CONVENTO DO ESPINHEIRO
7005 – 839 Évora | Alentejo
GPS: 38º 36' 03.8'' N, 7º 53' 17.1‘’ W

O Convento do Espinheiro Historic Hotel & Spa, localiza-se às
portas de Évora, num convento do século XV, classificado
como Monumento Nacional, carregado de História com
rasgos de modernidade, fica este hotel único, repleto de
pormenores luxuosos. Aposta na qualidade e no requinte
discreto, digno de proporcionar noites únicas e memoráveis.
O Convento do Espinheiro Historic Hotel & Spa é uma
referência na hotelaria de luxo, a nível nacional e
internacional. Uma verdadeira paixão pelo serviço de
excelência e excede diariamente as expectativas dos nossos
hóspedes.
Imerso em história, o Convento do Espinheiro, Historic Hotel
& Spa oferece um ambiente calmo e tranquilo, ideal para
uma estadia relaxante.

QUARTOS

Com um total de 92 quartos, incluindo 10
suites, selecione a sua ambiência favorita e
decida entre um quarto da ala nova, com
decoração moderna inspirada dos anos
cinquenta ou, se preferir, um quarto
conventual luxuosamente decorado. O
denominador comum é o conforto e o
requinte de cada espaço.
GASTRONOMIA
Produtos simples e pratos tradicionais onde
o gosto e o prazer de comer sejam um ato
cultural. Destes sabores, o Chef Jorge Peças
e a sua brigada fazem esta ciência, do azeite
de galega e cordovil, à carne do montado,
do pão de Guadalupe aos aromas que
crescem espontaneamente nas tórridas
planícies alentejanas.
No Restaurantes Divinus , as palavras
sublime, perfeito e maravilhoso terão aqui
cabimento enquanto a mão do Homem
desenvolver a 9ª Arte, a gastronomia, com
perfeição e autenticidade.

ACTIVIDADES IN

Abençoado com 8 hectares de espaços
exteriores divinais, o Convento do
Espinheiro Historic Hotel & Spa oferece uma
série de facilidades de lazer, tanto dentro,
como fora deste resort único.
Desfrute da piscina interior de 17 metros ou
relaxe no Jacuzzi enquanto aprecia a
magnífica vista dos jardins do convento.
Dispõe também de banho turco e sauna.
Temos também todas as condições para que
o seu amigo de 4 patas venha passar férias
consigo.

ACTIVIDADES OUT

Existem diversas actividades de lazer, tais
como visitas a herdades vinícolas que
oferecem provas de vinhos e de produtos
regionais de extrema qualidade, bem como
agradáveis passeios a cavalo,j ornadas de
caça ou pesca, safaris, canoagem, passeios
de balão, corrida kart, um passeio nos céus
alentejanos ou mesmo um salto de
paraquedas, o Museu do Relógio, o Museu
de Évora ou o Palácio de Cadaval.

