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UM HOTEL DE CHARME 

NO CORAÇÃO 
DA CIDADE-
FORTALEZA

Em pleno centro histórico desta 

cidade alentejana, classificado pela 

UNESCO como património mundial, 

esta unidade hoteleira tem como 

tema as fortificações portuguesas. 

Com 79 quartos, spa Satsanga com 

piscina interior, salão de eventos, dois 

restaurantes com oferta gastronómica 

diferenciada, bar, biblioteca e piscina 

exterior, o Vila Galé Collection Elvas 

resulta da reabilitação do antigo 

Convento de São Paulo.
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QUARTOS

O hotel Vila Galé Collection 

Elvas tem 79 quartos com as 

tipologias standard, standard 

familiar e suite. 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

Chaleira *

Roupão e chinelos 

* mediante disponibilidade
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SERVIÇOS

Para responder às necessidades dos seus 

hóspedes, este hotel disponibiliza:

Acesso gratuito à internet via wi-fi

Acessos para pessoas com mobilidade reduzida 

Recepção 24 horas

Spa Satsanga

Serviço de lavandaria *

Garagem * **

Piscina exterior

Jardins e espaços exteriores

Claustro com jardim

Estacionamento exterior para autocarros

Biblioteca

* custo adicional

** mediante disponibilidade
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RESTAURANTES 
E BARES

No hotel Vila Galé Collection Elvas pode 

desfrutar de dois restaurantes e um bar:

RESTAURANTE ‘VERSÁTIL’

É o restaurante principal do hotel e 

oferece serviço de pequeno-almoço 

(das 07h00 às 10h30), de almoço (das 

12h30 às 14h30) e de jantar (das 19h30 

às 22h30).

RESTAURANTE ‘INEVITÁVEL’

Disponibiliza uma oferta gastronómica 

da cozinha nacional e da cozinha 

regional alentejana com serviço à la carte 

aos almoços, das 12h30 às 14h30, e aos 

jantares, das 19h30 às 23h00.

BAR ‘CONDE DE LIPPE’

Bar de excelência do hotel ideal para 

relaxar ao final da tarde ou para um 

digestivo após as refeições. Está aberto 

das 10h00 à 00h00.
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SALAS DE EVENTOS

O hotel Vila Galé Collection Elvas 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.

SERVIÇOS

Aluguer de equipamento audiovisual

Acesso a internet wi-fi

Catering
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WELLNESS

Com a marca Satsanga o spa do Vila 

Galé Collection Elvas promete bem-estar, 

calma e tratamentos anti-stress.

Está aberto das 09h00 às 21h00 de 

acessso gratuito aos hóspedes. Inclui um 

ginásio, que funciona para os clientes do 

hotel, das 07h00 às 22h00.

As crianças com menos de 12 anos 

devem frequentar este espaço sempre 

acompanhadas por um adulto. 

A utilização do banho turco é limitada 

a maiores de 16 anos.

No spa Satsanga pode aproveitar:

Piscina interior aquecida *

Sauna

Banho turco

Jacuzzi

Duches de relaxamento

Ginásio

Salas para massagens e tratamentos estéticos

* é obrigatório o uso de touca
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ATIVIDADES 
NA ÁREA

Para que tenha uma estadia perfeita, e 

tirando partido da localização privilegiada 

do Vila Galé Collection Elvas, sugerimos:

Muralhas de Elvas

Aqueduto da Amoreira

Forte da Nossa Senhora da Graça

Capela Nossa Senhora da Conceição

Pelourinho de Elvas

Padrão de Elvas

Museu Militar de Elvas

Museu de fotografia João Carpinteiro

Forte de Santa Luzia

Museu de Arte Contemporânea

Casino de Badajoz
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VILA GALÉ COLLECTION 
 ELVAS 

Avenida 14 de Janeiro, n.13, 7350-092 Elvas - Portugal

Reservas (+351) 217 907 610  |  elvas.reservas@vilagale.com

 
www.vilagale.com


