VILA VITA PARC RESORT & SPA
Rua Anneliese Pohl, Alporcinhos
8400-450 Porches | Algarve
GPS: 37º 6' 5.49'' N, 8º 22' 39.69‘’ W

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 Resort 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.

QUARTOS

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 deslumbrantes
sobre o oceano Atlântico.

GASTRONOMIA

O hotel dispõe de oito restaurantes, um
deles, o restaurante Ocean com duas
estrelas Michelin, oferecendo assim uma
variedade enorme entre cozinha casual e
gourmet, complementados pela melhor
Cave de Vinhos de Portugal, sete bares e um
café.

ACTIVIDADES IN

Para além do Spa Sisley e do Health club,
pode usufruir de qualquer uma das 8
piscinas do hotel, da praia com acesso
directo, do campo de minigolf, dos três
campos de ténis e de um campo de volei.

Os amantes do golf têm também à sua
disposição um campo de golf de treino de 9
buracos e um putting green de 18 buracos.
Para os mais pequenos existem programas
programas dedicados a todas as idades.

ACTIVIDADES OUT

O resort possui um iate com 22 metros,
disponível para passeios românticos ou
viagens para conhecer a costa algarvia e
suas grutas.
Um sem fim de possibilidades, desde teetimes 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.
A Herdade de Grous, que fornece o hotel
com o seu vinho, eleito o melhor do
Alentejo, fica a 113km de distância e pode
ser visitado numa excursão, para descontrair
na calma da região e desfrutar de uma
refeição gourmet.

