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VILA GALÉ ÓPERA
LISBOA – PORTUGAL



NA ZONA MONUMENTAL
DE BELÉM

COM VISTA 
PARA O TEJO

Situado em frente ao rio Tejo, junto 

ao Centro de Congressos de Lisboa 

e à movimentada zona das Docas, 

o Vila Galé Ópera é um hotel da autoria 

do conceituado arquiteto Manuel 

Salgado com uma decoração original 

inspirada na temática da ópera e da 

música clássica. Com um total de 259 

quartos e com espaços preparados para 

reuniões e eventos empresariais, a sua 

localização, apenas a cinco minutos das 

maiores atracções turísticas de Lisboa 

(Torre de Belém, Museu dos Coches, 

Mosteiro dos Jerónimos, Padrão dos 

Descobrimentos, Centro Cultural de 

Belém e Pastéis de Belém), também faz 

deste hotel a escolha perfeita para a sua 

visita a Lisboa.
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QUARTOS

O Vila Galé Ópera disponibiliza 259 

quartos, dos quais destacamos 217 

quartos standard, 19 quartos superiores 

e 16 suítes. Sete quartos estão adaptados 

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

Espelho de maquilhagem

Produtos de higiene pessoal gratuitos

Fechadura eletrónica de segurança

Serviço de quarto 24 horas

Chaleira *

* mediante disponibilidade 
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SERVIÇOS

Para responder às necessidades dos 

seus hóspedes, o hotel Vila Galé Ópera 

disponibiliza:

Acesso gratuito à internet via wi-fi

Garagem * ** 

Snooker

Serviço de lavandaria *

Acessos para pessoas com mobilidade reduzida

Clube de Saúde ***

Receção 24 horas

* custo adicional

** mediante disponibilidade

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

Durante todo o ano, o hotel Vila Galé 

Ópera tem à disposição dos seus clientes 

um restaurante e um bar:

RESTAURANTE ‘FALSTAFF’
É o restaurante principal do hotel. Oferece serviço 
de buffet ao pequeno-almoço (das 07h00 às 
10h30). Ao almoço (das 12h30 às 14h30) e jantar 
(das 19h30 às 22h30) disponibiliza serviço à la 
carte e buffet.

BAR ‘FIDÉLIO’
Localizado no lobby do hotel, funciona das 10h00 
às 00h00.
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SALA DE 
EVENTOS

O hotel Vila Galé Ópera 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. Temos as soluções certas para 

proporcionar momentos memoráveis:

Aluguer de equipamento audiovisual

Acesso a internet wi-fi

Catering
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WELLNESS

O Clube de Saúde do hotel Vila Galé 

Ópera está disponível para todos os 

clientes de segunda a sexta-feira das 

07h30 às 21h00 e sábados, domingos 

e feriados 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 da sauna, duche suíço e 

banho turco é limitada a maiores de 

16 anos.

Neste espaço pode contar com:

Piscina interior aquecida

Sauna

Duche suíço

Banho turco

Ginásio

Salas para massagens e tratamentos estéticos

VILA GALÉ ÓPERA



ATIVIDADES 
NA ÁREA

Para que tenha uma estadia perfeita, e 

tirando partido da localização privilegiada 

do Vila Galé Ópera, em Lisboa, sugerimos:

Torre de Belém

Centro de Congressos de Lisboa

Doca de Alcântara, Lisboa

Museu Nacional dos Coches

Palácio de Belém

Museu da Eletricidade

Mosteiro dos Jerónimos

Padrão dos Descobrimentos

Museu da Marinha

Centro Cultural de Belém

Jardim Zoológico

Pastéis de Belém

LX Factory

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT)

Miradouro Ponte 25 de Abril
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VILA GALÉ ÓPERA 

Travessa Conde da Ponte, 1300-141 Lisboa  - Portugal 

Telefone (+351) 213 605 400  |  Fax (+351) 213 605 450

opera@vilagale.com  |  opera.reservas@vilagale.com

www.vilagale.com


