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ACORDO CÂMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA LUSO-BRITÂNICA 
 

VILA VITA Portugal estabelece o seguinte protocolo com a CCI supra referida, oferecendo as seguintes 
condições especiais:  
 
BENEFÍCIOS VILA VITA Parc Resort & Spa 

- 10% de desconto sobre o Best Available Rate (melhor tarifa disponível em www.vilavitaparc.com) 
- Upgrade para a categoria seguinte, sujeito a disponibilidade no check-in 
- Uma garrafa de vinho da Herdade dos Grous, no quarto, à chegada 
- 10% de desconto nos restaurantes do VILA VITA Parc resort (exceto restaurante Ocean) 
- 10% de desconto nos tratamentos do VILA VITA Vital Spa  
- 10% de desconto no Ginásio de Fitness EnerGym (só para hóspedes) 

 

BENEFÍCIOS Herdade dos Grous 

- 10% de desconto sobre o Best Available Rate na Herdade dos Grous  
- 10% de desconto no restaurante da Herdade dos Grous 

 
TERMOS E CONDIÇÕES 

- Estas condições são válidas unicamente para reservas individuais diretas e não se aplicam a reservas 
através de terceiros, como agências de viagens e operadores turísticos, nem a grupos. 

- Os descontos não são acumuláveis com outras ofertas ou promoções.   
- Identificação do presente acordo no ato da reserva.  
- Apresentação obrigatória de identificação de que é membro da Câmara de Comercio e Indústria 

Luso-Britânica no ato de check-in. 
- Estas condições estão sujeitas a disponibilidade e são válidas a partir da presente data.  
- Acordo renova-se automática e anualmente. Caso deixe de estar em vigor será atempadamente 

comunicada a alteração ou eventualmente cancelamento do mesmo.   
 
CONTATOS PARA RESERVAS 
 
VILA VITA Parc Resort & Spa, Algarve 
Rua Anneliese Pohl, Alporchinhos, 8400-450 Porches  
Tel: 282 310 161   Fax: 282 310 164 
Email: reservas@vilavitaparc.com 
www.vilavitaparc.com 
Coordenadas GPS: N 37.10189º  W 8.38051º 

 
Herdade dos Grous, Alentejo 
Albernôa, P-7800-601 Beja 
Tel: 284 960 000   Fax: 284 960 072 
Email: info@herdade-dos-grous.com 
www.herdade-dos-grous.com 
Coordenadas GPS:  N 37.87034    W 7.94047  
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