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.

PACKAGES
Noite Romântica
Suite Life
Jantar de São Valentim
Vouchers de Oferta
Tratamentos de Spa

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.

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 de 4 pratos com
bebidas no romântico Restaurante Divinus.

•
•
•
•
•
•
•

Alojamento quarto duplo Deluxe
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 €284 e a inicie sua coleção de
experiências.
*Jantar disponível a 12 ou 14 Fev.
Adicione mais uma noite de alojamento ao seu package
por apenas mais €165!

“
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 529
em Suite Grand Deluxe
Design ou Suite Histórica
Deluxe

•

Jantar Romântico 4 pratos 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 12 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
12 e 14 de Fevereiro, reserva necessária)

MENU
ENTRADA
Tártaro de Atum | Sweet Chili |
Nasturtium
Espumante Convento do Espinheiro
PEIXE
Lombo de bacalhau | Caril de shiitakes
e grão
Vinho Convento do Espinheiro Branco
SORBET
CARNE
Wellington de Vitela branca | Pistácio |
Legumes da Época
Vinho Tinto Convento do Espinheiro
SOBREMESA

Chocolate | Morango | Pimenta Sichuan
Menu completo 4 pratos com bebidas
incluídas: 70,00€ P/P

“
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.

MENU
Grissinis/ Pão de Queijo/ Azeite
DOP
Bruschetta Pomodoro,
manjericão e parmesão
Risotto de camarão
Pannacotta de frutos vermelhos

“
Speciale
di Amore

Menu completo com bebidas a
copo incluídas: 35,00€ P/P
Menu disponível no dia 12 de
Fevereiro, reserva necessária.

“
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.

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

