
F a c t s h e e t
V I L A  V I T A  P A R C  R E S O R T  &  S P A

Factsheet

O VILa VIta Parc é o resort mais exclusivo de Portugal, conhecido 
pela sua elegância intemporal e pelo estilo inigualável da gama 
de serviços, facilidades e instalações ultra luxuosas, num sensual 
e exuberante cenário à beira-mar, na região do algarve. este Re-
sort de 5 estrelas, membro do “the Leading hotels of the World”, 
celebra o melhor de Portugal, cativando o cliente com a atenção 
e atendimento personalizado intrínsecos à cultura e hospitalidade 
portuguesa. 

ALGARVE 
Localização: Na província mais a sul de Portugal, o algarve é um 
paraíso de férias, oferecendo lindas paisagens naturais de campo e 
praia, cozinha gourmet, vinhos soberbos e um clima ameno duran-
te todo o ano, que convida à prática das mais diversas actividades, 
como o golf e outras, relacionadas com a praia.

Clima: O clima mediterrânico está entre as maiores atracções do 
algarve. Os mais de 300 dias de sol anuais fazem da zona um des-
tino apetecível durante todo o ano. Os Verões são quentes e secos, 
temperados pela brisa marítima, enquanto a Primavera e o Outono 
são agradáveis, ideais para desfrutar das muitas actividades da re-
gião. O Inverno é temperado, com pequenas temporadas de chuva. 

Como chegar: Portugal é o país mais ocidental da europa. O tem-
po de voo da maioria das cidades europeias é de 2 ½ - 3 horas, da 
costa este dos eUa é de apenas 6-7 horas. O VILa VIta Parc ofere-
ce transferes de e para o aeroporto de Lisboa, com uma paragem 
opcional na herdade dos Grous, no alentejo. Oferecemos também 
transfer de e para o aeroporto de Faro (35 minutos), que oferece 
ligações frequentes para Lisboa e muitas das principais cidades eu-
ropeias. coordenadas GPs: N 37° 06.087 W 8° 22.809

ALOJAMENTO
O VILa VIta Parc Resort & spa é um complexo turístico de luxo, 
perto da vila de Porches, com acesso directo à praia, onde se pode 
desfrutar de umas férias inesquecíveis e sentir a verdadeira hospi-
talidade Portuguesa. Dispôe de 180 quartos totalmente equipados 
com ar condicionado, rádio/leitor de cd, mini-bar, secador, telefone 
com linha directa, cofre gratuito e tV por cabo. Os quartos dispõem 
ainda de varandas ou terraços de grandes dimensões, oferecendo 
vistas majestosas do Resort. alguns quartos estão aptos a receber 
pessoas com mobilidade condicionada.

Quartos e Suites: as diferentes tipologias que encontra no VILa 
VIta Parc permitem usufruir desde quartos a suites e vilas, cada 
uma com a sua arquitectura distinta, mas sempre enquadradas no 
estilo regional, com uma soberba localização e vistas deslumbran-
tes sobre o oceano atlântico.

• 61 Quartos Deluxe e 12 suites no edifício Principal, incluindo 4 
Júnior suites, 6 Grand suites e 2 Penthouse suites,

• 29 Quartos e suites na exclusiva Residence, incluindo 11 Quartos 
Deluxe e 15 Quartos Deluxe vista mar, 2 townhouse suites e 1 
Residence Grand suite,

• 60 suites no Oasis Parc, 30 das quais com açoteia, incluindo 13 
Oasis suites Premium, 13 Oasis suites Premium Rooftop e 34 Oasis 
Family suites,

• 3 suites no edifício do VILa VIta Vital spa,
• 5 Vilas privadas, de 2 a 5 quartos, com piscinas privadas.

Recursos e serviços adicionais:
• Quartos: tV satélite, Rádio, Despertador, Mini-bar, WI-FI gratuito 

e cofre.
• Serviços do Hotel: WI-FI gratuito, Room service 24h, Guest service 

centre, biblioteca, serviço de lavandaria, transfer para praia, Loja/
Boutique, cabeleireiro, garagem, babysitting a pedido e instalações 
para crianças. 

RESTAURANTES E BARES
Restaurantes: os oito diferentes restaurantes do resort oferecem 
uma variedade de cozinha casual e gourmet, que são complemen-
tados pela melhor cave de Vinhos de Portugal, sete bares e um 
café, todos sazonais. 

No Resort: 
• Bela Vita – restaurante à-la-carte de cozinha internacional..
• Adega – restaurante de características tradicionais, cozinha típica 

portuguesa servida junto a um pequeno lago..
• The Whale – restaurante para todos os gostos com um terraço e vista 

para o mar.
• Aladin Grill & Lounge Bar – restaurante de grelhados, com uma 

cozinha aberta e uma distinta decoração árabe.
• Ocean – restaurante de referência do resort com 2 estrelas 

Michelin, oferecendo jantar gourmet, com um terraço com vista 
para o oceano ou para o jardim.

• Atlântico – cozinha mediterrânea com um toque francês e 
português, situado num terraço com vistas soberbas sobre o 
oceano e sobre a piscina.

• Oasis Bar – bar elegante no edifício principal com uma vista sobre 
os jardins onde são servidos cocktails ou chás da tarde.

• Café Bica – com terraço e vista para o lago dos cisnes, tem ao 
dispor uma selecção de pastelaria local, bolos, “paninis”, sandes, 
cafés, chás orgânicos e cocktails durante todo o dia.

• Pool Bar, Delfim Bar e Garden Bar – em diferentes locais, servem 
bebidas refrescantes, snacks e jantares leves.

• Palm Bar – junto à nova piscina do Oasis Parc, serve bebidas 
refrescantes e snacks. Do terraço no topo do bar, tem uma vista 
maravilhosa sobre o oceano, os jardins e a piscina.

• Manzar Terrace – no clubhouse, oferece serviço de bar para 
eventos, sob pedido, com vistas para o oceano.

• Cave de Vinhos – com um impressionante tecto abobadado com 
mais de 11.000 garrafas e mais de 1.200 diferentes marcas, que irá 
deliciar conhecedores. 

No exterior do Resort: localizados a apenas poucos minutos do 
resort, facilmente acessíveis com o transfer do hotel:

• Arte Náutica – adjacente ao Beach club do Resort, na praia de 
armação de Pêra, oferece o melhor peixe e carne grelhados, 
servidos no terraço.

• Biergarten – em Porches perto da eN125, é um tradicional jardim 
de cerveja alemão, serve diversas especialidades alemãs incluindo 
cerveja Paulaner, salsichas, “schnitzel”, arenque, “pretzels” e 
“apfelstrudel”. todos os produtos de salsicharia são preparados no 
talho do hotel, com carnes provenientes da herdade dos Grous no 
alentejo.  

F a c t s h e e t



VILA VITA PARC RESORT & SPA   Rua anneliese Pohl, alporchinhos · 8400-450 Porches · Portugal
t: +351 282 310 100  ·  F: +351 282 320 333  ·  reservas@vilavitaparc.com  ·  www.vilavitaparc.com

VILA VITA VITAL SPA E HYPOXI
O mais completo centro de saúde, beleza e bem-estar, com banhos 
revigorantes e de vapor, assim como massagens, tratamentos fa-
ciais e corporais revitalizantes, naturopatia, medicina preventiva 
e cosmética anti envelhecimento e programa de modelagem de 
corpo.

HEALTH CLUB
O health club é localizado numa zona central, com a piscina inte-
rior/exterior, área de lazer com sauna, jaccuzi, banhos turcos, gruta 
de gelo e banho frio, com o enerGym e os seus modernos equipa-
mentos de treino. criamos todas as semanas um programa com 
aulas como Ioga, Pilates, tai-chi, hidroginástica e temos também 
Personal trainers.

ACTIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER
Um esplêndido Resort de Praia para todos: numa suite privada 
e super luxuosa sobre o oceano, com vistas magníficas, um jantar 
íntimo para dois na nossa cave de vinhos… Não faltam ocasiões 
para os casais descobrirem o romantismo em qualquer ponto do 
VILa VIta Parc. ao mesmo tempo, com a variada gama de quartos 
e espaços públicos, diversos locais para jantar, desportos, activi-
dades recreativas, facilidades de lazer e programas especiais para 
todas as idades, o VILa VIta Parc é o local perfeito para uma “saí-
da” com toda a família, onde todos encontrarão algo para fazer. Os 
hóspedes poderão desfrutar de qualquer desporto ou actividade 
recreativa que seja do seu agrado:

• 8 piscinas (1 piscina interior aquecida, 4 exteriores, 3 para crianças)
• Praia recôndita com acesso directo do resort,
• Programas para crianças: Natalie’s crèche, dos 6 meses até aos 

3 anos; annabella’s Kids Parc, 4 até aos 11 anos, e actividades de 
diversão para maiores de 12 anos,

• Parque infantil,
• VILa VIta Vital spa e hYPOXI®-studio, para remodelar o corpo,
• health club,
• Minigolf de 18 buracos,
• 2 campos de ténis de terra batida e 1 de relva sintética, todos com 

holofotes,
• Vólei,
• campo de prática de 9-buracos, putting green de 18-buracos 

E fora do Resort:
• arte Náutica Beach club: com serviço de praia e transfer gratuito 

para a mesma,
• Desportos aquáticos, incluindo barcos a pedal, barcos à vela, 

surf, canoas, ski aquático, mergulho, surf, barcos insufláveis (tipo 
banana-boat) e windsurfing,

• Um sem fim de possibilidades, desde tee-times nos campos 
de golfe vizinhos a equitação, pesca desportiva em alto mar a 
excursões a Lisboa ou sevilha, touradas a parapente ou visitas às 
grutas em barcos típicos para explorar as formações rochosas.

IATE
O resort possui um iate com 22 metros, disponível para passeios ro-
mânticos ou viagens para conhecer a costa algarvia e suas grutas. 

CONFERÊNCIAS E BANQUETES 
O Resort tem tudo o que qualquer organizador procura, desde es-
paço a condições para eventos memoráveis. as sete salas moder-
namente equipadas e o Pavilhão de eventos do VILa VIta podem 
receber até 360 pessoas para conferências, seminários ou banque-
tes. a sala Lisboa pode ser transformada de acordo com o tema 
desejado para a celebração de uma empresa. excursões únicas, 
banquetes e fortalecimento da capacidade de trabalho de equipa 
podem ser planeados na herdade dos Grous, a herdade vinícola 
do VILa VIta Parc.

HERDADE VINÍCOLA
a herdade dos Grous tem 730 hectares de vinhas, pomares de 
oliveiras e laranjeiras, bem como criação de gado. Os hóspedes 
poderão aprender sobre criação de cavalos, agricultura orgânica 
e cultivo de vinhos num terreno conhecido pelo seu teor rico em 
calcário, areia e especialmente magnésio. O vinho tinto de 2004 
conquistou o prémio de melhor vinho tinto do alentejo. Muitos dos 
alimentos usados no resort são produzidos na herdade, que os 
hóspedes podem visitar numa excursão, para descontrair na calma 
da região e desfrutar de uma refeição gourmet.

MéRITOS RECENTES
• trivago.com: “Melhor hotel de Praia em Portugal 2014”
• Wta: “Resort Mais Romântico da europa 2014”
• Revista expresso “Boa cama, Boa Mesa”: “chave de Ouro” (2014)
• tripadvisor travellers’ choice award: top 25 hotéis para Famílias 

em Portugal (2014)
• tUI: “environmental champion award” (2013)
• travelife Gold award: Prémio de Qualidade e segurança (2012 e 2013)
• Revista condé Nast traveler espanha: “Best International Resort” (2012)
• tripadvisor: certificado de excelência (2012, 2013, 2014) 

Restaurant Ocean: 
• segunda estrela Michelin (2011)
• Revista expresso “Boa cama, Boa Mesa”: “chefe do ano” (2012)
• Revista Wine spectator: Best of award of excellence (2013)
• Blog “Mesa Marcada”: “Os 10 Restaurantes Preferidos de 2013”
• Revista expresso “Boa cama, Boa Mesa”: “Garfo de Ouro” (2014)

E AGORA JÁ SABE.
Portugal descobriu o mundo. Venha descobrir o nosso.


