UMA COMBINAÇÃO CHAVE-NA-MÃO DE CASA DE FÉRIAS
E PROJETO DE INVESTIMENTO

NO CORAÇÃO DO ALGARVE
The Vines encontra-se no coração da Quinta dos Vales, localizada no centro
do barlavento algarvio. O Algarve combina os padrões e confortos europeus
com a natureza intocada, cultura e ambiente pitoresco.
Os entusiastas do desporto são privilegiados pela qualidade dos numerosos
campos de golfe, do centro de ténis e das extensas instalações de desportos
aquáticos, todos disponíveis nas imediações.
Restaurantes locais que servem peixe fresco grelhado e especialidades de
marisco, juntamente com opções de fine-dining e restaurantes internacionais
para todos os gostos fazem do barlavento algarvio um excelente destino
para os amantes de boa comida.
A poucos minutos de carro dos melhores campos de golfe, do porto de
Portimão, de múltiplas praias premiadas, da singular vila de Carvoeiro, da
autêntica vila de pescadores de Ferragudo, da vila de Lagoa e da pitoresca Silves.

TEMPOS DE VIAGEM A PARTIR DA QUINTA DOS VALES:
•
•
•

40 minutos para o Aeroporto Internacional de Faro
15 minutos para Silves, Carvoeiro, Ferragudo ou Portimão
5 minutos para os campos de golfe

QUINTA DOS VALES
O PARAÍSO TRANQUILO
A Quinta dos Vales é a principal adega do Algarve, fundada com o foco no Vinho
e na Arte.
Com o reconhecimento de organizações internacionais e visitantes, esta singular
quinta estabeleceu-se como um dos pontos de referência cultural da região.
Juntamente com o vinho e a arte, a Quinta dos Vales está igualmente envolvida
na realização de eventos, bem como no aluguer de férias.
O The Vines representa uma expansão do sector de alojamento, e pela primeira
vez a Quinta dos Vales irá oferecer aos particulares a possibilidade de comprar
propriedades no coração desta pitoresca Quinta sob a forma da combinação de
casa de férias e uma oportunidade de investimento.
Alguma vez sonhou em fazer o seu próprio vinho?

THE VINES
O The Vines apresenta uma combinação chave-na-mão de casa de férias e
projecto de investimento. Localizado na própria propriedade e rodeada
de encantadoras colinas cobertas de vinhas, The Vines oferece uma paz e
tranquilidade sem igual.
O The Vines é composto por 16 casas autónomas, cada uma composta por
2 villas suites independentes. O equilíbrio entre áreas interiores e exteriores
é ideal para o conceito de casas de férias, uma vez que os turistas no Algarve
tendem a passar a maior parte do seu tempo no exterior.

Durante as semanas em que não deseja utilizar a sua villa, a própria equipa da
Quinta dos Vales trata do aluguer aos turistas por si.
Verdadeiramente chave-na-mão, uma vez que toda a conservação, jardinagem,
manutenção, bem como a operação de aluguer, é gerida pela experiente
equipa de alojamento da Quinta dos Vales.
Em alternativa, pode juntar um grupo de amigos e partilhar esta casa de férias
única entre vós!

Imagine-se no seu terraço, observando o sol pôr-se entre as linhas e linhas de vinhas enquanto desfruta de um copo do seu próprio vinho...

THE WINEMAKER EXPERIENCE
TRANSFORMAR OS AMANTES DE VINHO EM VINICULTORES
Combinar uma casa de férias deslumbrante com o desafiante hobby de fazer vinho.
O The Winemaker Experience dá-lhe a oportunidade de comprar uma vinha mesmo
em frente de seu apartamento, permitindo-lhe produzir todos os anos uma barrica do
seu próprio vinho.
Este projecto único é uma forma interativa de transformar amantes de vinho em
vinicultores.

ESPECIFICAÇÕES
Cada villa suite possui um quarto, uma casa de banho com
duche, uma cozinha e sala de estar em plano aberto, bem
como um terraço privado, adjacente a uma acolhedora área de
relaxamento privada com uma pérgola, as salas das premium
villa suite estão equipadas com um sofá-cama, convertendo
assim a sala num segundo quarto.
As villa suites estão disponíveis em duas tipologias: as villa suites
de 42m2 (segunda e terceira fila) e as premium villa suites de
52m2 (primeira fila).

ESPECIFICAÇÕES DA PROPRIEDADE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piso radiante
Ar condicionado (Daikin)
Cozinhas de gama alta (Santos & Silestone)
Janelas e portas com vidros duplos
Aquecimento de água através de energia solar
Casas de banho com duche
Pavimentos de mármore natural em todas as áreas interiores
Pavimentos em mármore natural no terraço exterior
Terraço privado
Área de jardim privada adjacente ao terraço

INSTALAÇÕES NO LOCAL:
• Pátio e duas piscinas, uma das quais é aquecida a 23
graus durante todo o ano
• Instalações de armazenamento adicionais a pedido
• Restaurante e bar
• Campo de ténis
• Campo padel
• Mini-golfe / Putting Green
• Bócia

PREMIUM VILLA SUITES
(PRIMEIRA FILA)
Área Bruta
de Construção
Terraço
Terraço Externo
Área bruta

52 m2
19 m2
21 m2
92 m2

VILLA SUITES
(SEGUNDA E TERCEIRA FILA)
Área Bruta
de Construção
Terraço
Terraço Externo
Área bruta

42 m2
13 m2
21 m2
76 m2
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