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Somos o Octant Hotels Vila Monte.
Encontramo-nos no Sotavento Algarvio, no lugar preciso entre a serra e o oceano.

Aqui o tempo tem um tempo diferente, ancestral. 
É o tempo das tradições, dos sabores.

É o tempo da cadência das estações, que vestem as árvores do 
nosso jardim de tons diferentes, de flores e de frutos.

É o tempo das marés da Ria Formosa, da vida que ali se 
preserva e do frágil ecossistema em que se mantém.

Das aldeias cujas origens já se perderam há muito, do passo lento do pastor ou o 
tempo que demora desde que a rede do pescador é lançada até que atinge o mar.

Mas também é o tempo de grandes mudanças, de novos 
desafios e de experiências. De um mundo em ebulição.

E é aqui que existimos, no equilíbrio entre o que pretendemos preservar 
das nossas raízes e o que queremos acolher desse novo mundo.

Queremos partilhar consigo esta nossa vivência. Num espaço que 
escapou à sofreguidão das multidões. Terra meridional.

Este Algarve. Intacto. Cru.

Bem-vindo ao mundo 
Octant Hotels Vila Monte
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Explore com a 
GENTE DA CASA
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Calendário das colheitas e 
das tradições

Entender o ecossistema algarvio é também entender 
aquilo de que somos feitos, as tradições culinárias da 
região e o que pretendemos partilhar com quem nos 
visita. É essencialmente entender que cada estação 
do ano nos dá coisas diferentes, da terra ou do mar, 
num equilíbrio perfeito.

Octant Hotels Vila Monte  
Todo o ano 

OS ESPAÇOS
Aqui no Vila Monte encontrará diferentes opções 
para os seus momentos gastronómicos. Quer seja 
no nosso restaurante principal, À TERRA, cujos 
pratos respeitam as tradições e produtos locais, num 
piquenique nos nossos jardins ou num dos bares para 
um cocktail ou refeição leve. No final pode relaxar 
com uma massagem.

À TERRA Restaurante
Almoço, snacks e jantar: 12h00 – 22h30
Todo o ano

Laranjal Restaurant & Terrace
Pequeno-almoço: 08h00 – 11h00

Lobby Market, Lobby Bar, Garden Bar
Todo o ano

Bares
Tanque das Bicas (piscina principal)
Lobby bar

Wellness & Sports
Casita: 09h00 – 19h30
Ginásio: 24h
Campo de Ténis
Verão: das 08h às 20h
Inverno: das 08h às 17h30

Aulas de ténis privadas disponíveis. 
Contacte-nos para mais informações.

Janeiro
Laranja, Limão, Figo seco, Couves

Fevereiro
Laranja, Limão, Figo seco, Destilar o medronho, Fava

Março
Laranja, Berbigão, Destilar o medronho, Fava

Abril
Nêspera, Berbigão, Espinafres 

Maio
Nêspera, Alperce, Conquilha, Berbigão, Flôr de sal

Junho
Nêspera, Cereja, Muxama, Ostras, Conquilha, 
Amêijoa, Berbigão, Lingueirão, Amêndoas, Flôr de sal

Julho
Figo, Figo de pita, Amora, Framboesa, Presunto 
Muxama, Ostras, Berbigão, Sardinha, Conquilha, 
Amêijoa, Lingueirão, Amêndoas

Agosto
Alfarroba, Figo da Pita, Mel, Muxama, Ostras, 
Berbigão, Sardinha, Conquilha, Amêijoa, Lingueirão

Setembro
Alfarroba, Vindimas, Mel, Bolota, Berbigão, Amêijoa, 
Lingueirão

Outubro
Castanha,  Marmelo, Ameixa, Fisálias, Azeitona

Novembro
Castanha, Medronho, Dióspiro, Romã, Litão, 
Azeitona, Figo seco

Dezembro
Medronho, Laranja, Amêndoa, Dióspiro, Pinhão, 
Litão, Figo seco
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Experiências noturnas

LUA CHEIA
Caminhada
Uma caminhada com guia que parte do Octant Hotels 
Vila Monte rumo à Serra, com foco na vida selvagem 
noturna e iluminada apenas pelo luar.

35€ /pax (min. 2 pax)  ⁄  3h 
Na noite de lua cheia.

STARGAZING
Somente nos dias de Lua Nova
O nosso céu, as nossas estrelas e os planetas. 
Desligue-se de tudo e observe o nosso céu com outros 
olhos com a ajuda do Filipe.

50€ /pax (min. 2 pax)  ⁄  1h30
Localização: nos nossos jardins.

HORA DAS PIPOCAS
21h30  ⁄  De Maio a Outubro

Consulte a política de reserva e cancelamento das atividades e experiências, na última página desta brochura.

Calendário de atividades

Temos preparado um calendário de atividades 
incluídas durante a sua estadia. A única coisa que 
tem de fazer é reservar na receção (com antecedência 
mínima de 24 horas) e aparecer.
O calendário varia ao longo do ano. Contacte-nos 
para saber mais.

Programa sujeito a alterações ao longo do ano. Verifique junto da nossa 
equipa qual o programa a decorrer durante a sua estadia. 

Se durante o dia aproveitou para passear nos nossos 
jardins, beber um cocktail junto à piscina ou passar 
o dia na praia, é à noite que o céu do Octant Hotels 
Vila Monte ganha outro encanto. Abraçados pela luz 
da lua cheia iremos caminhar até à serra observando 
a vida selvagem noturna ou meditar. Com a lua nova 
iremos mergulhar numa reflexão sobre o poder 
das estrelas e das intenções. Por outro lado, pode 
aproveitar uma sessão ao ar livre (inclui pipocas, mas 
não diga a ninguém).
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Mais do que um restaurante o À TERRA é uma forma de vida. 
Inspirado nos frutos da natureza, num regresso às origens e ao 

genuíno, deixamos-lhe o convite para conhecer este lugar acolhedor 
onde se serve com amor e se cozinha com mão e coração.

À TERRA é um restaurante de cozinha caseira, deliciosa, saudável e 
rústica. Tem por base um conceito de partilha, serviço contínuo e usa vários 

ingredientes locais na sua base como: azeite, flor de sal, figos, alfarrobas, 
laranjas, cogumelos, beringelas, tomates, coentros, entre outros.

Explore estes sabores.

À TERRA
Vila Monte
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Na Mesa do Chef
Fique a conhecer junto da nossa equipa os sabores 
algarvios e produtos frescos e típicos da nossa região, 
numa refeição com serviço exclusivo e em privado 
na Mesa do Chef, com pratos típicos e degustação de 
vinhos regionais, rodeado de natureza e de aromas 
algarvios junto da nossa horta aromática. Uma 
experiência gastronómica única para adultos, casais 
ou pequenos grupos de amigos. 

Mediante disponibilidade. 
Mínimo 2 pessoas. Máximo 6 pessoas. 
Contacte-nos para mais informações sobre preços. 

Jantar romântico no lago
Desfrute de um jantar em privado no nosso lago.
Uma mesa isolada, preparada e servida apenas para si 
onde a natureza serve de palco para esta experiência 
gastronómica única.
O nosso Chef e escanção irá surpreendê-los com 
um menu de degustação único com os melhores 
ingredientes e harmonização de vinhos. 

Contacte-nos para mais informações sobre preços.

Experiências gastronómicas
As nossas experiências gastronómicas estão 
alinhadas com o calendário das colheitas. 

Premium wine tasting 
Viva uma experiência única e privada com o 
nosso escanção. Uma viagem por Portugal para 
descobrir a complexidade dos vinhos portugueses 
acompanhados por uma seleção de queijos. 

135€ /pax (max. 8 pessoas)  ⁄  1h30

Picnic nos nossos jardins
Quem não gosta de estender a toalha sobre a relva, 
à sombra de uma árvore e contemplar os sons da 
natureza?
Nós tratamos do set up e o nosso Chef prepara uma 
cesta com os melhores e mais frescos sabores que 
temos para oferecer.

210€ /2 pessoas
De Maio a Outubro
Sujeito a condições meteorológicas.
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Clube de aventuras
As crianças muito bem-vindas a juntarem-se a nós no 
nosso Clube de Aventuras nos jardins do Vila Monte, 
cujos ingredientes foram cuidadosamente escolhidos 
para formar um espaço lúdico e dinâmico que convida 
à aprendizagem, vivência com a natureza e ainda 
fazer novos amigos. Situado nos bonitos jardins de 
Vila Monte e mesmo no coração do hotel, perto do 
restaurante e da piscina principal. Haverá algo para 
todos se divertirem e se inspirarem com atividades 
diárias todos os dias da semana, das 10h às 18h. Com 
atividades para diferentes idades e criadas pela nossa 
equipa dedicada. 
Recebemos crianças desacompanhadas a partir 
dos 4 anos. Abaixo dos 4 anos pedimos que estejam 
acompanhados por um adulto e usufruir na participação 
das atividades. Este serviço está incluido na estadia.

Um dia na quinta monte das farrobas
Um espaço rural com acolhimento personalizado 
e cuja filosofia se baseia nas tradições, cultura 
e história mais genuínas da região. Destinado a 
crianças, jovens e famílias que pretendam passar um 
tempo no campo, em contacto com a natureza e com 
os animais da quinta. Há várias atividades que podem 
ser realizadas, desde fazer pão em forno a lenha, 
aprender a fazer sabonetes artesanais, entre outras. 

2h  ⁄  80€ (até 5 pessoas)
Disponível de Outubro a Maio. 
Transporte não incluído.

Um dia com os póneis
50€ (1 criança)
35€ por criança (a partir de 2 crianças)
Transporte não incluído.

Workshop pizza 
25€ por criança (máximo 3 crianças)

Mãos no barro
65€ (1 criança)  ⁄  1h
45€ por criança (2 a 3 crianças)  ⁄  1h
Dos 6 aos 12 anos.
Transporte não incluído.

O chá das 5… 
Dos nossos peixes e tartarugas
Os peixes e tartarugas que vivem no nosso lago 
também têm o seu momento de lazer. 
Podes ir a qualquer hora alimentá-los.
Todos os dias.

Picnic nos jardins
25€ por criança  ⁄  1h 
(mínimo 2, máximo 10 crianças)

Consulte a política de reserva e cancelamento das atividades e experiências, na última página desta brochura.

Para os mais pequenos
DI-VER-SÃO
nome feminino  ⁄  Ato ou efeito de divertir ou de se 
divertir.



Octant Hotels Vila Monte  ⁄  Experiências  ⁄  2120  ⁄  Experiências  ⁄  Octant Hotels Vila Monte

Explore com a 
GENTE DO MAR



Octant Hotels Vila Monte  ⁄  Experiências  ⁄  2322  ⁄  Experiências  ⁄  Octant Hotels Vila Monte

Leva-me à praia da Fuzeta
Roteiro
Vila Monte – Transfer – Barco – Praia

Pacote de Praia 
Inclui: Transporte para e da praia, toalha, chapéu de 
sol, cadeira e água.

40€ por pessoa
Até aos 12 anos inclusive é gratuito.
Kit criança incluído.
Lancheiras de picnic estão disponíveis com entrega na 
praia. 

Leva-me à praia da Armona
Roteiro
Vila Monte – Barco – Praia da ilha

Pacote de praia
Inclui: Transporte de barco privado, toalha, chapéu de 
sol, espreguiçadeira e uma água de 0,5l por pessoa.

230€ até 4 pessoas 

Leva-me à praia Deserta
Roteiro
Vila Monte – Barco – Praia da ilha

Pacote de praia
Inclui: Transporte de barco privado, toalha, chapéu de 
sol e espreguiçadeira.

250€ até 4 pessoas

Contacte-nos para mais informações.
Reservas com 24 horas.

Com os pés na areia numa 
bonita ilha da Ria Formosa
Junho a Setembro. 
Reserve com 24 horas de antecedência. 

Da Ria Formosa

Ostras da Ria Formosa
Experimente a autenticidade da 
Ria Formosa, desfrutando de um 
passeio de barco pelas diferentes 
ilhas. Passando por ilhas desertas, 
vilas de pescadores e com paragem 
num viveiro de Ostras onde irá 
conhecer o quotidiano da ilha, da 
vida de mariscador, da produção 
e claro, provar ostras frescas 
acompanhadas de um vinho 
branco português.

3h  ⁄  560€  ⁄  de 2 até 5 pessoas
Apenas durante a maré baixa.
Transporte para o cais não incluído.

Expedição à vela
Partida da Fuzeta em direção à 
barra da Armona a bordo de um 
veleiro, aprecie a tranquilidade 
da ria formosa e ainda haverá 
tempo para banhos. Terão também 
a possibilidade de aprender as 
técnicas de velejar e de meter as 
mãos ao volante. 
No regresso visitaremos as 
armações do atum e os viveiros de 
mexilhão. Disponivel refeição a 
bordo com custo adicional.

3h  ⁄  475€  ⁄  de 2 a 4 pessoas
Sujeito ás condições do vento e maré.
Transporte para o cais não incluído.

Rota das ilhas
Um passeio guiado pelas diferentes 
ilhas: Farol, Culatra e Armona. 
Passando pelas produções de 
ostras e viveiros. 

3h  ⁄  390€  ⁄  de 2 a 5 pessoas
A bordo de semirigido.
Transporte para o cais não incluído.
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A bordo de um iate
Conheça a Ria Formosa a bordo 
de um iate privado só para si, com 
todo o conforto que necessita. 
Uma experiência privada e à sua 
medida, onde o Capitão o levará 
pelo Parque Nacional da Ria 
Formosa, contará a história da sua 
região, sobre o quotidiano da Ria, 
dos viveiros de ostras e amêijoas 
e ainda passando por praias 
desertas. Ainda terá tempo para 
sair e aproveitar a praia, as suas 
águas cristalinas e areia branca.

Época Alta de Junho a Setembro
Meio dia (4h): 790€ 
Dia inteiro (7h): 1475€ 

Época Baixa de Outubro a Maio
Meio dia (4h): 650€
Dia inteiro (7h): 1065€ 

Bebidas e snacks a bordo. Sem bar 
aberto. Mínimo 2, máximo 8 pessoas.
Sujeito a condições meteorológicas.
Transporte para o cais não incluído.

A bordo de um iate nas grutas 
Explore a magnífica costa rochosa 
do Algarve com as paisagens mais 
idílicas da região, entre grutas e 
praias paradisíacas a bordo de 
um iate de luxo. Deixe-se levar 
num passeio privado com toda a 
elegância e conforto que necessita, 
com uma equipa atenta que o 
levará numa aventura de emoções 
sobre as águas cristalinas, 
personalizando o passeio à sua 
maneira.

Época Alta de Maio a Setembro
Meio dia (3h30): 1100€ 
Dia inteiro (8h): 2200€ 

Época Baixa de Outubro a Abril
Meio dia (3h30): 890€ 
Dia inteiro (8h): 1780€ 

Bebidas e snacks a bordo. Sem bar 
aberto. . Mínimo 2, máximo 10 pessoas.
Sujeito a condições meteorológicas.
Transporte para o cais não incluído.

A bordo de um Catamaran
A bordo de um catamaran de luxo, 
só para si onde pode disfrutar da 
tranquilidade do parque natural, 
dar saltos nas águas cristalinas 
da Ria Formosa, aceder a praias 
desertas. Tem a opção de parar 
numa das ilhas para almoçar ou 
apenas para explorar.
Incluído: skipper, hostess, vinho 
branco, refrigerantes e água (sem 
bar aberto). Com partida de Faro.

Época Alta de Junho a Setembro
Meio dia (3h): 1200€ 
Dia inteiro(6h): 1900€

Época Baixa de Outubro a Maio
Meio dia (3h): 1050€ 
Dia inteiro (6h): 1600€

Bebidas e snacks a bordo. Sem bar 
aberto. Mínimo 2, máximo 14 pessoas.
Sujeito a condições meteorológicas.
Transporte para o cais não incluído.

Vamos ver os golfinhos?
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. A bordo de um iate 
com todo o conforto.

530€  ⁄  De 2 a 5 pessoas
55€ por pessoa adicional

Complemento com dia na ilha
600€  ⁄  De 2 a 5 pessoas
55€ por pessoa adicional

Transporte para o cais não incluido.
Acontece de manhã cedo.
Sujeito ás condições meteorologicas.
Disponível de Abril a Outubro.

Explorando as grutas
O seu tempo para visitar as grutas 
numa viagem privada, com partida 
do rio Arade à Praia da Marinha, 
incluindo a Gruta de Benagil. Uma 
viagem exclusiva com bebidas a 
bordo, com possibilidade de com 
possibilidade de parar para um 
mergulho. 

2h  ⁄  390€  ⁄  Mínimo 2, máximo 8 
pessoas
O transporte até ao barlavento não está 
incluído.
Sujeito às condições meteorológicas e 
marítimas.
Disponível de Março a Novembro.

Kayak / Stand-up Paddling

2h  ⁄  50€ por pessoa  ⁄  Min. 2 pax 
Transporte não incluído.

Kite Surf
Em terra 
1h  ⁄  95€ por pessoa 

Em mar 
2h  ⁄  175€ por pessoa
Transporte não incluído.

Pesca
Pesca de Fundo
3h  ⁄  550€  ⁄  até 5 pessoas
Inclui: material de pesca e licenças

Big game fishing
7h  ⁄  1650€  ⁄  até 4 pessoas
Inclui: material de pesca, licenças, 
snacks e bebidas (sem bar aberto).
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Ao pôr do sol

Ao pôr do sol na Ria Formosa
Pelas lagoas do Parque Natural da Ria Formosa 
a bordo de um Iate, passando pelas ilhas dos 
pescadores e observando o espetáculo do pôr-do-sol 
algarvio, ver as cores do céu mudarem rapidamente 
enquanto os barcos de pesca passam e as aves voam.
Exclusividade total, uma equipa atenciosa de skippers 
e a beleza holística da Ria Formosa no fim do dia.

Iate 
2h30  ⁄  Mínimo 2, máximo 8 pessoas
570€ (Junho a Setembro)
450€ (Outubro a Maio)
Se desejar: Jante neste barco exclusivo enquanto desfruta 
do por do sol, degustando um prato típico de marisco 
preparado por um restaurante de uma das ilhas dos 
pescadores com o custo adicional de 70€ por pessoa com 
bebidas incluídas.

Catamaran 
2h30  ⁄  Mínimo 2, máximo 14 pessoas
920€ (todo o ano)
Bebidas não incluídas.
O transporte até ao cais não está incluído. 
Sujeito às condições meteorológicas.

Consulte a política de reserva e cancelamento das atividades e experiências, na última página desta brochura.

Pôr do sol romântico 
Partindo de barco do porto de Olhão, fuja para uma 
praia da ilha e disfrute de todas cores do pôr-do-sol 
do parque natural da Ria Formosa. Aproveitar o 
melhor do pôr-do-sol algarvio numa praia deserta, 
degustando o nosso luxuoso piquenique de marisco 
e espumante preparado pelo nosso Chef levado por si 
em cesto de piquenique.

290€  ⁄  Máximo 2 pessoas 
Transporte não incluído.
Disponível só em Maio, Junho e Setembro.
Sujeito às condições meteorológicas.

Ao pôr do sol entre as grutas e o mar
Aprecie o espetáculo de cores que cai sobre o 
horizonte no momento mais deslumbrante do dia, o 
pôr do sol. Entre o mar e a costa rochosa, mergulhe 
num cenário surreal onde o tempo para. A bordo 
de um iate de luxo privado com todo o conforto que 
necessita, brinde à beleza dos pequenos momentos 
com a família e amigos.

930€  ⁄  2h30 (Maio a Setembro)
750€  ⁄  2h30 (Outubro a Abril)
Mínimo 2, máximo 10 pessoas
Bebidas e snacks a bordo. Sem bar aberto. 
O transporte até ao cais não está incluído. Sujeito às 
condições meteorológicas.
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Explore com a 
GENTE DA TERRA
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Conhecemos o sotavento algarvio como ninguém. Os 
nossos passeios de barco serpenteiam a Ria Formosa, 
as caminhadas culturais exploram os campos. Os 
passeios em Tavira, as visitas às salinas em Castro 
Marim ou o contacto com os artesãos, fazem-nos 
sentir como gentes da terra.

Consulte a política de reserva e cancelamento das atividades e experiências, na última página desta brochura.

Do lado do barlavento algarvio, espera-nos um 
passeio a balão de ar quente, em Lagos, ou um 
passeio de barco pelas grutas no concelho de Lagoa. 
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Aprende como um artesão

Masterclass de olaria
Francisco Eugénio é mestre da arte algarvia da 
olaria. Aprenda sobre a história deste ofício ao longo 
deste workshop. Experimente e crie a sua própria 
lembrança destas férias no Algarve.

1h  ⁄  70€ por 1 adulto
50€ por adulto  ⁄  Min. 2 pax
Máximo de 4 pessoas em simultâneo
Transporte não incluído.

Artesanato com palma
Um workshop para aprender a entrelaçar com palma.
A Maria irá ensinar as técnicas básicas da empreita 
e terá a oportunidade de fazer um marcador de livro 
ou até um cinto. Uma das poucas artesãs da terra que 
produz verdadeiramente empreita de palma algarvia. 

1h  ⁄  70€ por pessoa  ⁄  Min. 2 pax
Transporte não incluído.

Consulte a política de reserva e cancelamento das atividades e experiências, na última página desta brochura.
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A tua vez de explorares a 
região e a sua produção

Um dia com o apicultor e as fadas do mel
Mergulhe na magia do ouro líquido da natureza - o 
mel e conheça todos os seus segredos num dia 
com o jovem apicultor Tomás Brito. Na serra ou 
numa quinta do século XVIII poderá participar nas 
atividades diárias de um apicultor, compreender 
a complexa interação entre as abelhas, a flor e a 
colmeia e terminar a experiência com um picnic de 
sabores regionais e claro com uma degustação deste 
fenómeno delicioso que é o mel nas suas diferentes 
variantes.

Na Serra 3h  ⁄  105€ por pessoa  ⁄  Min. 2 pax 
(indisponível em meses de verão)

Na Quinta 3h  ⁄  90€ por pessoa  ⁄  Min. 2 pax 
Transporte não incluído. Sujeito a condições meteorológicas.

Caminhada pelos Vales Suspensos
Uma caminhada de nível médio com vistas de cortar 
a respiração do princípio ao fim. Pelas arribas da 
costa de Lagoa, fuja do barulho e confusão da cidade 
para apreciar paisagens paradisíacas esculpidas pela 
natureza, aventure-se pelo trilho paralelo ao mar mais 
inesquecível com o nosso guia Luís.

6h  ⁄  120€ por pessoa  ⁄  Min. 2 pax
        ⁄  95€ por pessoa (4 a 8 pessoas)
        ⁄  40€ dos 8 aos 12 anos
Gratuito até aos 7 anos.
Transporte incluído.

Consulte a política de reserva e cancelamento das atividades e experiências, na última página desta brochura.

Caminhada cultural pela Ria Formosa
Explore o coração do parque natural da Ria Formosa 
numa caminhada ligeira com o Luís, que o ajudará a 
compreender a mais rica fauna e flora. Passará pelo 
histórico moinho das marés, ruínas romanas, lagoas 
naturais e muito mais. 

3h  ⁄  50€ por pessoa  ⁄  Min. 2 pax
25€ dos 8 aos 12 anos
Gratuito até aos 7 anos.
Transporte incluído.

Colheita flor de sal
Teste a prática artesanal da colheita de Flor de Sal 
numa das salinas da reserva natural de Castro Marim 
com o Jorge, artesão de sal. Mergulhe na complexa 
ciência desta produção e termine a visita com uma 
degustação de sal, junto com um aperitivo e petiscos 
algarvios.

3h  ⁄  75€ por pessoa
40€ dos 6 aos 16 anos
Transporte não incluído.
Sujeito a condições meteorológicas.

Consulte a política de reserva e cancelamento das atividades e experiências, na última página desta brochura.
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A tua vez de explorares a 
região e a sua produção

Observação de aves
Descubra a Ria Formosa durante esta caminhada 
ligeira com o Luís, que sabe tudo sobre a 
impressionante biodiversidade de espécies de 
pássaros locais e migrantes e os processos geológicos 
que formaram a paisagem única do parque natural.

3h  ⁄  50€ por pessoa  ⁄  Min. 2 pax
25€ dos 8 aos 12 anos
Gratuito até aos 7 anos.
Transporte incluído.

Consulte a política de reserva e cancelamento das atividades e experiências, na última página desta brochura.

Caminhada cultural na serra
Fuja da agitação do litoral e entre na tranquilidade 
e paz da Serra, repleta e rica em tradições e 
experiências autênticas. O Luís guia-o através das 
colinas do barrocal, que são diversificados em flora 
e fauna, para descobrir a cultura da Serra com todo o 
seu artesanato e tradições.

3h  ⁄  50€ por pessoa  ⁄  Min. 2 pax
25€ dos 8 aos 12 anos
Gratuito até aos 7 anos.
Transporte incluído.

Passeio a cavalo pelo campo
Deixe-se surpreender pela parte virgem da costa 
Algarvia, onde no campo as laranjeiras lhe abrem 
caminho até à Ria Formosa.
Um passeio tranquilo para todas as idades, com ou 
sem experiência, onde aquilo que importa é deixar os 
olhos bem abertos, sentir e aproveitar. 
Termine o passeio com uma refrescante limonada e 
contemple a vista da formosa ria.

1h  ⁄  100€ para 1 pessoa
1h  ⁄  160€ para 2 pessoas
1h  ⁄  230€ para 3 pessoas
Transporte não incluído.

Os segredos da cortiça
Venha conhecer o dia a dia do mundo da cortiça, 
explore uma produção de cortiça nascida de uma 
tradição familiar.
Termine a visita com uma bebida refrescante ou um 
chá de ervas e bolinhos regionais.

1h30  ⁄  60€ por pessoa  ⁄  Min. 2 pax
Transporte não incluído.
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Consulte a política de reserva e cancelamento das atividades e experiências, na última página desta brochura.

DHM Golf

Nos Campos de Golfe, poderá não só praticar a sua 
modalidade favorita, como também aproveitar para recuperar 

o seu bem-estar físico e mental, conciliando uma estadia 
de tranquilidade com o aperfeiçoamento da técnica deste 

desporto, quer seja um praticante amador ou profissional.

Quinta da Ria (Vila Nova de Cacela)  H 18  ⁄  Par 72
Quinta de Cima (Vila Nova de Cacela)  H 18  ⁄  Par 72
Quinta do Vale Golf Resort (Castro Marim) H 18  ⁄  Par 72
Monte Rei Golf & Country Club (Vila Nova de Cacela)  H 18  ⁄  Par 72
Quinta do Lago Sul (Almancil)  H 18  ⁄  Par 72
San Lorenzo (Almancil)  H 18  ⁄  Par 72

Para mais informações e reservas, não hesite em contactar-nos.
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Explore 
VISTO DE CIMA
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Consulte a política de reserva e cancelamento das atividades e experiências, na última página desta brochura.

Ria formosa vista de cima
Concretizar o sonho de voar. Explore a costa do 
sotavento algarvio com um passeio de gyrocopter. 
Contemplar a deslumbrante Ria Formosa, na sua 
componente mais selvagem, entre Olhão e Cacela 
Velha.

240€ por voo/pessoa
Transporte não incluído.
Sujeito às condições meteorológicas.

Sobe, sobe balão sobe
Voar de balão de ar quente e apreciar o nosso Algarve 
a partir de cima. Viajar com o vento e desfrutar da 
vista no mundo de silêncio absoluto. Entre os montes 
barrocais, de Lagos a Sagres. 
Um voo exclusivo, privado, para dois com picnic 
e champagne a bordo. Sujeito a condições 
meteorológicas.

4h  ⁄  730€ por duas pessoas
Transporte não incluído.
Sujeito às condições meteorológicas.

Mergulho de adrenalina 
Sinta o turbilhão de emoções ao saltar de um avião, 
aprecie a paisagem deslumbrante do Algarve 
visto de cima antes dos pés tocarem de novo na terra.
Sinta a liberdade de dançar entre as nuvens e o céu.

5000 metros  ⁄  210€ por pessoa
Transporte não incluído.
Sujeito às condições meteorológicas.
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Ténis
Aulas privadas 
1 hora  ⁄  90€ 

Clínica de ténis
1 hora  ⁄  30€ por pessoa
Mínimo 3 pessoas

Personal Trainer
Um treino personalizado nos nossos jardins ou no 
ginásio, cuide do seu corpo com o apoio do nosso 
personal trainer Flávio.

1 hora   
80€ para 1 pessoa
120€ para 2 pessoas

Desportos aquáticos
Kayak  ⁄  Stand-up paddle  ⁄  Kite surf
Para mais informações, consulte a página 25.

Surf
Aula de surf privada para todos os níveis.

2 horas
90€ por pessoa  ⁄  1 a 2 pessoas
50€ por pessoa  ⁄  a partir de 3 pessoas
Transporte não incluído.

Desporto

Consulte a política de reserva e cancelamento das atividades e experiências, na última página desta brochura. Consulte a política de reserva e cancelamento das atividades e experiências, na última página desta brochura.
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As nossas 
SUGESTÕES
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A REGIÃO
SOTAVENTO
Tavira 
Cacela Velha
Castro Marim
Fuzeta
Olhão
Centro de Faro
Santa Luzia
Loulé
Vila Real de Santo António

BARLAVENTO
Praia do Carvoeiro e Algar Seco
Ferragudo
Alvor
Castelo de Silves
Lagos e Ponta da Piedade
Cabo de São Vicente

CASUAL
Lôdo – Faro
O Caniço – Alvor
Casa Velha – Cacela Velha 
CHÁ CHÁ CHÁ – Olhão
Lagar Mar – Olhão
Cestaria – Olhão 
O Capelo – Santa Luzia 
À Mesa – Tavira
Come na Gaveta - Tavira
À TERRA – Praia Verde, Castro Marim

VEGAN
Mogno – Olhão
Outro lado – Faro

EXCLUSIVE
a Ver Tavira – Tavira
2 Passos – Praia do Ancão
Gusto – Almancil
Vistas De Rui Silvestre - Vila Nova de Cacela

Consulte a política de reserva e cancelamento das atividades e experiências, na última página desta brochura.

Gastronomia

FARO

Tavira

Vila Real 
de Santo 
AntónioLoulé

Olhão

São Brás 
de Alportel

Silves

Monchique

Lagos

Sagres

Vila do Bispo

Albufeira

Lagoa

Quarteira Almansil Moncarapacho

Fuzeta

N125

N125

N125
Portimão

Castro Marim

A22

A2

A22

Armação
de Pêra 
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GERAL 

Em todas as atividades os valores são por pessoa 
e implicam o mínimo de dois participantes. 
As atividades e experiências estão sujeitas a 
disponibilidade, marcação prévia com o mínimo de 
24 horas de antecedência e confirmação por tarde do 
hotel.
As atividades e experiências podem alterar sem aviso 
prévio ou por questões sazonais ou condicionantes 
meteorológicas.
Todas as nossas experiências seguem o protocolo de 
segurança para a mitigação do COVID-19. O uso de 
máscara é obrigatório. 
Algumas experiências não têm transfer incluído. 
Consulte a nossa Experience Manager ou a equipa de 
receção. 
Para piqueniques e refeições durante as experiências, 
consulte a disponibilidade na Receção ou com a 
Experience Manager, com 24 horas de antecedência.
Todos os tratamentos estão sujeitos à disponibilidade 
de cada terapeuta e sujeitos a marcação prévia. 
Para marcação de experiências contacte a nossa 
Experience Manager através do email 
experiences-vilamonte@octanthotels.com

CANCELAMENTO

Em caso de cancelamento tardio de qualquer 
experiência ou tratamento wellness, poderá ser 
cobrado parte do valor ou a sua totalidade.
Cancelamento até 48 horas: gratuito
Cancelamento até 24 horas: será cobrado 50% do 
valor da experiência.
Cancelamento inferior a 24 horas: será cobrada a 
totalidade da experiência.

As nossas 
CONDIÇÕES
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Sítio dos Caliços 
8700-069 Moncarapacho - Algarve

+351 289 790 790

info-vilamonte@octanthotels.com
www.vilamonte.octanthotels.com

Siga-nos para mais experiências

facebook  ⁄  instagram 
@octant.vilamonte


