
SOBRE O HOTEL         QUARTOS         SERVIÇOS         RESTAURANTES E BARES         EVENTOS         WELLNESS        ATIVIDADES

VILA gALé FORTALEZA
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NA AVENIDA BEIRA MAR,

EM CIMA DA PRAIA 
DO FUTURO

Localizado sobre a Praia do Futuro 

e a apenas dez minutos da conhecida 

Avenida Beira-Mar, vai encontrar um 

ambiente paradisíaco tipicamente 

cearense conseguido através da 

utilização de materiais naturais. Este hotel 

disponibiliza 300 apartamentos e todas 

as facilidades para estadias em lazer e 

realização de eventos e congressos. Pela 

proximidade ao centro da cidade, é ideal 

para ficar a conhecer o Mercado Central, 

a Feira Nocturna e o Centro Dragão do 

Mar de Arte e Cultura.

vila galé FORTalEZa



QUARTOS

O hotel Vila Galé Fortaleza conta 

com 300 apartamentos, divididos 

em 3 andares. Destes destacamos 

ainda as 15 suítes adequadas para 

acomodar famílias.

Todos os quartos estão equipados com:

Telefone

Wi-fi *

Ar condicionado

Televisão LCD

TV a cabo

Frigobar

Cofre

Banheiro privativo com telefone

Secador de cabelo

Espelho de maquiagem

Amenities gratuitos

Fechadura eletrônica de segurança

Serviço de quarto 24 horas

* dois acessos gratuitos por quarto
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SERVIÇOS

Para responder às necessidades 

dos seus hóspedes, o hotel Vila Galé 

Fortaleza disponibiliza:

Piscina exterior para adultos e crianças

Acesso à internet via wi-fi nas áreas públicas *

Clube Nep

Parque infantil

Baby copa

Lojas

Serviço de lavanderia **

Acessos para pessoas com mobilidade reduzida

Clube de saúde

Receção 24 horas

Discoteca

Trampolim do Nep

* dois acessos gratuitos por quarto
** serviço com custo adicional
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RESTAURANTES 
E BARES

O hotel Vila Galé Fortaleza oferece aos 

seus clientes quatro restaurantes e dois 

bares:

RESTAURANTE ‘VERSÁTIL’

Restaurante principal do hotel. 
Tem serviço de buffet no café da manhã.

RESTAURANTE ‘INEVITÁVEL’

A marca Inevitável também está no Vila Galé 
Fortaleza, com um restaurante com cozinha de 
inspiração mediterrânea aberto ao jantar.

RESTAURANTE ‘MASSA FINA’

Massa Fina o novo conceito de restauração, 
em que as pizzas artesanais são o prato principal. 

SUSHI LOUNgE

Dedicado à gastronomia japonesa, o Sushi 
Lounge oferece sushis, sashimis e diversos 
pratos típicos da culinária asiática.

VILA gALé CAFé

Instalado na praia, oferece várias opções de 
petiscos e pratos típicos, além de várias bebidas 
e drinks, como a famosa mentiroska.

BOATE ‘SOUL & BLUES’

Bar e danceteria com música ao vivo ou DJ.
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SALAS DE EVENTOS

O hotel Vila Galé Fortaleza tem o espaço 

deal para os seus encontros de negócios. 

Pensando em você 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.

ATIVIDADES 

SERVIÇOS

Aluguel de equipamento audiovisual

Acesso a internet wi-fi

Catering

Esportes náuticos

Visitas guiadas

Música ao vivo

Passeios a pé
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WELLNESS

O hotel Vila Galé Fortaleza integra 

um Clube de Saúde preparado para 

proporcionar bem-estar a todos os 

clientes. Está disponível diariamente das 

13h00 às 20h00 e o valor de acesso para 

hóspedes é de R$10 por dia.

Aqui pode aproveitar:

Sauna

Jacuzzi

Banho turco

Salas para massagens e tratamentos estéticos

* sujeito aos valores do menu de massagens
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ATIVIDADES 
NA ÁREA

Para que tenha uma estadia perfeita,

e tirando partido da localização privi-

legiada do hotel Vila Galé Fortaleza, 

sugerimos:

Praias: Cumbuco, Canoa Quebrada, Morro Branco, 
Futuro, Lagoinha, Flecheiras, Iracema

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Museu da Cachaça

Shopping RioMar Fortaleza

Theatro José de Alencar

Catedral Metropolitana

Feirinha Beira Mar

Arena Castelão
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VILA gALé FORTALEZA 

Av. Dioguinho, 4189 - Praia do Futuro, CEP 60183-707 Fortaleza, CE - Brasil 

Telefone (+55) 85 3486 4400

fortaleza@vilagale.com  |  fortaleza.reservas@vilagale.com

www.vilagale.com


