Convento do Espinheiro, A Luxury Collection
Hotel & Spa
SOBRE

Tipo de Alojamento

Hotelaria

Categoria:

Hotel

Cassificação:

*****

Situado a 2kms da cidade de Évora, o hotel está rodeado de 8 hectares de magníficos jardins e o seu interior foi
luxuosamente decorado, mantendo no entanto o seu caráter. O convento em si dispõe de 17 quartos e 6 suites,
enquanto que a ala nova dispõe de 36 quartos com vista para a piscina ou jardim interior. A partir de setembro de
2008, foram inaugurados mais 33 quartos, oferecendo uma decoração mais contemporânea e totalizando assim 92
quartos. Numa combinação perfeita entre o antigo e o novo, o hotel oferece um restaurante Gourmet localizado na
antiga adega do convento, um Piano Bar resultante da reconversão da cozinha utilizada pelos monges e na cisterna
gótica foi criada uma área para prova de vinhos e produtos regionais. O Convento do Espinheiro dispõe ainda de um
conjunto de salas especialmente vocacionadas para diferentes tipos de reuniões e eventos. Integrada neste
ambiente existe uma imponente igreja com valiosos retábulos de talha dourada e azulejos de várias épocas. Imerso
em história, o Convento do Espinheiro, A Luxury Collection Hotel &amp; Spa oferece um ambiente calmo e tranquilo,
ideal para uma estadia relaxante.
Contactos
Apartado 594 7002-502 Évora
+351 266 788 200
Telefone:
+351 266 788 229
Fax:
E-mail:

reservations@conventodoespinheiro.com

Website:

http://www.conventodoespinheiro.com

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Câmbios
Baby Sitter
Bar
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Restaurante
Sala de televisão vídeo
Número de camas: 184
Número de quartos: 82
Número de suites: 10
Acesso à internet
Ar condicionado central
Piscina
Lojas
Court de ténis
Sauna
Ginásio
Piscina climatizada
Cabeleireiro
Jacuzzi
Área reservada a fumadores
Baby care
Squash
Preço Indicativo: $$$$ (>90€)
SPA

Serviços e equipamentos no quarto
Ar condicionado
Telefone
Cofre
Televisão
Secador de cabelo
Acesso Internet
Minibar
Quarto com aquecimento

Horários
Horário do pequeno almoço: 07h30-10h30
Horário do room service: 24 h

Acessos
Parque de estacionamento

Pagamentos
Aceita cartões de credito

Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Outras Informações
Registo nº: 395
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