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UM HOTEL CHEIO DE ESTILO

MESMO A 
NAMORAR A PRAIA

Situado na Meia Praia, em Lagos, 

esta unidade beneficia de uma vista 

arrebatadora para o mar. A decoração 

foi inspirada na moda e o resultado é 

um hotel de vanguarda, que dispõe de 

um spa Satsanga com piscina interior, 

dois restaurantes com sugestões 

gastronómicas da região, um centro de 

convenções equipado e com capacidade 

para 550 pessoas, clube para crianças, 

campos de ténis, putting green e 

uma piscina exterior com 1.200m2. A 

proximidade à praia é ideal para quem 

quer dedicar-se ao kitesurf, windsurf ou 

experimentar um curso de mergulho.
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QUARTOS

No hotel Vila Galé Lagos destacamos 

112 quartos standard com vista para o 

mar e 18 suítes júnior. Dois 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

Varanda/terraço

Chaleira *

* mediante disponibilidade
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SERVIÇOS

Para responder às necessidades dos 

seus hóspedes, o hotel Vila Galé Lagos 

disponibiliza:

Jardins e espaços exteriores

Piscina exterior para adultos

Piscina exterior com escorregas para crianças

Acesso gratuito à internet via wi-fi

Parque de estacionamento

Garagem *

Parque infantil com slide

Clube Nep

Biblioteca

Campos polidesportivos

Spa Satsanga **

Serviço de lavandaria *

Acessos para pessoas com mobilidade reduzida

Receção 24 horas

* serviço com custo adicional

** é obrigatório o uso de touca na piscina interior
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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 Lagos conta com três 

restaurantes e dois bares, disponíveis 

para os clientes do hotel e para o público 

externo, durante todo o ano:

RESTAURANTE ‘VERSÁTIL’
Restaurante principal do hotel. Oferece serviço 
buffet ou à la carte ao pequeno-almoço e ao 
jantar.
No verão dispõe do serviço buffet Kids.

RESTAURANTE ‘INEVITÁVEL’
A marca Inevitável também está presente no 
hotel Vila Galé Lagos, com um restaurante que 
tem serviço à la carte aos jantares.

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.

BAR ‘FASHION’
Localizado próximo do lobby do hotel.

BAR DA PISCINA
O Bar da Piscina serve bebidas e snacks 
na época de verão.
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SALAS DE EVENTOS

O hotel Vila Galé Lagos 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.

ACTIVIDADES

SERVIÇOS

Aluguer de equipamento audiovisual

Acesso a internet wi-fi

Catering

Golfe

Desportos náuticos

Visitas guiadas

Jogos de ténis

Passeios a pé

Passeios de barco
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WELLNESS

O hotel Vila Galé Lagos dispõe de 

um spa Satsanga preparado para 

proporcionar bem-estar a todos os 

clientes. Funciona todos os dias das 

9h00 às 20h00 (o ginásio das 7h00 às 

22h00) e o acesso é gratuito para os 

hóspedes. 

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 aproveitar:

Piscina interior aquecida

Sauna

Jacuzzi

Banho turco

Ginásio

Duche Vichy

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 Lagos, 

sugerimos:

Praias: Camilo, Porto de Mós, Dona Ana

Farol Ponta da Piedade

Parque Zoológico de Lagos

Centro Cultural de Lagos

Igreja de Santo António

Centro de Ciência Viva

Igreja de Santa Maria

Museu de Cera dos Descobrimentos

Museu Municipal Dr. José Formosinho

Castelo dos Governadores

Antigo Mercado dos Escravos

Centro de Mergulho 'PADI 5***** Dive Center'

Karting (Autódromo Internacional do Algarve)

VILA GALÉ LAGOS



 

VILA GALÉ LAGOS 

Rua Sophia de Mello Breyner Andresen, Meia Praia, 8600-295 Lagos - Portugal 

Telefone (+351) 282 771 400  |  Fax (+351) 282 771 450 

lagos@vilagale.com  |  lagos.reservas@vilagale.com

www.vilagale.com


