Missoni a transpõe com graça na linha de tecidos para 
casa, a Missoni Home.

inspirada pelas cores de Saint-Tropez e pela aura do 
Byblos, a estilista explorou todas as harmonias de cores 
para imprimir seu toque pessoal a este ninho mergulhado 
na natureza.

Para isso, ela concebeu uma gama sofisticada e lúdica 
que se caracteriza pela abundância de cores e matizes 
que tão bem expressam as belezas da Riviera. 

7

séries limitadas de produtos concebidas pelas grifes de 
prestígio e vendidas em exclusividade no hotel.

na ocasião dos 40 anos, em 2007, a Van Cleef & Arpels, 
Perrier-Jouët, Elie Bleue e Jaeger-leCoultre participaram 
da aventura. nos 45 anos, em 2012, e sua entrada no 
restrito círculo dos hotéis-palácios, o Byblos se uniu às 
maisons Cristal Roederer, Montblanc, Pinel&Pinel e Jaeger-
leCoultre, autores de belíssimas criações.

ancorados nos tempos modernos, mas mantendo 
seu estilo e sua liberdade, o byblos e a caves du Roy 
comemoram, em 2017, as bodas de ouro com parceiros 
prestigiosos, com os quais compartilham  a mesma 
filosofia: seu luxuoso savoir-faire.

em nome desta aura histórica, antoine chevanne 
inaugurou, em 2007, os primeiros “byblos exclusives series”, 

PARCERIAS CúMPLICES COM
GRANDES NOMES DO LUxO...

EM 2017, O PALáCIO RESERVA BELAS
SURPRESAS COM A ASSINATURA DE MISSONI 

hOME, AUDEMARS PIGUET, GOYARD,
DOM PéRIGNON, SISLEY E ROLLS ROYCE.

ByBlOS By dOM PéRiGnOn...
a experiência singular

desde a sua criação, o champanhe dom Pérignon segue 
um ideal de qualidade que só utiliza colheitas exclusivas 
quando os anos forem bons, preservando seu famoso 
champanhe pelo menos por oito anos em suas adegas 
antes de ser degustado.
deliciar-se com uma taça equivale a uma experiência 
sensorial e, quando vivida na Caves du Roy ou em umas 
das suítes do Byblos, torna-se um momento de extrema 
singularidade e raridade.

O Byblos é o cenário perfeito para essas experiências: 
é um palácio como nenhum outro para apreciar um 
champanhe com assinatura única.

ByBlOS By AudEMARS PiGuET,
o tempo não influencia os visionários...

Com mais de 140 anos de história, a produção do Brassus, 
berço da alta relojoaria, homenageia constantemente 
as medidas do tempo.

Preocupação com precisão, busca da excelência, 
sobriedade emblemática e beleza contemporânea 
inscrevem-se em uma mesma lógica: máxima satisfação 
de sua clientela.

Esta filosofia une, harmoniosamente, Audemars Piguet e 
Byblos, assim como os relógios que contam o ritmo das 
férias no Byblos e são objetos de desejo por seu estilo 
chique e discreto que dura uma vida inteira.
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No meio dos turbulentos anos da década de 1960, o bilionário 
libanês prosper gay-para ofereceu para a estrela do cinema 
francês, por quem ele se apaixonou, um hotel de luxo concebido 
como uma aldeia dentro do próprio vilarejo e um night-club 
com decoração antiga. um lugar de férias idílico, totalmente 
glamouroso.

Vários outros filmes tiveram Saint-Tropez como cenário, inclusive os 
inesquecíveis longas-metragens de Gérard Oury, “le Gendarme 
se Marie”, com louis de Funès, e “le Coup du Parapluie”, com 
Pierre Richard.

byblos e caves du Roy, donos de  auras magníficas, nunca 
pararam de propagar, no mundo inteiro, sua incomparável 
alegria de viver.

UM hOTEL DE LUxO
PARA UMA ESTRELA:

BRIGITTE BARDOT

Brigitte Bardot por Claude Dronsart

Byblos © Rue des Archives - AGIP 1967
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E TUDO COMEçOU
EM SAINT-TROPEZ…

Saint-Tropez / Office du Tourisme de Saint-Tropez

A alguns ciprestes da casa de Paul Signac, a 
dois passos da Place des lices e sob o olhar da 
cidadela, desde o início da sua construção, 
em 1966, o hotel de Saint-Tropez monopoliza 
as atenções no ex-vilarejo de pescadores.

Escritores, pintores, estilistas e artistas o 
elegeram, por sua inquestionável beleza, 
como de “outro mundo”. O filme de Roger 
Vadim “E deus Criou a Mulher”, gravado em 
1956, teve como protagonista a atriz Brigitte 
Bardot, à época um símbolo das novas 
liberdades.
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dono de dois hotéis em Beirute, inclusive 
o Excelsior e sua balada Caves du Roy, o 
magnata Prosper Gay-Para queria criar “uma 
ponte entre a Riviera Francesa e o Oriente 
Médio”. Assim, batizou a propriedade de 
“Byblos”, nome de uma das mais antigas 
cidades libanesas, onde, segundo a mitologia, 
Adonis e Afrodite se amaram.

Assim nasceu o Byblos, como um palácio 
digno das Mil e uma noites, em que Zeus se 
transforma em touro para sequestrar a bela 
Europa, uma princesa fenícia da mitologia 
grega. O edifício, como uma joia rara, reúne 
todos os estilos do Mediterrâneo e todas as 
épocas se mesclam em perfeita harmonia. 
um lugar fora do tempo...

os arquitetos christian auvrignon, philippe 
monnin e philippe siccardon o imaginaram 
como um vilarejo provençal com estreitas 
casas avarandadas, construídas em diferentes 
níveis. lojas, bar, pátios luxuriantes, fontes, sala 
de descanso...

a vida flui em volta de uma praça revestida 
por pavimentos e à sombra de uma centenária 
oliveira importada do líbano. os decoradores 
andré denis e serge sassouni recorrem a 
azulejos andaluzes, cortinas de madras com 
fios de ouro, móveis de arte e objetos de 
colecionadores. desde a escada de ferro 
forjado, o olhar é atraído para os mosaicos 
policromáticos de Roger capron, alain vagh 
e Jean derval, os grandes artistas de vallauris.
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UM PALáCIO SOB O SIGNO DE ZEUS

inaugurados em 27 de maio de 1967 com uma grande festa, 
byblos e caves du Roy participam, desde sua criação, da fama 
internacional de saint-tropez sem nunca deixar sua primeira 
vocação, a de proporcionar conforto e prazer.

Cabeças coroadas, estrelas de cinema, ídolos de rock and 
roll, escritores em busca de inspiração... Gerações inteiras se 
encontraram e se encontram neste lugar e novas gerações 
ainda o farão amanhã.

«Quando criança, passava minhas férias no hotel Byblos. Eu 
cresci lá, juntamente com alguns dos meus clientes, que se 
tornaram meus amigos. Esse é o espírito de família «, resume, 
simplesmente, Antoine Chevanne, diretor-Geral do Grupo Floirat.

sem precedentes na hotelaria de luxo, esta feliz 
alquimia é resultado do trabalho de uma família 
francesa (chevanne), proprietária do grupo 
palace Floirat. Sua paixão é transmitida há quatro 
gerações com igual sinceridade,  com a mesma 
preocupação em manter os elevados padrões de 
excelência e com uma incrível fidelidade, os quais 
são compartilhados nesses 30 /40 anos.
 
longe das sóbrias instituições da Riviera, o 
byblos oferece a seus hóspedes a extraordinária 
impressão de se sentirem em sua própria casa, 
porém sob o vigilante cuidado de sua onipresente 
equipe de colaboradores. todos formam uma só 
família que prima pelo savoir-faire e pela bem 
humorada comunicação.
 
Pelas relações humanizadas, toques personalizados 
e um compromisso real com o hotel, a felicidade 
é compartilhada entre clientes e funcionários. 
Cada detalhe é imaginado com prazer e com a 
intenção de oferecer um espetáculo visual sempre 
agradável. Com um senso de hospitalidade e 
bem-receber sempre iguais há cinquenta anos 
e serviços totalmente personalizados, o byblos 
reflete um luxo e um art de vivre à francesa que 
o tornam único.

ENTRE MITOS E
LENDAS, PERMANECE
O ESPíRITO FAMILIAR...

Antoine Chevanne, diretor-geral do Groupe Floirat

Sylvain Floirat, fundador do Groupe Floirat
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UMA FAMíLIA
DEDICADA AO CULTO 

DA ExCELêNCIA
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sylvain Floirat (1899-1993), antigo caldeireiro que se 
tornou CEO de várias empresas (Aigle Azur, Breguet 
Aviation, Matra, Europe 1 e Compagnie Française de 
Télévision), adquiriu o byblos e a caves du Roy em 19 
de setembro de 1967. desde então, seus descendentes 
perpetuam esses míticos endereços. por seu culto à 
excelência, byblos e caves du Roy são sinônimos de 
requinte e de elegância e reconhecidos no mundo inteiro.

Seus primeiros hóspedes fiéis foram liz taylor, Richard 
burton, duke ellington, Romy schneider, louis de Funès, 
bourvil, polnareff, mike tyson, gilbert bécaud… o ano 
de 1971 é lembrado pelo casamento de mick Jagger 
com bianca perez. Festa memorável na caves du Roy e 
lua de mel na maior suíte do byblos, os recém-casados 
receberam, entre os convidados de honra, os beatles...

O Byblos, que irradia sua alegria de viver e sua vocação 
para festas, chega às mãos de sylvain chevanne, que 
permanece fiel aos votos de seu avô (sylvain Floirat) e 
segue na liderança, ao mesmo tempo, do grupo Aigle 
Azur. pouco a pouco, começa a se dedicar totalmente a 
este paraíso, ao lado da sua mulher, mireille chevanne, 
que é apaixonada por decoração. No final dos agitados 
seventies, seu filho único, antoine chevanne, passa férias 

no hotel em meio aos torneios de gamão, desfiles à beira 
da piscina e aos incríveis shows de verão.

decidida, a família Chevanne transpõe este espírito 
de casa de família para Courchevel, uma das mais 
badaladas estações de esqui dos Alpes, onde foi 
aberto, em 1984, o Byblos des neiges. A clientela fiel 
comemora o prazer de encontrar nas montanhas o 
calor e a hospitalidade do pessoal de Saint-Tropez. uma 
celebração que se encerrou em 2007.

Criado, desde a infância, neste clima que exala a 
alegria de viver e de receber, Antoine Chevanne se 
apaixonou pela hotelaria de luxo e passou a escrever, 
por sua vez, os futuros capítulos do Byblos. Após seus 
estudos (dauphine et Cornell university) e muitas viagens 
mundo afora, o herdeiro assumiu o hotel (2001 a 2006), 
antes de se tornar CEO do Grupo Floirat.

A família adquiriu dois estabelecimentos quatro-estrelas 
excepcionais, a Réserve de Saint-Jean-de-luz e o Manoirs 
de Tourgeville, na normandia, onde valem ouro, da 
mesma forma, as mesmas preocupações, o zelo pela 
excelência e o incomparável espírito familiar. Trata-se 
do famoso french touch, algo tão raro e procurado no 
planeta luxo.
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O Byblos sempre esteve no centro das 
atenções desde a sua abertura, que teve 
como madrinha Mireille darc, convidada 
pelo empresário libanês quando se hospedou 
no Excelsior durante as gravações de “la 
Grande Sauterelle”, de Georges lautner.

A festa de inauguração, em 27 de maio de 
1967, permanece gravada na memória de 
quem testemunhou. Setecentos convidados 
puderam conhecer um estabelecimento 

que abalava todos os códigos da hotelaria 
de luxo de então.

Mas a Guerra do Seis dias, declarada em 
junho de 1967, obrigou Posper Gay-Para a 
voltar para o líbano, abrindo mão de sua 
ousada iniciativa. começava, assim, a outra 
história do byblos e da caves du Roy, esta 
escrita  por sylvain Floirat e seus herdeiros, a 
família chevanne.

UM CERTO 27 DE MAIO DE 1967…

Grace Jones por Edward Quinn, 1977 Mick Jagger por Claude Dronsart, 1971
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Suíte Double Clássica

Suíte Dúplex

NASCE UM PALáCIO SOB 
AS ESTRELAS DE SAINT-TROPEZ

dos 60 quartos originais da propriedade, 
sendo nenhum idêntico ao outro, o Byblos 
sempre se inspirou para aperfeiçoar e ampliar 
suas instalações. A compra de um terreno 
geminado, em 1983, recebeu uma nova 
área, a Bastide, e um prédio independente, o 
Hameau, que constituem um pequeno paraíso 
de 17.000m².

Para tornar mais espaçosos e iluminados, 
alguns quartos e suítes foram integrados. das 
quatro estrelas radiantes, o byblos ganhou o 
quinto astro após a grande renovação, em 
2009. depois, em 2012, veio a consagração: 

o título de palácio. Seus 91 quartos com 50 
suítes, todos decorados de maneira única, 
apresentam, cada um, uma gama de oito 
tecidos, produzidos pelas maisons mais 
refinadas do universo têxtil, os quais são 
utilizados em cortinas, lençóis, mantas e 
tapeçarias das poltronas. Tudo confeccionado 
nas prestigiadas oficinas de costura de 
Marseille. Ao mobiliário antigo se unem peças 
sob medida de ares contemporâneos em 
delicada harmonia. como resultado, surgem 
verdadeiros ninhos de bem-estar para se sentir 
em casa.

14



17

Vincent Maillard, chef-executivo do Rivea

O restaurant Le Rivea

Do ByBlos De saint-tropez até a réserve saint-Jean-De-luz ou o Manoirs De tourgeville,
a faMília Chevanne perpetua a traDição gastronôMiCa CoM uMa Cozinha inventiva,

De aCorDo CoM a atualiDaDe.

GASTRONOMIA,
PAIxãO FAMILIAR
ORqUESTRADA

POR ALAIN DUCASSE
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no decorrer dos anos, o palácio nunca 
deixou de valorizar os prazeres culinários ao 
acolher, sucessivamente, a Beittedine com 
seus sabores libaneses, o Olea (com gosto de 
itália), o restaurante de Picolette, à beira da 
piscina, e as excelentes iguarias de Michel 
Rochedy, o chefe estrelado do Chabichou, 
de Courchevel.

A consagração desta ilustre trajetória 
gastronômica culminou, em 2002, com 
a abertura do Spoon, de Alain ducasse, 
um conceito de cozinha “cameleão” que 
quebrou todos os dogmas da cozinha. 
O restaurante foi substituído, em 2013, 

pelo Rivea, que celebra os perfumes do 
Mediterrâneo.

vincent maillard, discípulo de alain 
ducasse no louis Xv, de mônaco, brinca 
com os tesouros das Rivieras francesa e 
italiana para surpreender os paladares mais 
exigentes com inéditas associações de 
texturas e sabores.

Suas criações também podem ser 
degustadas, como finger-food, no B, o 
bar-restaurante da piscina. Gastronomia 
sofisticada cujo maior luxo reside em sua 
incrível simplicidade.



OS MiTOS PERSiSTEM

Fila de espera interminável na escada, palmeiras 
iluminadas, área ViP e pista lotadas. nada mudou. 
Jacqueline Veyssière, a “rainha das noites de Saint-
Tropez”, reinou durante 30 anos.

Jean de Colmont, infelizmente falecido, a sucedeu 
com seu brilho e mesmo toque de ousadia. Hoje 
liderada pelo impetuoso Junior, a Caves du Roy segue 
como “the place to be” no balneário.

do início dos Gipsy Kings até a extravagante atuação 
de Grace Jones em cima de uma Harley davidson, a 
casa vive abarrotada de celebridades internacionais. 
de Bono Vox a naomie Campbell, Puff dady, donatella 
Versace ou Bruce Willis, todos vivem noites inesquecíveis 
neste templo que celebra a vida em ritmo dançante.

a comemoração dos 50 anos será um dos maiores 
eventos de todos os tempos e para boêmios do mundo 
inteiro. sempre avant-garde, a caves du Roy promete  
noites ainda mais animadas em 2017.

Jack Nicholson e Cher por J. Aponte

Brigitte Bardot por Claude Dronsart
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nO FinAl, TOdO MundO
iA PARA A CAVES du ROy.

nada insólito, então, ser servido com um coquetel 
por Eddy Mitchell, assistir a um show improvisado de 
Aznavour ao piano e liza Minelli no microfone ou, ainda, 
ver a entrada da “la bande à Barclay”.

Ele abandonava sua casa em Cap Camarat e chegava 
de madrugada a Caves du Roy com seus inseparáveis 
amigos, entre eles daniel Hechter, darry Cowl e Stéphane 
Collaro, seguidos por Johnny Hallyday, o príncipe Albert 
de Mônaco, George Michael e Elton John.

nas primeiras horas do dia, quando o night-club já 
fechava suas portas, os foliões, ainda animados, se 
juntavam no Gorille, o bar do porto, para tomar café 
da manhã com um prato de batata frita.

SOB AS PALMEIRAS DA CAVES DU ROY,
O TEMPLO DAS NOITES TROPEZIANAS

Les Caves du Roy por Christian Voigt

Sinônimo da animação que rege Saint-Tropez, a caves 
du Roy é uma réplica do night-club homônimo do 
excelsior, de beirute, que mantém sua eterna vocação 
para festas. Cinco décadas de noites memoráveis fazem 
da casa ser tão famosa como o Club 54, de nova york, 
o Pacha, de ibiza, ou o Palace, em Paris.

Gerações inteiras buscaram, na Caves du Roy, este 
“algo a mais”, impossível de encontrar em outro lugar.

nas lembranças de seus primeiros clientes permanece o 
mesmo ritual: começar a festa no Club 55, esperar o por 
do sol, ir almoçar no Byblos à beira da piscina e, depois, 
ver os hilariantes shows da transformista lady Pissenlit, 
no Krak des Chevalier. dean dymos, ilustre personagem 
da noite, fazia bater o coração dos notívagos nesta 
minidiscoteca instalada no antigo bar de champanhe, 
onde hoje fica o Spa Sisley.
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O ByBlOS TAMBéM é:

1 grupo familiar liderado por Antoine Chevanne e sua família
17.000 m² de espaço no coração de Saint-Tropez

91 quartos com 50 suítes
1 villa privada, Villa «la Capilla»

+ de 300 funcionários
1 restaurante à beira da piscina, o “B”

1 restaurante gastrônomico, o Rivea by Alain ducasse, dirigido por Vincent Maillard
1 spa Sisley (o primeiro aberto no mundo)

1 casa noturna, a Caves du Roy 

Reabertura em 13 de abril de 2017 e fechamento em 15 de outubro de 2017

Abertura do hotel: 27 de maio de 1967
Compra por Sylvain Floirat: 19 de setembro de 1967

Antoine Chevanne, bisneto de Sylvain Floirat, toma a direção do grupo: 2006
Os primeiros Byblos Exclusives Series: 2007 (para os 40 anos do Byblos)

Byblos torna-se palácio: 28 de junho de 2012

ByBlOS EM 50 AnOS:

+ de 500.000 noites no hotel
2500 personalidades nacionais e estrangeiras tiveram o prazer de conhecer o hotel 

+ de 1,5 milhão de clubbers na Caves du Roy

BYBLOS
EM NúMEROS
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EM BREVE, MAIS UM ANIVERSáRIO
SE TORNARá LENDA

A primavera de 2017 anuncia festividades, 
parcerias e eventos grandiosos.

este quinquagésimo aniversário reserva 
inúmeras surpresas até o final do verão, com 
festas que prometem ficar gravadas nas 
memórias de saint-tropez e nas crônicas da 
imprensa internacional.

Todos os olhares estarão dirigidos para este 
lado do Mediterrâneo: um antigo e pequeno 

porto de pesca que se transformou no mais 
chique balneário do mundo, onde, mais do 
que nunca, brilha a aura mágica do Byblos 
e da Caves du Roy.

momentos únicos com a cumplicidade das 
estrelas tornam a viagem ainda mais especial 
para este lugar atemporal que consegue 
manter, no decorrer de cinco décadas, o 
mesmo estado de espírito e a mesma alegria 
de viver.
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Photos : Claude dronsart, Edward Quinn, J. Aponte, Office du Tourisme de Saint-Tropez, Rue des Archives AGiP, Adrien daste, Christian Voigt.

BAOBA COMuniCACAO
 

ERiKA BAlBinO / erika.balbino@baobacomunicacao.com.br
 +55 11 3482-2510 / +55 11 3482-6908

HOTEl ByBlOS / 20 avenue Paul Signac, 83990 Saint-Tropez

www.byblos50.com
#byblos50

www.lescavesduroy.com
#cavesduroy50

CONTATOS


