Hotel Apartamento Vila Galé Atlântico | Albufeira

Vila Galé Hotéis

QUARTOS

O Vila Galé Atlântico é composto por 220 quartos no total. Destes, destacamos 41 quartos standards com vista mar, 98 suites júnior e 8 suites sénior.
Todos os quartos estão equipados com:
Ar condicionado

TV LCD

Kitchenette

TV Cabo

Telefone com ligação
à rede exterior

Acesso à Internet Wi-Fi

Casa de banho privativa
com telefone

Cofre

Secador de cabelo

Serviço de quarto 24 horas

Fechadura electrónica
de segurança

CONTACTOS

APARTADO 2436 PRAIA DA GALÉ
8200 - 995 ALBUFEIRA
TELEFONE: (+351) 289 570 800
FAX: (+351) 289 570 850
EMAIL: ATLANTICO@VILAGALE.COM
RESERVAS: ATLANTICO.RESERVAS@VILAGALE.COM

HOTEL

O hotel que iniciou a história do Grupo Vila Galé está situado a 300 metros da
Praia da Galé e a somente 6 km do centro de Albufeira. Restaurado e modernizado, apresenta 220 quartos de grande dimensão, todos com kitchenette,
ideais para famílias com crianças. Disponibiliza ainda piscinas exteriores, salas
de jogos, bem como um clube para crianças com parque infantil. Durante a
sua estadia no nosso hotel, não deixe de aproveitar a praia e os desportos
náuticos que a localidade proporciona.
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SERVIÇOS DO HOTEL

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

Vila Galé Hotéis

RESTAURANTES E BARES

O Vila Galé Atlântico coloca à disposição dos seus clientes 1 restaurante e
2 bares, disponíveis não só aos clientes do hotel, como também ao público
externo.

Acesso à Internet Wi-Fi
nas áreas públicas

Parque infantil

Parque de estacionamento

NEP Kids Club

Piscina exterior para
adultos e criança

Sala de jogos

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

Jardins e espaços exteriores

Serviço de quarto 24 horas

LOBBY BAR

Serviço de lavandaria

Sala de reunião

Acessos para pessoas
de mobilidade reduzida

É o bar de excelência do hotel e ideal para se reunir antes ou depois das refeições. Está aberto das 17h00 à 01h00 no período de Verão e das 10h30 à
00h00 no período de Inverno.

1 Restaurante

Clube de Saúde

2 Bares

Lojas

RESTAURANTE ALEGRO

BAR VILA GALÉ CAFÉ
É o bar da piscina e está aberto de Junho a Setembro das 10h30 às 18h00.
Presta apoio ao serviço de bebidas e snacks na época mais movimentada do
hotel.
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EVENTOS

O Vila Galé Atlântico tem também uma sala polivalente com condições ideais
para a organização de eventos e reuniões:
1 Sala de Reunião

WELLNESS

Acesso à Internet Wi-Fi

O Vila Galé Atlântico apresenta um Clube de Saúde composto por um conjunto de infra-estruturas para proporcionar bem-estar a todos os clientes.
Pode contar com piscina interior aquecida, jacuzzi, banho turco, salas de
massagens e tratamentos e ginásio.
O Clube de Saúde está disponível todos os dias das 10h00 às 21h00.
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ACTIVIDADES NA ÁREA

Pela localização privilegiada do Vila Galé Atlântico, sugerimos algumas actividades para uma estadia perfeita:
Praia

Parques temáticos

Golfe

Passeios a pé

Desportos náuticos

Ténis

