ANANTARA VILAMOURA ALGARVE RESORT
O Anantara Vilamoura Algarve Resort é sinónimo de tranquilidade e sofisticação próximo da pitoresca costa algarvia,
em Portugal. Vilamoura é um dos destinos de férias europeus mais procurados, com praias de areia dourada, campos
de golfe de renome mundial e uma oferta gastronómica rica e diversificada, durante todo o ano. Naquela que é a primeira
propriedade europeia do grupo Anantara, os hóspedes podem usufruir de luxuosos quartos, suítes espaçosas, com vistas
privilegiadas sobre o azul-celeste das piscinas, os jardins ou o fabuloso campo de golfe Victoria, palco do Portugal Masters.
Relaxe nos terraços exteriores ou desfrute de um flute de champanhe nas cabanas, junto à piscina. Explore a combinação
perfeita entre a filosofia Ayurveda e as tradições terapêuticas da região no Anantara Spa. Descubra a riqueza gastronómica
local onde o marisco fresco e as especiarias são os protagonistas de uma cozinha de excelência inspirada pelos
Descobrimentos portugueses. Desvende o património artístico do resort composto por obras de pintura, escultura
e instalações de artistas portugueses, que faz deste uma galeria contemporânea e um espaço de excelência para viajantes
exigentes e para a realização de todo o tipo de eventos - desde jantares VIP, casamentos, lançamentos de produtos até
conferências de grande dimensão.

Morada: Av. dos Descobrimentos nº 0, 8125-309 Vilamoura
Telefone: +351 289 317 000
Email: vilamoura@anantara-hotels.com
Página de Internet: vilamoura.anantara.com

LOCALIZAÇÃO
Situada na vibrante costa sul portuguesa, Vilamoura é um bastião de património e do estilo cosmopolita.
As ruínas romanas conferem-lhe um carácter imperial. As raízes mediterrânicas prosperam nas adegas, olivais, laranjais e
salinas da região. Vilamoura, um local para ver e ser visto, é um porto de iates de luxo e de prestigiados campos de golfe,
de lojas sofisticadas, noites de casino e elegantes restaurantes, bares e esplanadas.
O Anantara Vilamoura Algarve Resort, tranquilo, mas próximo de todo o glamour, destaca-se de forma soberba e discreta
numa das zonas mais elegantes de Vilamoura, a poucos minutos da marina e das praias de areia dourada banhadas pelo
Mediterrâneo.

ALOJAMENTO
O resort dispõe de 280 espaçosos quartos e suites onde os hóspedes poderão desfrutar de um estilo contemporâneo
com detalhes exclusivos Anantara. As varandas convidam a relaxar ao ar livre – na sua grande maioria com magníficas
vistas para o jardim, a piscina ou o campo de golfe. É o local ideal para refúgios românticos ou para partilhar momentos
em família.

Quarto Deluxe
Os detalhes luxuosos convidam-no a relaxar ou a manter-se conectado, com todas as comodidades que poderia desejar.
Ligue a máquina de café e o rádio para começar o dia com energia. Refresque-se com os amenities exclusivos da marca
portuguesa Claus Porto. Oiça as suas músicas favoritas no iPod e descanse com o roupão vestido. Prepare um banho de
imersão quente, escolha a bebida certa do bar ou contemple a beleza da paisagem na chaise longue da varanda. Para
terminar o dia, descontraia com um programa ou filme na TV e deixe-se absorver pela almofada perfeita.

Quarto Deluxe com Vista Jardim
Uma vista deslumbrante para a natureza merece ser aproveitada. A varanda permite-lhe criar o ambiente perfeito com
uma chaise longue onde se poderá aconchegar. Relaxe, leia um livro ou consulte o seu email. Prepare um chá ou escolha
uma bebida do bar e acompanhe-os com a melhor seleção de música. Ao final do dia, veja os filmes mais recentes na TV,
tome um duche relaxante ou tire partido da banheira. À sua espera, estarão sempre uma cama e almofada perfeitas para
se aconchegar.

Quarto Deluxe com Vista Piscina
Relaxe na chaise longue da varanda e contemple a magnífica vista para a piscina. No interior, conforto e sofisticação
fundem-se com as mais modernas comodidades. Acompanhe as notícias ou consulte o seu email. Desfrute de um banho
de imersão, ao som de música, ou refresque-se com um duche e os mais exclusivos amenities da marca portuguesa
Claus Porto. Desperte com uma infusão matinal enquanto lê o jornal. Ao final do dia, descontraia com uma bebida
preparada no seu bar, enquanto dá os retoques finais à sua roupa com o ferro e tábua de engomar disponíveis no quarto.
Ao final do dia, ligue a luz de leitura da sua cama e leia um livro até adormecer na sua almofada favorita.

Quarto Deluxe com Vista Golfe
Os campos de golfe a perder de vista proporcionam um cenário natural exuberante. Contemple os fairways a partir
dda chaise longue da sua varanda ou do sofisticado e confortável interior do quarto. As comodidades exclusivas e os
detalhes personalizados foram concebidos para uma estadia acolhedora, conectada e tranquila. Relaxe, leia um livro
ou consulte o seu email. Prepare um café ou uma bebida refrescante no bar, acompanhados da melhor seleção de
música em som surround proporcionadas pelo iPod e rádio. Ao final do dia, veja os filmes mais recentes na TV, tome
um duche relaxante ou tire partido da banheira e dos mais exclusivos amenities da marca portuguesa Claus Porto.
Deixe-se conquistar pelo seu refúgio perfeito para relaxar e explorar o Algarve e os encantos de Vilamoura.

Quarto Familiar Comunicante
Crie memórias inesquecíveis de férias em família ou com amigos no Quarto Familiar Comunicante. Aqui, todos os detalhes
convidam a relaxar ou manter-se ligado, com todas as comodidades que poderia desejar. Ligue a máquina de café e o
rádio para começar o dia com energia. Refresque-se com os luxuosos amenities da marca portuguesa Claus Porto. Oiça
a sua música favorita no iPod e descanse com o roupão vestido. Prepare um banho de imersão quente, bebidas no bar
e relaxe na chaise longue da varanda. Depois de um dia repleto de experiências únicas, descontraia com um programa
ou filme na TV e aconchegue-se na almofada perfeita.

Suite Vista Golfe
Depois de um jogo de golfe, refugie-se no conforto do seu quarto, com todas as comodidades e vantagens exclusivas
do serviço Anantara. Uma área ampla, com 80 metros quadrados, proporciona espaço para a família ou amigos que
viajem juntos, com um sofá-cama no qual podem dormir duas crianças. Contemple a vista a partir da chaise longue da
sua varanda. Após um longo dia no campo de golfe, o serviço de mordomo tratará do seu jantar e dará resposta a todos
os seus desejos.

Suite Familiar
Proporcione à sua família um ambiente contemporâneo e de sofisticação. Escolha o espaço adequado ao seu conforto
optando entre uma cama de casal ou camas twin, com um sofá-cama no qual podem dormir confortavelmente duas
crianças. Relaxe, leia um livro ou consulte o seu email. Prepare um chá ou escolha uma bebida do bar e acompanhe-os
com a melhor seleção de música. Conecte-se com a natureza contemplando os exuberantes campos de golfe a partir
da chaise longue da sua varanda privada. No final de um dia de sol perfeito, descontraia com um filme e deixe-se
surpreender pelo serviço de abertura de cama.

Suite Victoria
A Suite Victoria proporciona um ambiente sofisticado para momentos únicos de serenidade. Os dois closets, a sala de
estar independente e uma área de refeição reforçam a sensação de elegância e de retiro paradisíaco. Relaxe na chaise
longue da sua varanda privada e desfrute de finais de dia mágicos com pormenores únicos, tais como lareira portátil
ou serviço de mordomo. Descubra a mais pura definição de luxo à beira-mar.

Suite Presidencial com Vista Golfe
Coloque o seu telescópio na varanda para ver de perto o campo de golfe. Suba ao terraço e desfrute do sol nas
espreguiçadeiras, relaxe no jacuzzi e desfrute de um jantar com uma vista incomparável. As bebidas chegam do bar
privado ao ritmo de música em som surround. Organize encontros excecionais e jantares de celebração com um
ambiente único. Refugie-se num banho de hidromassagem com os exclusivos amenities da marca portuguesa Claus
Porto. A lareira portátil proporciona-lhe calor adicional, na sala de estar ou na varanda. Com um serviço de mordomo
pessoal, todos os seus desejos merecerão a maior atenção e personalização até ao mais ínfimo detalhe.

Caracteristicas dos quartos:
• Cama de casal ou camas twin com luzes
de leitura individuais
• Varanda privada com sofá-cama
• Carta de almofadas
• Casa de banho com chuveiro, banheira
e espelho de aumento
• Minibar
• Amenities exclusivos Claus Porto
• Secador de cabelo
• Roupões de algodão e chinelos

• Soluções para preparação de café
• Televisão LCD com canais de vídeo e serviço
de video-on-demand
• iHome com plataforma iPod e rádioWiFi
• Wi-fi
• Ar condicionado individual
• Serviço de abertura de cama
• Telefone com linha externa direta
• Cofre

TIPO DE QUARTO

TIPO DE CAMA

TAMANHO DO
QUARTO (M2)

OCUPAÇÃO MÁX.
DO QUARTO

Quarto Deluxe

Cama de casal ou camas twin

40

3 Adultos ou 2 Adultos + 1 Criança

Quarto Deluxe
com Vista Jardim

Cama de casal ou camas twin

40

3 Adultos ou 2 Adultos + 1 Criança

Quarto Deluxe
com Vista Piscina

Cama de casal ou camas twin

40

3 Adultos ou 2 Adultos + 1 Criança

Quarto Deluxe
com Vista Golfe

Cama de casal ou camas twin

40

3 Adultos ou 2 Adultos + 1 Criança

Quarto Familiar Comunicante

Cama de casal ou camas twin

80

6 Adultos ou 4 Adultos + 2 Crianças

Suite Vista Golfe

Cama de casal

80

3 Adultos ou 2 Adultos + 1 Criança

Suite Familiar

Cama de casal ou camas twin

120

6 Adultos ou 4 Adultos + 2 Crianças

Suite Victoria

Cama de casal

120

3 Adultos ou 2 Adultos + 1 Criança

Suite Presidencial
com Vista Golfe

Cama de casal

250

2 Adultos

RESTAURANTES E BARES
A riqueza do património gastronómico português é reflexo da história e da confluência de várias culturas.
Apesar da diversidade, são os seus sabores únicos que o distinguem. A oferta singular de experiências gastronómicas
do Anantara Vilamoura é a prova disso mesmo.
Honrando as tradições mais autênticas da culinária portuguesa, o Chef Executivo Bruno Viegas deixa a marca
da sua paixão nas criações apresentadas nas cartas dos bares e restaurantes do resort.

Emo
O Restaurante EMO apresenta uma viagem sensorial pelos mais
autênticos sabores portugueses e clássicos internacionais. Aqui, o
Chef Executivo apresenta a sua visão da excelência culinária, numa
combinação perfeita de história e tradições com gastronomia moderna.
Fruto da colaboração com o Wine Expert residente, o menu reflete a
herança do terroir português. Com diversos prémios da conceituada
publicação internacional Wine Spectator, o restaurante apresenta uma
vasta coleção de vinhos portugueses e internacionais de referência,
permitindo acompanhar cada prato das referências vínicas mais
tradicionais às mais arrojadas. Neste ambiente sofisticado com vista
sobre os fairways é possível apreciar alguns destaques da carta como
o tártaro de novilho, a presa de porco ibérico ou o crème brûlée de
baunilha.
Cozinha: Portuguesa contemporânea
Horário de funcionamento: 19.00 - 22.00

Ria
Recriando o ambiente de uma tradicional marisqueira, o Ria serve
almoços dos mais frescos peixes e mariscos característicos da costa
algarvia e da Ria Formosa. Peixes grelhados ao vivo, várias opções de
arroz de marisco, ostras da Ria Formosa, perceves, ceviche e carpaccio
do Algarve são algumas das especialidades apresentadas. Os hóspedes
que aproveitam a piscina exterior podem dar início a esta experiência
sem ter de sair da espreguiçadeira. Com um serviço personalizado,
os empregados de mesa apresentam os peixes e mariscos do dia
em cestos de vime algarvios, preparando-os ao gosto de cada
hóspede. Para uma combinação perfeita com os sabores do mar e um
prolongamento desta descoberta local, foi criada uma seleção de vinhos
brancos, rosés e cocktails refrescantes.
Cozinha: Peixe e marisco local
Almoço: 12.30 - 15.30

Victoria
O restaurante Victoria, aberto todo o dia, mantém o estatuto de ponto
de encontro acolhedor, combinando culturas e sabores num único lugar,
para refeições à la carte ou exuberantes buffets. Nas estações de “live
cooking”, os chefs residentes preparam cuidadosamente pratos locais
e internacionais de sabores marcantes.
No Victoria, o dia começa com um sumptuoso buffet de pequenoalmoço, com estações de “live cooking”, pratos de ovos tradicionais,
iogurtes biológicos, carnes fritas e queijos locais, pastelaria fresca,
seleções de comida saudável e produtos tipicamente regionais, como
amêndoas, figos e compotas. Os hóspedes podem ainda saborear,
todas as manhãs, a famosa Laranja do Algarve, acabada de espremer,
como dita a intemporal tradição algarvia.
Cozinha: Internacional casual
Horário de funcionamento: Pequeno-almoço buffet 7.30 - 10.30 | Jantar
buffet: 19.00 - 21.30

Anantara Lounge & Bar
Ideal para um aperitivo antes do jantar ou para um digestivo, o Anantara
Lounge & Bar é um local de convívio e de partilha de histórias com
outros viajantes. Explore a nossa seleção de cocktails preparados de
forma artesanal, a partir do “Golden Cocktail Book” com ilustrações
manuais. O tradicional Chá da Tarde, composto por infusões TWG e chá
gelado, é servido com Pastéis de Nata e outros elementos da pastelaria
local e francesa. As melodias portuguesas preenchem o lobby, numa
evocação do passado, com os seus sons expressivos e emocionantes.
Cozinha: Refeições ligeiras e bebidas
Horário de funcionamento: 10.30 - 24.00

Palms Pool Bar
Os dias na piscina fluem ao sabor de bebidas refrescantes e deliciosos
snacks. Relaxe nas espreguiçadeiras. Saboreie petiscos gourmet, um
almoço leve ou refugie-se numa cabana à sombra com a companhia
de uma garrafa de champanhe.

Cozinha: Bebidas refrescantes, Champanhe e petiscos
Horário de funcionamento: 11.00 - 18.30

Cascades Pool Bar
Descubra um retiro tranquilo na piscina exclusiva para adultos,
até ao pôr do sol. O serviço personalizado dos Sunshine Butlers
mantê-lo-ão refrescado e revigorado. Aproveite os raios de sol numa
espreguiçadeira, com uma bebida gelada ou um cocktail sem álcool na
mão. Delicie-se com magníficos snacks. Depois de um mergulho, ceda
à tentação e desfrute de um flute de champanhe numa das nossas
cabanas.
Cozinha: Bebidas refrescantes, Champanhe e petiscos
Horário de funcionamento: 11.00 - 18.30

Serviço de Quartos
Saboreie, em total privacidade e conforto, as especialidades e os
sabores internacionais dos nossos restaurantes. Desfrute de um
pequeno-almoço tardio na cama. Contemple a vista enquanto se
delicia com um almoço de marisco na varanda ou com uma seleção
de petiscos gourmet. Desfrute de um fim de dia tranquilo, com um
elegante vinho a acompanhar pratos clássicos. Ceda aos caprichos
noturnos, enquanto descontrai com um filme. A escolha é sua,
a qualquer hora.
Cozinha: Internacional
Pequeno-almoço: 7.00 - 12.00
Almoço e jantar: 12.00 - 00.00
Menu noturno: 00.00 - 6.00

Emo Wine Boutique
Emo Wine Boutique é o espaço ideal para trocar impressões
com o nosso Wine Expert e conhecer os mais exclusivos néctares
portugueses e internacionais, numa descoberta de novas dimensões
de sabor, notas raras e aromas finos. Compre uma garrafa da nossa
extensa carta de vinhos, reconhecida com o Prémio de Excelência Wine
Spectator, e continue a sua viagem de descoberta.

Boutique de Vinhos
Horário de funcionamento: 19.00 - 22.00

Dining by Design
O expoente máximo da privacidade e personalização, o Dining by
Design oferece-lhe uma seleção de excecionais menus com cenários
românticos, Chef e serviço dedicados. Pode optar entre a vista sobre
o campo de golfe, o pôr do sol ao som de uma exclusiva atuação de
guitarra portuguesa ou um menu verdadeiramente exclusivo no terraço
da Suite Presidencial.

Horário de funcionamento: Jantar privado
Reserva antecipada

Spice Spoons
Com a aula de culinária Spice Spoons, os viajantes mais aventureiros
irão descobrir os segredos mais bem guardados da cozinha portuguesa
e aprender a preparar deliciosos pratos regionais. Esta experiência
combina uma visita ao mercado de Loulé com uma aula de culinária
interativa, sob as indicações do Chef. Entre os pratos que irão confecionar
estão os mais reconhecidos pratos da cozinha algarvia, como a
Cataplana, o Arroz de Lingueirão e os Figos Secos com Chocolate e
Amêndoa, ideais para impressionar os amigos no próximo jantar.
Cozinha: Portuguesa
Horário: Reserva com antecedência mínima de 24 horas

Purobeach Vilamoura
Aproveite o dia numa espreguiçadeira, ao ritmo da música
e acompanhado dos melhores cocktails e raios de sol. No Purobeach
Vilamoura, viva a elegância à beira-mar. Este é o novo ponto de interesse
algarvio para quem procura a descontração e o famoso ambiente
de Maiorca. Alie tranquilidade e diversão com DJ ao vivo e sabores
descomplicados.
Purobeach Poolside: Disponível de abril a setembro
Purobeach Beachfront: Disponível de fevereiro a novembro
Nota: O Anantara Vilamoura providencia transporte gratuito para a marina
e praia de Vilamoura, entre as 9.30 e as 00.00.

REUNIÕES E EVENTOS
O Anantara Vilamoura Algarve Resort dispõe de um moderno centro de conferências e reuniões. Nos seus espaços
únicos é possível encontrar a combinação perfeita de elegância, modernidade e serviço personalizado. A nossa equipa
experiente cuidará de todos os detalhes, contribuindo para eventos corporativos e celebrações perfeitos e memoráveis.
Realize um congresso com capacidade máxima de 700 pessoas ou um cocktail intimista para um grupo restrito de
convidados ou uma reunião de administração privada com tratamento VIP. Organize um banquete inesquecível com
uma seleção gastronómica e de entretenimento exclusivas ou o mais arrojado lançamento de produto. Tudo isto com a
garantida de personalização e acompanhamento até ao mais ínfimo detalhe.

QUARTO

DIMENSÕES
(M)

TAMANHO
(M2)

TEATRO

ESCOLA

FORMATO U

BANQUETE

COCKTAIL

CABARET

Global A1

8,4x10,6x5,2

89

80

50

27

-

-

-

Global A2

8,4x10,6x5,2

89

80

50

27

-

-

-

Global A

17x10,6x5,2

180

230

120

50

140

230

84

Global B

17x10,7x5,2

181

230

120

50

140

230

84

Global C

17x10,6x5,2

180

230

120

50

140

230

84

Global A+B

17x21,3x5,2

361

500

300

80

300

500

168

Global B+C

17x21,3x5,2

361

500

300

80

300

500

168

Global

17x31,9x5,2

545

700

450

-

500

700

300

Continental A

5,4x12,5x3,1

65

70

36

30

-

-

-

Continental B

5,4x12,5x3,1

65

70

36

30

-

-

-

Continental C

5,4x12,5x3,1

65

70

36

30

-

-

-

Continental D

5,4x12,5x3,1

65

70

36

30

-

-

-

Continental A+B

10,9x12,5x3,1

130,5

140

60

40

-

140

-

Continental C+D

10,9x12,5x3,1

130,5

140

60

40

-

140

-

Continental
A+B+C

16,3x12,5x3,1

196

230

90

54

-

230

-

Continental
B+C+D

16,3x12,5x3,1

196

230

90

54

-

230

-

Continental

12,5x21,8x3,1

261

300

120

60

150

300

90

CxLxA

CASAMENTOS
Ícone do luxo algarvio, o Anantara Vilamoura Algarve Resort combina o romance clássico com uma abordagem
personalizada a celebrações únicas.
No dia mais especial, os cenários de casamento brilham com a promessa algarvia de 300 dias de sol e um céu azul
perfeito. Uma seleção inspiradora de locais, num dos maiores centros de eventos de Vilamoura.
Detalhes de requinte personalizado completam o um dia de sonho - seja uma celebração simples e íntima ou uma festa
glamourosa para impressionar os convidados.

BEM-ESTAR E DESPORTO
Anantara Spa
Ascenda a um oásis de pura tranquilidade. Relaxe num refúgio perfumado de aromas exóticos com vistas magníficas
sobre os campos de golfe. No Anantara Spa, exploramos as tradições e terapêuticas das culturas de bem-estar mais
reconhecidas no mundo.
Renove as suas energias com terapias mediterrânicas seculares, rituais holísticos de Ayurveda
e exóticos tratamentos asiáticos baseados num conhecimento profundo do universo do bem-estar e beleza. Cada
circuito é personalizado por terapeutas altamente qualifcados, incorporando os ingredientes certos para o equilíbrio
perfeito de corpo e mente. As experiências exclusivas Anantara elevam a um patamar superior a exclusividade do spa.

Características do Spa
• 6 salas de tratamento

• Piscina interior Vitality

• Sauna

• Banho turco

Centro de Fitness
Reforce o seu bem-estar no Centro de Fitness, um espaço com instalações modernas e equipamento LifeFitness, onde
pode desfrutar de aulas de ftness ou encontrar a soluções de treino pessoal desenhadas de acordo com os seus objetivos.

Campo de Ténis
Descontraia e desafie os seus amigos para um jogo de ténis no campo de relva sintética do resort.

ATIVIDADES DO RESORT
Piscinas
As quatro piscinas disponíveis incluem três deslumbrantes piscinas exteriores - uma reservada a adultos, com vista
sobre o campo de golfe e uma destinada a crianças, disponíveis durante o verão. A piscina principal (aquecida durante o
inverno) e uma piscina interior Vitality garantem, durante todo o ano, um refúgio exclusivo para os hóspedes das suítes.

Atividades de Fitness
Para inspirar à prática de exercício físico, o Anantara Vilamoura tem à disposição um moderno ginásio, bem como um
court de ténis sintético. Um treinador pessoal ou aulas de ioga privadas e em grupo, no terraço da piscina interior, com
vista sobre os campos de golfe e magníficos jardins, permitem aos hóspedes tirar maior partido das sessões de treino.

Instalações e serviços para famílias
O Anantara Vilamoura, com as suas modernas instalações infantis,
programas especiais e serviços direcionados aos mais novos,
proporciona umas férias em família inesquecíveis.
O Adventurer’s Kids Club estimula as mentes mais jovens, com um
espaço de diversão e uma seleção de atividades supervisionadas
que refletem a experiência autêntica e indígena do resort.
Um serviço de babysitters de confiança, disponíveis a qualquer
hora mediante marcação, permite adicionar o grau certo de
despreocupação a umas férias perfeitas.

EXPERIÊNCIAS E GURUS ANANTARA
Os Anantara Experience Gurus são conhecidos pelo seu profundo conhecimento local e paixão pelas suas origens. Como
resultado deste conhecimento cultural e gastronómico, estes especialistas locais compilaram uma cuidada seleção de
experiências e atividades para descobrir e enriquecer a sua viagem em qualquer altura do ano.
As experiências exclusivas Anantara incluem uma viagem de balão de ar quente, “Levado pelo Vento”, na qual poderá
sobrevoar laranjais e campos de sobreiros, com vistas inesquecíveis sobre os vales e a linha costeira. Após a aterragem,
espera-o um piquenique, com champanhe a pedido. Poderá também optar por um cruzeiro pelas ilhas da Ria Formosa,
num passeio de barco para conhecer de perto ecossistemas únicos, onde os pescadores apanham ostras, marisco
e outras iguarias locais.
Na companhia do Experience Guru poderá conhecer Loulé, uma região montanhosa onde encontra ruínas antigas, um
mercado local encantador e outros cenários pitorescos. Para quem queira explorar o cenário vitivinícola local, é possível
realizar uma visita às mais emblemáticas vinhas e adegas locais para explorar todas as características do terroir da região.
Um Golf Expert proporcionar-lhe-á um coaching personalizado ou uma partida à sua medida, com a reserva de horários
e aulas personalizadas, individuais ou de grupo, para que tenha umas férias de golfe inesquecíveis.
Na experiência Spice Spoons, ficará a conhecer os segredos da cozinha portuguesa, os mais frescos produtos regionais
selecionados no mercado e os sabores locais mais autênticos sob a orientação do Chef. O Wellness Guru será o seu guia
na mudança para um estilo de vida mais saudável, aliando nutrição, desporto e relaxamento.

TRANSPORTE DO AEROPORTO / ACESSO
O Anantara Vilamoura Algarve Resort situa-se a meros 30 minutos do Aeroporto Internacional de Faro e a duas horas e
meia dos Aeroportos Internacionais de Lisboa e Sevilha, estando disponível o serviço de transporte em limusine até ao
resort. Aqueles que preferirem uma viagem mais pitoresca poderão optar pela viagem de duas horas e meia de comboio,
de Lisboa a Tunes, seguida de uma ligação de carro de 20 minutos até ao resort. Existe igualmente uma rota
de autocarros que liga o Aeroporto Internacional de Faro à Marina de Vilamoura.

VOLTAGEM

20 - 240Volts, 50 Hertz, tomadas tipo C e F

MOEDA

Euro

FUSO HORÁRIO

UTC +00.00 horas

CLIMA

Em Vilamoura, julho é o mês mais quente, com uma temperatura média de 24 ºC (75 ºF)
Agosto é a melhor altura para os mergulhos no mar, quando a temperatura média da água
é de 21 ºC (70 ºF). Dezembro é o mês mais chuvoso, com uma precipitação média de 94
mm, e janeiro é o mês mais frio do ano, com uma temperatura média de 12 ºC (54 ºF).

DEZ MOTIVOS PARA ESCOLHER
O ANANTARA VILAMOURA.

Partilhe ideias junto ao azul-celeste das piscinas.
Promova o espírito de equipa no campo de golfe. Celebre com banquetes de gala e cocktails em elegantes
terraços, jardins bem cuidados ou junto à praia. O Anantara Vilamoura Algarve Resort oferece refúgios tranquilos e
amplos espaços para conferências e eventos, na deslumbrante costa sul de Portugal. Dispõe de 280 espaçosos
quartos e suítes e 8 salas de reunião com capacidade até 70 pessoas, bem como uma seleção de tours e
atividades de grupo marcadas pela beleza natural circundante.
AS 10 MELHORES EXPERIÊNCIAS
• Descubra a elegante Marina de Vilamoura e relaxe nas praias de areia dourada.
• Descubra o Algarve com as aventuras locais selecionadas pelo Journey Guru, tais como a Rota da Cortiça
e Prova de Mel.
• Conheça a Ria Formosa de forma autêntica em fascinantes passeios de bicicleta ou através de uma experiência
inesquecível de apanha de marisco e prova de ostras.
• Descubra os vinhos portugueses e o seu terroir com o Wine Expert.
• Aprenda os segredos da gastronomia local nas aulas de culinária Spice Spoons.
• Desfrute da exclusividade de um passeio privado de iate pela costa.
• Deixe-se deslumbrar pelo percurso de caminhada dos Sete Vales Suspensos, em Carvoeiro.
• Dedique-se a um estilo de vida mais saudável sob a orientação do Wellness Guru.
• Entre num oásis de puro bem-estar e profunda tranquilidade, no Anantara Spa.
• Desfrute de um jantar privado personalizado com Chef e serviço dedicados.

LIFE IS A JOURNEY. Visite anantara.com

Av dos Descobrimentos nº 0, 8125-309 Vilamoura, Portugal
T. +351 289 317 000 E. vilamoura@anantara-hotels.com

