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O Beach Bar Maresia é um espaço de excelência para apreciar o
mar, estando localizado na praia de Vilamoura, encontrando-se
aberto todo o ano de modo a que todos possam desfrutar dos
melhores cocktails que a região oferece.
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Sendo natural da região, António Diogo – proprietário do espaço – sempre desejou abrir um bar de praia,
motivado pelo intuito de trazer momentos de lazer a Vilamoura. Tendo viajado pelo estrangeiro, nomeadamente
para países com grande tradição turística como, por exemplo, Espanha, Andorra , França, várias passagens pelo
Reino Unido e America Latina entre outros. Aí, inspirou-se e retirou importantes ideias, fruto do seu trabalho e
envolvimento no ramo.
A partir deste know-how, criou o Beach Bar Maresia e, como nos explica, o cenário para tal só poderia ser
Vilamoura. “Sempre quis que fosse aqui, porque foi aqui que cresci e vivi, além de na altura existirem poucos conceitos de Beach Bar lounge na região e, portanto, optámos por este lugar e, daí para cá, temos tido um balanço
muito positivo”, explica.
Fundado a 1 de julho de 2007, a sua principal missão é complementar a oferta turística algarvia,com um espaço
que proporciona boa música, conforto e tranquilidade.
Aberto todo o ano e com uma vista esplêndida para o mar, no Beach Bar Maresia também podemos encontrar
refeições práticas e leves na hora do almoço, assim como uma variedade de snacks e uma diversa carta de vinhos
e sangrias, além da fama que os seus cocktails já reuniram.
Para além disso, conta com duas lojas associadas – uma junto ao bar e outra na praia da Falésia – dedicados
à venda de uma ampla diversidade de acessórios de praia.
Por fim, e ciente de que o turismo em Portugal tem ainda um longo caminho a percorrer, o empresário acredita
que o Algarve é uma das zonas mais diversificadas ao nível da sua beleza, da gastronomia e da oferta turística,
além da excelente relação qualidade-preço. “Nós conseguimos ter tudo cá e, portanto, o Algarve tem tudo para
continuar a crescer”.

