


detalhe
Com um conceito que mescla natureza e 

hospitalidade, o VIrá Charme Resort surpreende a 
todo momento em cada

NATUREZA, SOFISTICAÇÃO & SPA



Privacidade, conforto e infraestrutura 
completa em acomodações únicas e 
inspiradoras.

ACOMODAÇÕES



do lagoBangalô

Sobre os lagos de Virá, estão os Bangalôs do Lago. A sensação 

de liberdade ao andar sobre o piso de vidro com vista 

panorâmica para o lago é real: com distanciamento de 50 

metros de outras acomodações e exclusividade para casais, a 

privacidade torna o Bangalô do Lago a melhor escolha para 

quem quer aproveitar ao máximo o momento a dois. Juntos, 

poderão compartilhar o capricho dos amenities L’Occitane en 

Provence.

A construção com toras de madeira ecológica, o deck privativo 

com acesso direto ao lago e a possibilidade de alimentar os 

peixinhos que se aproximam tornam a experiência no Bangalô 

do Lago ainda mais excepcional.



da terraBangalô

A proximidade da natureza aflora no Chalé do Bosque 

sentimentos agradáveis de contato com a mata. Ao abrir 

os vitrais do cômodo, é possível sentir a brisa das árvores 

e avistar o pôr do sol inesquecível de Virá. Aqui, você pode 

trazer inclusive seu companheiro de quatro patas para se 

divertir com a área verde e o ar puro.

Um recanto de paz e tranquilidade, o design contemporâneo 

do Chalé do Bosque oferece toda a inf raestrutura da cidade 

com um toque especial do campo. Tudo para tornar a sua 

experiência em Virá a mais completa e inesquecível.



Suíte
Água quentinha na hidromassagem, espumante na taça 

e uma vista espetacular do lago: a Suíte de Virá irá te 

surpreender em cada detalhe. À sua disposição, confortáveis 

roupões te esperam para curtir uma varanda privativa. E como 

relaxar nunca é demais, você ainda pode aproveitar as redes 

para apreciar a paisagem e espairecer a mente. Ao cair da 

noite, uma cama king size dá espaço ao descanso merecido.

E se você quiser a companhia dos pequenos também, f ique 

tranquilo: as unidades exclusivas das Suítes comportam até 

quatro hóspedes e aceitam pets.

Nas Suítes de Virá, quem decide a melhor experiência é você.



A proximidade da natureza aflora no Chalé do Bosque 

sentimentos agradáveis de contato com a mata. Ao abrir 

os vitrais do cômodo, é possível sentir a brisa das árvores 

e avistar o pôr do sol inesquecível de Virá. Aqui, você pode 

trazer inclusive seu companheiro de quatro patas para se 

divertir com a área verde e o ar puro.

Um recanto de paz e tranquilidade, o design contemporâneo 

do Chalé do Bosque oferece toda a inf raestrutura da cidade 

com um toque especial do campo. Tudo para tornar a sua 

experiência em Virá a mais completa e inesquecível.

do bosqueChalé



Os Chalés trazem em suas acomodações os mais de 20 anos 

de história do Virá Charme Resort. O estilo arquitetônico 

polonês, com os característicos lambrequins nos beirais, 

reserva aos Chalés o charme do requinte, enquanto as 

varandas compartilhadas com redes de descanso despertam a 

simplicidade de vivenciar momentos adoráveis entre amigos 

ou familiares, apreciando um chimarrão e jogando conversa 

fora.

Em seu interior, a escada de madeira à vista leva a um 

formoso mezanino com mais privacidade, sem deixar de 

lado a conexão com o térreo, onde a lareira acompanha uma 

confortável cama de casal.

Chalé



para relaxarUm universo
SPA L’OCCITANE

Uma grande variedade de tratamentos excepcionais te esperam com os 

melhores produtos da marca f rancesa L’Occitane, cuidadosamente selecionados 

para proporcionar a experiência perfeita a você. Virá Charme Resort dedica 

essa exclusividade para te levar a uma sensação máxima de bem-estar e 

relaxamento, com prof issionais preparados para oferecer todo o cuidado, como 

você merece. Permita ao seu corpo vivenciar cada uma das massagens e banhos 

de ofurô com os delicados produtos L’Occitane e a água cristalina do Aquífero 

Paleozoico, repleta de minerais que trazem inúmeros benef ícios à saúde. Nossos 

tratamentos vão proporcionar vigor à sua alma, revitalizar sua mente, hidratar 

seu corpo e te relaxar dos pés à cabeça. Você pode combiná-los entre si e até 

experimentar um momento especial a dois, com a sua companhia. E que tal 

presentear alguém que você ama com um vale presente SPA L’Occitane?



de luz?
RELAXANTES

Alivie a tensão e descarregue todas as energias acumuladas 

com nossos tratamentos relaxantes. Um banho aromático 

de lavanda no ofurô irá perfumar seu corpo e deixá-lo 

preparado para receber massagens com técnicas corporais 

especializadas em proporcionar tudo que você precisa 

para relaxar ao máximo. Gestos lentos e suaves em uma 

massagem com as propriedades da manteiga de Karité vão 

te oferecer experiência excepcional de tranquilidade a cada 

parte do seu corpo. A tão sonhada sensação plena de bem-

estar está no SPA L’Occitane.

Seu momento



energias
REVITALIZANTES

Com a técnica milenar da reflexologia, movimentos 

calculados e intensos em pontos estratégicos dos seus pés 

irão proporcionar, à parte do corpo que suporta seu dia a 

dia, o alívio que você precisa. Aumente sua energia e sua 

disposição combinando o cuidado dos óleos essenciais em 

um banho tonif icante com as propriedades revitalizantes 

da verbena. O aroma cítrico e suave da planta terapêutica 

também pode ser associado à nossa especial massagem 

revitalizante, proporcionando o descanso merecido ao seu 

corpo e à sua alma.

Recupere suas



nutrição e maciez
HIDRATANTES

Mergulhe nas ricas propriedades da manteiga de Karité com 

esse tratamento focado em uma profunda hidratação para 

sua pele. Em uma combinação perfeita com óleo de damasco 

e casca de nozes, permita-se sentir cada movimento da 

revigorante esfoliação nutritiva. As ricas propriedades 

reparadoras e protetoras da manteiga de Karité trarão 

nutrição e suavidade à sua pele, além de proporcionar um 

momento de satisfação e deleite. Maravilhosos produtos 

L’Occitane f inalizam os tratamentos hidratantes com o 

cuidado interior que você merece.

Seu corpo merece



e a alma
DETOX & TONIFICAÇÃO

Uma desintoxicação vital para você se sentir mais leve 

na vida estão no SPA L’Occitane. Experimente iniciar seu 

tratamento com uma esfoliação feita com técnicas especiais 

para estimular a circulação da pele e moldar o contorno do 

seu corpo. Sinta o resultado se potencializar ao realizar na 

sequência uma massagem especializada em ativar pontos 

estratégicos dos centros linfáticos e aliviar a retenção 

de líquidos. Procedimentos voltados para drenagem e 

modelagem darão o toque f inal para que você sinta ótimos 

resultados. Elimine os excessos e cuide do seu corpo!

Revigore o corpo



exuberante
Descubra uma 
natureza

O cheiro de grama molhada, o ar puro de 

uma extensa mata nativa e o clima úmido dos 

lagos... É assim que você será recepcionado 

em Virá para viver experiências singulares!



nossos laagos

paisagemAproveite a

Aventure-se em

Finalzinho de tarde, o sol se pondo nas montanhas, a brisa f resca batendo no rosto... O passeio a cavalo 

ao pôr do sol é perfeito para compartilhar ao lado de quem você mais gosta, com a vantagem de vivenciar 

um momento privativo. Nossos mansos cavalos tornam a experiência ainda mais encantadora, e você pode 

aproveitar fazer fotos e vídeos incríveis do passeio. Mais de uma hora aproveitando para se conectar com a 

natureza e curtir o ar puro de Virá Charme Resort. Se você busca terminar seu dia com paisagens de tirar o 

fôlego, a cavalgada ao pôr do sol é perfeita!

Um dia quente em Virá, aquela vontade de curtir a água f resquinha do lago e aproveitar ao ar livre.. .  Que tal 

um passeio de caiaque ou uma aventura com o stand up paddle? A hora que quiser! 

Você é livre para se equipar, retirar o bote ou a prancha e fazer a alegria da família ou da sua companhia. É 

importante curtir cada detalhe: repare nos peixinhos que passeiam no lago, na calmaria da água que produz 

leves ondas com o vento e sinta o sol recarregando suas energias. Vale também apostar quem se mantém em 

pé mais tempo no stand up, ou entrar em sincronia nas remadas do caiaque. Viva um momento de deleite e 

descontração nos lagos de Virá.

CAIAQUE E STAND UP PADDLE

PASSEIO A CAVALO AO PÔR DO SOL



a natureza

descontraçãoTranquilidade e

Desbrave

Um dia de sol e muita energia para gastar? O pedalinho é uma ótima pedida! Chame sua companhia para 

duplar com você nessa aventura pelas águas do lago e divirta-se muito apreciando as vegetações que o 

cercam. Mas se você quer mesmo é praticar pesca, em Virá você pode trazer seus próprios equipamentos 

prof issionais ou adquirir os que temos por aqui – tudo para aproveitar o “mar” de tilápias que temos em 

nossas águas. A tranquilidade e o silêncio das águas trarão mais serenidade ao seu momento em Virá. Você 

pode até descobrir uma habilidade nova, já pensou?

Mais de 170 hectares de fazenda despertam a curiosidade até em quem ainda não pedala. Seja trazendo sua 

magrela de casa ou emprestando uma bike nossa, em Virá você pode escolher entre as diversas opções de 

trilhas para conhecer o resort com o olhar de cima das duas rodas. Uma oportunidade única para gastar a 

energia dos pequenos – ou dividir uma experiência singular com sua melhor companhia. Paisagens de tirar 

o fôlego te esperam nas redondezas de Virá. Não se esqueça de registrar esse momento para compartilhar 

com os amigos depois!

TRILHAS E PEDALADAS



relaxar

a mesaDa fazenda para

É hora de

O conceito de farm do table é o lema da nossa cozinha autoral. Transformamos em pratos sof isticados os 

simples alimentos que cultivamos cuidadosamente, sem componentes químicos e com muito amor. Quando 

quiser, você é super bem-vindo em nossa horta, repleta de hortaliças: escarola, espinaf re, alface, repolho, 

rabanete, beterraba, alcachof ra, vagem... Ufa! Isso para citar só algumas variedades. Visite nosso pomar e 

relembre o doce sabor de colher uma f ruta direto do pé. Nossas tradições também trazem para a mesa um 

toque da culinária polonesa, e você vai se surpreender com a delícia do típico pastel Pierogi que produzimos 

Água quentinha, ambiente climatizado e uma vista espetacular te esperam em nossa piscina. A temperatura 

mais elevada, da sauna e da piscina, te libertam de qualquer tensão e deixam o corpo super relaxado. Seja 

em um dia quente ou f rio, nossa piscina climatizada pode ser um refúgio para nadar e liberar as energias, ou 

pode ser um ponto de encontro para tomar um drink com seus amigos no bar molhado, com a vantagem de 

curtir sua bebida sem precisar sair da água. E para aproveitar ainda mais o momento, que tal pegar um sol 

no deck cercado de uma beleza natural indescritível?

PISCINA CLIMATIZADA

GASTRONOMIA

PEDALINHO E PESCA



os bichinhosDivirta-se com

Addam e Zen já fazem parte do cenário de Virá. Os gatinhos da raça Bengal estão 

no resort há anos e são ótimos anf itriões. E se você quer viver mais a experiência 

fazenda e interagir com os animais típicos, não se preocupe: Rodolfo, o bezerro, anda 

livremente pelas redondezas de Virá, e certamente irá adorar receber um carinho de 

seus novos amigos. Quando explorar os pastos, não deixe de provar o Café Camargo, 

uma combinação típica que leva o leite tirado na hora da vaca com café quentinho. 

A criançada também vai amar dar uma voltinha no pônei e participar da brincadeira 

de jogar comida para as galinhas e para os peixes – tudo sob os cuidados dos tios da 

recreação.aqui em Virá.

INTERAÇÃO COM OS ANIMAIS



casamento perfeitoViva o sonho de um

Que tal vivenciar momentos especiais e inesquecíveis em Virá? Paisagens excepcionais, estrutura completa e a melhor equipe compõem 

o cenário perfeito para que o seu evento seja incomparável. Aqui, oferecemos tudo do jeitinho que você quer (e merece)! Cada detalhe 

pode ser personalizado, desde o local que você imagina sua realização, como também os serviços escolhidos, com a possibilidade 

inclusive de trazer o seu fornecedor de preferência. Seja vivendo o casamento dos sonhos ou conf raternizando com sua equipe de 

trabalho, em Virá você recebe atenção completa com todo ref inamento e elegância que o seu evento precisa.



e especiais
CORPORATE EVENTS

Se você está pensando em uma conf raternização completa para sua equipe de trabalho, Virá 

Charme Resort é o lugar perfeito. Com heliponto para facilitar o acesso, oferecemos salas dos 

mais variados tamanhos, equipadas com projetores e caixas de som, além de confortáveis cadeiras 

estofadas e muito mais. Toda a estrutura que você precisa para recepcionar de maneira singular 

o seu time. Mas o pessoal f icará encantado de vez é com a experiência única de contato com a 

natureza, seja curtindo um happy hour ao ar livre ou vivendo cada uma das incríveis experiências 

Virá. 

O charme de Virá se traduz na delicadeza e no cuidado com que o resort realiza seus eventos. 

Aqui, tudo que você idealiza para viver um momento memorável ao lado de quem você mais ama é 

possível. De um aniversário em família, passando por uma despedida de solteiro com as amigas até 

o casamento ou uma comemoração de bodas, oferecemos estrutura e suporte para tornar realidade 

o seu desejo, com serviços personalizados e exclusivos.

Encontros sofisticados



casamento perfeito
WEDDING EXPERIENCE

Aaah... O casamento! Nada mais adorável que celebrar da melhor forma o sentimento 

mais puro e sincero de partilhar uma vida a dois. E que tal escolher o deslumbrante 

Virá Charme Resort para ser o palco desse momento tão especial na sua vida? Nós 

cuidamos do seu evento com o cuidado e a atenção que você precisa. Aqui, seu desejo 

é uma ordem! Tudo para que o seu casamento aconteça da maneira mais excepcional 

possível. Estrutura completa, seja ao ar livre ou em nossas salas exclusivas para 

eventos, e uma recepção acolhedora e super agradável aos seus convidados tornarão 

esse o dia mais extraordinário que você já vivenciou. 

Já pensou também em fazer de Virá o cenário das suas fotos? Aproveite a luz e a 

energia do resort para tornar os registros de uma sessão de fotos encantadores. Você 

pode passar horas compondo fotograf ias lindas com as vistas mais lindas de Fernandes 

Pinheiro! 

Viva o sonho de um




