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Algarve

slnečný juh Portugalska

Algarve, najjužnejšia časť Portugalska, krajiny obmývanej
Atlantickým oceánom na západe a hraničiacej so Španielskom
na východe, patrí k najvyhľadávanejším turistickým cieľom na
juhu Iberského polostrova. Nečudo, tunajšie pláže a morské
jaskyne patria medzi najkrajšie v Európe.
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jedinečné, miestami až bizarné
útesy, priezračne čistá a príjemne osviežujúca voda Atlantiku a
priam dokonalé podnebie robia z
Portugalska ideálnu dovolenkovú
destináciu. Letná sezóna trvá od

V

polovice júna do polovice
septembra. Teploty na
juhu krajiny pravidelne
dosahujú 30 °C a počasie
je veľmi príjemné vlastne
od apríla do októbra.

A

lgarve ponúka nádhernú prírodu a na svoje
si tu prídu aj milovníci
gastronómie, lebo
Portugalsko je krajinou pravých
gurmánov. Miestnu gastronómiu
ovplyvnila predovšetkým rímska,
arabská, ale taktiež španielska
a francúzska kuchyňa. Južná
časť krajiny hojne využíva ryby
a plody mora, ako prílohy sa
servírujú zemiaky, ryža a zeleninové šaláty s olivovým olejom.
Najtypickejšou rybou je bacahau
(treska), najľudovejším pokrmom
sardinhas assadas (grilované
sardinky) a špecialitou cataplana
(mušle dusené v olivovom oleji
na špeciálnej panvici spoločne s
paprikami, cibuľou, paradajkami
a korením). Sladkú bodku môžu
dať obľúbené koláčiky pastel de
nata. K najvyhľadávanejším atrakciám regiónu patria stredoveké

ďaka úžasnému
pobrežiu a miernej klíme, ktorú
po celý rok ovplyvňujú teplé
morské a vzdušné prúdy z
neďalekej severnej Afriky, sa
Algarve stalo obľúbenou rekreačnou oblasťou. Viac ako 300
slnečných dní v roku, 150 km
prekrásnych piesočných pláží
(mnoho z nich ocenili modrou
vlajkou pre najlepšie pláže),
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hrady Silves a Sagres, námorná škola, kde študoval Krištof Kolumbus
či najjuhozápadnejší bod Európy
- Cabo de São Vicente s malebným
majákom. Algarve navyše patrí
medzi lokality s viac ako 30 maj-

štýle, obrovský rozsah služieb a hotel
zasadený do prekrásneho prostredia
na útese s 54-akrovou subtropickou
záhradou pozdĺž úchvatného pobrežia
Atlantického oceánu, ani vystrihnutého
z románu o stredovekých korzároch.

strovskými golfovými ihriskami
a obľúbili si ho i nadšenci surfovania. Portugalsko patrí k najbezpečnejším európskym krajinám, jeho
obyvatelia sú prívetiví, pohostinní a
veľmi tolerantní.

otel ponúka 170 individuálne zariadených izieb a
apartmánov, 10 reštaurácií
a 6 barov. Pred hotelom
nájdete kilometrovú súkromnú pláž,
pričom 100 metrov od nej sa nachádza
najväčší útes Portugalska ideálny na
šnorchlovanie a potápanie. Pre najnáročnejších klientov sú k dispozícii vily
so súkromným bazénom a službami
komorníka. So širokou škálou ubytovania a stravovacích možností, hotel
ponúka na výber mnoho rekreačných

Vila Vita Parc Resort
& Spa 5*

Vila Vita Parc, jeden z najexkluzívnejších rezortov v Portugalsku
s nadčasovou eleganciou, ponúka
luxusné ubytovanie v maurskom

H

aktivít a špeciálne programy pre hostí všetkých
vekových kategórií: 7 bazénov, fitnes centrum s najmodernejším zariadením,
18-jamkový minigolf, 5
tenisových kurtov, požičovňu bicyklov, volejbal. Hotel
vlastní i jachtu, na ktorej
možno podnikať súkromné
výlety pozdĺž nádherného
pobrežia a navštíviť niektorú z mnohých okolitých
jaskýň. Okrem iného hostia
si môžu vyberať z najširšej
ponuky kúpeľných služieb,
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starostlivosti o krásu,
revitalizačných ošetrení, kozmetiky a terapie
v kúpeľoch Vila Vita Vital
Spa.
rezorte očakávajte iba najvyššiu kvalitu,
od vchodu,
ktorý vedie pozdĺž upravených trávnikov, cez
fontánky a romantické
chodníčky po členitých
útesoch, až po nádhernú
súkromnú pláž. Tento
5-hviezdičkový rezort

V

ponúka to najlepšie z Portugalska, každý hosť
bude rozmaznávaný a vychutná si pravú portugalskú pohostinnosť a kultúru. Z reštaurácií
vyniká Ocean Restaurant, ktorá získala dve
hviezdy Michelin a k hotelu patrí aj najlepšia vínna pivnica v krajine (viac ako 11.000
fliaš, 1.200 druhov vína). Približne hodinu
a 15 minút jazdy od hotela sa nachádza sta-

tok Herdade dos Grous (vo
vlastníctve hotela) s vinicami,
olivovníkmi a pomarančovníkmi. Hostia sa tu môžu
dozvedieť množstvo informácií o šľachtení koní, organickom farmárstve a výrobe
oceňovaných červených vín.

M

nožstvo organických jedál, podávaných v hoteli,
pochádza práve
z tohto statku. Hotel produkuje
aj vlastné pivo Porches Craft
Beer. Medzinárodné letisko
vo Faro je vzdialené 35 minút
jazdy od hotela. Ak ste zatúžili
užiť si dovolenku v rezorte,
ktorý sa pýši mnohými oceneniami a patrí do prestížnej

hotelovej siete „The
leading hotels of the
world“, pre viac informácií kontaktujte Magic
Travel.

Magic Travel
02/4444 1130
magic@magictravel.sk  
www.magictravel.sk
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