
 

     Gift Voucher de SPA & Bem Estar 

Relaxe os seus sentidos num paraíso 
de bem-estar e recupere com a 
sabedoria ancestral da vinoterapia, 
mergulhando num banho quente 
aromatizado com cítricos e 
especiarias e, deleite-se com o 
tratamento assinatura de Videira 
Vermelha com ação antioxidante e 
ativadora da circulação. 

 

        Wine Experience Spa 

Voucher Presente 
Os vouchers de oferta Monverde Wine 
Experience são o presente ideal para 
aniversários, casamentos, ocasiões 
especiais ou incentivos de empresa.  

Para si dispomos de várias opções que 
podem incluir estadia, experiências 
vínicas, gastronómicas ou de SPA. 

 

 

  MONVERDE WINE 
EXPERIENCE 
Endereço 

Código Postal, 

Localidade 
  

 

 

MONVERDE 
WINE 
EXPERIENCE 

Paixão pelos Vinhos Verdes 

 

MONVERDE WINE EXPERIENCE 
Quinta de Sanguinhedo, 166 Castanheiro Redondo 

4600-761 Telões, Amarante 



 

Monverde Restaurante 

O presente ideal para quem 
gosta de oferecer momentos 

Gift Voucher Gastronómico 

Inspirado nas tradições nortenhas, o 

Monverde Restaurante apresenta 

experiências gastronómicas de 

referência. Uma Cozinha onde impera 

a fusão harmoniosa dos produtos da 

região, intensa de sabores e 

experiências, inevitavelmente 

comandada por uma carta de vinhos 

de excelência. 

 

Vocacionado para um turismo onde a 
natureza, a gastronomia e o vinho, valoriza 
o que é típico e autêntico. 

As histórias são feitas de 
experiências. Experiências são 
feitas de oportunidades. Uma 
decisão tomada hoje pode 
transformar-se numa preciosa 
memória amanhã. 

 

 

Enoturismo 

 

 

 

 

Charming Room 

Gift Voucher Alojamento 

O Quartos e Suites de Monverde destacam-se 
por uma abordagem despretensiosa, são 
espaços de charme onde a estética 
contemporânea privilegia o conforto, num 
ambiente de calma e intimidade. Envolvem-se 
num ambiente de tons terrosos onde a 
magnitude do vinho, da terra, do clima e da 
tradição se destacam em cada detalhe. 

 

Como adquirir: 
Para oferecer um voucher de oferta 
Monverde Wine Experience ligue 
simplesmente para o +351 255 143 100 ou 
envie um email para: reservas@monverde.pt  

 

Termos e Condições: 
A ativação do voucher está sujeito a reserva 
antecipada dos serviços e à disponibilidade 
do hotel para as datas requisitadas. 

 

Gift Voucher Enoturismo 

Reflexo do que é hoje a Quinta da Lixa e 

da nossa paixão pelo vinho e pelo que a 

natureza nos dá. Aceite o nosso convite e 

embarque numa experiência gratificante 

de conhecer a história do vinho, assim 

como o seu percurso na produção desde 

a vindima até ao produto final, passando 

pela apanha da uva e pela prova dos 

vinhos, algo que poderá experienciar 

connosco. 

mailto:reservas@monverde.pt

