Vila Galé Rio de Janeiro

Vila Galé Hotéis

QUARTOS

O Vila Galé Rio de Janeiro é composto por 292 quartos no total. Destes,
destacamos 4 suítes superiores, localizadas no palácio e a suíte master.
Todos os quartos estão equipados com:

CONTACTOS

RUA RIACHUELO, 124 - LAPA
RIO DE JANEIRO (RJ) – BRASIL
TELEFONE: (+55) 21 2460-4500
FAX: (+55) 21 2460-4550
EMAIL: RIO@VILAGALE.COM
RESERVAS: RIO.RESERVAS@VILAGALE.COM

HOTEL

Construído a partir da recuperação de um antigo palacete, é na Lapa que nasce o hotel Vila Galé Rio de Janeiro. Inspirado no tema Bossa Nova e na cultura
luso-brasileira, este hotel é composto pelo palacete do final do século XIX que
foi objeto de magnífica recuperação e dois blocos que vieram acrescentar-se-lhe: um centro de convenções e um prédio de 13 andares, onde fica situada
grande parte dos 292 quartos. Durante a sua estadia, não deixe de visitar os
famosos Arcos da Lapa, o Museu da Imagem e do Som, a Escadaria Selarón e a
Igreja Nossa Senhora do Carmo da Lapa do Destino, entre outros monumentos
e museus que poderá visitar próximos do hotel. A situação privilegiada deste
hotel tem também como vantagem a facilidade de acessos ao aeroporto, estádio do Maracanã e Sambódromo.

Ar condicionado

TV LCD

Telefone com ligação à rede
exterior

TV Cabo

Workdesk

Acesso à Internet Wi-Fi

Casa de banho privativa
com telefone

Cofre electrónico individual

Secador de cabelo

Mini bar

Espelho de aumento

Serviço de quarto 24 horas

Fechadura electrónica
de segurança (não disponível nos
quartos do palácio e preservados)
Os quartos superiores incluem: roupão e chinelos.
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SERVIÇOS DO HOTEL

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

Acessos para pessoas
de mobilidade reduzida

RESTAURANTES E BARES

O Vila Galé Rio de Janeiro coloca à disposição dos seus clientes 2 restaurantes
e 2 bares:

RESTAURANTE INEVITÁVEL:
A marca Inevitável está presente no hotel e oferece um serviço à la carte ao
jantar com cozinha mediterrânica. Aconselhamos prévia reserva.

Acesso à Internet via Wi-Fi

Fitness Center

Segurança 24 horas

Garagem

BAR VINÍCIUS DE MORAES:

Piscina exterior

Business Center com acesso
à Internet Wi-Fi

Localizado no palácio, possui vista para um pátio interior e um jardim bem cuidado. Serve drinks e petiscos variados. É uma ótima opção para um happy hour.

Centro de Convenções

Fax e fotocopiadora

RESTAURANTE VERSÁTIL:
O Restaurante Versátil é o restaurante principal do hotel e oferece um serviço
de buffet ao café da manhã (das 06h30 às 10h30), ao almoço (das 12h00 às
15h00) e ao jantar (das 19h00 às 22h30).

BAR DA PISCINA:
Localizado junto à piscina, oferece um serviço de lanches, bebidas refrescantes
e cocktails. Está aberto das 10h00 às 19h00.
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EVENTOS

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

Acesso à Internet Wi-Fi

ACTIVIDADES NA ÁREA

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

Locais de interesse gastronómico

Compras

Museus e locais de interesse
cultural e histórico

Música ao vivo

WELLNESS

O Vila Galé Rio de Janeiro apresenta um Spa Satsanga composto por um
conjunto de infra-estruturas para proporcionar bem-estar a todos os clientes.
O Spa Satsanga está disponível todos os dias da semana e o acesso é gratuito para os hóspedes. Aqui, pode contar com: sauna, jacuzzi, sala para massagens e tratamentos.

