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Vilamoura e a sua marina
Moderna, animada e sofisticada, Vilamoura desenvolveu-se à volta da marina e é hoje em dia uma das maiores
estâncias de lazer da Europa.
A localidade é todo um empreendimento turístico construído a partir da década de 70 do século XX. Mas já os
romanos conheciam esta região, como o provam as ruínas do Cerro da Vila, conservadas no Museu do mesmo nome,
junto à estrada que dá acesso à Praia da Falésia.
Excelentes hotéis e aldeamentos e campos de golfe de renome internacional providenciam uma oferta completa
para quem quer passar uns dias de descanso à beira-mar. A marina, a maior do país com 1300 postos de amarração,
é o principal polo de animação, não só para os que chegam de barco, mas para todos os que passam férias nesta
zona e vêm até aqui ao fim da tarde ou à noite para saborear um gelado ou jantar. Também é o local certo para
compras, com uma grande variedade desde lojas de artesanato local às mais conceituadas marcas internacionais. E
quanto à animação noturna, não faltam bares e discotecas com os melhores DJs e o Casino de Vilamoura que nos
pode levar a adrenalina ao rubro.
Durante o dia há um sem número de atividades para praticar. Ténis, equitação, vela, windsurf, jet-ski, parasailing,
passeios de barco, pesca desportiva, a panóplia é muito variada, o difícil mesmo será escolher. E as águas cálidas e
areias douradas estão logo ali. Junto ao pontão leste da Marina, a Praia de Vilamoura com um areal que se prolonga
até Quarteira, e do outro lado, a oeste, a Praia da Falésia, que se estende por quilómetros para só terminar nos
Olhos de Água garantem muito espaço para estender a toalha e bronzear ao sol. Sem esquecer ótimas condições de
segurança e muitos divertimentos para uns dias de sonho à beira-mar.

INFORMAçõES úTEIS
O mini-comboio turístico faz a ligação entre as praias e os principais pontos de atração de Vilamoura e dá a
possibilidade de conhecer a localidade de uma forma cómoda.

COMO CHEGAR
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Estrada:
- Vindo de norte: A2 – Autoestrada do Sul – saída no último lanço de portagens em Paderne e seguir direções p/
Vilamoura ou IC1 para quem quiser evitar a autoestrada
- para quem está no Algarve: A22 – Via do Infante ou EN 125;
Autocarro: www.rede-expressos.pt e www.eva-bus.com também com ligações a outras localidades do Algarve;
Comboio: as estações mais próximas são as de Boliqueime (11 kms) ou Loulé (17 kms);
Avião: o Aeroporto internacional do Algarve em Faro fica a cerca de 25 kms;

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

