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Évora Hotel
Alma Alentejana



Há coisa melhor que
trabalhar no Alentejo?



Boas Energias

Acreditamos em bons ambientes de trabalho,
na serenidade do silêncio e na produtividade
das reuniões. Confiamos na inspiração da brisa
alentejana, porque as grandes ideias nascem
quando a alma está tranquila.



Uma equipa com mais de 25 anos de
experiência em gestão hoteleira, acolhedora,
descontraída e fiel às suas raízes. Temos
orgulho em ser uma família que o recebe com
um sorriso natural.



Por vezes, uma lufada de ar fresco é tudo o
que uma equipa precisa para recarregar
baterias.



Comodidade em primeiro lugar

                       Estacionamento 
                       com 176 lugares

            

         



Circuito Outdoor Évora Hotel

Inserido numa propriedade de 15
hectares de paisagem Alentejana.
Trata-se de 3 circuitos, com áreas
distintas, sendo que o Circuito 1 tem
520 metros, o Circuito 2 tem 1320
metros e o Circuito 3 tem 1970
metros.





Lugares amplos e
todo o conforto para
que seu trabalho seja
produtivo.





Todos os quartos têm varanda e
vista para a paisagem Alentejana.

Num total de 170 quartos com vista
para a planície alentejana, jardim
ou piscina, poderá escolher entre
quartos twin, duplos (com cama de
casal), quartos com cama de casal
king size ou ainda suites.



Vai ficar deslumbrado com a nossa piscina
exterior, um oásis fresco e azul numa
paisagem Alentejana.



No Évora Hotel acreditamos no poder
da água e procuramos a sua
cumplicidade para ajudar a restituir o
equilíbrio do corpo e da mente.



 
Health &

Fitness & Golf
 

Os espaços verdes do hotel
convidam para a prática do
desporto.

No driving range poderá
treinar a sua tacada.

O Health & Fitness Club e a
Sala de Exercício estão
também à sua disposição, bem
como aulas de Yoga, Pilates e
Mobilidade Articular.





Conhecer os costumes
locais
Aprenda com quem vive na região...

Ponha a mão na massa  e viva a
experiência  genuinamente Alentejana.
Aprenda com quem sabe do ofício.

Consulte-nos para saber que atividades
temos para oferecer.



Gastronomia
Orgulhamo-nos de ter uma cozinha
premiada que concebeu um menu baseado
na rica gastronomia regional alentejana.

As nossas sobremesas regionais e
conventuais já conquistaram um carisma
especial.



Os Vinhos...

O vinho é um dos produtos de excelência
do Évora Hotel sendo que 15 produtores
locais estão representados na nossa
Wineshop.

“Momentos com o Vinho” é um evento
semanal da equipa do Évora Hotel, que dá
a conhecer um pouco da história de cada
produtor e vinho. Vinhos e iguarias
regionais acompanham esta prova.





Reuniões & Eventos
Pela sua localização, pelas suas
infraestruturas e versatilidade, pelos
espaços verdes exteriores e pela variedade
de parceiros, o Évora Hotel é o local perfeito
para todo o tipo de eventos.



Salas de Reunião
e Centro de Congressos

Procura o lugar perfeito para banquetes e outros
eventos? Temos espaços adaptáveis   com capacidade
até 1100 pessoas, distribuidos por 12 salas.
Se optar por um ambiente mais intimista, convidamo-
lo a experimentar as nossas salas de reunião.



No Évora Hotel todas as salas de reunião
têm luz natural, ar condicionado e estão
equipadas com material de projeção
reguláveis   à sua medida. O equipamento de
audiovisual está disponível mediante
solicitação.



As nossas Salas



 Eventos
Temos uma vasta experiência
na organização de eventos.

Somos reconhecidos pela
flexibilidade e cada evento é
desenhado à medida das suas
necessidades e expectativas.

Adaptamos os espaços em
conformidade, tanto no
interior como no exterior.



Temos o prazer de organizar a
animação do seu evento através
de nossa vasta rede de parceiros
na região.

Nenhum detalhe é esquecido e
trabalhamos para garantir que
todos os eventos sejam
memoráveis.

Cantares Alentejanos, saxofone,
ou artistas locais  podem
adicionar um toque especial ao
seu evento.



Team Building
Porque as pessoas estão em primeiro

lugar...

Precisa motivar a sua equipa?
Organizamos eventos 
 motivacionais corporativos.

Quebre a rotina de forma divertida
com desafios de "team building" que
põem à prova o  espírito de equipa,
estreitando os laços entre os
colegas e aumentando a
produtividade da sua empresa.
 



Aniversários e
Datas festivas
Porque é importante comemorar

conquistas, sejam grandes ou pequenas.

Gostamos de organizar festas e celebrar

a vida.

Diga-nos o que tem em mente.

Deixe o trabalho para nós! O nosso

sucesso é o seu sucesso.



"Salas de reunião com excelentes condições para
congressos de grandes dimensões. O facto de haver a
possibilidade de decorrerem reuniões/conferências em
várias salas em simultâneo, aliada à boa disposição,
disponibilidade, profissionalismo e dedicação da equipa
marcam pela diferença! Obrigada por continuarem a
contribuir para o sucesso das Jornadas Hospital
Veterinário Muralha de Évora!"

Hospital da Muralha de Évora
Jornadas de Veterinária H.M.E 2018

“Enquanto Instituição organizadora do Evento,
encontra-mos no Évora Hotel um espaço com as
condições logísticas (espaço amplo, dinâmico e versátil;
refeições com uma qualidade gastronómica de realce;
alojamento moderno adequado ao segmento) bem como
organização e empenho do staff notável que permitiu aos
participantes um evento de sucesso"

Cardiopneumologista Nuno Daniel Costa
(Presidente da Direção Nacional)
APTEC - Associação Portuguesa de Cardiopneumologistas

Testemunhos



Necessita de mais
informações?

Contacte-nos!

Morada
Évora Hotel

Av. Túlio Espanca Apart. 9
7002-502 Évora

E-mail
comercial@evorahotel.pt

Telefone:
+351 266 748 800


