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JUNTO À PRAIA DO TAMARIZ

NO CENTRO
DO ESTORIL

Sobre a Praia do Tamariz e a 200 metros
do Casino e Centro de Congressos
do Estoril, este hotel convida-o a
conciliar momentos profissionais e de
entretenimento. Disponibiliza 126 quartos
e um conjunto de facilidades ideais para
os seus dias de férias com destaque
para a piscina exterior com vista para a
praia e baía de Cascais e o restaurante
Massa Fina com sabores artesanais. Para
o segmento de negócios apresentamos
uma área com 4 salas de reunião, infra-estruturas e serviços necessários para
as suas reuniões de trabalho.

VILA GALÉ ESTORIL

QUARTOS
O hotel Vila Galé Estoril é composto
por 126 quartos. Destes, destacamos
50 quartos com vista mar. Um dos
quartos está adaptado para pessoas
com mobilidade reduzida.
Todos os quartos estão equipados com:
Telefone
Wi-fi gratuito
Ar condicionado
Televisão LCD
Canais por cabo
Mini-bar
Cofre
Casa de banho privativa com telefone
Secador de cabelo
Produtos de higiene pessoal gratuitos
Fechadura eletrónica de segurança
Serviço de quarto 24 horas
Chaleira *
* mediante disponibilidade

VILA GALÉ ESTORIL

SERVIÇOS
Para responder às necessidades dos
seus hóspedes, o Hotel Vila Galé Estoril
disponibiliza:
Acesso grátis à internet via wi-fi
Garagem * **
Piscina exterior
Kit jogging
Serviço de lavandaria *
Acessos para pessoas com mobilidade reduzida
Clube de saúde
Receção 24 horas
* custo adicional
** mediante disponibilidade

VILA GALÉ ESTORIL

RESTAURANTES
E BARES
O Vila Galé Estoril conta com dois
restaurantes e dois bares, abertos aos
clientes do hotel e ao público externo
durante todo o ano:

RESTAURANTE ‘DIVINO’
Restaurante principal do hotel. Oferece serviço
buffet ao pequeno-almoço (das 07h00 às 10h30)
e ao jantar (das 19h30 às 22h00).

RESTAURANTE ‘MASSA FINA’
Massa Fina o novo conceito de restauração,
em que as pizzas artesanais são o prato principal,
conta com um serviço à la carte aos almoços e
aos jantares (das 12h30 às 23h00), de segunda-feira a domingo.

BAR ‘CAFÉ ROYAL’
Próximo do lobby do hotel, funciona das 10h30
às 00h00.

BAR DA PISCINA
O Bar da Piscina está aberto de junho a setembro
das 10h30 às 18h30. Presta apoio ao serviço de
bebidas e snacks na época de verão.

VILA GALÉ ESTORIL

SALAS DE EVENTOS
O hotel Vila Galé Estoril tem o espaço
ideal para os seus encontros de
negócios. A pensar em si e na sua
empresa, dispõe de salas para reuniões,
congressos ou ações de teambuilding,
mas também adaptáveis a outros
eventos. Pode ser ideal como hotel para
casamentos e festas familiares. Temos
as soluções certas para concretizar
momentos memoráveis.

SERVIÇOS
Aluguer de equipamento audiovisual
Acesso a internet wi-fi
Catering

VILA GALÉ ESTORIL

WELLNESS
O hotel Vila Galé Estoril, renovado em
2016, dispõe de um Clube de Saúde
preparado para proporcionar bem-estar
a todos os clientes.
De novembro a março, está disponível
de segunda-feira a sábado das 09h00 às
20h00 e domingos das 09h00 às 14h00.
De abril a outubro, funciona de segunda-feira a domingo das 09h00 às 21h00.
As crianças com menos de 12 anos
devem frequentar este espaço sempre
acompanhadas por um adulto e apenas
entre as 10h30 e as 17h30.
A utilização do jacuzzi e banho turco
é limitada a maiores de 16 anos.
No Clube de Saúde pode aproveitar:
Jacuzzi
Banho turco
Ginásio
Salas para massagens e tratamentos estéticos

VILA GALÉ ESTORIL

ATIVIDADES
NA ÁREA
Para que tenha uma estadia perfeita,
e tirando partido da localização
privilegiada do hotel Vila Galé Estoril,
sugerimos:
Praias: Tamariz, Carcavelos, Guincho, Poça
Forte da Cadaveira, Cascais
Mercado de Cascais
Casino Estoril
Centro de Congressos do Estoril
Discoteca Jézebel
Marina de Cascais
Boca do Inferno
Casa das Histórias - Paula Rego
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