Vila Galé Évora

Vila Galé Hotéis

QUARTOS

O Vila Galé Évora é composto por 185 quartos no total. Destes, destacamos
24 quartos superiores com vista piscina, 24 quartos familiares e 6 suites.
Todos os quartos estão equipados com:
Ar condicionado

TV Cabo

Secador de cabelo

TV LED

Fechadura electrónica
de segurança

Mini bar

Serviço de quarto 24 horas

Acesso à Internet Wi-Fi

Telefone com ligação
à rede exterior

Cofre

Casa de banho privativa
com telefone

Chaleira
(mediante disponibilidade)

Os quartos superiores incluem: roupão e chinelos, oferta da garagem
(mediante disponibilidade) e mini bar.

CONTACTOS

AVENIDA TÚLIO ESPANCA
7005-840 ÉVORA
TELEFONE: (+351) 266 758 100
FAX: (+351) 266 758 150
RESERVAS: EVORA.RESERVAS@VILAGALE.COM

HOTEL

Com uma situação única na Avenida Túlio Espanca, junto da muralha e do
centro histórico da cidade de Évora, esta nova unidade vem reforçar a oferta
do Grupo em pleno Alentejo.
Esta nova unidade conta com 185 quartos, restaurantes, bares, piscina exterior e um Satsanga Spa Médico com piscina interior aquecida, ginásio, sauna,
jacuzzi e 6 salas para tratamentos e massagens. Para o segmento de negócios, aposta num moderno Centro de Convenções constituído por 4 salas
totalmente equipadas e adaptadas a todo o tipo de eventos.
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SERVIÇOS DO HOTEL

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

RESTAURANTES E BARES

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

Piscina exterior para
adultos e crianças

2 Restaurantes

RESTAURANTE VERSÁTIL

Serviço de lavandaria

2 Bares

Acessos para pessoas de
mobilidade reduzida

É o restaurante principal do hotel e oferece um serviço de buffet ao
pequeno-almoço (07h00 às 10h30), ao almoço (12h30 às 14h30) e ao
jantar (19h30 às 22h00).

Salas de reunião

Acesso gratuito à Internet
via Wi-Fi

Parque infantil

Biblioteca

Satsanga Spa Médico

Jardins e Espaços Exteriores

Estacionamento exterior
para autocarros

RESTAURANTE INEVITÁVEL
A marca Inevitável está presente no hotel Vila Galé Évora com um restaurante
na mezzanine da área do lobby. Apresenta um serviço à la carte aos almoços
(12h30 às 14h30) e aos jantares (19h30 às 23h00)

LOBBY BAR
Localizado no lobby do hotel está aberto das 10h00 às 00h00.

BAR DA PISCINA

Garagem

O Bar da Piscina está aberto de Abril a Outubro das 10h00 às 18h00. Presta
apoio ao serviço de bebidas e snacks na época de Verão.

RESTAURANTE INEVITÁVEL | INEVITÁVEL RESTAURANT

LOBBY

RESTAURANTE VERSÁTIL | INEVITÁVEL RESTAURANT

LOBBY BAR
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EVENTOS

No Vila Galé Évora existem salas polivalentes com condições ideais para a
organização de eventos e reuniões:
4 Salas de reunião

Acesso à Internet Wi-Fi

ACTIVIDADES NA ÁREA

Pela localização privilegiada do Vila Galé Évora, sugerimos algumas actividades para uma estadia perfeita:
Museus e locais de interesse
cultural e histórico

Compras

Animação nocturna

Passeios de Bicicleta

Passeios a Pé

WELLNESS

A marca Satsanga está presente no hotel e apresenta um SPA Médico composto por um conjunto de infra-estruturas para proporcionar bem-estar a
todos os clientes. Pode contar com salas de massagens e tratamentos, sauna,
banho turco, piscina interior aquecida, duche vichy e ginásio.
O SPA Satsanga está disponível das 09h00 às 21h00 e o seu acesso é gratuito para todos os hóspedes. O ginásio do hotel está aberto para os clientes
do hotel 24 horas.

