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ECO RESORT ALL INCLUSIVE

NO CABO DE SANTO
AGOSTINHO
Num dos cenários mais deslumbrantes
do litoral brasileiro encontra este resort
rodeado por uma vegetação exuberante
e praias paradisíacas com piscinas
naturais. Localizado no Cabo de Santo
Agostinho, a 33 quilómetros de Recife,
apresenta 300 apartamentos com todo
o conforto e uma área de lazer que
privilegia as atividades outdoor. Pela
capacidade e qualidade das suas infraestruturas, disponibiliza também um
centro de convenções preparado para
receber todo o tipo de reuniões e eventos.
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quartos
O hotel Vila Galé Eco Resort do Cabo tem
300 apartamentos. Destes, destacamos
167 apartamentos superiores, 4 suítes
executivas e 1 suíte presidencial.
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
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 Eco Resort do
Cabo disponibiliza:
Segurança 24 horas

Sala de jogos

Acesso à internet
wi-fi gratuito

Pista de cooper

Jardins e espaços
exteriores

Cais com doca
Spa Satsanga

Complexo de quadras
profissionais de tênis

Lojas

Quadras poliesportivas

Centro de convenções

Piscina exterior para
adultos e crianças

Business center

Parque de estacionamento

Sala de primeiros
socorros

Parque infantil

Salão de beleza **

Clube Nep

Serviço de lavanderia **

Baby copa

Acessos para pessoas
com mobilidade reduzida

Quadras poliesportivas
Quadras de tênis
Quadras de volley
e futebol praia

Serviço de transfer pela
empresa parceira Pontual
Receptivo **
Recepção 24 horas

Quadras de futebol
Society
* 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 Eco Resort do Cabo
tem à disposição dos seus clientes quatro
restaurantes e dois bares:
RESTAURANTE ‘VERSÁTIL’
Restaurante principal do hotel.

RESTAURANTE ‘FADO’
Este restaurante de cozinha portuguesa tem
serviço de jantar e requer reserva antecipada.

RESTAURANTE ‘INEVITÁVEL
SUSHI & PASTA LOUNGE’
Este restaurante da marca Inevitável disponibiliza
serviço à la carte ao jantar e requer reserva
antecipada.

RESTAURANTE ‘FADO & FREVO’
Junto à piscina, serve petiscos e o lanche da
tarde, em buffet. À noite, transforma-se num
restaurante à la carte de gastronomia portuguesa
e regional, necessitando reserva antecipada.

DISCOTECA ‘SOUL & BLUES’
Bar e danceteria com música ao vivo ou DJ.

LOBBY BAR
Localizado próximo do lobby do hotel.
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salas de eventos
O hotel Vila Galé Eco Resort do Cabo
tem o espaço ideal para os seus
encontros de negócios. Pensando
em você e na sua empresa, dispõe
de salas para reuniões, congressos,
confraternizações ou premiações,
mas também adaptáveis a outros
eventos. Temos as soluções certas para
proporcionar momentos memoráveis.

ATIVIDADES
Desportos náuticos
Música ao vivo
Passeios de barco

SERVIÇOS
Aluguel de equipamento audiovisual
Acesso a internet wi-fi
Catering
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wellness
O hotel Vila Galé Eco Resort do Cabo
dispõe de um spa Satsanga preparado
para proporcionar bem-estar a todos os
clientes, que funciona das 09h00
às 19h00.
Aqui pode aproveitar:
Sauna
Jacuzzi
Salas para massagens e tratamentos estéticos
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atividades
na área
Para que tenha uma estadia perfeita,
e tirando partido da localização
paradisíaca do hotel Vila Galé Eco Resort
do Cabo, sugerimos:
Praias: Paraíso,
Calhetas, Recife
Forte do Castelo
do Mar
Igreja de Nazaré
Banho de Argila
Passeios de Catamarã
Centro Histórico
de Olinda
Oficina Cerâmica
Francisco Brennand
Instituto Ricardo
Brennand
Capela de São
Benedito - Praia
dos Carneiros

Reserva do Paiva
Casa da Cultura
Convento Carmelita
Baterias de São Jorge
e de Calhetas
Forte de Gaibu
Antiga Casa do
Faroleiro
Vila de Nazaré
Capela de São Benedito
Praia dos Carneiros
Igreja Matriz
de Santo Antônio
Engenho Massangana
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