
A M O R  À  L A  C A R T E
Programas à medida do seu amor



O Monte Santo Resort foi eleito o resort mais romântico da Europa pelo quinto ano consecutivo desde 2015, pelos World Travel Awards. 

Um verdadeiro oásis de luxo, especialmente concebido para desfrutar de maravilhosos dias de descanso num cenário idílico para o romance.
Com oito hectares de jardins e lagos, o Monte Santo Resort tem acomodações amplas e confortáveis, suites e moradias (até três quartos), com 
varanda ou terraço e com vista privilegiada para o jardim ou piscina.

O Monte Santo Resort é o retiro ideal para umas férias ou escapada a dois.

Permita-nos mimar o seu par... Siga as nossas sugestões que apelam a uma viagem pelos cinco sentidos, onde cada detalhe foi pensado ao 
pormenor, para que possam viver momentos inesquecíveis.



TRATAMENTOS VIP

Surpreenda a sua cara metade com a chegada 
à suite onde ficarão hospedados, com a nossa 
variedade de Tratamentos VIP



TRATAMENTOS VIP 

tradicional
. Doce Fino (Doce Tradicional Algarvio) 
. Garrafa de Vinho Seleção Branco ou Tinto
. Quarto com decoração Romântica

€34 por casal

romance
. Morangos com Ganache de Chocolate
. Espumante Português
. Quarto com decoração Romântica

€35 por casal

par perfeito
. Macarons 
. Champagne Billecart Salmon Brut (Reserve)
. Quarto com decoração Romântica

€90 por casal

bouquet de flores
Preços sob consulta, mediante preferência 
e número de flores.

Desde €30



REFEIÇÕES ROMÂNTICAS

Renda-se à nossa gastronomia com novas 
experiências que estimularão o vosso paladar. A vida 
e a paixão terão mais sabor!



JANTAR ROMANCE NA PÉRGULA 

Ementa de degustação com serviço exclusivo para si 
e para o seu amor, junto ao nosso Lago e Ponte do Amor.

amor a primeira vista
Néctar do amor com framboesa

o primeiro beijo
Ostras escaldantes com carícia de limão 
e salada afrodisíaca
 
passeio a beira mar
Robalo com salpicos silvestres 

pecado da terra
Lombo de novilho em cama de espargos apaixonados

cupido
Fudge de chocolate e avelã com miminhos 
de iogurte búlgaro e morangos 

amor perfeito
Aromas de café e amêndoa

€75 por pessoa - Ementa de degustação
€25 por pessoa - Seleção de bebidas



JANTAR – ALGARVE À SUA MESA PELO 
CHEF EXECUTIVO MIGUEL LOURENÇO

Jantar exclusivo e preparado pelo nosso Chef Executivo Miguel Lourenço 
na Suite onde se encontra hospedado. Momentos de descoberta da Cozinha 
Tradicional Algarvia proporcionados pelo nosso Chef de Cozinha.

entrada
Amêijoas à Bulhão Pato servidas com Pão torrado

prato principal
Cataplana de Peixes nobres da costa Algarvia
ou
Cataplana de Carnes e Enchidos da nossa Serra de Monchique

sobremesa
Queijo de Cabra, Mel, Frutos Secos, Gelado de Figo Roxo

€115 por pessoa - Menu
€20 por pessoa - Seleção de bebidas



JANTAR DE DEGUSTAÇÃO COM WINE PAIRING

Menu de Degustação da autoria do Chef Executivo Miguel Lourenço no 
nosso Restaurante Aroma

entradas
Peito de Pato com aromas de Hortelã, Beterraba 
e gelado de Foie Gras 

Sopa de Tomate com crumble de Broa de Milho 
e Ovo a baixa temperatura

pratos principais
Lombo de Bacalhau confitado com Alho e Azeite guarnecido 
com Risotto de Coentros

Naco de Novilho com aromas de Alecrim, guarnecido 
de Tomate e Espargos salteados, Batata gratinada 
e molho Bearnês

sobremesa
Crème Brûlée de Pistácio com Merengue e Gelado de Coco

€55 por pessoa - Menu
€20 por pessoa - Harmonização de Vinhos



PICNIC ROMÂNTICO

Se apreciam o ar livre, sugerimos o nosso cesto de Picnic, para desfrutarem 
de momentos únicos em comunhão com a natureza.
Ideal para um lanche numa das fantásticas praias das redondezas, um 
almoço num dos nossos jardins do resort, ou um brinde ao pôr do sol 
com vista para a nossa costa na Serra de Monchique.

inclui
1 Garrafa de Espumante
1 Garrafa de Água
Morangos e Frutos vermelhos
2 sandes de Tomate, Mozarela e Manjericão
Mini tostas e Compotas
6 mini Bolas de Berlim
6 Bombons de Chocolate
1 Rosa vermelha

€60 por casal



RELAXAR A DOIS NO ALMA SPA

Descubram as nossas propostas revitalizantes para 
corpo e mente no nosso santuário de bem-estar, 
o Alma Spa.



TRATAMENTOS PARA DOIS NO ALMA SPA

A nossa equipa de profissionais dedicados irá proporcionar-lhes 
verdadeiros momentos de deleite.

massagem de casal de 60 minutos
Uma experiência de relaxamento a dois, poderá optar por realizar 
a sua massagem em contato com a natureza no loft exterior ou no 
conforto do nosso Spa. (Mediante disponibilidade)

€130 por casal

reflexologia de 50 minutos
Terapia podal com pressões nos pontos reflexos do pé que ativa 
todos os sistemas do corpo humano como o circulatório, linfático, 
muscular, esquelético e nervoso, promovendo um relaxamento 
profundo e bem-estar físico. (Mediante disponibilidade)

€100 por casal

tratamentos faciais de 60 minutos
Cuidado de rosto hidratante concebido para corrigir todos os sinais 
visíveis de uma pele baça e desidratada para uma luminosidade 
excecional que devolve à pele a sua suavidade e conforto. Ótimo 
potenciador contra o envelhecimento. (Mediante disponibilidade)

€130 por casal



EXPLORANDO A REGIÃO A DOIS

Conheça as nossas sugestões de actividades no 
exterior do Resort para que conheçam e desfrutem 
da belíssima região do Algarve.



EXPLORANDO A REGIÃO A DOIS

Já no exterior do Resort, contamos com um leque de parceiros na região 
(num raio de 30 km) que lhe poderão proporcionar muitas aventuras 
apaixonantes pelas praias e interior do Algarve.

passeios e experiencias
Passeio de Balão de Ar Quente

Percursos pedestres com guias locais

Visitas Guiadas a Silves (antiga Capital do Reino Árabe)

Workshop de Pintura de Azulejo

Saltos de Avião – Queda Livre (Tandem)

Passeio ou Batismo a Cavalo em Centro hípico

Experiências de Condução no Autódromo Internacional do Algarve

actividades aquaticas
Visita às grutas da zona de Benagil e Carvoeiro

Experiência com Golfinhos no Zoomarine

Passeio em SUP (Paddle Surf)

Passeio de Veleiro pela nossa costa

sabores
Provas de Vinhos em Adegas e Quintas da Região

Jantar no Restaurante Bon Bon - Estrela Michelin, a 5 minutos do resort

Preços sob consulta



Conte connosco para outras sugestões e/ou agendamento de atividades 
durante a sua estadia no Monte Santo Resort.

Criamos programas à medida do seu amor!

Contacte-nos enviando um e-mail para love@montesantoalgarve.com

Eleito pelo quinto ano consecutivo o Resort mais Romântico da Europa



“There is no remedy for love but  to love more.”
Henry David Thoreau

Monte Santo Resort, Rua João Paulo II, Carvoeiro, 8400-556 Lagoa 
(+351) 282 321 000   |   info@montesantoalgarve.com   |   www.montesantoalgarve.com


