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Vila Galé Hotéis

QUARTOS

O Vila Galé Praia é composto por um total de 40 quartos.
Destes, destacamos 20 quartos com cama de casal.
Todos os quartos estão equipados com:

CONTACTOS

PRAIA DA GALÉ, LOTE 33, APARTADO 2204
8201 - 917 ALBUFEIRA
TELEFONE: (+351) 289 590 180
FAX: (+351) 289 590 188
EMAIL: PRAIA@VILAGALE.COM
RESERVAS: PRAIA.RESERVAS@VILAGALE.COM

HOTEL

Esta unidade de apenas 40 quartos está vocacionada para maiores de 16
anos e caracteriza-se pelo requinte e serviço personalizado que proporciona
a todos os seus clientes. Localizado em plena Praia da Galé, está preparado para casais que procuram conforto, privacidade e tranquilidade absoluta. Aproveite para desfrutar das opções de relaxamento do SPA Satsanga
(mega jacuzzi, sauna, banho turco, sala de fitness e massagens) e experimente as sugestões do incontornável restaurante Inevitável.

Ar condicionado

TV Cabo

Telefone com ligação
à rede exterior

Leitor de CD/DVD

Casa de banho privativa
com telefone

Acesso à Internet Wi-Fi

Secador de cabelo

Cofre

Fechadura electrónica
de segurança

Mini bar

TV LCD

Serviço de quarto até às 00h00
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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 Praia coloca à disposição dos seus clientes 1 restaurante e 1 bar,
disponíveis não só aos clientes do hotel, como também ao público externo.

Acesso à Internet Wi-Fi nas áreas
públicas

Spa Satsanga

Parque de estacionamento

Snooker

Piscina exterior

Campos de ténis

Jardins e espaços exteriores

1 Restaurante

BAR INEVITÁVEL

Serviço de lavandaria

1 Bar

É o bar de excelência do hotel e ideal para reunir-se antes ou depois das refeições.
Está aberto das 11h30 às 00h30 de Junho a Setembro e nos restantes meses
do ano das 11h00 à 00h00.

Acessos para pessoas
de mobilidade reduzida

RESTAURANTE INEVITÁVEL
A marca Inevitável está presente no hotel e oferece um serviço de pequeno-almoço (das 07h30 às 11h00), almoço (das 12h00 às 14h30) e jantar entre
Junho e Setembro (das 19h00 às 23h00) e nos restantes meses do ano (das
19h00 às 22h30).
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WELLNESS

A marca Satsanga está presente no hotel e apresenta um Spa composto
por um conjunto de infra-estruturas para proporcionar bem-estar a todos os
clientes. Aqui, pode contar com um mega jacuzzi, sauna, banho turco, fitness
room, gabinetes para massagens e tratamentos e um ginásio.
O Spa Satsanga está disponível todos os dias das 09h00 às 21h00.

ACTIVIDADES NA ÁREA

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

Desportos náuticos

Golfe

Passeios a pé

