
 
FELIZ DIA DA MÃE!

Por mais que o tempo passe e as estações se movam, a Mãe continua a ser uma das estrelas mais cintilantes do mundo dos
afectos. É, portanto, esplêndida a ideia de nomear um dia para dizer que são especiais, mesmo sabendo que todos os dias elas o são.
Um dia lindo e perfeito para presenteá-la com amor e dizer que é lembrada. A pensar especialmente no Dia das Mães, o Vidago Palace
Hotel SPA sugere um presente inesquecível que concilia o bem-estar, com tratamentos profundamente rejuvenescedores. Um
programa que promete mimar e cuidar de forma muito especial. Descubra Aqui a nossa sugestão!

Para além de um excelente presente para oferecer no Dia das Mães, o Programa SPRING DETOX Especial Primavera é um importante
aliado no total rejuvenescimento do Corpo & Mente. Com tratamentos altamente eficazes, como a Drenagem Linfática Eletrónica ou
o modelador corporal intensivo, aliados a uma Nutrição personalizada adaptada aos seus objetivos, conseguirá alcançar os resultados
pretendidos. Um plano de exercício e tratamentos termais completam a oferta. Venha descobrirVidago e experimentar...por si!

Descubra o Flyer. Reserve Aqui!
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NATURALMENTE DELICIOSO! DISTINÇÃO À MESA

A pensar nos hóspedes que gostam de cuidar de si de uma forma
mais saudável e equilibrada, o Vidago Palace Hotel lançou este
mês uma nova carta de pequeno-almoço. Inteiramente dedicada
a uma alimentação integrada, com recurso a produtos naturais.
São várias as combinações saudáveis disponíveis no Jardim de
Inverno e garantimos que algumas são verdadeiras tentações da
gula…só que com um benefício: só fazem bem à saúde!
Experimente!

Descubra Aqui a nova carta de Pequeno-Almoço!

Pelo quinto ano consecutivo, o Vidago Palace Hotel foi
nomeado para integrar o reputado guia Boa Cama, Boa Mesa, do
jornal Expresso, que distingiu, mais uma vez, o hotel com o
prémio Chave de Ouro. Uma distinção que muito nos honra e
reconhece a excelência de serviço do Vidago Palace, sendo
este um dos melhores entre os melhores. Esperamos que
também desfrute do que temos para lhe oferecer numa das suas
próximas visitas!

Até lá, celebre a vida!

FONTE DE VIDA TAI CHI NA NATUREZA!

Agora que o bom tempo se faz sentir, temos uma sugestão
irrecusável: provar diretamente da fonte a exclusiva Água de
Vidago! Um programa não só saudável, mas também cultural.
Sabia que…o parque de Vidago foi formado segundo uma ideia
europeia de estância balnear termal de excelência. Com 100
hectares, apresenta cerca de 40 espécies arbóreas diferentes,
algumas das quais centenárias.Paralelamente a este tesouro
natural tem também outros pontos de atração, dos quais se
destaca o antigo balneário Arte Nova e as suas buvetes.

Referências intemporais, que juntamente com monumental
Vidago Palace Hotel, formam um parque harmonioso e
repousante, onde apetece estar na esperança romântica de
que o tempo pare.

Alguns dos benefícios do Tai Chi Chuan: aumento da vitalidade,
fortalecimento do sistema nervoso, aumento da atenção e
concentração mental, desenvolvimento pleno do potencial
mental e espiritual, equilíbrio de todos os sistemas orgânicos do
corpo, melhoria da serenidade e equilíbrio das emoções,
diminuição do stress e da sobrecarga mental, aumento da
flexibilidade, relaxamento muscular para todo corpo,
fortalecimento do sistema imunológico na prevenção de
doenças, superação dos medos e limites, entre outros. 

Pesquisas demonstram que o Tai Chi Chuan pode também curar
ou melhorar significativamente doenças como: hipertensão
arterial, asma, insónia, arteriosclerose e deformações ósseas,
etc., e diminui a fase de recuperação de algumas doenças.
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NOMEAÇÃO INTERNACIONAL ROTA DO AZEITE

É com orgulho que o Vidago Palace Golf Course anuncia a
segunda nomeação consecutiva para o prémio Portugal’s Best
Golf Hotel 2015. Vencedor da primeira edição dos Óscares do
Golfe – os World Golf Awards – que premeiam a excelência da
indústria do golfe, o campo do Vidago Palace Hotel distingue-se,
cada vez mais, entre os melhores a nível internacional. 

Os World Golf Awards fazem parte dos World Travel Awards, que
são atribuídos desde 1993 e distinguem o melhor do turismo
mundial. baseando-se numa votação online dos profissionais do
setor e também do público em geral. São também considerados
os "óscares" do turismo. 

Segundo a organização, o turismo associado ao golfe deverá
gerar cerca de 600 milhões de visitas este ano aos 32 mil campos
e "resorts' de golfe em todo o mundo. 

Apoie-nos na conquista de mais este prémio e vote AQUI!
Obrigada!

De visita a Trás-os-Montes, descubra os caminhos da Rota do
Azeite e acompanhe a gastronomia regional com um produto
único e de excelência reconhecida, que traduz a essência da
região, uma terra agreste e de paisagens muito diversas. 

Viaje até ao nordeste de Portugal e conheça o imenso
património histórico, cultural e paisagístico dos quinze
concelhos que integram esta Rota. 

A pé, de bicicleta ou de carro, visite as pequenas explorações
de azeite, com os seus lagares tradicionais, descubra como o
processo de fabrico foi passando de geração em geração,
conheça os atuais processos – mais sofisticados – de produção e
prove um azeite doce e frutado, amargo e intenso e que, fruto
da inovação de alguns produtores, também pode ter sabor a
ervas aromáticas. 

Mais informações Aqui!

 

Se desejar remover o seu contacto, por favor responda-nos colocando a palavra REMOVER no Assunto do Email  
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