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HOTEL VOCACIONADO PARA 
MAIORES DE 16 ANOS

NA PRAIA DA GALÉ

Esta unidade de apenas 40 quartos 

carateriza-se pelo requinte e serviço 

personalizado que proporciona a 

todos os seus clientes. Localizado em 

plena Praia da Galé, está vocacionado 

para casais que procuram conforto, 

privacidade e tranquilidade absoluta. 

Aproveite para desfrutar das opções 

de relaxamento do spa Satsanga 

(mega jacuzzi, sauna, banho turco, 

sala de fitness e massagens) e 

experimente as sugestões do 

incontornável restaurante Inevitável.
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QUARTOS

O hotel Vila Galé Collection Praia é 

composto por 40 quartos, 20 dos quais 

com cama de casal e alguns com vista e 

varanda. Um dos quartos está adaptado 

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

Varanda

Fechadura eletrônica 
de segurança

Serviço de quarto das 
08h00 às 00h00

Menu de almofadas

Chaleira
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SERVIÇOS

Para responder às necessidades dos seus 

hóspedes, o hotel Vila Galé Collection 

Praia disponibiliza:

Jardins e espaços exteriores

Piscina exterior

Acesso gratuito à internet via wi-fi

Sala multimédia (com computador com acesso 
à internet, TV, livros e mesa de snooker)

Campos de ténis *

Serviço de lavandaria *

Acessos para pessoas com mobilidade reduzida

Spa Satsanga

Recepção 24 horas

* custo adicional
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RESTAURANTES 
E BARES

O Vila Galé Collection Praia conta com 

dois restaurantes e um bar disponíveis 

aos clientes do hotel e ao público 

externo todo o ano:

RESTAURANTE ‘INEVITÁVEL’
Restaurante principal do hotel. Oferece um 
serviço de pequeno-almoço (das 07h30 às 
11h00), de almoço (das 12h30 Às 14h30) e jantar 
(das 19h00 Às 23h00).

RESTAURANTE ‘MASSA FINA’
Massa Fina o novo conceito de restauração, 
em que as pizzas artesanais são o prato principal, 
conta com um serviço à la carte aos almoços 
e aos jantares (das 12h30 às 23h00).

BAR ‘INEVITÁVEL’
Bar de excelência do hotel, ideal para relaxar 
ao final da tarde ou para um digestivo após 
as refeições. Está aberto das 11h00 às 00h00.
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WELLNESS

Com a marca Satsanga, o spa do hotel 

Vila Galé Collection Praia, promete bem-

-estar, calma e experiências anti-stress. 

Funciona todos os dias, das 9h às 21h 

e o acesso é gratuito aos hóspedes.

Aqui pode aproveitar:

Sauna

Mega-jacuzzi

Banho turco

Ginásio

Salas para massagens e tratamentos estéticos

Sala de yoga
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ATIVIDADES 
NA ÁREA

Para que tenha uma estadia perfeita, e 

tirando partido da localização privilegiada 

do Vila Galé Collection Praia, sugerimos:

Praias: Falésia, Galé, Pescadores

Igreja Matriz de Albufeira

Castelo de paderne

Marina de Albufeira

Gruta do Xorino

Museu Municipal de Arqueologia

Miradouro do Pau da Bandeira

Torre do Relógio
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VILA GALÉ COLLECTION 
PRAIA 

Praia da Galé, Lote 33, Apt. 2204, 8201-917 Albufeira - Portugal

Telefone (+351) 289 590 180  |  Fax (+351) 289 590 188

praia@vilagale.com  |  praia.reservas@vilagale.com

 
www.vilagale.com


