
BROCHURA FACILIDADES DESPORTIVAS
SPORTS FACILITIES BROCHURE

A TRANQUILIDADE
DAS FÉRIAS ALIADA
À ADRENALINA
DO DESPORTO
THE TRANQUILITY OF 
HOLIDAYS COMBINED
WITH THE ADRENALINE
OF SPORTS



TÉNIS | TENNIS
• Campo com piso em relva sintética | Court with 

synthetic grass floor

• Medidas | Measures: 23,77 m x 10,97 m

(área válida duplas | valid doubles area) x 8,23 m 

(área válida simples | valid single area)

• Altura da rede | Net height: 1,06m 

• Equipamento disponível para aluguer | Tennis 

equipment available for hire

EM COMPETIÇÃO
OU APENAS POR DIVERSÃO,

FAÇA SEMPRE O SEU MELHOR!
IN COMPETITION

OR JUST FOR FUN,
ALWAYS DO YOUR BEST!

PADEL
• 2 Campos com piso em relva sintética | 2 

Courts with synthetic grass floor

• Medidas | Measures: 20m x 10m 

• Equipamento disponível para aluguer | 

padel equipment available for hire.

QUAL O SEU DESPORTO DE ELEIÇÃO?

Venha conhecer um lugar único que combina descontração e competição, natureza e saúde, 

qualidade e conforto, com as melhores condições para a prática do desporto que mais gosta. 

Localizado a apenas 30 minutos do Aeroporto Internacional de Faro, o AP Victoria Sports & 

Beach é o local ideal para todos, sejam casais, grupos ou até famílias que procuram férias 

ativas aliadas a sofisticadas instalações desportivas, tanto para atletas amadores como 

profissionais. Visite-nos!

WHAT IS YOUR FAVOURITE SPORT?

Come and discover a unique place that combines relaxation and competition, nature and health, 

quality and comfort, with the best conditions for practising the sport you most like. Located 

just 30 minutes from Faro International Airport, the Victoria Sport & Beach is the ideal place 

for everyone, from groups to individual bookings or even active family holidays. You can find 

sophisticated sports facilities, for both amateur or professional athletes. Pay us a visit!



ATLETISMO | ATHLETICS
• Pista em piso Stobitan 15 mm espessura | 15 mm 

thick Stobitan track.

• Marcações de acordo com a IAAF | track markings 

according to IAAF

• 4 faixas de corrida | 4 running tracks

(um dos lados com 6 faixas – 100 metros | (one of 

the sides with 6 tracks – 100 meters)

• Área para salto em comprimento | Long jump area

• Área para lançamento de dardos/peso | Javelins/

weight throwing area 

• Área para salto em altura/salto à vara | High jump/ 

pole vault area

FUTEBOL | FOOTBALL
• Campo de futebol em relva natural | Natural grass 

football pitch

• Medidas | Dimensions: 50m x 100m

• 2 balizas futebol de 11 fixas, mais 1 amovível. | two 

fixed goals plus one removable

 

TODOS OS DIAS
SÃO UM BOM DIA
QUANDO CORRE!
EVERY DAY
IS A GOOD DAY
WHEN YOU RUN!

TREINE SEMPRE TÃO DURO
QUANTO JOGA.
ALWAYS TRAIN AS HARD
AS YOU PLAY.



 

VENHA TREINAR,
VENHA JOGAR.
DIVIRTA-SE. DESFRUTE!
COME AND PLAY.
HAVE FUN.
ENJOY YOURSELF!

PISTA E CAMPO DE FUTEBOL
Perfeitamente enquadrado nos tons verdes do pinhal, encontra-se o campo de futebol 

rodeado da renovada pista de atletismo. Um ambiente que convida à prática de desporto ao 

mais alto nível.

A pista de atletismo conta com 4 faixas, sendo que uma das retas (100m) tem 6 faixas, onde 

velocistas, profissionais e amadores, podem fazer os seus treinos de corrida. Contamos ainda 

com espaços para salto em comprimento, lançamento peso e de dardo.

TRACK AND FOOTBALL PITCH

The football pitch is perfectly framed by the green tones of the pine forest surrounded by a fully 

renovated running track. Here your will find an atmosphere that invites to practice sports.

The athletics track has 4 lanes, and one of the straights (100m) has 6 lanes, where both professional 

and amateur runners can train. We also have spaces for long jump, shotput  and javelin throwing.

PISTA CORTA-MATO | CROSS-COUNTRY COURSE
• Acesso direto à pista Internacional das Açoteias | 

Direct access to the Açoteias International Track

• Dois percursos disponíveis com 2 distâncias 

diferentes | Two different tracks available with two 

different distances

• Adequada a todo o tipo de atletas | Suitable for all 

types of athletes

• Esta facilidade encontra-se a 50m do AP Victoria 

Sports & Beach sendo o acesso gratuito e sujeito a 

disponibilidade| This facility is located 50m from the 

AP Victória Sports & Beach and access is currently 

free of charge and subject to availability.

• Pista (cross) com 2000 m de comprimento por 5m 

de largura | 2000m long and 5m wide cross-country 

track

• Área de aproximadamente 40000 m2| Area of 

approximately 40000 m2

• Jogging, atletismo, BTT e passeios pedonais 

possíveis | Great facilities for jogging, athletics, 

mountain biking and walking



FITNESS
Aproveite as magnificas condições de treino! Seja em ambiente profissional ou para quem 

procura um estilo de vida ativo, encontrará tudo o que necessita!

O mais importante não é a meta, mas sim a coragem de começar.

Enjoy the magnificent training conditions! For both professionals and the ones looking for a 

healthy lifestyle you will find everything you need. 

 

O QUE FAZ CÁ DENTRO
VÊ-SE LÁ FORA
WHAT YOU DO INSIDE
YOU SEE OUTSIDE

GINÁSIO | GYM
• Facilidades modernas | Modern facilities 

• Equipamentos de topo | Top equipment

• Balneário feminino e masculino | Men’s

and Women’s locker rooms

• Sala de massagens | Massage room

• Sauna & banho turco | Sauna & Turkish bath



PRAIA DA FALÉSIA
FALÉSIA BEACH
• Beleza única com falésias imponentes em tons de vermelho

Unique beauty with towering cliffs in shades of red

• Extenso areal dourado com cerca de 8 KM

Long golden sandy beach with 8km extension 

• Águas azuis cristalinas | Crystal clear blue waters

• Envolvente de pinhal  | Pine forest surroundings

 

APROVEITE PARA FAZER:
TAKE THE OPPORTUNITY TO DO:

• Caminhadas | Hiking

• Corridas -  maré baixa proporciona piso de areia duro /  

compacto | Running  - low tide provides a compact hard sand floor

• Treino livre | Free training 

• Meditação | Meditation



ALOJAMENTO
ACCOMMODATION
• 121 Apartamentos de tipologia T1 e T2

121 one-bedroom or 2 bedroom apartments

• Quartos para hóspedes com mobilidade reduzida

Apartments for disabled guests are available 

• Todos os apartamentos com cozinhas devidamente 

equipadas | All apartments with fully equipped 

kitchens

• Todos os apartamentos com sala separada

All apartments with separate living room

• Sala com Sofá Cama

Separate living Room with Sofa Bed

DESCONECTE.
DESCANSE.
RELAXE.
DISCONNECT.
TAKE A BREAK. 
RELAX.



SALA MULTIUSOS
MULTIUSUSES ROOM 
• 3 salas de reuniões disponíveis com luz natural

3 Meeting rooms with natural day light

• Possibilidade de uso em exclusivo para palestras 

ou como sala de refeição | Rooms may be used in 

exclusive for meetings or as separated and exclusi-

ve meals room

• Espaço dinâmico e flexível | Dynamic and flexible 

space

• Capacidade até 100 pessoas | Capacity up to 100 

people

• Meios audiovisuais disponíveis | AV equipment’s 

available

• Disponível para Coffee breaks, banquetes, refeições 

Available for Coffee breaks, banquets, meals

FACILIDADES | FACILITIES
• TV LCD com uma vasta gama de canais 

internacionais /  LCD TV with a wide range of 

international channels 

• WIFI Gratuito (apartamentos e zonas públicas)

Free WIFI public areas and accommodation  

• Cofre | Safe 

• Secador de Cabelo | Hair dryer 

• Ar-Condicionado | Air-conditioning 

• Telefone | Telephone

• Limpeza de quartos diária | Rooms with daily cleaing

AQUI AS SUAS IDEIAS 
GANHAM FORMA!

HERE YOUR IDEAS
TAKE SHAPE!



CORES E SABORES, 
TEMPERADOS
COM ELEGÂNCIA
E CRIATIVIDADE.
COLOURS AND FLAVOURS, 
SEASONEDWITH ELEGANCE
AND CREATIVITY.

RESTAURANTE | RESTAURANT
• Zona completamente renovada em 2021 

Fully renovated restaurant & bar – 2021

• Possibilidade de zona exclusiva para grupos

Exclusive areas within the restaurant are available

• Ambiente desportivo - Não fumadores 

Sports Atmosphere  - Non-smoking

• Capacidade - 120 pessoas | Capacity - 120 people

• Ementas desenhadas para ir de encontro ás ne

cessidades de atletas | menus designed to meet the 

sports clientele expectations
POOL BAR  
• Snacks 

• Bebidas | Drinks
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 1    Entrada | Entrance

2     Restaurante/Bar | Restaurant/Bar

3     Sala Conferências | Conference Room

4     Entrada Garagem | Entrance Garage

5     Parque gratuito | Free Parking

6     Piscina | Swimming Pool

7     Piscina Crianças | Children’s pool

8     Jacuzzi | Jacuzzi

9     Piscina Splash | Splash pool

10    Kids Club | Kids Club

11      Playground | Playground

12    Pista Tartan | Tartan track

13    Campo Futebol | Soccer Field 

14   Campo Ténis | Tennis Court 

15   Campos Paddle | Paddle Pitch

16   Ginásio | Gymnasium 

17    Corta Mato | Cross-country 

18    Pista | Cross-country

CICLISMO | CYCLING  
• Zona de Estacionamento de bicicletas junto à 

entrada | Bikes parking station

• Bike Station para reparação e armazenamento de 

bicicletas | Bike station – area to repare and store 

bikes

• Possibilidade de aluguer de bicicletas localmente

Biking rental available
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INFORMAÇÕES E RESERVAS | INFORMATION AND BOOKING

sports@ap-hotelsresorts.com | Tel: +351 289 005 100

www.ap-hotelsresorts.com


