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alENTEJO – PORTUgal

SOBRE O HOTEl         QUaRTOS         SERviÇOS         RESTaURaNTES E BaRES         EvENTOS         WEllNESS        aTiviDaDES



JUNTO AO CENTRO HISTÓRICO

Na CiDaDE 
PaTRiMÓNiO 
Da UNESCO

Com uma situação única na Avenida 

Túlio Espanca, junto da muralha e do 

centro histórico da cidade de Évora, 

esta unidade vem reforçar a oferta do 

Grupo em pleno Alentejo. Conta com 

185 quartos, restaurantes, bares, piscina 

exterior e um spa Satsanga com piscina 

interior aquecida, ginásio, sauna, banho 

turco e seis salas para tratamentos 

e massagens. Para o segmento de 

negócios, aposta num moderno Centro 

de Convenções constituído por quatro 

salas totalmente equipadas e adaptadas 

a todo o tipo de eventos.
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QUaRTOS

O hotel Vila Galé Évora tem 185 quartos, 

dos quais 24 quartos superiores com 

vista para a piscina, 24 quartos familiares 

e 6 suítes. Dois quartos estão adaptados 

para pessoas com mobilidade reduzida.

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 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 Évora 

disponibiliza:

Jardins e espaços exteriores

Piscina exterior para adultos e crianças

Acesso gratuito à internet via wi-fi

Garagem *

Estacionamento exterior para autocarros

Parque infantil

Biblioteca

Serviço de lavandaria *

Acessos para pessoas com mobilidade reduzida

Spa Satsanga **

Receção 24 horas

* serviço com custo adicional

** é obrigatório o uso de touca na piscina interior
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RESTaURaNTES 
E BaRES

O hotel Vila Galé Évora tem à disposição 

dos seus clientes dois restaurantes e dois 

bares:

RESTaURaNTE ‘vERSÁTil’
Restaurante principal do hotel. Oferece serviço 
buffet ao pequeno-almoço (das 07h00 às 10h30), 
ao almoço (das 12h30 às 14h30) e ao jantar (das 
19h30 às 22h00).

RESTaURaNTE ‘iNEviTÁvEl’
A marca Inevitável também está no Vila Galé 
Évora, com um restaurante que tem serviço à la 
carte ao almoço (das 12h30 às 14h30) e ao jantar 
(das 19h30 às 23h00).

lOBBY BaR
Localizado no lobby do hotel, está aberto 
das 10h00 às 00h00.

BaR Da PiSCiNa
O Bar da Piscina funciona de abril a outubro, 
das 10h00 às 18h00. Serve bebidas e snacks 
na época de verão.
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SalaS DE EvENTOS

O hotel Vila Galé Évora 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.

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 Évora promete bem-estar, 

calma e tratamentos anti-stress.

Está disponível todos os dias, das 9h00 

às 21h00, e é gratuito para todos os 

hóspedes. O ginásio do hotel está aberto 

para os hóspedes das 07h00 às 22h00.

As crianças com menos de 12 anos 

devem frequentar este espaço sempre 

acompanhadas por um adulto.

A utilização da sauna e banho turco 

é limitada a maiores de 16 anos.

Aqui pode aproveitar:

Piscina interior aquecida

Sauna

Banho turco

Duche de pressão

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 hotel Vila Galé Évora, 

sugerimos:

Templo Romano

Capela dos Ossos

Sé Catedral de Évora

Cromeleque dos Almendres

Nossa Senhora de Guadalupe

Museu de Évora

Universidade de Évora

Aqueduto da Prata

Museu do Relógio

Palácio de Évora

Termas Romanas

Igreja de São Francisco

Museu da Arte Sacra
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