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L O C A L I Z A Ç Ã O

A Norte de Portugal, localizado a cerca de uma hora e meia de distância do Porto, a 15 minutos
da cidade de Chaves e a 30 minutos do Vale do Douro, encontra o Vidago Palace Hotel! Este
emblemático Palácio Escondido na Floresta, inserido no extenso Parque Natural de Vidago, é
um convite à descoberta!

UM PALÁCIO ESCONDIDO NA
FLORESTA

Com uma atmosfera intimista, o Vidago Palace Hotel estende-se ao longo de um parque
florestal de 110 hectares, onde pode encontrar várias infra-estruturas, entre elas o Centro de
Congressos e as tradicionais fontes termais, que permitem a prova direta da Água de Vidago,
fresca e com gás 100% natural.

1H30M do Aeroporto Internacional do Porto
30M do Vale do Douro
40M de Braga e Guimarães

Encontramo-nos a 20M da fronteira com Espanha (Verín) e cerca de todos os pólos
turisticamente relevantes da parte norte de Portugal:



UMA
INSTITUIÇÃO

1º CAPÍTULO
E assim nasce uma obra.

H I S T Ó R I A

Esta história tem inicio no princípio do século XIX, durante o reinado do rei D.Carlos. Começa com
a descoberta das propriedades terapêuticas das diversas fontes termais que caracterizam esta
região norte interior de Portugal. Não tardou até as curas termais e os espaços de bem-estar se
tornassem bastante apreciados pela sociedade aristocrática da Belle Époque.

D. Carlos I queria ver construído um espaço luxuoso, com projeção internacional - à altura das
suas ambições - para acomodar visitantes, turistas e a família real, que vinha em busca dos efeitos
terapêuticos das famosas águas minerais. Águas essas que fizeram da Vila de Vidago um pólo de
interesse nacional.

" Deus quer, o homem sonha, a obra nasce." 

Não foi até 6 de Outubro de 1910 que o projeto dos arquitetos Miguel Ventura Terra, e mais
tarde, António Rodrigues da Silva Júnior, abriu portas ao público. Após o regícido em 1908 e da
ascenção de D. Manuel II ao trono, no dia 05 de Outubro de 1910 sucede a implantaçáo da
república e o Vidago Palace Hotel acaba por ser inaugurado pelo novo governo instaurado.

- Fernando Pessoa



Foi após a segunda guerra mundial que o Vidago Palace começou a perder a fama em termos
internacionais. A Europa, que fora palco de grandes e dispendiosos conflitos, sofreu grandes
alterações socio-económicas. Em conjunto com o aparecimento de uma oferta internacional
mais diversificada e com elevados padrões de luxo, resultou no desvanecimento do brilho do
Hotel que acabou por fechar portas em 2006 para ser completamente remodelado.

Um século passado da sua inauguração, o Vidago Palace Hotel reabre cheio de esplendôr. uma
reviravolta inesperada. Um investimento significativo por parte do Super Bock Group permitiu
que este local histórico ganhasse um novo fôlego e voltasse a desempenhar um papel de
primeiro plano no mercado hoteleiro com os critérios de conforto e de luxo do século XXI, sem
sacrificar o seu património arquitetónico e a identidade.

O Hotel tornou-se palco de festas majestosas e a elite portuguesa e europeia reconhecia a sua
excelência. De novidade, o Vidago Palace tornou-se numa tendência, e a aristocracia tornou-se
cada vez mais assídua e afeiçoada ao luxo característico que ali encontrava em conjunto com a
magnificiencia natural presente nos jardins que o rodeiam.

2º CAPÍTULO
O renascer de um clássico.



Os principais responsáveis por este renascer são os arquitetos de interiores - José Pedro
Lopes Vieira & Diogo Rosa Lã - que imaginaram a decoração dos espaços interiores e o
arquiteto Álvaro Siza Vieira, que criou o novo Spa e o Club House. O hotel relembra a arte de
viver das grandes casas aristocráticas da Belle Époque, valorizando a sua herança arquitetónica.
Foram contratados os melhores artesãos de cada especialidade para devolver ao hotel o seu
brilho e a sua aura.

O hotel conserva detalhes absolutamente encantadores, exibindo ao longo dos seus corredores
materiais nobres, móveis tailor-made, alguns recentes, outros originais da sua inauguração,
tecidos exuberantes com mais de 100 referências, papéis de parede em seda com motivos
expressivos, luminária criteriosamente selecionada e uma subtil gama de cores. 

O conforto presente na nobreza dos espaços e nas peças ricas de mobília de madeira escura
trabalhada - tão tipicamente portuguesa - coabita na perfeição com lustres de estilo veneziano e
pavimentos de mosaico claro que se unem a assoalhados revestidos de espessos tapetes feitos
à mão.

E S T I L O  E  D E C O R A Ç Ã O

O  P A R Q U E

Vasto e generoso são alguns dos muitos adjetivos que
descrevem o belíssimo Parque Natural que rodeia o
Vidago Palace Hotel. Com as suas árvores centenárias,
envolve o hotel como um manto protetor. Criado em
1910, apresenta uma paisagem típica do início do
século XX, que permanece intacta até hoje. As suas
alamedas, os seus caminhos, os seus trilhos e os seus
espelhos de água convidam os visitantes a passear por
entre o arvoredo que muda de cor conforme as
estações do ano.

O verde é a tonalidade-mãe do Vidago Palace Hotel,
que convida ao ócio e oferece uma vista ímpar sobre a
sua verdadeira essência.



COMIDAS E
BEBIDAS

Ao longo dos seus, quase 20 anos de carreira, o chef
Vitor Matos foi jurado em vários concursos e orador
convidado em diversos congressos e seminários.

Conquistou, enquanto cozinheiro, várias distinções,
entre as quais se destacam os títulos de Chefe
Cozinheiro do Ano 2003 (Edições do Gosto), Chefe de
Cozinha do Ano 2013 (Prémios Revista WINE), Melhor
Cozinheiro de Portugal 2014 (Prémios Arco Atlântico
Gastro) e o " Prix Chefs de l’Avenir” 2011 da (Académie
Internacional de Gastronomie, Paris).

No seu último projecto teve várias distinções
enquanto líder da cozinha do Largo do Paço, entre
quais se destacam 2 Sois no Guia Repsol, 1 estrela no
Guia Michelin, "Garfo D’Ouro” do Guia Boa Cama Boa
Mesa do Expresso, Certificado de Excelência 2014,
pela TripAdvisor, e o título de Melhor Restaurante da
Europa, pelo Guia "The European 50 Best.com".

O  C H E F

O chef Vitor Matos prima pela utilização de produtos
da época e da região, genuínos e frescos, potenciando
o seu paladar. A cozinha do Chef possui influências
mediterrânicas e apresenta-se como uma mescla
entre a tradição e as novas tendências gastronómicas.

Vítor Matos, chef de cozinha e consultor
gastronómico



SERVIÇOS E
INFRAESTRUTURAS

O Salão Nobre, de dimensões imponentes, é uma das divisões mais importantes do Vidago
Palace Hotel. Este salão (Ballroom), o maior de todos os que existiam na época, era palco das
festas mais luxuosas.

Situado no rés-do-chão, com acesso para o jardim do lado da fachada principal, o salão foi
transformado num Restaurante Gourmet.

Utilizando produtos locais, a cozinha requintada do Salão Nobre apresenta pratos tradicionais
do Norte de Portugal que foram desconstruídos e reinterpretados, para oferecer uma amostra
sofisticada do melhor cardápio da região.

JARDIM DE INVERNO

Situado no andar térreo, sob uma estrutura em ferro forjado e vidro que lhe confere o aspecto
de um jardim de inverno, o Jardim de Inverno redefine o seu imponente volume com tons muito
frescos, num misto de cinzento esverdeado e de cinzento azulado (Farrow & Ball), e uma
decoração contemporânea e confortável que tornam o espaço muito acolhedor.

Concebido como a sala de pequenos almoços, o Jardim de Inverno é perfeito para quem quer
ficar a ler tranquilamente os jornais diários.

Os residentes podem começar o dia com um magnífico buffet de pastelaria, deliciosa fruta
fresca e especialidades quentes e frias.

SALÃO NOBRE

R E S T A U R A N T E S  E  B A R E S



SERVIÇOS E
INFRAESTRUTURAS

GARRAFEIRA

Situada no piso térreo, na ala direita do hotel, a tradicional Garrafeira do Vidago Palace Hotel é
um espaço de convívio acolhedor. O seu acesso faz-se por uma entrada exterior ou por
elevador, a partir do interior do hotel. Ampla, tem cerca de 150 m2 distribuídos por vários
espaços distintos em tons cinzentos e azuis.

É uma área onde se promovem as provas dos vinhos que compõem a garrafeira do nosso
Hotel, com uma grande variedade de vinhos nacionais e internacionais. A combinação perfeita
entre petiscos portugueses e tapas espanholas, e também cozinha tradicional portuguesa.

O antigo edifício em pedra, datado de 1886, outrora utilizado para engarrafar a água de Vidago,
é o atual Club House do Vidago Palace Hotel, localizado no parque.

O Bar e Restaurante Club House do Vidago Palace Hotel goza de um espaço único. Projetado
para ser simultaneamente acolhedor e amplo, oferece um ambiente calmo e sereno. Da autoria
do arquiteto Álvaro Siza Vieira, tem uma decoração interior extremamente moderna. Branco e
amplo, apresenta cerca de 440 m2 de linhas direitas. Iluminado no seu centro por uma
clarabóia retangular, o Club House do Vidago Palace Hotel possui um restaurante, um bar,
uma loja e vestiários.

CLUBHOUSE



SERVIÇOS E
INFRAESTRUTURAS

BAR E SALA QUATRO ESTAÇÓES

O Bar da Piscina do Vidago Palace Hotel é o espaço ideal para desfrutar de um ambiente em
perfeita união com a Natureza. A simplicidade e frescura da piscina, convida a desfrutar de
uma bebida fresca, uma refeição leve ou simplesmente relaxar num dos lounges existentes,
inseridos em plena paisagem do Parque.

Durante a época alta, são preparados no Bar da Piscina do Vidago Palace Hotel diferentes
jantares temáticos, que enaltecem um ambiente relaxado, informal e de festa. O objetivo é
proporcionar a máxima diversão ao sabor de refeições cuidadosamente preparadas,
aromatizadas pelo ar puro do Parque e embaladas pelos sons mágicos da Natureza!

Situada na ponta da ala norte do palácio, a sala Quatro Estações recebe luz natural em
abundância em todas as estações do ano graças à sua tripla exposição solar. Concebida no
estilo de um salão literário do século XVIII, tem uma configuração que propicia as conversas e os
rituais de uma arte de viver no quotidiano.

O Bar, conjuntamente com a sala Quatro Estações estáo abertos diáriamente e a sua atmosfera
convida qualquer um a disfrutar do menú da estação sugerido pelo chef, ou até de um tranquilo
Chá das Cinco.

BAR DA PISCINA



Vista parque ou montanha
Cama de Casal + WC com duche ou banheira
Não suporta cama extra

Vista montanha
Cama de Casal + WC com duche ou banheira
Suporta 1 cama extra e/ou 1 berço

Presentes apenas no piso térreo
Quartos comunicantes
Terraço privativo
Cama de Casal + WC com duche ou banheira
Suporta 1 cama extra e/ou 1 berço

Muita luz natural por ter duas frentes
Vista parque
Cama de Casal + WC com duche e banheira
Suporta 1 cama extra e/ou 1 berço

Cama de casal + WC com duche e banheira
1 hall + 1 sala
Suporta 1 cama extra e/ou 1 berço

Cama de casal + WC com duche e banheira
1 hall + 1 sala + 1 roupeiro 
Suporta 2 camas extras e/ou berços

Quartos Clássicos (37)

Quartos Superiores (9)

Quartos Garden e Garden Deluxe (4+4)

Quartos Privilege (4)

Junior Suite e Suite (8+1)

Grand Suites (3)

ALOJAMENTO

TOTAL: 70 Quartos 



GOLFEOUTROS
SERVIÇOS

G O L F E
Original de 1936, este campo de golfe do Vidago Palace Hotel esteve fechado para ser
totalmente reconstruído, tendo passado de nove buracos - com desenho original de
Mackenzie Ross - para 18 buracos, redesenhado e ampliado pelos britânicos Cameron &
Powell, durante quatro anos - entre 2006 e 2010.

Quem jogar em Vidago encontra um campo desafiante, com greens grandes e ondulados e
muitos bunkers posicionados estrategicamente. Os jogadores iniciados beneficiam da vantagem
de não existir necessidade de ‘carries’ entre o tee e o fairway e de ser um campo onde não
existem muitos locais para perder bolas.

O campo conta com 6,308m de White Tees, 5,903m de Yellow Tees, 5,454m de Blue Tees e
7,797m de Red Tees. 10 buracos são Par 4, 4 buracos são de Par 5 e outros 4 buracos de Par 3



O SPA tem uma estrutura ultramoderna de linhas puras, que contrasta com a arquitectura
clássica do hotel, tanto no exterior como no interior. No interior, o mármore branco é
omnipresente, as linhas são retas, a arquitetura rigorosa e o mobiliário simples. Tudo contribui
para proporcionar relaxamento e bem-estar.

Muito contemporâneo, com abertura para os jardins exteriores, este grande Spa (2 500 m2)
possui uma piscina interior, uma piscina exterior, uma piscina com jactos de água aquecida
(vitality pool), um banho turco, uma sauna, várias salas de relaxamento, um ginásio totalmente
equipado, um espaço de meditação, um bar de apoio à piscina, um “Juice bar” e 20 salas de
tratamentos.

Marcas Representativas: Clarins, Aromatherapy Associated, Águas Termais de Vidago

S P A  T E R M A L

K I D S  C L U B
O Kids Club Jerónimo, é o espaço
perfeito para animar, entreter,
divertir e inspirar o(a) seu/sua
filho(a),
Através de jogos, atividades lúdicas
e didáticas, piscina, parque infantil
e desafios liderados por uma
equipa dedicada e empenhada,
as crianças serão inspiradas a
libertar a sua imaginação.



À entrada do parque do Vidago Palace e perto do hotel, uma ampla construção térrea, onde no
passado estava instalado o antigo balneário termal de Vidago, foi transformada em Centro de
Conferências. Este edifício belíssimo e de grande dimensão oferece salas e salões de diferentes
tamanhos, para todo o tipo de eventos: conferências, seminários, colóquios, encontros
internacionais, festivais, eventos artísticos (teatro, cinema, etc.), lançamentos de produtos.

O centro de conferências do Vidago Palace Hotel conta com 7 salas de reunião, um bar, uma
sala multiusos e um auditório com 264 lugares. Os blocos de nota, canetas, rebuçados e águas
minerais são nossa cortesia. Este tem a vantagem de estar banhado por imensa luz natural.

C E N T R O  D E  C O N F E R Ê N C I A S




