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VILA GALÉ MARÉS

RESORT ALL INCLUSIVE

NA PRAIA DE
GUARAJUBA

Situado na inesquecível Praia de Guarajuba
e a 12 quilómetros da Praia do Forte, este
resort conseguiu uma integração total com
a paisagem tropical através da utilização
de materiais naturais e do aproveitamento
da vegetação local. Um projecto exótico do
qual fazem parte 480 apartamentos e 96
chalés, uma piscina exterior com 3.000m2,
um spa Satsanga com uma variedade de
tratamentos relaxantes e uma área de lazer
para adultos e crianças com atividades
diárias para passar as melhores férias.

VILA GALÉ MARÉS

QUARTOS
O hotel Vila Galé Marés tem 576
apartamentos. Destes, destacamos
352 apartamentos standard, 48 suítes,
80 apartamentos familia, 19 chalés de
categoria superior e 3 chalés master.
Telefone
Wi-fi
Ar condicionado
Televisão
Canais por cabo
Frigobar
Cofre
Banheiro privativo com telefone
Secador de cabelo
Amenities gratuitos
Fechadura eletrônica de segurança
Varanda

VILA GALÉ MARÉS

SERVIÇOS
Para responder às necessidades dos
seus hóspedes, o hotel Vila Galé Marés
disponibiliza:
Acesso à internet wi-fi
nas áreas públicas
Piscina exterior para
adultos e crianças
Jardins e espaços
exteriores

Pista de Cooper
Spa Satsanga *
Salão de beleza *
Business center com
acesso à Internet

Parque de
estacionamento

Lojas

Club Nep

Enfermaria

Baby copa

Serviço de lavanderia *

Sala de jogos

Acessos para pessoas
com mobilidade reduzida

Quadra de tênis
Quadra futebol social
Quadra vôlei de praia

* serviço com custo adicional

Receção 24 horas
Serviço de transfer por
empresa parceira para
diversos destinos *

VILA GALÉ MARÉS

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.

VILA GALÉ MARÉS

RESTAURANTES
E BARES
RESTAURANTE TENDA DOS MILAGRES
É o restaurante principal do hotel e oferece
serviço de buffet no café da manhã, ao almoço e
ao jantar.

RESTAURANTE CRAVO E CANELA
Tem serviço buffet ao almoço e serviço à la
carte ao jantar, de gastronomia Baiana e Portuguesa.

RESTAURANTE ‘INEVITÁVEL’
Este restaurante de cozinha de inspiração
mediterrânica, oferece serviço à la carte ao jantar.

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. Oferece
serviço buffet ao almoço, lanche e ao jantar.

BAR MOLHADO
Dentro da piscina, serve bebidas.

BAR ‘JUBIABAR’
Localizado junto à recepção do hotel.

BAR DA PRAIA
Serve sorvetes, cocktails e caipirinhas.

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

VILA GALÉ MARÉS

SALAS DE EVENTOS
O hotel Vila Galé Marés 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.

SERVIÇOS
Aluguel de equipamento audiovisual
Acesso a internet wi-fi
Catering

VILA GALÉ MARÉS

WELLNESS
Com a marca Satsanga, o spa do hotel
Vila Galé Marés promete bem-estar,
calma e tratamentos anti-stress. Está
disponível todos os dias das 10h00 às
21h00.
Aqui pode aproveitar:
Piscina interior
Sauna
Jacuzzi
Banho turco
Ducha Vichy
Salas para massagens e tratamentos estéticos
Sala Hamam

VILA GALÉ MARÉS

ATIVIDADES
NA ÁREA
Para que tenha uma estadia perfeita,
e tirando partido da localização
privilegiada do hotel Vila Galé Marés,
sugerimos:
Praias: Guarajuba, Espera, Imbassaí, Jauã
Projeto Tamar Praia do Forte
Projeto Tamar Arembepe
Castelo Garcia D'Ávila
Instituto Baleia Jubarte
Aldeia Hippie de Arembepe
Vila Praia do Forte
Piscinas naturais de Guarajuba
Desova das tartarugas (mediante época do ano)
Arena Castelão
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