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HOTEL DEDICADO À POESIA

COM O CHARME 
DE UM PALÁCIO

Este hotel marca a estreia do Grupo Vila 

Galé com uma unidade de 5 estrelas em 

Portugal. De inspiração e decoração 

poética e com uma localização privile-

giada junto ao rio Tejo na Costa de Lisboa, 

conta com 76 quartos construídos em 

plena integração com o meio envolvente. 

O restaurante Inevitável, o bar Tertúlia, 

o spa Satsanga, a piscina exterior, os 

jardins envolventes e a adega do Palácio 

reconvertida em sala de reuniões tornam 

esta unidade num marco renovador 

e dinamizador do centro histórico da 

vila de Paço de Arcos. A proximidade 

e facilidade de acesso ao comboio 

permitem que a qualquer altura visite 

o centro histórico de Lisboa ou Cascais, 

apenas a 15 minutos de distância.
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QUARTOS

Com 76 quartos, o deslumbrante edifício 

original do hotel Vila Galé Collection Paço 

dos Arcos acolhe apenas três quartos e 

duas suítes. Os restantes 71 quartos - três 

dos quais são suítes - situam-se na ala 

nova do hotel, construída de raiz. Um dos 

quartos está adaptado para pessoas com 

mobilidade reduzida.

Todos os quartos estão equipados com:

Telefone

Wi-fi grátis

Ar condicionado

Televisão LCD

Canais por cabo

Mini-bar

Cofre

Casa de banho 
privativa com telefone

Secador de cabelo

Espelho de 
maquilhagem

Produtos de higiene 
pessoal gratuitos

Varanda

Fechadura eletrônica 
de segurança

Serviço de quarto 
24 horas

Roupão e chinelos

Água à chegada

Serviço de 
engraxamento 
de sapatos

Menu de almofadas
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SERVIÇOS

Para responder às necessidades dos seus 

hóspedes, o hotel Vila Galé Collection 

Palácio dos Arcos disponibiliza:

Jardins e espaços exteriores

Piscina exterior

Garagem * **

Business center

Biblioteca

Capela

Kit jogging

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 Vila Galé Collection Palácio dos Arcos 

põe à disposição dos seus clientes um 

restaurante e dois bares:

RESTAURANTE ‘INEVITÁVEL’
Restaurante principal do hotel. Oferece um 
serviço de buffet e à la carte ao pequeno-almoço 
(das 07h00 às 10h30), e à la carte ao almoço (das 
12h30 às 14h30) e ao jantar (das 19h30 às 22h30).

BAR ‘TERTÚLIA’
Bar de excelência do hotel, ideal para relaxar 
ao final da tarde ou para um digestivo após as 
refeições com vista para o mar. Está aberto das 
10h00 à 00h00.

BAR DA PISCINA
O Bar da Piscina está aberto de abril a setembro 
das 10h00 às 18h00. Serve bebidas e snacks na 
época mais movimentada do hotel.
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SALAS DE EVENTOS

O hotel Vila Galé Collection Palácio 

dos Arcos tem o espaço ideal para 

os seus encontros de negócios ou 

para eventos festivos. A pensar em si 

e na sua empresa, dispõe de uma sala 

para reuniões, eventos ou ações de 

teambuilding, mas também adaptáveis 

para casamentos, batizados ou 

festas. 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 hotel 

Vila Galé Collection Palácio dos Arcos 

promete bem-estar, calma e tratamentos 

anti-stress.

Está aberto das 09h00 às 21h00 e é de 

acesso gratuito a todos os hóspedes.

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 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

Ginásio

Duche Vichy

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 Collection Palácio dos Arcos, 

sugerimos:

Aquário Vasco da Gama

Auditório Municipal Eunice Muñoz

Capela da Santo Amaro

Centro Cultural Palácio do Egipto

Centro de Arte Manuel Brito

Palácio Anjos Algés - Alameda Hermano Patrone

Fábrica da Pólvora

Fornos da Cal

Igreja Matriz de Oeiras

Palácio Marquês de Pombal

Parque dos Poetas

Piscina Oceânica de Oeiras

Passeio Marítimo de Oeiras

Praia Santo Amaro de Oeiras

Quinta Real de Caxias
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