Vila Galé Estoril

Vila Galé Hotéis

QUARTOS

O Vila Galé Estoril é composto por 126 quartos no total. Destes, destacamos
50 quartos com vista para o mar.
Todos os quartos estão equipados com:
Ar condicionado

Pay TV

Telefone com ligação
à rede exterior

Acesso à Internet Wi-Fi

Secador de cabelo

Cofre

Fechadura electrónica
de segurança

Mini bar

TV LCD

Serviço de quarto 24 horas

TV Cabo

CONTACTOS

AV. MARGINAL – APARTADO 49
2766-901 ESTORIL
TELEFONE: (+351) 214 648 400
FAX: (+351) 214 648 432
EMAIL: ESTORIL@VILAGALE.COM
RESERVAS: ESTORIL.RESERVAS@VILAGALE.COM

HOTEL

Sobre a Praia do Tamariz e a 200 metros do Casino e Centro de Congressos
do Estoril, este hotel convida-o a conciliar momentos profissionais e de entretenimento numa região marcada por uma riqueza invulgar. Disponibiliza
126 quartos e um conjunto de facilidades ideais para os seus dias de férias
com destaque para a piscina exterior com vista para a praia e baía de Cascais
e um restaurante Inevitável com sugestões gastronómicas da região. Para o
segmento de negócios apresentamos uma área com 4 salas de reunião, infra-estruturas e serviços necessários para as suas reuniões de trabalho.
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SERVIÇOS DO HOTEL

Este hotel reúne um conjunto de serviços para
ir de encontro às suas necessidades:
Garagem

Salas de reunião

Piscina exterior para adultos
e crianças

Clube de Saúde

Serviço de lavandaria

2 Restaurantes Inevitável

Acessos para pessoas
de mobilidade reduzida

2 Bares

RESTAURANTES E BARES

O Vila Galé Estoril apresenta 2 restaurantes e 2 bares, disponíveis não só aos
clientes do hotel, como também ao público externo durante todo o ano.

RESTAURANTE DIVINO
Este restaurante oferece um serviço de pequeno-almoço (das 07h00 às
10h30), almoço (das 12h30 às 14h30) e Jantar (das 19h30 às 22h00).

RESTAURANTE INEVITÁVEL
A marca Inevitável está presente no Vila Galé Estoril e apresenta um serviço
de pequeno-almoço (das 07h00 às 10h30), almoço (das 12h30 às 14h30) e
jantar (das 19h30 às 22h00) ao Domingo e Segunda-feira e de Terça-feira
(das 19h30 às 23h00).

BAR CAFÉ-ROYAL
É o bar de excelência do hotel e ideal para reunir-se antes ou depois das refeições. Aberto das 10h30 às 00h00.

BAR DA PISCINA
É o bar da piscina e está aberto de Junho a Setembro das 10h30 às 18h30.
Presta apoio ao serviço de bebidas e snacks na época mais movimentada do
hotel.
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EVENTOS

O Vila Galé Estoril tem também salas polivalentes com condições ideais para
a organização de eventos e reuniões:
4 Salas de Reunião

WELLNESS

Acesso à Internet Wi-Fi

O Vila Galé Estoril apresenta um Clube de Saúde composto por um conjunto
de infra-estruturas para proporcionar bem-estar a todos os clientes. Pode
contar com salas de massagens e tratamentos, jacuzzi, banho turco e ginásio.
O Clube de Saúde está disponível de segunda a sexta-feira das 08h30 às
20h30, sábados e feriados das 09h30 às 13h30 e aos domingos encontra-se
encerrado.

ACTIVIDADES NA ÁREA

Pela localização privilegiada do Vila Galé Coimbra, sugerimos algumas actividades para uma estadia perfeita:
Animação nocturna

Surf

Casino

Passeios de barco

Cinema

Autódromo

Compras

Museus e locais de interesse
cultural e histórico

Praia

Locais de interesse gastronómico

Golfe

Passeios a pé

Desportos náuticos

Visitas guiadas

