
VILA GALÉ CLUBE DE CAMPO
BEJA – PORTUGAL

SOBRE O HOTEL         QUARTOS         SERVIÇOS         RESTAURANTES E BARES         EVENTOS         WELLNESS        ATIVIDADES



UM CONCEITO ÚNICO

EM PLENO 
ALENTEJO

Em pleno Alentejo todos os pormenores 

deste hotel foram pensados para se 

conseguir uma perfeita integração com 

a paisagem rural. Apenas a 25 km de 

Beja, disponibiliza 81 quartos, piscina 

exterior e interior e áreas generosas para 

eventos e acções de team building, que 

podem ser conjugadas com atividades 

lúdicas e desportivas como passeios a 

pé, de bicicleta, de moto 4 e desportos 

náuticos. Para quem procura um refúgio 

de fim-de-semana para toda a família, 

este hotel oferece um conjunto de 

atividades para crianças que incluem 

visita à quinta pedagógica, passeio de 

burro, canoagem em família, entre outras. 

Para completar, aventure-se na vindima, 

visite a adega da herdade e prove os 

nossos vinhos alentejanos Santa Vitória.
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QUARTOS

O hotel Vila Galé Clube de Campo é 

composto por 81 quartos, dos quais 22 

são familiares e 3 são suítes júnior. 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

Fechadura eletrônica de segurança

Serviço de quarto das 07h00 até às 00h00

Chaleira **

* custo adicional 

** mediante disponibilidade

VILA GALÉ CLUBE DE CAMPO



SERVIÇOS

Para responder às necessidades dos seus 

hóspedes, o hotel Vila Galé Clube de Campo 

disponibiliza:

Jardins e espaços exteriores

Piscina exterior para adultos e crianças

Acesso gratuito à internet via wi-fi

Parque de estacionamento

Nep Kids Club

Parque infantil

Sala de jogos

Capela

Picadeiro

Serviço de lavandaria *

Acessos para pessoas com mobilidade reduzida

Clube de Saúde **

Receção 24 horas

* custo adicional

** é obrigatório o uso de touca na piscina interior
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De abril a outubro o 

hotel tem programação 

de entretenimento 

para adultos e crianças 

com animadores 

especializados realizadas 

atividades nas piscinas, 

exteriores e clube NEP.

ENTRETENIMENTO

De abril a outubro o hotel tem 

programação de entretenimento para 

adultos e crianças com animadores 

especializados realizadas atividades 

nas piscinas, exteriores e clube NEP.
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RESTAURANTES 
E BARES

O hotel Vila Galé Clube de Campo 

conta com um restaurante e dois bares, 

disponíveis não só para os clientes do 

hotel como também ao público externo:

RESTAURANTE ‘PAVILHÃO DE CAÇA’
Restaurante principal do hotel. Oferece um 
serviço buffet ao pequeno-almoço (das 08h00 
às 10h30) e buffet ou à la carte ao almoço (das 
13h00 às 15h00) e ao jantar (das 19h30 às 22h30).

BAR ‘PAVILHÃO DE CAÇA’
Localiza-se próximo do Restaurante Pavilhão 
da Caça. Aberto das 10h00 às 24h00. 

BAR ‘ALAZÃO’
Localizado junto à praça de touros. 
Funciona apenas para grupos e eventos.
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SALAS DE EVENTOS

O hotel Vila Galé Clube de Campo tem 

o espaço ideal para os seus encontros 

de negócios ou para eventos festivos. 

A pensar em si e na sua empresa, dispõe 

de salas para reuniões, congressos, 

eventos ou ações de teambuilding, mas 

também adaptáveis para casamentos, 

batizados ou festas.

Dispomos dos seguintes serviços:

Aluguer de equipamento audiovisual

Acesso a internet wi-fi

Catering
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WELLNESS

O hotel Vila Galé Clube de Campo dispõe 

de um Clube de Saúde preparado para 

proporcionar bem-estar a todos os clientes.

Está disponível todos os dias das 09h00 

às 20h00 e o acesso é gratuito para 

os hóspedes. Inclui um ginásio, que 

funciona para os clientes do hotel das 

07h00 as 22h00.

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.

Aqui pode contar com:

Piscina interior aquecida

Jacuzzi

Banho turco

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 Clube 

de Campo, sugerimos:

Castelo de Beja

Sé Catedral de Beja

Museu Rainha D. Leonor

Adega Santa Vitória

Adega da Malhadinha Nova

Adega da Herdade dos Grous

Igreja da Misericórdia e pelourinho 
(Messejana, Aljustrel)

Minas de Aljustrel

Igreja Matriz de Aljustrel

Museu da Ruralidade (Castro Verde)

Basílica Real de Nossa Senhora da Conceição 
(Castro Verde)

Ermida de São Pedro das Cabeças (Castro Verde)

Obelisco em memória da Batalha de Ourique
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