
VILA GALÉ PORTO
PORTO – PORTUGAL

SOBRE O HOTEL         QUARTOS         SERVIÇOS         RESTAURANTES E BARES         EVENTOS         WELLNESS        ATIVIDADES



O EDIFÍCIO MAIS 
ALTO DO PORTO

NO CENTRO 
DA CIDADE

Situado no centro do Porto, a dez minutos 

a pé da movimentada e comercial Rua 

de Santa Catarina e com acessibilidades 

privilegiadas ao aeroporto, o Vila Galé 

Porto é a escolha ideal para quem deseja 

conhecer de perto o Norte de Portugal. 

Com 292 quartos, dos quais se destacam 

os quartos superiores com um serviço 

distinto, este hotel oferece ainda salas 

polivalentes com condições ideais para 

a organização de eventos e reuniões. 

Durante a sua visita ao Porto, aproveite 

para passear pela zona Ribeirinha, conhe-

cer as famosas Caves do Vinho do Porto, 

visitar Serralves e a Casa da Música.
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QUARTOS

O hotel Vila Galé Porto conta com 

292 quartos. Destes, destacamos 40 

quartos superiores, onze suítes júnior 

e oito suítes superior, no 18º piso. Um 

dos quartos está adaptado para pessoas 

com mobilidade reduzida. Consoante 

a disponibilidade, é possível escolher 

quarto com banheira ou com duche. 

Todos os quartos estão equipados com:

Telefone

Wi-fi gratuito

Ar condicionado

Televisão LED

Canais por cabo

Mini-bar

Cofre *

Casa de banho privativa com telefone

Secador de cabelo

Espelho de maquilhagem

Produtos de higiene pessoal gratuitos

Fechadura eletrônica de segurança

Serviço de quarto 24 horas

Chaleira **

* custo adicional ** mediante disponibilidade
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SERVIÇOS

Para responder às necessidades dos 

seus hóspedes, o hotel Vila Galé Porto 

disponibiliza:

Garagem * **

Acesso gratuito à internet via wi-fi

Parque de estacionamento **

Estacionamento exterior para autocarros **

Serviço de lavandaria *

Acessos para pessoas com mobilidade reduzida

Spa Satsanga ***

Receção 24 horas

* custo adicional

** mediante disponibilidade

*** é obrigatório o uso de touca na piscina interior
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RESTAURANTES 
E BARES

O hotel Vila Galé Porto tem 

um restaurante e um bar:

RESTAURANTE ‘PARIS-TEXAS’
Oferece um serviço de buffet ao pequeno-
almoço (das 07h00 às 10h30). Ao almoço (das 
12h30 às 14h30) e jantar das (19h00 às 22h00) 
disponibiliza um serviço à la carte ou buffet. 
Encontra-se no 2º piso.

LOBBY BAR
Instalado no lobby do hotel, funciona das 
10h00 às 24h00.
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SALAS DE EVENTOS

O hotel Vila Galé Porto tem o espaço 

ideal para os seus encontros de 

negócios. A pensar em si e na sua 

empresa, dispõe de salas para reuniões 

empresariais, congressos ou ações de 

teambuilding, mas também adaptáveis 

a outros eventos. Temos as soluções 

certas para proporcionar momentos 

memoráveis.

Dispomos dos seguintes serviços:

Aluguer de equipamento audiovisual

Acesso a internet wi-fi

Catering
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WELLNESS

Com a marca Satsanga, o spa do Vila 

Galé Porto promete bem-estar, calma 

e tratamentos anti-stress.

Está aberto das 09h00 às 21h00 e é de 

acesso gratuito a hóspedes. Inclui um 

ginásio, que funciona para os clientes 

do hotel das 07h00 as 22h00 e está 

disponível para o público em geral das 

09h00 às 21h00. As crianças com menos 

de 12 anos devem frequentar este espaço 

sempre acompanhadas por um adulto.

A utilização da sauna, jacuzzi e banho 

turco é limitada a maiores de 16 anos.

No spa Satsanga pode aproveitar:

Piscina interior aquecida

Sauna

Jacuzzi

Banho turco

Duche Vichy

Ginásio

Salas para massagens e tratamentos estéticos
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ATIVIDADES 
NA ÁREA

Para que tenha uma estadia perfeita, e 

tirando partido da localização privilegiada 

do Vila Galé Porto, sugerimos:

Café Magestic

Casa da Música

Caves de Vinho do Porto

Estação de São Bento

Funicular dos Guindais

Galerias de Paris

Igreja de São Francisco

Livraria Lello

Mosteiro de Nossa Senhora do Pilar

Museu de Arte Contemporânea de Serralves

Sé Catedral do Porto

Palácio da Bolsa

Parque da Cidade

Ponte D. Luís I

Torre dos Clérigos

Obelisco em memória da Batalha de Ourique
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VILA GALÉ PORTO 

Av. Fernão de Magalhães 7, 4300-190 Porto - Portugal 

Telefone (+351) 225 191 800  |  Fax (+351) 225 191 850

porto@vilagale.com  |  porto.reservas@vilagale.com

www.vilagale.com


