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BEM-VINDOS | WELCOME 
 
 
 

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, a Praia da 
Cova Redonda. 

 
Em Vilalara, tudo é pensado para o seu conforto 
total, em harmonia com os relevos circundantes 
e as falésias para o mar. 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. 

 
No capítulo gastronómico existem dois 
restaurantes, um com receitas Portuguesas 
reinventadas e menus gourmet e um 
restaurante “Grill” que serve peixe e marisco da 
região. 
O resort conta ainda com um Lounge Bar - Tonic 
- com deck exterior e uma vista magnífica sobre o 
mar. 

 
A pensar nos mais novos, existe um Kids Club - 
Koala Club – que oferece atividades didácticas 
“indoor” e na praia, onde o lema é “diversão com 
qualidade e criatividade em segurança”. 

The five-star Vilalara Thalassa Resort is an exclusive 
space totally dedicated to your well-being in a 
unique landscape with direct access to a golden 
sandy beach, Praia da Cova Redonda. 

 
 

At Vilalara, everything is designed for your total 
comfort, in harmony with the surrounding reliefs 
and the cliffs overlooking the sea. Among 11 
hectares of fabulous seaside gardens that  are 
cared for to perfection and stunning pools, you can 
enjoy a wellness centre, one of the five best 
Thalassotherapy Centres in the world and a 
Longevity Medical Spa. 

 
In the gastronomic chapter there are two 
restaurants, one with reinvented Portuguese 
recipes and gourmet menus and a  "Grill" 
restaurant serving fish and seafood from the 
region. The resort also has a Lounge Bar - Tonic - 
with an outdoor deck and a magnificent view over 
the sea. 

 
 

Thinking of the youngest ones, there is a Kids Club - 
Koala Club - that offers indoor and beach 
educational activities, where the motto is "fun with 
quality and creativity in safety". 



 

ALGARVE TODO O ANO | ALGARVE ALL YEAR 
 

 
Cuidar da Mente 
keep your mind 

 

Ioga ao pôr-do-sol 
Sunset Yoga 

 
Todas as tardes no Jardim dos Pinheiros o nosso 
professor de ioga estará à sua espera para dizer 
adeus ao sol. 

Every afternoon in Jardim dos Pinheiros our yoga 
teacher will be waiting for you to say goodbye to the 
sun. 

 
          1 h 

        Min. 2 

 
50€ por pessoa | per person 

 
 
 
 
 
 
 

Lua cheia - Ioga 
Full Moon Yoga 

 
Venha ter a experiência de ioga na praia na 
noite de lua cheia. 

Come and have the experience of yoga on the beach on 
the full moon night. 

 

          1 h 

       Min. 2 

50€ por pessoa | per person 



 

ALGARVE TODO O ANO | ALGARVE ALL YEAR 
 

 

CUIDAR DO NOSSO JARDIM 
GARDENING CARE 

 

Os jardins do Vilalara são compostos por árvores, arbustos, plantas e flores provenientes dos quatro 
cantos do mundo, e onde a brisa marítima se mistura. 
Saiba qual a época para a colheita e plantação. 

 
The Vilalara gardens are composed of trees, shrubs, plants and flowers from the four corners of the world, 
where the sea breeze mingles. 
Know the time of harvest and platation. 

 
 
 

Fevereiro | February Março| March Abril | April 

Plantar uma flor 
Do some gardening 
Laranja, Limão 
Orange, Lemon 

Plantar uma flor 
Do some gardening 
Laranja, Tangerina 
Orange, Tangerine 

Plantar uma flor 
Do some gardening 
Nêspera 
Loquat 

 
 

   

 
 
 

Maio | May Junho | June Julho| July 
 

Plantar uma flor 
Do some gardening 
Alperce 
Apricot 

Plantar uma flor 
Do some gardening 
Figo 
Fig 

Plantar uma flor 
Do some gardening 
Figo 
Fig 

 
 

   

 
 
 

Agosto | August Setembro | September Outubro | October 
 

Plantar uma flor 
Do some gardening 
Alfarroba 
Carob 

Plantar uma flor 
Do some gardening 
Alfarroba 
Carob 

Plantar uma flor 
Do some gardening 
Anona 
Custard Apple 

 
 

 

 

Novembro| November 

Plantar uma flor 
Do some gardening 
Medronho 
Arbutus 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viva o Algarve Connosco 
Experience The Algarve With Us 
A realização das experiências depende da disponibilidade do parceiro e da época do ano. 
The activities are subject to availability of the partner and take place depending on the time of the year. 

 
 
 

Experiências do Mar 
Blue Experiences 

Experiências da Terra 
Green Experiences 

 

1. Stand-up Paddle 
2. Observação de Golfinhos | Dolphins watching 
3. Visita às Salinas do Grelha | Visit the Sea Salt 

Prodution 
4. Passeio de barco Thalassa  
5. Visita privada às grutas | Tour to the caves 
6. Passeio de Iate | Yatch Cruise 
7. Expedição à Vela | Sailor charter 
8. Hop On Hop Off ás Ilhas | Island hopping 

9. Eco Tour Ria Formosa | Eco Tour experience 
10. Mergulho | Scubadiving 
11. Surf 

1. Observação de Aves | Birdwatching 
2. Caminhada Vilalara | Vilalara walking route 
3. Caminhada Sete Vales Suspensos | Seven 

hanging valleys trail 
4. Passeio a Cavalo | Horse riding 
5. Passeio de Balão | Hot Air Ballon ride 
6. Algarve em bicicleta | Bike Tour 
7. Karting 

8. Passeio de Jipe pelo interior Algarvio | Jeep 
Safari 

9. Segredos da Cortiça | Cork Secrets tour 
10. Prova de Vinhos | Wine tasting 
11. Sobre o azeite| About olive oil 
12. Museu de Portimão | Portimão Museum 



 

Experiências Verdes 
Green Experiences 

 

Reserva com 48h de antecedência. 
Alguns preços de atividades e experiências não 
incluem o transfer do Resort para a atividade e 
de volta. 
Todas as atividades são organizadas por 
terceiros e são sujeitas à disponibilidade dos 
mesmos, às condições meteorológicas e 
alterações sazonais. 
Para uma informação mais detalhada, fale com a 
nossa equipa de Receção ou a nossa Guest 
Relations. 

 

Bookings at least 48 hours in advance. 
Some activities and experiences prices does not 
include the transfer from the Resort to the activity and 
back. 
All activities are organised by third parties and are 
subject to availability, weather conditions  and 
seasonal changes. 
For more detailed information, please contact our 
Reception team or Guest Relations. 

 
 

 
 

       3 - 4h 

       Max. 5 
 

40€ por pessoa | per person 

Observação de Aves 
Birdwatching 

 
Descubra a Lagoa dos Salgados caracterizada por um grande 
número de espécies e pelo seu fácil acesso. 
Sendo uma zona Importante para aves é um local onde se 
pode observar, entre outras, a Águia-sapeira, a Garça- 
vermelha, a Pêrra, a Perdiz-do-mar, o Chapim-de-mascarilha 
ou o Pisco-de-peito-azul. 

 
Transporte não incluído. 

 
Discover the Lagoa de Salgados characterized by a large number of 
species and by its easy access. 
Being an Important bird area, it is a place where you can observe, 
among others, the Marsh Harrier, the Red Heron, the Eurasian Crag 
Martin, the Red-legged Partridge, the Manx Shearwater or the Blue- 
breasted Sandpiper. 

 
Transfer is not included. 



 

Rota Vicentina | Vicentine Coast Sete Vales Suspensos 
Seven Hanging Valleys 

Caminhadas 
Hiking Trails 

Se gosta de acordar e pretende viver aventuras na 
natureza, o Algarve é um ótimo destino para si! O clima é 
agradável e propício para caminhadas, venha explorar a 
rede de percursos pedestres que esta região tem para 
oferecer. 

 
If you enjoy waking and intend to experience nature adventures, 
the Algarve is a great destination for you! The climate is pleasant 
and favourable for walks, come explore the network of pedestrian 
trails this region has to offer. 

 
 
 

Nossas sugestões | Our suggestions 
 
 

 

  
 

 
 
 
 

Para mais informações, por favor contate a receção 
For more information, please contact our reception desk 

 
 
 
 
 
 
 
Lagoa dos Salgados | Salgados Lagoon 

 
 
 
 
 
 
Passadiço da Ria de Alvor 
Alvor Boardwalk 

 
 
 
 
 
 
Rocha da Pena & Fonte Benémola 
Rocha Pena & Fonte Benémola Trail 

https://www.visitalgarve.pt/en/3438/rota-vicentina.aspx
https://www.visitalgarve.pt/en/3593/seven-hanging-valleys-trail.aspx
https://www.visitalgarve.pt/en/3593/seven-hanging-valleys-trail.aspx
https://www.visitalgarve.pt/en/3599/at-the-whim-of-the-tides.aspx
https://www.visitalgarve.pt/en/3599/at-the-whim-of-the-tides.aspx
https://www.visitalgarve.pt/en/3561/rocha-da-pena-trail.aspx
https://www.visitalgarve.pt/en/3561/rocha-da-pena-trail.aspx


 

  
 

Passeio a Cavalo nas Dunas 

Horse Ridding along the Dunes 
Passeio de Balão 

Hot Air Balloon Ride 
 

    1h30 

 
40€ por Pessoa em grupo | per person in a 
group 

55€ por pessoa privado | per person privat 

 
 
 

Um passeio tranquilo para todas as  idades 

com ou sem experiência, pelos campos 

dunares da Praia Grande e junto à Lagoa dos 

Salgados proporcionando um excelente e 

divertido contato com várias espécies 

protegidas e seus habitats naturais. 

Transporte não incluído. 

 
A smooth ride for all ages, with and without 
experience, through the sand dunes of Praia 
Grande and along the Lagoa dos Salgados, 
providing an excellent and entertaining  contact 
with several species of protected animals and their 
natural habitats. 
Transfer is not included. 

1h de voo amanhecer, total de 3 - 4h 
pela excursão | The fligh is 1 hour at 
sunrise but the whole trip of 3 - 4h 

        Max. 6 - 8 

210€ por pessoa | per person 

 
Sem entraves, destino e limitações de tempo, 

voa com os ventos dos Vales do Barrocal no 

Algarve. Viajando à mesma velocidade do 

vento, desfrute de uma sensação única e 

privilegiada no mundo de silêncio absoluto 

antes de regressar aos braços da Terra Mãe. 

Seja um aniversário, ocasião especial ou uma 

experiência inesquecível, está prometido a 

todos os passageiros umas horas divertidas. 

Transporte não incluído. 

 
With no ties, destination and time limitations you 
ride the winds of the barrocal valleys in the western 
Algarve. 
Travelling at the same speed as the wind, you will 
enjoy a sensation of unique privilege and 
experience absolute silence before returning into 
the loving arms of mother earth. Whether a 
birthday, anniversary, important occasion or even a 
“must do”, it promises all passengers a wonderful 
time. 
Transfer is not included. 



 

  
Algarve em duas rodas 

Algarve on two wheels 
Karting 

Karting 
 

As nossas bicicletas estão à sua disposição 
para explorar os arredores. 

Our bicycles are at your disposal to cycling 
around 

 
 

City Bikes 
30€ por 3 dias | per 3 days 
48€ por 5 dias | per 5 days 

 
 

All Road Bikes 
55€ por 3 dias | per 3 days 
90€ por 5 dias | per 5 days 

 
 

 
       30 min| 45 min | 1h 

Karts 270cc 
46€ por pessoa | per person 
61€ por pessoa | per person 
72€ por pessoa | per person 

 
Acelere em direção à meta com esta 

experiência de karting, para todos os amantes 

da velocidade e dos desportos motorizados. 

O Kartódromo Internacional do Algarve 

disponibiliza duas pistas para acolher os 

clientes prontos para acelerar num dos 50 

karts com 270cc. 

Crianças com mais de 1,30 metros de altura 

também são bem-vindas, tendo à espera uma 

frota de dez minikarts. 

Transporte não incluído. 

 
Sprint to the final line with this karting experience, 
for all lovers of speed and motor sports. 
The International Kart Circuit of Algarve has two 
tracks to welcome customers, ready to drive in one 
of 50 karts with 270cc. 
Children over 1.30 meters tall are also welcome, 
with a fleet of ten minikarts waiting. 
Transfer is not included. 

 
 
 
 
 

Para mais opções, por favor contate os nossos Guest Relations. 
For more options, please contact our Guest Relations. 



 

Passeio de Jipe pelo interior Algarvio 
Jeep Ride by the Countryside 

 
Para uma descoberta ainda mais profunda da 
beleza da serra, pode escolher a opção de dia 
inteiro (FD) com almoço*. Caso tenha menos 
tempo disponível, então deverá optar pelo tour 
(HD) de 4 horas de manhã ou de tarde sem 
refeição. 

 
Atreva-se a explorar uma montanha com 
paisagens deslumbrantes e nadar em águas 
cristalinas. 
Prove os licores tradicionais e o famoso medronho 
caseiro, e aprenda tudo sobre a indústria da 
cortiça. 
Desfrute de um generoso almoço acompanhado 
de vinhos da região, e finalize com uma visita às 
aldeias com reminiscências árabes. 

 

 
    9h - 16h30 

Dia completo | Full day 
52€ Adulto | Adult 
26€ Criança | Child 

 
 

   9h - 12h30 | 14h30 - 18h 
 

Meio dia | Half day 
35€ Adulto | Adult 
17,50€ Criança | Child 

For an even deeper discovery of the beauty of the 
mountains, you can choose the full day option with 
lunch* (FD). If you have less time available, then you 
should choose the 4 hour tour in the morning or in the 
afternoon (HD), without meal. 

 
Dare to explore a scenic mountain and swim in crystal 
clear waters. 
Taste traditional liqueurs and the famous homemade 
medronho (arbutus-berry), and learn all about the cork 
industry. 
Enjoy a generous lunch accompanied by wines from the 
region, and finish with a visit to villages with Arab 
influences. 

 
Safari ao Pôr do Sol 

Sunset Safari 
 

A melhor forma de terminar o dia é descobrir o 
verdadeiro Algarve. 
Aproveite o pôr do sol mais impressionante e 
mágico da região, enquanto servimos um jantar 
tradicional generoso com bebidas. 

 
The coolest way to finish the day is to discover the real 
Algarve. 
Enjoy the most impressive and magical sunset in the 
region, while we serve a generous traditional dinner with 
drinks. 

 
     18h30 - 22h 

 
60€ Adulto | Adult 
35€ Criança | Child 

 
 

 
Para mais opções, por favor contate a nossa Guest Relations. 

For more options, please contact our Guest Relations. 



 

  
 

Segredos da Cortiça 

Cork Secrets Tour 

     09h30 - 16h00 

 
De Segunda a sexta-feira |From Monday to Friday 

300€ por 4 pessoas | 4 pax 

Prova de Vinhos 

Wine Tasting 

    1h30 

 
30€ Adulto | Adult 

 
Visita a Loulé com seu mercado carismático. 
Provar o melhor bolo de alfarroba do mundo + 
café ou chá. Visita guiada a uma fábrica 
tradicional de cortiça. Aprenda tudo sobre a 
produção de cortiça. 
Visita guiada ao Museu do Traje do Algarve. 
Visita aos arredores incríveis de S. Brás e o 
seu centro histórico. 
Tempo livre para almoço (opcional), não 
incluído no preço. 

 

Visit to Loulé with its charismatic market. 
Taste of the world best carob cake + coffee or tea. 
Guided visit to a traditional cork factory. Learn all 
about the production of cork. Guided tour at the 
Algarve Costume Museum. 
Visit the amazing surroundings of S.Brás and its 
historical center. 

 
Free time for lunch (optional), not included in the 
price. 

Surpreenda-se com as provas de vinho, em 

exclusivo ou em grupo, que os nossos 

parceiros têm para si. 

 
Uma visita à adega, passeio pela vinha e 

degustação de 3 vinhos, tendo a opção de 

tapas regionais no final. 

 
 
 

Surprise yourself with the wine tastings, exclusively 
or in groups, that our partners have for you. 

 
A visit to the wine cellar, walk through the vineyard 
and tasting of 3 wines, that can be complemented 
by Portuguese tapas. 



 

  
Sobre o Azeite! 

About olive oil! 
 

    1h 

 
12€ Adulto | Adult 
6,50€ Crianças | Child 

Museu de Portimão (sardinha) 

Museum in a sardine factory 
 

      2h - 3h 

 
4€ Adulto | Adult 

 
 

Venha fazer uma visita, para conhecer os 

azeites virgem extra. 

Visite o olival e o lagar! 

Descubra o olival, o processo de produção de 

azeite e as origens do lagar, que data do 

tempo dos romanos. Participe num evento de 

degustação, a única maneira de comparar os 

azeites e apreciar as suas qualidades. 

 
 

Come to visit olive grove and mill at Horta do Felix, 
Moncarapacho. Discover the olive tree culture, the 
olive oil production process and the origins of mill, 
which dates back to roman times. Participate in an 
olive oil tasting, the best way to compare olive oils 
and chose the ones you enjoy most. 

No renovado edifício da antiga fábrica de 

conservas de peixe, Féu, junto ao rio Arade, 

fica o Museu de Portimão que o convida a 

descobrir as origens e evolução da sua 

comunidade, território e aspetos mais 

marcantes da sua história industrial e 

marítima. 

 
 
 

The renovated building of the former Feu fish- 
canning factory, next to the River Arade, houses 
Portimão Museum, where visitors can discover the 
origins and evolution of the local community and 
territory and most significant aspects of the city’s 
industrial and maritime history. 



 

Experiências Azuis 
Blue Experiences 

 

Reserva com 48h de antecedência. 
Alguns preços de atividades e experiências não 
incluem o transfer do Resort para a atividade 
e de volta. 
Todas as atividades são organizadas por 
terceiros e são sujeitas à disponibilidade dos 
mesmos, às condições meteorológicas e 
alterações sazonais.Para uma informação 
mais detalhada, fale com a nossa equipa de 
receção ou a nossa guest relations. 

Bookings at least 48 hours in advance. 
Some activities and  experiences  prices 
does not include the transfer from the 
Resort to the activity and back. 
All activities are organised by third parties 
and are subject to availability, weather 
conditions and seasonal changes. 
For more detailed information, please 
contact our Reception team or Guest 
Relations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand-Up Paddlin                                             Tour - Stand-Up Paddling 
 

    1h ou meio dia |1 hour or half day 

1 hora | 1 hour - 25€ 

                                                                                                                            
Meio dia | Half day - 50€ 

          Tour de 2h30     

 

Max .5 pax  50€ por pessoa a partir dos 12 anos 
                        50 per perso from 12 years old 

 
 
 

 
 

Para mais opções, por favor contacte os nosso Guest 
Relations. 

For more options, please contact our Guest Relations. 



 

            
Observação de Golfinhos 

Dolphin Watching 
 

      2h30      
 

       Max. 12 

40€ por adulto |per adult 
25€ por criança | per child (3-10) 
Preço depende da escolha do barco |. 
Pricing depends on boat choice 

 

 
 

Observe o comportamento dos golfinhos no 

seu habitat natural. 

As espécies mais frequentemente avistadas 

são o golfinho comum ou o golfinho roaz, mas 

poderá haver avistamentos de peixes- 

voadores, peixes-lua, tartarugas oceânicas, 

entre outros. 

Transporte não incluído 

Observe the behavior of dolphins in their natural 
habitat. 
The species most frequently seen are the common 
dolphin or bottlenose dolphin, but there may be 
sightings of flying fish, moonfish, ocean turtles, 
among others. 
Transfer is not included. 

 

  

 
 
 

Para mais opções, por favor contacte a  Guest Relations. 
For more options, please contact our Guest Relations. 



 

                    
 

Visita às Salinas do Grelha 

Visit the Sea Salt Prodution 
 

   1h | 2 h 

 
        Max. 21 

15€ por pessoa| per person 
20€ por pessoa + banho | per person + bath    

Passeio de barco Thalassa  

 

 
   

 
 

Visita guiada, com duração de cerca de 1h, 

com explicação de todo o processo de 

produção e extração do sal marinho 

tradicional e da famosa flor de sal. 

Pode ainda combinar a sua visita guiada em 

águas com grau de salinidade semelhante ao 

mar morto. 

Transporte não incluído. 
 
 

We offer a guided tour of about one hour  to 
explain the entire production and harvesting 
process of the traditional coarse salt and Fleur de 
Salt. 
In addition to a guided tour of the Grelha salt pans, 
you can also try to swim, or better to say be carried 
away on water as salty as the Dead Sea. 
Transfer is not included. 

 
 



 

  
Visita privada às Grutas 

Private tour to the Caves 
 

     1h | 2 h 

 
        Max. 6 

275€ por 1 hora | per hour 
375€ por 2 horas | per two hours 

Passeio de barco em grupo 

Visit the caves (group) 
 

      3 - 4h 

 
        Max. 10 

35€ por adulto |per adult 
25€ por criança | per child (2-10) 

 
 

Venha descobrir o Algarve e tudo aquilo que 

ele tem para oferecer e surpreenda-se com 

grutas marinhas, paisagens fascinantes e 

praias paradisíacas. 

Desfrute de um passeio tranquilo em 

segurança com skippers locais e 

conhecedores da costa. 

Ponto de encontro na receção do resort.  

 
 

Discover the Algarve and all it has to offer. Admire 
the sea caves, the fascinating landscape and the 
heavenly beaches. 
Enjoy a peaceful trip where safety is paramount 
with local skippers and experts on coastline. 
Meeting point at resort reception. 
Transfer is not included. 

 
Navegando para Oeste, sempre junto à costa, 

entre a Marina de Albufeira e as famosas 

Grutas de Benagil ou “Algar de Benagil”. Visite 

as tão aclamadas formações rochosas e 

grutas reconhecidas a nível mundial  pelas 

suas características únicas. 

Transporte não incluído. 
 
 
 
 

Benagil cave tour from Albufeira, sailing westward, 
always close to the coast, between Albufeira Marina 
and the famous Benagil Caves or "Algar de Benagil". 
Visit the highly acclaimed rock formations and 
caves recognized worldwide for their uniqueness. 
Transfer is not included. 

 
 
 

Para mais opções, por favor contate o nosso Guest Relations. 
For more options, please contact our Guest Relations. 

 
 
 



 

ESTÁ À PROCURA DE UMA FORMA REQUINTADA DE 
EXPERIMENTAR A BELEZA DO ALGARVE? 
ARE YOU LOOKING FOR AN EXQUISITE WAY OF EXPERIENCING 
THE BEAUTY OF THE ALGARVE COAST? 

 
Selecionámos para si as melhores opções de aluguer de iates no Algarve! 
Estes passeios são adaptados para todas as famílias, casais, grupos de amigos. Se tem uma 
ocasião especial, temos todo o prazer em ajudá-lo na concretização da mesma, temos muitas 
sugestões para si. 

 
Os passeios podem ser de meio dia (3 horas) ou de dia completo (7 horas), e incluí: 

Bebidas a bordo (vinho, cerveja, refrigerantes, café, chá) 
Snacks (prato de queijo, charcutaria, fruta) 
Wi-fi a bordo 
Pranchas de SUP, Kayak, equipamento de snorkeling 
Serviço de transfer não incluído, mas temos o prazer de o ajudar 
Para dia completo de passeio, o serviço de catering a bordo e ida a restaurante não está 
incluído mas pode ser providenciado. 

 
 

De Abril a Outubro | 
From April to October 

 
                                             

2300€ Dia completo | Full day (7h) 
1300€ Meio dia| Half day (3h) 

 
We have selected for you the best luxury yacht charter options in the Algarve! 
These trips are suitable for all families, couples, groups of friends. If you have a special occasion, we are 
happy to help you with it, we have many suggestions for you. 

 
The cruises can be half day (3 hours) or full day (7 hours), and includes: 

Beverages such as sparkling wine, wine, beer, digestif etc. 
Deli cheese & charcuterie plateau, desert/chocolate, nuts, fresh & dried fruits 
Wi-fi onboard 
Water sports equipment: stand-up paddle board, snorkeling 
Reservation service for car transfer (the price of the car transfer is not included) 
For a full day tour, catering onboard and/or restaurant service are not included, but can be provided. 

 
 

Para mais opções, por favor contacte os nosos Guest Relations. 
For more options, please contact our Guest Relations. 



 

EXPEDIÇÃO À VELA COM ALMOÇO A BORDO* 
SAILING CHARTER WITH LUNCH ON BOARD* 

 
 
 
 

Sailing the south coast is an amazing way to discover 
the Algarve, just plot a route, hoist the sails, cast off 
sand set out exploring! 

 
For those who love the sea, there’s nothing better than 
cruising at the helm of a boat and discovering the 
hidden coves between the dunes and the cliffs and the 
many deserted untouched beaches only accessible by 
boat. 

 
Enjoy a full 3 course meal served with Portuguese 
wines, beer, water and juices while anchored in a 
beautiful bay and relax while the crew tend to your 
needs. 

 
*Também é possível fazer meio dia ou pôr do sol. Fale com a nossa Guest Relations | 
*It is also possible to have half day or sunset cruise. Talk to our Guest Relations. 

 
 
 
 

De Abril a Outubro | 
From April to October 

 
 

De 10h30 - 17h30 | From 10.30am to 4.30pm 
 

Preços sob consulta | Prices on request 

Navegar na costa sul é uma forma incrível  de 
descobrir o Algarve, basta traçar uma rota, içar as 
velas, lançar as velas, partir de areia para explorar! 

 
Para aqueles que amam o mar, nada melhor do que 
navegar ao leme de um barco e descobrir as enseadas 
escondidas entre as dunas e as falésias e as muitas 
praias desertas e intocadas acessíveis apenas por 
barco. 

Desfrute de uma refeição completa de 3 pratos com 
vinhos portugueses, cerveja, água e sumos enquanto 
ancorado numa bela baía e relaxe enquanto a 
tripulação atende às suas necessidades. 



 

  
Hop On Hop Off ás Ilhas 

Hop On Hop Off Islands 
 
 

Serviço disponível no verão 
Service available in summer 

Eco Tour Ria Formosa 

Eco Tour Ria Formosa 
 

        1h | 2h | 3h 

 
            Min. 6 

 
40€ por adulto |per adult 
50€ por adulto | per adult 
60€ por adulto | per adult 

 
 
 

Sinta-se livre para explorar as ilhas barreira 

da Ria Formosa ao seu próprio ritmo. 

Com partida de Faro, inicie o circuito de barco 

pelas ilhas: Deserta, Farol, Culatra, onde terá 

liberdade para viajar entre elas, nos horários 

disponíveis. 

É possível almoçar num restaurante típico 

(valor não incluído). 

Transporte não está incluído. 

 
Feel free to explore the Ria Formosa’s barrier 
islands at your own pace. Departing from Faro, you 
can take the boat circuit to the islands: Deserta, 
Farol, Culatra, and you have freedom to travel 
between them, on the available schedules. It is 
possible to have lunch in a typical restaurant (not 
included). 
Transfer is not included. 

O Eco Tour é um passeio de natureza guiado, 

de barco, a partir de Faro, em direção à Ilha 

Deserta. Irão ser partilhadas informações 

acerca da biodiversidade local, atividades 

tradicionais, a história de Faro, as ilhas 

barreira, as plantas e os animais que habitam 

a Ria Formosa. 

Transporte não está incluído. 
 
 

Guided nature tour, by boat, departing from Faro, 
in direction to Ilha Deserta. They will share with you 
information regarding local biodiversity, traditional 
activities, Faro’s history, the barrier islands, the 
plants and the animals that inhabit Ria Formosa. 
Transfer is not included. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Faro%2C_Portugal


 

 
 
 

Absolutamente seguro e divertido, esta é a sua oportunidade de adquirir as competências bases 
do mergulho no mar com a nossa equipa qualificada de instrutores e obter todas  as 
competências necessárias para se sentir confortável debaixo de água. 

 
Absolutely safe and fun, this is a good opportunity to get the scuba diving skills to dive on the sea with our 
crew, with qualified instructors, so you can obtain all the necessary skills to make you feel comfortable 
underwater.

 Batismo de Mergulho na piscina e mar 
Try Dive in pool and in sea 

 
  

 

                                     4h - 100€ 
 
                                                                                                                                                                         Das 13:45h às 17:30h (+/-) 

Para mais opções, por favor contate a nossa Guest Relations. 
For more options, please contact our Guest Relations. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                           



 

  
Kitesurf em Alvor 

Alvor Kitesurf 
 

       3h 

      Max. 2 

 
140€ por pessoa|per person 

 
85€ Aluguer de equipamento | Kit Rental 

Escola de Surf 

Surf School 
 

       2h 

      Max. 8 

 
35€ por adulto |per adult 

 
140€ por 2h de aula privada | 
per 2h of private lesson 

 
 
 
 

As aulas decorrem durante 3 horas por dia e 

têm lugar na lagoa de Alvor, onde só há areia 

e água (sem edifícios, árvores, rochas e outros 

perigos). 

Com um curso para principiantes, os alunos 

costumam subir e percorrer curtas distâncias, 

mas somos flexíveis e podemos adaptar as 

aulas a qualquer habilidade e nível, se já teve 

aulas antes ou para aprender à sua própria 

velocidade. 

 
 

Lessons run for 3 hours a day and take place in the 
Alvor lagoon where you are surrounded by nothing 
but sand and water (no buildings, trees, rocks and 
other hazards). 
With a Beginner course, students are usually up 
and riding short distances, but we are flexible and 
can tailor the lessons to any ability and level if you 
have had lessons before or for learning at your 
own speed. 

 
Albufeira (praia da Galé) tem condições 

incríveis para aprender a surfar e melhorar as 

suas habilidades de surf. 

As ondas pequenas e limpas acabam numa 

praia perfeita, e essas condições são 

impressionantes para a primeira experiência 

de surf. 

Se sempre gostou de água e vida na praia, vai 

adorar surfar ainda mais. 

 
 
 

Albufeira (Galé beach) has amazing conditions to 
learn how to surf and improve your surfing skills. 
The small and clean waves brakes on a perfect 
sandy beach and this conditions are awesome for 
the first surfing experience. 
If you have always liked the water and life on the 
beach, you will love surfing even more. 



 

 
 
 
 

O que os hóspedes mais pequenos 
gostam de fazer? 
What do the youngest guests like to do? 

 
 
 
 
 
 

Funciona de Quinta a 

Koala Kids Club 

Vários programas de aventuras 
diárias nos jardins do Vilalara e 

Segunda das 9h às 18h. 
Supervisão de 3 de 

Março a 31 de Outubro 
 

It is open from Thursday to 
Monday from 9 to 6pm. 

Supervisor from March 3rd 
to October 31st 

muito mais. 
Reserve a sua hora! 

 
Diverse programs of daily adventures 
in the gardens of Vilalara and more. 
Book your time! 

 
Zoomarine 

 
 

Assista a apresentações com golfinhos, focas e leões 
marinhos, aves tropicais, aves de rapina e espetáculos 
acrobáticos. Aberto a partir de Abril. 

 
Watch shows with dolphins, seals and sea lions, tropical birds, birds 
of prey and acrobatic shows. Open from April. 

 
 
 
 
 
 

Slide & Splash | Aqualand 
 

 

 

 
 
 
 
 

Sand City 

Está a planear visitar um parque aquático no Algarve mas 
está indeciso quanto a qual escolher? Nós ajudamos. 
Aberto a partir de Abril. 

 
Are you planning to visit a water park in the Algarve but are not sure 
which one to choose? We can help. 
Open from April. 

 
 

 

Maior parque temático de escultura em areia do mundo. 
Aberto a partir de Março. 

Is the largest sand sculpture theme park in the world. Open 
from March. 

 
 
 
 

Lagos Zoo 
 

 

Vem passar um dia fantástico entre cerca de 150 espécies 
animais em habitats naturalísticos. 
Não percas os horários de alimentação, a  praia  dos 
pinguins, o recinto dos morcegos e todas as outras 
atividades que temos preparadas para ti! 

 
Come and spend a fantastic day with us and about 150 different 
animal species in naturalistic habitats. 
Don’t miss the animal feedings, the penguin beach, the bat 
enclosure and all the activities we have prepared for you! 



 

All activities with values per person involve a minimum of two participants. 
All activities and experiences are subject to availability 

and prior booking at least 24 hours in advance. 
There may be seasonal changes and limitations 

because of weather conditions. 
All of our experiences follow the security protocol for 
mitigating COVID-19. Please don’t forget your mask. 

Experiences do not include transfers. If necessary, talk 
to the Reception or to our Guest Relation. 

For picnics and meals during the experiences, check availability 
at the Reception or Guest Relations 24 hours in advance. 

 
CANCELLATION POLICY: 

It may be charged part of the amount or even its 
totality, in case of late cancellation. 

• Between 48 and 24 hours before activity | 50% of the value of the experience 
• In the previous 24 hours | 100% of the value of the experience 

Todas as atividades com valores por pessoa 
implicam o mínimo de dois participantes. 

Todas as atividades e experiências são sujeitas a disponibilidade e 
marcação prévia com o mínimo de 24 horas de antecedência. 

Poderão existir alterações sazonais e condicionantes meteorológicas. 
Todas as nossas experiências seguem o protocolo de segurança para a 

mitigação do COVID-19. Por favor não se esqueça da sua máscara. 
As experiências não incluem transfer. Caso necessite 

consulte a Receção ou Guest Relation. 
Para piqueniques e refeições durante as experiências, 
consulte a disponibilidade na Receção ou com a Guest 

Relations com 24 horas de antecedência. 
 

POLÍTICA DE CANCELAMENTO: 
Poderá ser cobrado parte do valor ou mesmo a sua 

totalidade, caso exista cancelamento tardio. 
• Entre 48 e 24 horas antes da atividade | 50% do valor da experiência 

• Nas 24 horas anteriores | 100% do valor da experiência 
 
 
 
 

 



 

Be our guest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siga-nos para mais experiências 
Follow us for more experiences 

 
@Vilalarathalassaresort   @vilalarathalassaresort 

#vilalarathalassaresort 
 
 
 
 
 

Praia das Gaivotas, 8400- 450 Porches - Algarve 
+351 282 320 000 

recepcao@vilalararesort.com 
 

www.vilalararesort.com 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=vilalara%2Bthalassa%2Bresort&bih=600&biw=1366&hl=pt-PT&source=hp&ei=kE2VYN2bOMvTgwfC_5WQBg&iflsig=AINFCbYAAAAAYJVboMywzPtbNrmWD6HkiOayRo997X8S&oq=vilalara&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCAAQsQMQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6CAgAELEDEIMBOgsIABCxAxDHARCjAjoICAAQxwEQowI6BQgAELEDOgIILjoICC4QsQMQgwE6CggAELEDEIMBEAo6CwguELEDEIMBEJMCOgUILhCxAzoOCAAQsQMQgwEQxwEQrwE6BQguEJMCOgoIABDHARCvARAKOgQIABAKUJkJWN4RYIkbaABwAHgAgAGVAYgB2QeSAQMwLjiYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=gws-wiz
mailto:recepcao@vilalararesort.com
http://www.vilalararesort.com/
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