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RESORT ALL INCLUSIVE

NO MEIO DA 
NATUREZA

Localizado na paradisíaca praia de 

Touros, a 80 quilómetros de Natal, 

capital do Rio Grande do Norte, este 

resort all inclusive perfeitamente inserido 

na natureza conta com 514 quartos - 

distribuídos entre standards, familiares, 

suítes e bangalôs -, duas piscinas 

exteriores, spa Satsanga, campos 

polidesportivos, campos de ténis 

e de futebol, Clube Nep para os mais 

novos, seis restaurantes e dois bares. 

Também indicado para eventos, 

dispõe ainda de um moderno Centro 

de Convenções de 2 mil m2.
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QUARTOS

O hotel Vila Galé Touros é composto por 

514 apartamentos. Destes, destacamos 

60 suítes adequadas para famílias e dois 

bangalôs de luxo. Oito 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 privativa 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 Touros 

disponibiliza:

Segurança 24 horas

Acesso à internet wi-fi 
nas áreas públicas *

Piscina exterior para 
adultos e crianças

Jardins e espaços 
exteriores

Estacionamento

Parque infantil

Clube Nep

Baby copa

Sala de TV

Biblioteca

Sala de jogos **

Quadra de tênis

Campos polidesportivos

Quadra de vôlei de praia 

Centro náutico **

Spa Satsanga **

Salão de beleza **

Fitness center

Lojas **

Serviço de enfermagem

Serviço de lavanderia **

Acessos para pessoas 
com mobilidade 
reduzida

Receção 24 horas

Serviço de transfer por 
empresa parceira para 
diversos destinos **

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

Durante todo o ano 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 Touros disponibiliza aos

seus clientes sete restaurantes e dois bares:

RESTAURANTE ‘VERSÁTIL’
Restaurante principal do hotel. 
Oferece um serviço buffet.

RESTAURANTE ‘INEVITÁVEL’
Este restaurante da marca Inevitável, 
dedicado à cozinha asiática e mediterrânica.

RESTAURANTE ‘PRAIA’ 
Restaurante da praia que oferece serviço 
buffet de petiscos e lanches

RESTAURANTE ‘POTIgUAR’
Restaurante à la carte de gastronomia 
potiguar e regional.

RESTAURANTE ‘FADO’
Restaurante à la carte de gastronomia portuguesa.

RESTAURANTE ‘MASSA FINA’
Massa Fina o novo conceito de restauração, em 
que as pizzas artesanais são o prato principal. 

RESTAURANTE ‘NEP LOUNgE’
Restaurante de gastronomia internacional 
e regional indicada para o público infantil.

BAR ‘LOBBY’
Localizado no lobby, em frente à recepção, 
serve snacks e bebidas.

BAR ‘WET & SWEET’
Mesmo dentro da piscina, serve bebidas.
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SALAS DE EVENTOS

O hotel Vila Galé Touros 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.

Dispomos dos seguintes serviços:

Aluguel de equipamento audiovisual

Acesso a internet wi-fi

Catering
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WELLNESS

O hotel Vila Galé Touros conta com 

um spa Satsanga, preparado para 

proporcionar bem-estar a todos os 

clientes. Funciona das 09h00 às 21h00. 

E os valores de acesso devem ser 

consultados localmente.

Aqui pode aproveitar:

Piscina interior

Sauna

Jacuzzi

Banho turco

Hamamm

Yoga

Salas para massagens e tratamentos estéticos

vila galé TOUROS



ATIVIDADES 
NA ÁREA

Para que tenha uma estadia perfeita, 

e tirando partido da localização 

privilegiada do hotel Vila Galé Touros, 

sugerimos:

Visita às piscinas naturais 
de Parrachos de Maracajaú

Parque aquático Manoa Park

Parque Tao Paradise

Praia de Touros

Praia de Carnaubinhas

Praia de Perobas

Praia de Pititinga

Parai da Redinha

Lagoa de Jacumã

Dunas e Praia de Genipabu

Vila de São Miguel do Gostoso

Parque das Dunas

Praia Camurupim

Visita ao Aquário de Natal
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VILA gALé TOUROS 

Fazenda das Garças, s/n – Gameleira Zona Rural de Touros CEP 59584-000 Brasil 

Telefone (+55) 84 3263 3400

touros@vilagale.com  |  touros.reservas@vilagale.com

www.vilagale.com


