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estágios de grandes equipas de futebol
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Estágio do Real Madrid em Vale do Lobo em Junho de 2008

Vale do Lobo é de facto um local ideal para futebolistas – a sua localização exclusiva aliada a um amplo conjunto de infra-
estruturas e serviços, e a um atendimento personalizado altamente qualificado na área da organização de eventos despor-
tivos converteram o resort num dos destinos preferenciais para algumas das principais equipas de futebol internacionais.

O resort detém todos os conhecimentos necessários e uma vasta experiência na organização e realização de estágios de 
futebol perfeitamente adequados e dedicados aos diferentes requisitos e especificidades das equipas. A sua localização 
privilegiada aliada às condições climatéricas de excepção e uma grande diversidade de infra-estruturas de lazer tornam 
Vale do Lobo num local perfeito também para as famílias dos jogadores, permitindo-lhes combinar um programa de 
treinos com férias em família. Esta perfeita combinação de lazer e descontracção com exercício físico aliada a uma 
estratégica mudança de cenário constitui uma fórmula de sucesso para a dinâmica e motivação de grandes equipas Eu-
ropeias, incluindo o Real Madrid, Manchester United, Sunderland, Cardiff City e Selecção Inglesa, entre outras.
 
Vale do Lobo detém um fantástico campo de futebol e um moderno Fitness Centre totalmente equipado, ideais para to-
das as necessidades de treino dos jogadores, complementados pela praia do resort e pelos dois sublimes campos de golfe 
que constituem excelentes alternativas aos treinos. Com cerca de 25 desportos disponíveis existem muitas opções para 
que os jogadores possam desfrutar do seu tempo livre fora dos treinos. Também as famílias dos jogadores têm a possibi-
lidade de usufruir das inúmeras actividades como um descontraído banho de sol na praia, uma relaxante massagem no 
Royal Spa, um passeio de barco ao pôr-do-sol, um jogo de mini-golfe, compras ou para as crianças uma visita ao espaço 
FunZone ou ao clube infantil. De igual modo, também a ampla variedade gastronómica com cerca de 15 restaurantes 
e bares, um serviço de vigilância permanente 24 horas por dia e diversas opções de alojamento em localizações únicas 
constituem elementos chave para o sucesso.
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A sublime linha de costa de Vale do Lobo

TUdO sOBre
O resOrT de VALe dO LOBO

Vale do Lobo é reconhecido como um dos mais importantes em-
preendimentos turísticos e residenciais de luxo da Europa com 
uma história de sucesso de mais de 45 anos. A escassos 20 minu-
tos do Aeroporto Internacional de Faro e a cerca de duas horas de 
Lisboa, Vale do Lobo beneficia de uma localização privilegiada de 
singular beleza natural ao longo da costa algarvia.

Vale do Lobo oferece luxuosas moradias e apartamentos, cuidadosa-
mente dispostos ao longo dos seus dois sublimes campos de golfe e 
dos dois quilómetros de praia de areia dourada. Como destino turís-
tico e de grandes eventos, Vale do Lobo assegura aos seus visitantes e 
residentes um vasto e completo conjunto de serviços, incluindo uma 
variedade de lojas exclusivas, um diversificado programa cultural e 
desportivo e uma requintada selecção de 15 restaurantes e bares, bem 
como um serviços de apoio tais como banco, tabacaria com serviço de 
correio, supermercado e centro médico. Na realidade, o resort dispõe 
de todos os serviços necessários à sua comunidade auto-suficiente. 
De igual modo, os desportistas encontram em Vale do Lobo todas 
as condições necessárias à prática de 25 diferentes modalidades, in-
cluindo uma das maiores academias de ténis do país, com 14 campos, 
um campo de paddle, ginásio e piscina.

A capacidade de proporcionar experiências únicas e a meticulosa aten-
ção a todos os pormenores fizeram Vale do Lobo um resort de excepção 
na Europa. Vale do Lobo é, de facto, um local excepcional a que mui-
tos chamam de casa ou elegem como destino de férias de sonho.Localizado na costa algarvia, Vale do Lobo fica situado a apenas duas 

horas de Lisboa e a 20 minutos do Aeroporto Internacional de Faro.
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VALe dO LOBO
núMerOs & FAcTOs

Fundação

1962, primeiro empreendimento do Algarve

Área

O maior empreendimento de Portugal –  450 hectares

Extensão da praia

Aproximadamente 2 quilómetros

Número de visitantes por ano

Aproximadamente 750.000 visitantes

Clima

O Algarve beneficia de excepcionais condições climatéri-
cas e de uma temperatura amena durante todo o ano.
Durante o Verão a temperatura média ronda os 26ºC com 
cerca de 11 horas de luz natural por dia.

Moeda

O Euro (€) é a única moeda aceite no resort.

Transporte

A cada 20 minutos, um serviço de transporte gratuito as-
segura a deslocação dos clientes por todo o empreendi-
mento.

Protecção e Segurança

Vale do Lobo conta com uma equipa de profissionais es-
pecializados que é responsável pela segurança e vigilância 
do resort 24 horas por dia, dispondo ainda de um sistema 
de vigilância permanente CCTV de última geração, ope-
rado pela conceituada empresa Securitas.

Desportos

Cerca de 25 modalidades desportivas disponíveis, que in-
cluem desde desportos aquáticos como vela, a ciclismo, 
críquete, aeróbica e spinning.

Ténis

Um dos maiores centros de ténis em Portugal: 14 campos, 
1 campo de paddle, um ginásio e piscina.

Golfe

2 campos de 18 buracos, o Royal e o Ocean.
Aproximadamente 100,000 jogadores por ano.
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Ginásios

2 modernos ginásios totalmente equipados.

Restaurantes and bares

15, com uma ampla diversidade gastronómica e distintos 
ambientes:
La Place, alta gastronomia francesa
Teahouse Oriental, exótica selecção de iguarias da gastro-
nomia Oriental
Restaurante Spikes, gastronomia europeia contemporânea 
no Clubhouse
Ken Lo’s Memories of China, requintada cozinha Chinesa
Sandbanks Fish and Seafood Restaurant, pratos de peixe 
fresco e marisco com uma magnífica vista sobre o mar
Monty’s, moderna steak house com um menu contemporâneo 
variado, música ao vivo e DJ.
La Terrazza, elegante espaço que convida a saborear origi-
nais receitas Italianas
Papagaio, menu diversificado com deslumbrante vista  mar.
La Crêperie, deliciosos crepes e snacks
Sandbanks Beach Club, descontraído bar de praia com sna-
cks que se converte num animado espaço durante a noite
Tennis Café e Restaurante, restaurante acolhedor que se 
destaca pela grande variedade de pratos do dia.
Amore, moderno restaurante italiano
Bugatti, um espaço actual caracterizado pelos ritmos de 
música e dança.
Café Royal, um acolhedor café com vista para o 9º buraco 
do Royal Golf Course
Gecko Club, um popular bar e discoteca que convida a mo-
mentos de pura diversão.

Vale do Lobo Shopping

Tabacaria com serviço de correio, banco e terminais Mul-
tibanco
Gant & Henry Cotton’s, espaço comercial que reúne as 
duas elegantes marcas de roupa desportiva.
Select Designs, selecção de jóias e acessórios de moda
Nevada Bob’s, equipamento, roupas e acessórios de golfe
Interior Design by Alquatro & Maria Raposo, decoração 
de interiores 
Budget, serviço de aluguer de viaturas
Soares Wine & Gourmet, loja exclusiva da garrafeira Soares
FunZone, espaço de entretenimento juvenil com consolas 
de jogos.

   Complexo balnear Praça de Vale do Lobo
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Academia de Ténis de Vale do Lobo
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Hair and beauty

O Beauty Centre de Vale do Lobo integra o aclamado salão 
de cabeleireiro e estética Capelli by Vítor Picardo

Vale do Lobo Wellness Centre

Um espaço contemporâneo pensado na saúde e bem-estar, 
que combina o amplo Fitness Centre com o ambiente ex-
clusivo de absoluta descontracção e bem-estar do Royal Spa. 
O Wellness Centre de Vale do Lobo dispõe de uma grande 
variedade de tratamentos e medicina cosmética, aulas varia-
das como spinning, dança, ioga e muitas outras que permitem 
cuidar da forma física e combater o stress diário.

Centro Médico de Vale do Lobo

O Centro Médico fornece um serviço de 24 horas e dis-
põe de uma equipa de médicos para várias especialidades, 
incluindo medicina geral, ortopedista, medicina dentária 
e fisioterapeutas entre muitas outras.

Entretenimento Infantil

O parque de diversões infantil disponibiliza diversos jo-
gos, uma piscina, um parque de areia, insufláveis, vídeos, 
mini-golfe e inúmeras actividades para as crianças, devi-
damente monitorizadas por uma equipa qualificada. As 
crianças com mais 12 anos poderão, ainda, usufruir do 
espaço de entretenimento juvenil com consolas de jogos: 
o FunZone.

   Vale do Lobo Wellness Centre - Royal Spa
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 MAPA de
  VALe dO LOBO

ÁREAS DE REFERÊNCIA

 1 Entrada de Vale do Lobo

 2 Parque do Golfe
      (Recepção do resort e Vale do Lobo Shopping)

 3 Complexo balnear – Praça de Vale do Lobo

 4 Campo de Futebol

 5    Centro Médico de Vale do Lobo

 6    Academia de Ténis de Vale do Lobo
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Campo de Futebol de Vale do Lobo

Vale do Lobo oferece uma experiência de treino de futebol completa, beneficiando os jogadores de inúmeros serviços exclusivos.

Algumas das vantagens ao realizar um estágio em Vale do Lobo:

•	 Transporte privado de/para Aeroporto/ resort
•	 Cocktail de boas-vindas e jantar barbecue especial à chegada
•	 Alojamento de luxo entre as inúmeras opções disponíveis
•	 Um espaço exclusivo especialmente concebido para os jogadores com todas as comodidades*
•	 Sala de refeições e serviço de catering em área exclusiva
•	 Menus especialmente desenvolvidos em função dos requisitos físicos e do programa de treinos
•	 Serviço de transporte exclusivo durante a estadia
•	 Serviço de transporte diário entre o alojamento, sala de refeições e local dos treinos
•	 Diversas opções de excursões e actividades no resort
•	 Serviço de segurança permanente e total privacidade
•	 Centro Médico no local com fisioterapeuta
•	 Campo de futebol de excepcionais condições e acesso privado
•	 Serviço de atendimento 24 horas* para pedido de reservas de babysitting/ excursões ou de jantar
•	 Diversos locais possíveis para treino
•	 Uma equipa altamente qualificada apta a prestar um serviço personalizado 
        com o máximo rigor e profissionalismo
•	 Um cartão especial de cortesia para os jogadores**

* Disponível mediante pedido, sujeito ao número de convidados. O espaço privado “Players Lounge” inclui áreas de entreteni-
mento, cinema para crianças, ténis de mesa, televisões, jornais diários e espaço para reuniões. 

** Disponível mediante pedido, sujeito ao número de convidados. O Cartão de Cortesia possibilita o aces-
so a um vasto conjunto de serviços exclusivos e benefícios, permitindo ao jogador usufruir de todos 
os serviços e actividades disponíveis no resort. Algumas das vantagens deste cartão são os descontos 
especiais no golfe, utilização gratuita do Fitness Centre e Royal Spa, 20% de desconto nos 
tratamentos no Royal Spa, utilização gratuita de cofre na Recepção do resort, até 20% de 
desconto nas compras efectuadas nas lojas e restaurantes de Vale do Lobo e utilização 
ilimitada da piscina, ginásio, sauna e campos na Academia de Ténis. 
 
Os jogadores podem esperar um serviço dedicado e amigável, um ambiente relax-
ante e uma estadia muito agradável, na certeza de que todas as suas necessidades 
são devidamente atendidas. Os programas de treino em Vale do Lobo são al-
tamente personalizados e as equipas podem adaptar a sua estadia de acordo 
com os seus requisitos pretendidos, à semelhança dos estágios realizados em 
Vale do Lobo pelas aclamadas equipas do Real Madrid, Manchester United 
e Selecção Inglesa.

UM serViçO dedicAdO A FUTeBOLisTAs
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Manchester United • 2005 Manchester United • 2005

Selecção Inglesa • 2006

Selecção Inglesa • 2006 Equipa do Real Madrid • 2008
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Vale do Lobo poderá preparar um programa especialmente adaptado em função das necessidades específicas de treino, tratando 
de todos os pormenores inerentes à estadia do grupo, desde o transporte diário e serviço exclusivo de refeições a todas as como-
didades e actividades em família.

Seguidamente apresentamos três dias de exemplo de um programa de treino de uma semana de estágio recentemente realizada em 
Vale do Lobo, por uma equipa internacional de renome.

Segunda-feira
16:00  .......... Chegada ao Aeroporto Internacional de Faro e viagem em transfer privado para Vale do Lobo
17:00  .......... Check-in/ Cocktail de boas-vindas no Auditorium e jardins de esculturas 
19:00   .......... Jantar privado (apenas para jogadores e famílias) – Barbecue especial no Auditorium com animação

Terça-feira
08:00 / 11:30 ... Pequeno-almoço buffet privado no Auditorium 
08:45  .......... Transporte dos jogadores para o campo de futebol 
09:30   .......... Início dos treinos (no campo e no ginásio especialmente preparado para o efeito no próprio local) 
12:15  .......... Final do treino e transporte dos jogadores para os respectivos alojamentos
14:00  .......... Almoço-buffet privado no Auditorium 
15:00  .......... Tarde livre para desfrutar o resort, participar numa excursão ou nas diversas actividades disponíveis
18:00 .......... Exibição em privado de filme para crianças no Auditorium
21:00  .......... Jantar-buffet privado no Auditorium 

Domingo
08:00 / 11:30 ... Pequeno-almoço buffet privado no Auditorium 
08:45  .......... Transporte dos jogadores para o campo de futebol 
09:30   .......... Início dos treinos (no campo e no ginásio especialmente preparado para o efeito no próprio local) 
12:00  .......... Final do treino e transporte dos jogadores para os respectivos alojamentos
13:00/ 13:30 .... Almoço privado do grupo no Auditorium com apresentação especial e entrega de uma recordação de Vale do Lobo
13:45  .......... Partida de Vale do Lobo e viagem em transfer privado
16:00 .......... Partida do Aeroporto Internacional de Faro 

* extra opcional. Vale do Lobo poderá preparar e desenvolver inúmeras condições e serviços especiais em função da duração da 
estadia e dos diferentes requisitos e necessidades.

Vale do Lobo espera brevemente dar as boas-vindas à vossa equipa! 

PrOGrAMAs PArA TOdAs As necessidAdes de TreinO
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Espaço privado “Private Lounge” no Auditorium de Vale do Lobo

Espaço privado “Private Lounge”
Espaço de entretenimento infantil

Espaço privado “Private Lounge”
Sala de reuniões e conferências

Sala privada de refeiçõesEntrada para o Auditorium de Vale do Lobo 
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Vale do Lobo dispõe de um variado leque de alojamentos para grandes grupos, desde modernos apartamentos a luxuosas moradias 
em localizações privilegiadas garantindo total privacidade. 

Cada propriedade está equipada com a mais recente tecnologia, beneficiando de um serviço personalizado de limpeza diário que 
inclui muda de roupa de cama e reposição de toalhas. O resort providencia ainda um extenso conjunto de serviços em função de 
necessidades especiais. 

A grande maioria destas propriedades beneficia de vistas inigualáveis para o mar, praia e fairways dos campos de golfe.

Abaixo enumeramos algumas das opções possíveis disponíveis:

•	 Apartamento de luxo de 2 quartos, com piscina ou jacuzzi
•	 Apartamento de luxo de 3 quartos, com piscina ou jacuzzi
•	 Moradia de luxo de 3 quartos com piscina
•	 Moradia de luxo de 4 quartos com piscina

ALOJAMenTO de LUXO eM VALe dO LOBO

Royal Golf Villas
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