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A Timeless Moments existe desde 2015
e a sua missão é proporcionar passeios
marítimos numa das grandes joias turísticas
do nosso país.

Momentos

inesquecíveis
na Costa Algarvia

A empresa está instalada em Vilamoura e dispõe de
quatro embarcações de luxo, tendo cada uma delas capacidade para dez pessoas (oito passageiros e dois tripulantes). Dentro de um conceito de máximo conforto, tudo está
garantido para que o cliente não tenha que se preocupar
com nada e possa desfrutar ao máximo desta experiência.
Para ficarmos mais esclarecidos, estivemos à conversa
com Christophe Botilde, gerente da Timeless Moments e
um apaixonado confesso por Portugal e pelo Algarve. Ao
conhecer a beleza natural da Costa Algarvia, idealizou aqui
o cenário para se dedicar a este projeto. Até aqui, ao longo
destes três anos tem sido um sucesso e são já centenas
os turistas (destacando-se ingleses, brasileiros e também
portugueses) que se deixaram cativar pela magia que a
Timeless Moments tem para oferecer.
Explorando o potencial desta Costa na sua plenitude,
os seus planos variam entre os passeios de 3 horas, de 4
a 5 ou de um dia inteiro. Nos primeiros, o destino habitual

é Albufeira, podendo o visitante contemplar algumas das
mais belas paisagens de todo o Algarve no decorrer deste
percurso. A opção intermédia tem a particularidade de nos
levar até à Gruta de Benagil, um dos lugares mais icónicos
da região, e a mais alargada tem previsto um passeio à
Ria Formosa, para aqueles que privilegiam o Algarve mais
discreto e sereno.
Naturalmente, a personalização destes percursos é
uma hipótese sempre em aberto, assim como a própria
personalização da experiência a bordo. A esse nível, Christophe Botilde fala-nos dos muitos casos daqueles que
não dispensam a presença de um chef ou de um DJ para
tornarem as suas experiências ainda mais especiais.
É ainda de destacar que, para este ano, uma das apostas da Timeless Moments é o seu serviço de taxi na Marina
de Vilamoura, que vai levar a muitos, a custos acessíveis,
uma nova e privilegiada perspetiva deste glamouroso
ponto do Algarve.

