
VILA VITA COLLECTION
LUXURY VILLAS & RESIDENCES
Praia da Galé, Salema e Porches

A coleção VILA VITA inclui villas de luxo e residências à
beira-mar no Algarve, Portugal.

Maravilhosamente imaginadas e cuidadosamente
decoradas, as propriedades exclusivas de nosso portfóliodecoradas, as propriedades exclusivas de nosso portfólio
desfrutam de ambientes invejáveis   em aldeias à beira-
mar, onde o estilo de vida tradicional algarvio persiste e
a natureza crua e intocada sobrevive.

Cada villa é escolhida a dedo e gerenciada pelo VILA
VITA Parc, garantindo o mais alto nível de conforto,
estilo e serviço.



VILLAS & RESIDÊNCIAS
As Villas têm capacidade máxima para 8, 10
ou 12 hóspedes. Todos os quartos com casa
de banho privativa, Cozinha totalmente
equipada, espaçosa área de jantar e de estar
, terraço mobilado com piscina privativa e
jardim com vista deslumbrante da praia e do
oceano Atlântico.
As residências têm capacidade de máxima
para 4 pessoas e a única diferença entre as
villas é que não têm piscina privada.

GASTRONOMIA
Os hóspedes que ficam nas propriedades

ACTIVIDADES IN
Os hóspedes que ficam nas propriedades do
VILA VITA Collection podem usufruir de
serviços privados de mordomo para ajudar
com todas e quaisquer outras necessidades
em potencial, desde a organização de
reservas e transporte, conforme necessário,
até o reabastecimento da despensa,
geladeira ou bar da sua vila.

ACTIVIDADES OUT
Serviço de turismo totalmente
personalizado para passeios e explorações
da região a bordo de veículos de luxoOs hóspedes que ficam nas propriedades

VILA VITA Collection podem usufruir de
serviços privados de chef e mordomo.
Uma equipa especializada pode preparar e
entregar menus de inspiração mediterrânea,
elaborados com ingredientes locais de
época, enquanto garçons e barman podem
ser fornecidos para garantir que o seu
evento corra bem. Se desejar um brunch em
estilo familiar, um churrasco à beira da
piscina, um cocktail ou um jantar gourmet
com vários pratos, os menus podem ser
personalizados de acordo com os gostos e
os requisitos alimentares.

da região a bordo de veículos de luxo
disponiveis com o cuidado e a atenção de
motoristas profissionais para descobrir
alguns dos locais mais emblemáticos do
Algarve, que incluem visitas a Sagres, Vila do
Bispo e Cidades tradicionais e históricas de
Lagos ou, alternativamente, Silves e
Monchique, onde terá a oportunidade de ver
uma perspectiva diferente do litoral
algarvio.
Reserve o iate VILA VITA em exclusivo para
o refúgio perfeito, com a deslumbrante
costa do Algarve como pano de fundo,
descobrindo praias isoladas e falésias
espetaculares, ou simplesmente navegando
ao pôr do sol.


