
H O  T  E L  Q U I N T I N H A  D E  S Ã O  J O Ã O

VOUCHER 

PRENDA

Não sabe o que oferecer? Nós 
ajudamos!



TEA TIME

Chá Completo servido no Bar da 
Vasco da Gama, ou no exterior.

Inclui chá da Quintinha, bolo, sandes, 
scones, doces e biscoitos.

10,00€ (1pax)



COCKTAILS 
NIGHT

Prova de Cocktails no 
Bar Vasco da Gama 
até 3 bebidas por 

pessoa.

15,00€ (1pax)



DINNER EXPERIENCE 1

Entrada
Alheira crocante em panko e sésamo, compota 

picante de tomate e legume em pickle

Prato Principal
Bacalhau fumado com migas de broa de milho, 

espinafres e malandrinho de feijão frade

Sobremesa
Mil folhas com duo de banana e maracujá 

e açúcar invertido de frutos secos

18,50€ (1pax)



DINNER EXPERIENCE 2

Entrada
Peixinhos da horta em polme de ervas finas com 

aioli de tomate seco

Prato Principal
Camarão em tempura nero com risoto de algas 

 wakame e crocante de parmesão
ou

Filete de vaca grelhado, puré de batata violeta com trufa, 
espargos e areia de enchidos

Sobremesa
Parfait de pistácio, farpas de chocolate branco, 

redução de tomate-inglês e crocante de amendoim

20,00€ (1pax)



DINNER EXPERIENCE - GOÊS

Entrada
Crepe à Morgadinha com recheio picante

 de marisco e salada
ou

Chamuças de carne com molho picante e salada

Prato Principal
Caril de camarão com arroz basmati e feijão chicote

ou
Caril de galinha com arroz selvagem e vagem de feijão

Sobremesa
Bebinca com coco ralado

19,50€ (1pax)



AQUA RELAX & 

SUN ZONE EXPERIENCE

Massagem Exótica de corpo inteiro 
no Duche Vichy (40 min.)

+ Piscina Exterior (acesso livre)
+ Chá ou Sumo Natural

30,00 (1pax)



FOOD & SUN

LOVERS EXPERIENCE

Circuito de águas
(1h de acesso livre)

+ Piscinas Exterior e Interior
(acesso livre) 

+ Piquenique no Jardim
(inclui sandes, croissants, bolo caseiro, 

iogurtes, queijo, presunto e sumos)

50,00 (2pax)



BEAUTY 
EXPERIENCE

Facial Express (20 min.)
+ Manicure completa
+ Pedicure completa

(com hidratação de parafina)
+ Ritual de Chá

50,00€ (1 pax)



BODY CARE EXPERIENCE 

Esfoliação e hidratação corporal 
(30min.)

+ 1h de acesso livre ao circuito
de águas

+ Chá Completo
(inclui chá da Quintinha, bolo, sandes, 

scones, doces e biscoitos)

50,00€ (1 pax)



ROMANTIC EXPERIENCE 

Massagem de casal relaxante
de corpo inteiro (1h)

+ 1h de acesso livre ao circuito
de águas

+ Chá completo
(inclui chá da Quintinha, bolo,

sandes, scones, doces e biscoitos)

90,00 (2 pax)



ROMANTIC ESCAPE

Estadia de 1 noite 
com Pequeno-almoço 

+ Jantar no Restaurante
"A Morgadinha" (entrada + 
prato principal + sobremesa)

120,00 (2 pax)




