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Situado na região da Bairrada, nas 

imediações da bonita cidade da 

Mealhada, o Hotel Quinta dos Três 

Pinheiros dispõe de 53 quartos, 

totalmente remodelados em 

Dezembro de 2007 (47 quartos 

standard, 1 quadruplo, 5 Suites com 

capacidade até 4 Pessoas). As 

instalações incluem piscinas ao ar 

livre com um terraço e um jardim.

Coordenadas GPS:

40º 23’ 32’’ N 
08º 26’ 59’’ W 



Os Quartos estão distribuídos por três blocos distintos, Bloco Palmeiras, Bloco Prestigio e Bloco Piscinas.

Apresentam uma decoração elegante, televisão de ecrã plano com canais por satélite, mini-bar, ar condicionado com
controlo individual, telefone com linha direta ao exterior, ligação à Internet Wireless gratuita, espelho de aumento, secador
de cabelo, cofre individual, lavandaria, room service e casa de banho privativa. Alguns quartos oferecem uma área de estar.



Todas as suites possuem uma sala com televisão de ecrã plano, quarto com cama de casal, cofre, ar
condicionado e mini bar. Na sala possui igualmente duas camas amovíveis embutidas no armário.

O Hotel Quinta dos Três Pinheiros possui 5 suites, na sua maioria situadas no bloco palmeiras.



A diva do fado, Amália Rodrigues, cliente frequente do nosso Hotel, está homenageada numa suite com o seu
nome, a suite Amália.

Nesta suite podem ser apreciados alguns objetos utilizados pela famosa fadista. Além das facilidades comuns
aos outros quartos/suites, esta suite dispõe de LCD de 40' e leitor de DVD.



Bloco Palmeiras

Situado na parte inferior do complexo, é constituído por 28 quartos duplos e 5 suites. Esta área 
possui bastantes espaços verdes, ideais para relaxar.



Bloco Prestigio

Situado na zona intermédia do complexo, junto ao edifico principal onde se situa a receção e o restaurante. 
Este bloco é composto por 8 quartos duplos e 1 suite.



Bloco Piscinas

Situado na zona 
superior do complexo, 

é privilegiado pela 
envolvência das duas 

piscinas.

Este bloco é composto 
por 11 quartos duplos. 

Todos os quartos 
possuem uma 

pequena varanda 
equipa com cadeiras e 

uma mesa.



A receção do Hotel Quinta dos Três 
Pinheiros, disponível 24 horas, pode 

ajudar a organizar o aluguer de carros. 
Dispõem de estacionamento gratuito 
no local e parque infantil para os mais 

novos.

Estando numa zona 
predominantemente marcada pelos 

famosos vinhos, a nossa equipa poderá 
ajuda-lo a organizar visitas ás mais 

famosas caves da região.



Restaurante

O Restaurante “A Adega" revestido 

de um ambiente bastante acolhedor 

e tipicamente português, convida-o 

para uma visita onde pode escolher 

dentro das várias especialidades 

regionais, nomeadamente, o famoso 

prato de gastronomia local, o 

delicioso "leitão da Bairrada".

Para além destes, confecionamos 
grelhados, peixes frescos, mariscos, 

carnes e, a não esquecer as 
pequenas mas refinadas entradas de 

sabores Ibéricos. Poderá também 
apreciar a qualidade dos melhores 

vinhos da Bairrada



O Hotel Quinta dos Três Pinheiros 
reativou recentemente os seus 
fornos para assar leitão, 
garantindo assim a qualidade de 
uma iguaria mundialmente 
conhecida.

O nosso restaurante “A adega” foi 
distinguido com a certificação das 
quatro maravilhas da mesa da 
Mealhada (Água, Pão, Vinho e 
Leitão), tornando-o assim num 
espaço de referência na região.



Discotecas

Três salas com música e ambientes diferentes, incluindo uma sala com música ao vivo, todos os sábados à 
noite e dias especiais.
Todas as salas têm ambientes completamente distintos, desde de música latino-americana aos últimos êxitos 
de house music.




