Vila Galé Salvador

Vila Galé Hotéis

QUARTOS

O Vila Galé Salvador é composto por 224 quartos no total. Destes,
destacamos 24 suites adequadas para famílias.
Todos os quartos estão equipados com:
Ar condicionado

TV Cabo

Telefone com ligação
à rede exterior

Acesso à Internet Wi-Fi

Casa de banho privativa
com telefone

Cofre

Secador de cabelo

Mini bar

Fechadura electrónica
de segurança

Serviço de quarto 24 horas

TV LCD

CONTACTOS

RUA MORRO ESCRAVO MIGUEL, 320
ONDINA
CEP 40170-000 SALVADOR, BAHIA
TELEFONE: (+55) 71 3263 8888
FAX: (+55) 71 3263 8800
EMAIL: SALVADOR@VILAGALE.COM
RESERVAS: SALVADOR.RESERVAS@VILAGALE.COM

HOTEL

Localizado em Ondina, a poucos minutos do centro da cidade e a 20 minutos
do aeroporto, este hotel é constituído por 224 quartos e uma infra-estrutura
completa para a realização de reuniões e eventos profissionais. Pela localização única em frente ao mar, este hotel é também uma óptima escolha para
quem procura o descanso depois de uma visita cultural à cidade de Salvador,
que inclui inevitávelmente uma passagem pelo Pelourinho, Elevador Lacerda
e Portas de Santa Luzia.
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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 Vila Galé Salvador coloca à disposição dos seus clientes 1 restaurante e
3 bares, disponíveis não só aos clientes do hotel, como também ao público
externo.

Acesso à Internet Wi-Fi
nas áreas públicas

Clube de Saúde

Garagem

Business Center com acesso
à Internet Wi-Fi

Piscina exterior

Salas de reunião

É o restaurante principal do hotel e oferece um serviço de pequeno-almoço
(das 06h00 às 10h30), almoço (das 12h30 às 15h00) e jantar (das 19h00 às
22h30).

Jacuzzi exterior

Lojas

LOBBY BAR

Serviço de lavandaria

1 Restaurante

Acessos para pessoas
de mobilidade reduzida

3 Bares

RESTAURANTE VERSÁTIL

Localizado junto à recepção do hotel, está aberto das 10h00 às 23h00.

BAR DA PISCINA
Localizado junto à piscina e oferece um serviço de lanches e petiscos. Está
aberto das 10h00 às 18h00.

BAR ÓPERA
Este espaço só está disponível para grupos e outros eventos.
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EVENTOS

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

Acesso à Internet Wi-Fi

ACTIVIDADES NA ÁREA

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

Passeios a pé

Música ao vivo

Locais de interesse gastronómico

Compras

Museus e locais de interesse
cultural e histórico

Praia

Visitas guiadas

Desportos náuticos

WELLNESS

O Vila Galé Salvador apresenta um Clube de Saúde composto por um conjunto de infra-estruturas para proporcionar bem-estar a todos os clientes. Pode
contar com banho turco, sala para massagens e tratamentos e ginásio.
O Clube de Saúde está disponível todos os dias das 08h00 às 21h00.

