
Terroir Restaurante (Lisboa)

• 10% de desconto sobre toda a comida;

• Menu executivo todas as sextas-feiras por 15€;

• Happy hour, das 18h00 às 20h00 (consultar dias de funcionamento), 
na compra de 1 cocktail ou 2 copos de vinho, recebe de oferta uma 
"Bola de Berlim de Bacalhau by Terroir". 

Email: info@terroirrestaurante.pt

Novas Parcerias Outubro 2020BENEFÍCIOS

Urban Sports Club
. 1 única subscrição;
. Acesso imediato a uma grande variedade de desportos;
. Check-in simples através da app nos locais parceiros - sem dinheiro 
envolvido;
. Manter a rotina durante as viagens: é possível utilizar a subscrição por 
toda a Europa; acesso a aulas presenciais e online.
Site: www.urbansportsclub.com
Email: hugo.aguiar@urbansportsclub.com

Quinta do Arneiro (Mafra)
• 5% de desconto para cabazes entre os 30€ e os 50€;
• 10% de desconto para cabazes superiores a 50€;
• Oferta de 10% do valor gasto no Restaurante da Quinta em 

desconto em cabaz;
• Descontos diretos em workshops realizados na Quinta do Arneiro.
Site: www.quintadoarneiro.pt
Email: aquinta@quintadoarneiro.com

Porto Royal Bridges Hotel****
• Beneficie, mediante a apresentação do cartão de sócio, de 10% de 

desconto no alojamento e pequeno-almoço sobre a Tarifa BAR 
(melhor tarifa disponível).
Site:    www.portobridgeshotel.com
Email.: reservas@portobridgeshotel.com
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Douro Palace Hotel Resort & Spa****

• 10% de desconto sobre a Tarifa BAR (melhor tarifa disponível) 
por quarto single ou duplo;

• 15% de desconto nos tratamentos de Spa;

• 5% de desconto nos serviços de alimentação e bebida.

Site: www.douropalace.com

Email: reservas@douropalace.com
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Douro Royal Valley Hotel & Spa *****
• 15% de desconto no alojamento e pequeno-almoço sobre 

a Tarifa BAR (melhor tarifa disponível);
• 15% de desconto nos tratamentos de Spa;
• 5% de desconto nos serviços de alimentação e bebida.
Site: www.douroroyal.com
Email: reservas@douroroyal.com

Basílio Lisboa Café
• Beneficie, mediante a apresentação do cartão de sócio, 

de 15% de desconto nos consumos efetuados no 
Basílio Lisboa Café.

Site: www.ilovenicolau.com/pt
Email: info@ilovenicolau.com
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Oralplan Concept Lisboa (Clínica Dentária)

• Beneficie, mediante a apresentação do cartão de sócio, das 
seguintes condições: 10% de desconto em Implantologia, 
Reabilitação Oral Estética (Facetas) e Ortodontia (Aparelhos 
Dentários Transparentes e Removíveis).

Site: www.lisboa.oralplan.pt
Email: geral@lisboncare.pt
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Prosegur Alarmes (Kit Visão Total)
• O Clube Millennium bcp e a Prosegur Alarmes

estabeleceram uma parceria que lhe oferece condições 
exclusivas e vantajosas. Aproveite esta oferta e garanta a 
melhor segurança e maior tranquilidade para si e para a 
sua família!

• O Kit Visão Total é constituído por um sistema de 
intrusão e um de vídeo (Prosegur + Vídeo).

Site: www.prosegur.pt
Email: info.alarmes@prosegur.com

Ferrimex - Ferragens e Ferramentas (Porto)
• Beneficie, mediante a apresentação do cartão de sócio, 

de 15% de desconto sobre o preço do produto na loja 
física ou online.

Os descontos na loja física serão concedidos mediante a 
apresentação de cartão de sócio.
Site: www.ferrimex.pt
Email: comercial@ferrimex.pt
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