
OFERTAS 
EXCLUSIVAS  

S. VALENTIM
♥

|| FEVEREIRO

11 & 14 Fevereiro



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

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

Disponível apenas nas noites 
de 11 e 14 de Fevereiro

• 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!

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.

“
Cuidamos 

do seu descanso

PACKAGE SUITE LIFE       
COM JANTAR

• Alojamento em Suite para 2 pessoas

• Garrafa de espumante edição 
especial Convento Espinheiro e 
chocolates

• Jantar Romântico com 
Harmonização Vínica menu 
especial São Valentim 

• Ramo de flores frescas e 
apontamentos românticos na Suite

• 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

Compre online no nosso site oficial:
MAIS INFO>

Ou pelo nosso departamento de reservas;
reservations@conventodoespinheiro.com

T. 266 788 200

Surpreenda a sua 
cara-metade com 
uma oferta única; 

Momentos e 
Experiencias 
Convento do 
Espinheiro!

• Cartão Presente

• Voucher para estadias 

• Degustação de 
requintados menus 
gourmet

• Experiências de absoluta 
tranquilidade no Spa.

MASSAGEM OLIVE

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.

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


