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RESORT ALL INCLUSIVE NA

PRAIA DO 
CUMBUCO

Nas paradisíacas dunas da Costa 

dos Ventos junto à charmosa vila do 

Cumbuco, este resort traz uma nova 

dimensão e conceito de férias ao estado 

do Ceará . Localizado a apenas 33 

quilómetros do centro de Fortaleza esta 

unidade foi pensada para estar integrada 

com o meio envolvente proporcionando 

um cenário inesquecível. Apresenta 488 

apartamentos e 49 chalés decorados 

e inspirados nos desportos náuticos 

e é perfeito para os amantes destas 

atividades desportivas, especialmente 

do kitesurf. Diversas áreas de lazer, 

atividades para todas as idades, spa 

Satsanga com Centro de Longevidade 

e Vitalidade e uma oferta de quatro 

restaurantes é o que este resort lhe reserva.
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QUARTOS

O hotel Vila Galé Cumbuco é composto 

por 465 apartamentos. Destes, 

destacamos 24 suítes, 15 chalés master, 

17 chalés standard e 17 chalés superiores. 

Quatro apartamentos estão adaptados 

para pessoas com mobilidade reduzida.

Todos os quartos estão equipados com:

Telefone

Wi-fi *

Ar condicionado

Televisão LCD

Canais por cabo

Frigobar

Cofre

Banheiro privativo com telefone

Secador de cabelo

Espelho de maquiagem

Amenities gratuitos

Fechadura eletrônica de segurança

* dois acessos gratuitos por quarto
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SERVIÇOS

Para responder às necessidades dos seus 

hóspedes, o hotel Vila Galé Cumbuco 

disponibiliza:

* dois acessos gratuitos por quarto
** serviço com custo adicional

Segurança 24 horas

Acesso à internet via 
wi-fi nas áreas públicas *

Piscina exterior para 
adultos e crianças

Jardins e espaços 
exteriores

Parque de 
estacionamento

Parque infantil

Clube Nep

Baby copa

Sala de TV

Biblioteca

Sala de jogos **

Quadras de tênis

Campos polidesportivos

Campo para Volley 
de praia

Centro náutico **

Spa Satsanga **

Salão de beleza **

Fitness center

Lojas **

Sala de primeiros 
socorros

Serviço de lavanderia **

Acessos para pessoas 
com mobilidade reduzida

Receção 24 horas

Serviço de transfer por 
empresa parceira para 
diversos destinos **
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ENTRETENIMENTO

Durante todo o ano o hotel tem 

programação de entretenimento 

para adultos e crianças com animado- 

res especializados realizadas atividades 

nas piscinas, exteriores e clube NEP.
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RESTAURANTES 
E BARES

O hotel Vila Galé Cumbuco disponibiliza 

aos seus clientes quatro restaurantes 

e três bares:

RESTAURANTE ‘VERSÁTIL’

Restaurante principal do hotel que oferece 
serviço buffet.

RESTAURANTE ‘CAJUÍNA & AMÊNDOA AMARgA’

Junto à piscina, serve petiscos e o lanche da tarde, 
em buffet. À noite, transforma-se num restaurante 
à la carte de gastronomia portuguesa.

RESTAURANTE ‘INEVITÁVEL’

Este restaurante da marca Inevitável, dedicado 
à cozinha asiática e mediterrânica.

RESTAURANTE ‘MASSA FINA’

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

BAR ‘EUPHORIA’ 

Junto à recepção do hotel, presta apoio 
ao serviço de bebidas e chá da tarde.

BAR ‘KITE’

Mesmo dentro da piscina, serve bebidas.

BOATE ‘SOUL & BLUES’

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

O hotel Vila Galé Cumbuco tem o 

espaço ideal 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

Desportos náuticos

Visitas guiadas

Música ao vivo

Passeios a pé
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WELLNESS

O hotel Vila Galé Cumbuco conta com 

um spa Satsanga, preparado para 

proporcionar bem-estar a todos os 

clientes. Funciona das 10h00 às 21h00. 

E os valores de acesso devem ser 

consultados localmente.

Aqui pode aproveitar:

Piscina interior

Sauna

Jacuzzi

Banho turco

Hamamm

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 Cumbuco, 

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 CumbuCo 
    

Rua Lagoa das Rosas, s/n, CEP: 61619-500 Caucaia, CE - Brasil 

Telefone (+55) 85 3368 2100   |  Fax (+55) 85 3368 2180

cumbuco@vilagale.com  |  cumbuco.reservas@vilagale.com

www.vilagale.com


