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VILA VITA Parc Resort & Spa nomeado para prémio 
Melhor Destino em Curtas Distâncias para Famílias 

As votações estão abertas 
-  

 
 

 
Óptimas notícias! O VILA VITA Parc está nomeado na categoria Melhor Destino Em Curtas 
Distâncias, nos prémios Family Traveller Awards, que visam distinguir os melhores pontos do 
mundo para se viajar em família. 
 
As votações estão abertas e apela-se a todos que o queiram fazer que votem em 
www.familytravellerawards.com. Com cada voto, fica-se automaticamente inscrito num 
sorteio para ganhar umas luxuosas férias em família, num resort Club Med Sun Long Haul 
para dois adultos e duas crianças com menos de 18 anos, num dos dez destinos de sonho à 
escolha, desde as ilhas Maurícias, Tailândia ou Florida.  
 
Os prémios, em parceria com o Family and Friends Railcard, são os primeiros deste género e 
foram criados pela revista Family Traveller e pelo site familytraveller.com para distinguir os 
melhores dos melhores no que toca a viagens em família. 
 
Andrew Dent, editor da revista Family Traveller, comentou esta nomeação: “Estamos muito 
satisfeitos com a resposta da indústria de viagens aos primeiríssimos Family Traveller Awards, 
e damos os parabéns ao VILA VITA Parc por estar nomeado. Em Junho, foram escolhidas cerca 
de 2200 empresas e marcas de viagens em família, e os jurados tiveram a difícil tarefa de 
reduzir essa lista à de finalistas que agora apresentamos. Estamos ansiosos por saber se o VILA 
VITA Parc é um dos vencedores, na cerimónia de entrega dos prémios, em Setembro”. 
 
A votação é feita em www.familytravellerawards.com e pode ser promovida nas redes sociais, 
através do uso da hashtag #FTAwards2015, dedicada aos prémios. 
 
Situado numa localização muito privilegiada, no topo de uma incrível falésia, rodeado por 54 
hectares de exuberantes jardins subtropicais, o VILA VITA Parc oferece várias soluções de 
alojamento, incluindo villas privadas com vista sobre o oceano. Nos sete bares e nove 
restaurantes, um dos quais com duas estrelas Michelin, há opções para todos os gostos. 
Enquanto as crianças se divertem nas várias actividades que preparámos especialmente para 
elas, aos adultos não faltarão distrações, com o Vital Spa, três courts de ténis, um de 
voleibol, pistas de boccia, bicicletas de montanha, nove campos de golf de curto alcance, 18 
de treino de tacadas e 18 de competições de golf nas redondezas. 
 
Para mais informações consulte: www.vilavitaparc.com/ 
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