
A atitude é uma decisão.
ESCOLHA A SUA.
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ESCOLHA ESTAR 
ONDE NÃO VAI 
QUERER SAIR



ESCOLHA 

CUIDAR DO 
SEU BEM-ESTAR 
À BEIRA-MAR

VILALARA THALASSA RESORT
LOCALIZAÇÃO

Se quer ficar num lugar naturalmente 
relaxante – esta é a sua escolha. 
Situado em Porches, no Algarve, 
o Vilalara Thalassa Resort, de cinco 
estrelas, é um espaço exclusivo 
totalmente dedicado ao seu bem-estar 
numa paisagem única com acesso 
direto a uma praia de areia dourada



Vilalara Thalassa Resort
Praia das Gaivotas
Alporchinhos - Porches | 8400-450 Lagoa
Algarve – Portugal

T.: +351 282 320 000
info@vilalararesort.com www.vilalararesort.com



ESCOLHA  

DEIXAR PARA TRÁS 
AS EXIGÊNCIAS 
DA CIVILIZAÇÃO
Em Vilalara, tudo é pensado para o seu 
conforto total, em harmonia com os 
relevos circundante e as falésias para 
o mar. E não é apenas pelo serviço 
exclusivo e simpático ou os quartos 
espaçosos.

Entre 11 hectares de fabulosos jardins
à beira-mar cuidados na perfeição 
e piscinas deslumbrantes, pode desfrutar
de um wellness center que abriga
um dos cinco melhores Centros 
de Talassoterapia do mundo 
e um Longevity Medical Spa.

VILALARA THALASSA RESORT
O HOTEL





ESCOLHA   

O CONFORTO 
EXCLUSIVO

VILALARA THALASSA RESORT
SUITES

O Vilalara Thalassa Resort é composto por 111 Suites, 
variando de Júnior Suites com 55 m² a Prestige Suites 
com 140 m². A sua decoração evoca o ambiente e 
espírito que o envolvem: natureza, espaço e conforto 
e, para além disto, todas têm varandas privadas com 
vista para os jardins, o mar ou as piscinas.



JUNIOR SUITES

ESCOLHA A ELEGÂNCIA 
TRANQUILA   
Estas suites de 55 m² estão 
mobiladas combinando
o conforto e a elegância. 
A sala de estar é uma 
extensão do quarto 
e a varanda tem vista para 
os verdes jardins, a piscina 
ou para o mar azul.

JUNIOR SUITE - VISTA PARA O MAR



JUNIOR SUITE EMOTION

ESCOLHA SENTIR 
Uma espaçosa sala de estar, uma confortável 
day bed numa grande varanda e uma ampla

JUNIOR SUITE EMOTION 

e confortável cama no quarto. Mas, o que
irá surpreendê-lo mais nesta suite de 74 m², 
é o conceito inovador da casa de banho 
com banheira no quarto..



JUNIOR SUITE SPA 

JUNIOR SUITE SPA 
ESCOLHA O LUXO ROMÂNTICO

Com 110 m² a Suite SPA oferece uma 
banheira de hidromassagem no quarto 
ou um Jacuzzi privado num amplo 
terraço. Desfrute da melhor experiência 
de relaxamento no meio dos verdes 
jardins do resort, com uma gama 
exclusiva de ammenities.



SUITE – UM QUARTO
ESCOLHA O SEU PRÓPRIO 
ESPAÇO
 
Mais do que uma suite, 115 m² 
que incluem um quarto amplo, 
uma sala de estar e duas casas 
de banho. Mais ainda, um 
terraço com vista para os belos 
jardins verdes onde pode relaxar 
numa confortável day bed
e inspirar os frescos aromas 
da natureza.

SUITE – UM QUARTO



SUITE PRESTIGE
ESCOLHA MAIS QUE LUXO

Transforme a sua estadia numa experiência 
arrebatadora numa suite com 140 m² que 
oferece um espaçoso quarto com casa de 
banho privativa, e uma sala de estar e jantar 
independente, casa de banho comum, cozinha 
e uma confortável day bed na extensa varanda 
com vista para a piscina.

SUITE PRESTIGE

SUITE PRESTIGE



ESCOLHA  

RELAXAR COMO 
NUNCA ANTES
No Vilalara Resort pode desfrutar 
de um fantástico Wellness Center 
com 2600 m² que oferece uma 
fusão única de Thalassa, Spa e 
soluções avançadas de Wellness 
e Anti-aging. 

O Centro de Talassoterapia
é um dos melhores no mundo 
e representa o que há de melhor 
em termos de utilização do Clima 
Marinho Atlântico e dos seus 
derivados com fins terapêuticos.

VILALARA THALASSA RESORT
LONGEVITY THALASSA & MEDICAL SPA

O Medical Spa oferece desde 
programas de bem-estar mais 
simples a programas estruturados
e de maior impacto nas áreas de 
rejuvenescimento, anti 
envelhecimento, detox, fitness 
e emagrecimento. 

Mas se o que procura é um 
momento de puro relaxamento
ou dar um toque no seu visual, 
oferecemos fantásticas massagens 
e um cabeleireiro que fará com 
que se sinta melhor do que nunca.

Vai sentir-se tão tranquilo
que perderá a noção do tempo.
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ESCOLHA

UMA DESCULPA 
PARA ADMIRAR 
AS VISTAS
A escolha é vasta entre três 
piscinas de água salgada (uma 
das quais aquecida 
sazonalmente) e uma piscina de 
água doce. Consegue imaginar 
mergulhar numa piscina no alto 
de uma falésia?

VILALARA THALASSA RESORT
AS PISCINAS





B&G RESTAURANT

ESCOLHA

SABOREAR 
A VISTA
Os deliciosos menus sazonais
e personalizáveis estão à altura 
do cenário costeiro inigualável. 

VILALARA THALASSA RESORT
OS RESTAURANTES E BARES

Com uma magnífica vista sobre 
o mar e a piscina da falésia, 
o restaurante B&G serve gastronomia 
portuguesa "à la carte" com um toque 
inovador e ênfase em produtos locais 
de qualidade.



O Terrace Grill, com a natureza como pano 
de fundo, serve sazonalmente marisco
e barbecues de verão com música ao vivo.

Dirija-se ao Tonic Lounge Bar para um 
cocktail enquanto aprecia o pôr-do-sol 
ou como um lugar relaxante para desfrutar 
de um bom livro, com vista para o mar.

TONIC LOUNGE BAR

TERRACE GRILL



RESTAURANTE B&G





ESCOLHA

RESPIRAR 
NUM OÁSIS 
VERDEJANTE
Neste paraíso estão espalhadas, em 
alguns locais, camas de jardim para 
sossego e tranquilidade adicionais, 
perfeitas para aproveitar o sol ou ler 
um livro.

Mais de 150 espécies de árvores, 
arbustos, plantas e flores dos quatro 
cantos do mundo compõem cerca 
de 11 hectares de jardins.

VILALARA THALASSA RESORT
OS JARDINS





ESCOLHA  

UMA SELEÇÃO 
SURPREENDENTE 
DE SABORES
Jante num restaurante flutuante – 
Marenostrum – onde pode saborear 
os mais frescos peixes e mariscos.

Rua Alexandre Herculano, 50, 10º 
1250-011 Lisboa

www.blueandgreenhotels.com

Ou opte por um ambiente Zen no 
Fusion, que oferece um equilíbrio 
perfeito entre sabores mediterrânicos 
e orientais. 

O Gustatio será a sua escolha pela 
manhã com um pequeno-almoço 
verdadeiramente diversificado 
e delicioso.




