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Essential News

A nature resort is coming to life in the
Eastern Algarve

Um resort com foco na natureza está a ganhar
forma no sotavento algarvio

Nature 
sanctuary
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Just a stone’s throw away from Verdelago
beach in Castro Marim, Verdelago Re-
sort has changed considerably since it

was first announced around 20 years ago, and
is now being dubbed “the only five-star na-
ture resort to be built on the coast of the
Eastern Algarve”. 

Built in an 85-hectare area with a “low
construction density”, the project includes
plans for a Green and Leisure Park, which
developers say will become a natural sanctu-
ary for over 110 local species from frogs,
toads and butterflies to kingfishers, ducks,
hoopoes and white storks. The resort will also
include a 197-room five-star hotel with “all
the services and amenities associated with
well-being, health and quality of life”; over
340 residential tourism units; a lake, a sports
complex, walking and cycling trails; and a
“centre for environmental protection”.

Construction of the first phase started
last year and is due to be completed in 2022.
It will include 102 residential units, 57 of
which are expected to be ready by next
summer. “In addition to the premise of
preservation and sustainability, Verdelago
Resort is permanently committed to the
environmental protection of this location, in
its interpretation and enhancement, through
education and perpetuation of good practices
that respect the surrounding biodiversity,”
can be read on their website �

comodidades associados ao bem-estar, à saúde e
à qualidade de vida»;  mais de 340 residências tu-
rísticas; um lago, um complexo desportivo e per-
cursos pedonais e para bicicletas; e um «centro de
proteção ambiental».

A construção da primeira fase do projeto come-
çou no ano passado e deverá estar concluída em
2022. Incluirá 102 unidades residenciais, 57 das quais
deverão estar prontas no próximo verão. «Além da
premissa de preservação e sustentabilidade, o Ver-
delago Resort está empenhado na proteção am-
biental da área, na sua interpretação e valorização,
através da educação e observação de boas práticas
que respeitam a biodiversidade circundante», pode
ler-se no website do empreendimento �

A curta distância da praia de Verdelago
em Castro Marim, o Verdelago Resort
mudou consideravelmente desde que

foi anunciado pela primeira vez há cerca de 20 anos,
e está agora a ser aclamado como «o único resort
de natureza de cinco estrelas a ser construído na
costa do sotavento algarvio».

Instalado numa área de 85 hectares com «baixo
índice de construção», o projeto inclui planos para
um Parque Verde e de Lazer, que, segundo os pro-
motores, vai ser um santuário natural para mais de
110 espécies locais, desde sapos, rãs e borboletas
até guarda-rios, patos, poupas e cegonhas brancas.
O resort vai ainda contar com um hotel de cinco
estrelas com 197 quartos e «todos os serviços e


