Experiência Convento do Espinheiro
A EVASÃO MAIS QUE PERFEITA
O descanso que merece está na planície
alentejana, perca-se nos 8ha de incríveis
jardins, desfrute das amplas piscinas e da
gastronomia única e relaxe num edifício
mágico com 600 anos de História.

EVENTOS
De Outubro 2022
A Fevereiro 2023

MARQUE NA SUA
AGENDA

TRATAMENTOS DE ASSINATURA
Convento do Espinheiro
Não deixe de experimentar os
benefícios desta exclusiva massagem
que lhe irá proporcionar uma
sensação de bem-estar única e
incomparável.

|| OUTUBRO
Sábado 29 – Música ao vivo
Domingo 30 – Tour a Évora
Segunda-feira 31 – Halloween Soireé com Zecka Pinheiro

|| NOVEMBRO
Terça-Feira 01 - Tour a Évora
Sábado 05 – Prova de Vinhos e Azeite Ervideira
Sábado 12 – Jantar especial de São Martinho
Sábado 19 – Prova de vinhos com Adega Marel
Sábado 26 – Workshop de Pão

|| DEZEMBRO
Quinta-feira 01 – Jantar especial Restauração da Independência
Sexta-feira 02 – Queijos do Alentejo com Queijaria Cachopas
Sábado 03 – Prova de vinhos com Adega Monte Branco
Sábado 03 - Música ao vivo
Domingo 04 – Tour a Évora
Sexta-feira 09 - Workshop de Pão
Sábado 10 - Música ao vivo
Domingo 11 - Tour a Évora
Domingo 18 – Workshop de Maquilhagem com Ana Lobo
Sábado-Domingo 24 / 25 – Programa de Natal
Sábado-Domingo 30 / 31 – Programa de Reveillon

|| JANEIRO
Sábado 07 – Workshop de Bolo Rei
Domingo 08 – Tour a Évora
Sábado 14 – Aula de cozinha Alentejana
Domingo 15 – Tour a Évora
Sábado 21 - Prova de vinhos com produtor da região
Domingo 22 – Tour a Évora

|| FEVEREIRO
Sábado 11 e Terça-feira 14 – Programa especial São Valentim
Sábado 18 – Workshop Gin com Sharish
Domingo 19 – Live act Zecka Pinheiro
Segunda 20 – Workshop de Enologia

|| OUTUBRO
Sábado, 29 de Outubro
Bar Claustro

MÚSICA AO VIVO
Música para ver e ouvir no Bar
Claustro do nosso Convento.

Domingo, 30 de Outubro pelas 10h

TOUR A ÉVORA
Oferecemos aos nossos
hóspedes uma visita
histórica com guia
certificada.
Tour exclusivo aos segredos
mais bem guardados de
Évora.

Inscrição necessária, lugares
limitados, ponto de encontro
no centro da Cidade.

Segunda-feira , 31 de Outubro

HALLOWEEN SOIRÉE
COM LIVE ACT DO
DJ ZECKA PINHEIRO
Um evento para aproveitar
ao máximo e dar as boas
vindas à mais assustadora
noite do ano com um live
act do DJ Zecka Pinheiro e
uma seleção de cocktails
exclusivos de Halloween
preparados
meticulosamente pelo
nosso experiente barman.
Inicio live act pelas
19h até às 23h
*Bebidas a consumo
Inscrição necessária pelos contatos +351 266788200
reservas@conventodoespinheiro.com

No místico Restaurante
Divinus, o nosso Chef
preparou um sublime menu
para terminar a noite de uma
forma memorável!
MENU
Entrada
Cogumelos biológicos
farinheira e gema confitada
Prato principal
Robalo com risoto de
lavagante
Sobremesa
Abóbora, requeijão e folhas
crocantes
Valor menu por pessoa 50€
Valor menu com paring 65€ ( bebidas ao
cuidado do escanção )

|| NOVEMBRO
Terça-feira, 01 de Novembro
pelas 10h

TOUR A ÉVORA
Oferecemos aos nossos hóspedes
uma visita histórica com guia
certificada.
Tour exclusivo aos segredos mais
bem guardados de Évora.

Inscrição necessária, lugares
limitados, ponto de encontro no
centro da Cidade.

Sábado, 05 de Novembro

PROVA DE VINHOS E AZEITE
COM ERVIDEIRA
Mítico, bíblico, romanesco e histórico,
"o Azeite vem sempre ao de cima".
O Azeite sempre esteve presente nos
recantos da vida diária dos
portugueses: na candeia do pobre e
no candelabro do rico, na mesa frugal
do camponês e nos solenes templos
de velhos cultos.
Em Portugal, a cultura da Oliveira
perde-se nos mais remotos tempos…

Sábado, 12 de Novembro

JANTAR DE S. MARTINHO
Celebre connosco o São Martinho no
emblemático Restaurante Divinus.
Acompanhe as deliciosas iguarias da
gastronomia Alentejana, com pratos
exclusivos do Chef Jorge Peças para
esta celebração, onde o ingrediente
principal serão as tradicionais
castanhas.

Sábado, 19 de Novembro

PROVA DE VINHOS COM
ADEGA MAREL
Na adega do Convento onde se
guardam preciosos néctares, o nosso
escanção coordena uma prova vínica
com vinhos cheios de alma.

Sábado, 26 de Novembro

WORKSHOP DE PÃO
ALENTEJANO
Durante muitos séculos, os Monges
Jerónimos que habitavam o Convento
do Espinheiro preparavam o seu
próprio pão com as características
que tornaram o tradicional pão
alentejano tão famoso.
Agora é possível reviver esses
tempos de outrora, conheça como se
faz o afamado exclusivo pão
Alentejano.

|| DEZEMBRO
Quinta-Feira, 01 de Dezembro

MENU ESPECIAL
RESTAURAÇÃO DA
INDEPENDÊNCIA
Durante os 28 anos (1640-1668) que
demorou a consolidar a independência
nacional, Portugal desenvolveu um
tremendo esforço de guerra que lhe
permitiu suster as sucessivas invasões
dos exércitos de Filipe III.
Durante os assédios a Évora em 1663 o
Convento do Espinheiro foi forçado por
D. Juan de Áustria a transformar-se em
quartel-general das tropas Espanholas,
que o abandonaram após falharem os
seus objetivos de conquistarem a Mui
Nobre e Sempre Leal Cidade.

Assim, e dadas as ligações existentes
entre este espaço Conventual e as guerras
da Restauração, assinalaremos a
Restauração da Independência Nacional
com um menu temático evocativo da
aclamação D’ El Rei D. João IV.

Sexta-Feira, 02 de Dezembro

QUEIJOS DO ALENTEJO
Degustação de queijos produzidos no
Alentejo, apesar da evolução dos tempos e
das novas tecnologias, os queijos
tradicionais mantém-se fieis aos costumes
da região onde está inserida e das antigas
técnicas utilizadas.

Sábado, 03 de Dezembro

PROVA DE VINHOS COM
ADEGA MONTE BRANCO

Na adega do Convento
onde se guardam
preciosos néctares, o
nosso escanção coordena
uma prova vínica com
vinhos cheios de alma.

Sábado, 03 de Dezembro
Bar Claustro

MÚSICA AO VIVO
Música para ver e ouvir no Bar
Claustro do nosso Convento.

Domingo, 04 de Dezembro pelas 10h

TOUR A ÉVORA
Oferecemos aos nossos
hóspedes uma visita histórica
com guia certificada.
Tour exclusivo aos segredos
mais bem guardados de Évora.

Inscrição necessária, lugares
limitados, ponto de encontro no
centro da Cidade.

Sexta-feira, 09 de Dezembro

WORKSHOP DE PÃO
ALENTEJANO
Durante muitos séculos, os Monges
Jerónimos que habitavam o Convento
do Espinheiro preparavam o seu
próprio pão com as características
que tornaram o tradicional pão
alentejano tão famoso.
Agora é possível reviver esses
tempos de outrora, conheça como se
faz o afamado exclusivo pão
Alentejano.

Sábado, 10 de Dezembro
Bar Claustro

MÚSICA AO VIVO
Música para ver e ouvir no Bar
Claustro do nosso Convento.

Domingo, 11 de Dezembro
pelas 10h

TOUR A ÉVORA
Oferecemos aos nossos hóspedes
uma visita histórica com guia
certificada.
Tour exclusivo aos segredos mais
bem guardados de Évora.

Inscrição necessária, lugares
limitados, ponto de encontro no
centro da Cidade.

Domingo, 18 de Dezembro
Sala do Piano

WORKSHOP DE MAQUILHAGEM
A pensar nas datas festivas que se aproximam,
preparamos um workshop de auto-maquilhagem com a
Makeup Artist Ana Lobo

Programa de Natal dia
23 Dezembro
• Visita guiada à
História do Convento
• Prova de vinhos
• Cantares de Évora na
Igreja pelas 19h
• Dia 24 pela manhã –
Tour a Évora
Package MOMENTOS
DE NATAL*

UM NATAL
INESQUECÍVEL
Este Natal junte a família e venha
celebrar a festa mais importante do
ano no Convento do Espinheiro.
Para além do programa de
Natal, destacamos as nossas
deliciosas iguarias gastronómicas
da época, que preparamos como
manda a tradição.

- Alojamento uma noite
- Pequeno-Almoço
Buffet
- Acesso gratuito às
facilidades do hotel
• Missa na Igreja de
Santa Maria do
Espinheiro*
• Porto de Honra*
• Jantar de Consoada
buffet com bebidas
incluídas no
Restaurante Divinus*
•Noite de Consoada.
Um Natal Inesquecível
com tarifas
desde €360* em
quarto duplo com tudo
incluído!

REVEILLON
2022 . 2023
Junte-se a nós na
última noite do ano!

PROGRAMA DE ANO NOVO
Alojamento | Pequeno-almoço
buffet
Pre-Party Story (30 de Dezembro)
• Visita Guiada pelas 17h
• Prova de vinhos
• Cantares de Évora na Igreja de
Santa Maria do Espinheiro pelas
19h
Dia 31 pela manhã – Tour a Évora
Noite de Réveillon
• Cocktail pelas 19h30 no Bar
• Jantar de gala de Fim-deano (salão D. Vasco)
• Fogo de Artificio
• Ceia e animação com DJ pela
noite dentro
• Brunch dia 1 de Janeiro
Um Réveillon inesquecível com
tarifas
desde €475 por noite em quarto
duplo!
(Estadia mínima de 2 noites) |
(Valores especiais para 3 ou mais
noites!)

|| JANEIRO
Sábado, 07 de Janeiro

WORKSHOP DE BOLO-REI
Aproveite a oportunidade e
participe no workshop de
bolo-rei, aprenda a fazer o
seu próprio bolo tão
tipicamente Português.

Domingo, 08 de Janeiro pelas 10h

TOUR A ÉVORA
Oferecemos aos nossos
hóspedes uma visita histórica
com guia certificada.
Tour exclusivo aos segredos
mais bem guardados de Évora.

Inscrição necessária, lugares
limitados, ponto de encontro no
centro da Cidade.

Sábado, 14 de Janeiro
Restaurante Divinus

AULA DE COZINHA
ALENTEJANA
Uma viagem de sabores onde
aprende a confecionar velhas
receitas caseiras sob a orientação
do Chef. A recompensa é dada sob
a forma de conhecimento, que um
dia lhes permitirá “quiçá”,
partilhar com os amigos aquilo
que aqui aprenderam sobre a
deliciosa Cozinha dos Ganhões.

Domingo, 15 de Janeiro pelas 10h

TOUR A ÉVORA
Oferecemos aos nossos
hóspedes uma visita histórica
com guia certificada.
Tour exclusivo aos segredos
mais bem guardados de Évora.

Inscrição necessária, lugares
limitados, ponto de encontro no
centro da Cidade.

Sábado, 21 de Janeiro

TERTÚLIA COM VINHOS
DE PRODUTOR DO NOSSO
ALENTEJO
Na adega do Convento onde se
guardam preciosos néctares, o nosso
escanção coordena uma prova vínica
com vinhos cheios de alma.

Domingo, 22 de Janeiro pelas 10h

TOUR A ÉVORA
Oferecemos aos nossos
hóspedes uma visita histórica
com guia certificada.
Tour exclusivo aos segredos
mais bem guardados de Évora.

Inscrição necessária, lugares
limitados, ponto de encontro no
centro da Cidade.

|| FEVEREIRO

OFERTAS
EXCLUSIVAS

S. VALENTIM
♥
11 & 14 Fevereiro

PACK 1 NOITE
ROMÂNTICA COM
JANTAR
Desfrute de uma noite memorável, inclui garrafa de
espumante e chocolates no quarto, jantar à luz das
velas com um menu especial com bebidas no
romântico Restaurante Divinus.

•
•
•
•
•
•
•

Alojamento quarto duplo Deluxe Convento
Pequeno-almoço Buffet
Welcome Drink no bar
Garrafa de Espumante e chocolates
Jantar menu especial São Valentim para 2 pessoas
Acesso gratuito ao ginásio, sauna, banho turco, jacuzzi, piscina
interior e exterior.
Prova de Vinhos do Alentejo na nossa adega
Reserve já com tarifas desde €299 e a inicie sua coleção de
experiências.
*Jantar disponível a 11 ou 14 Fev.

Adicione mais uma noite de alojamento ao seu package
por apenas mais €179!

“
Cuidamos
do seu descanso

PACKAGE SUITE LIFE
COM JANTAR
•

Alojamento em Suite para 2 pessoas

•

Garrafa de espumante edição
especial Convento Espinheiro e
chocolates

Reserve já e aproveite a
tarifa exclusiva de EUR 559
em Suite Grand Deluxe
Design ou Suite Histórica
Deluxe

•

Jantar Romântico com
Harmonização Vínica menu
especial São Valentim

Ou opte pela exclusiva e
deslumbrante Royal Suite
por EUR 1305!

•

Ramo de flores frescas e
apontamentos românticos na Suite

Disponível apenas nas noites
de 11 e 14 de Fevereiro

•

Late Check-out garantido até às 16h

•

Oferta de pequeno-almoço na Suite

JANTAR
ROMÂNTICO
RESTAURANTE
DIVINUS
Surpreenda a sua cara-metade
com um irresistível jantar à de
luz de velas no Restaurante
Divinus. Desfrute de um jantar
inesquecível preparado pelo
nosso Chef.
(Menu Jantar romântico
disponível no dia 11 e 14 de
Fevereiro, reserva necessária)

“
O Chef Jorge Peças identifica-se
pela celebração do ciclo da
natureza e pela utilização dos
melhores produtos da terra.

JANTAR
ROMÂNTICO
RESTAURANTE
OLIVE

Deixe-se encantar pelo
descontraído ambiente do
OLIVE.
O Chef preparou um menu
muito especial com
ingredientes frescos e
apaixonados.

“
Speciale
di Amore

“
VOUCHERS DE
OFERTA
Surpreenda a sua
cara-metade com
uma oferta única;

•

Cartão Presente

•

Voucher para estadias

Momentos e
Experiencias
Convento do
Espinheiro!

•

Degustação de
requintados menus
gourmet

•

Experiências de absoluta
tranquilidade no Spa.

Compre online no nosso site oficial:
MAIS INFO>
Ou pelo nosso departamento de reservas;
reservations@conventodoespinheiro.com
T. 266 788 200

MASSAGEM OLIVE
50 MIN. EUR 200
(Massagem Olive para 2 pessoas)

Massagem de relaxamento, utilizando a combinação única
do azeite com a lavanda ou o rosmaninho. Ideal para
libertar certas tensões com a ajuda do rosmaninho ou
relaxar com o aroma envolvente da lavanda.

Sábado, 18 de Fevereiro
Claustro Bar

AULA COM SHARISH GIN
O objetivo principal é demonstrar algumas das
técnicas usadas e incentivar os participantes a
praticar a arte de fazer gins.
Neste workshop, poderão aprender a fazer vários
tipos de combinação de sabores, que facilmente se
podem preparar em casa, quer numa recepção para
um jantar ou numa calorosa tarde de verão ou
ainda numa noite mais fria de inverno

Domingo, 19 de Fevereiro

CARNAVAL
LIVE ACT DO DJ
ZECKA PINHEIRO
Um evento para aproveitar
ao máximo e dar as boas
vindas aos ritmos do
Carnaval com um live act
do DJ Zecka Pinheiro.

Workshop

Segunda-feira, 20 de Fevereiro
Adega

WORKSHOP
ENOLOGIA
Pelo nosso experiente Sommelier

Os conhecimentos elementares de
Enologia são indispensáveis à vida social
contemporânea. Aproveite esta
oportunidade de desfrutar de um
merecido descanso num dos mais
emblemáticos hotéis de Portugal e de
simultaneamente aprender as bases da
prova vínica.

RESERVE AGORA

Contacte-nos, preparamos um package à sua medida, sempre com a
garantia de uma estadia memorável!

CONVENTO DO ESPINHEIRO HISTORIC
HOTEL & SPA - ÉVORA . PORTUGAL
www.conventodoespinheiro.com
Tel.: +351 266788200
reservations
@conventodoespinheiro.com

