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NA ÁREA NOBRE DE SALVADOR

NA PRAIA 
DE ONDINA

Localizado em Ondina, a poucos minutos 

do centro da cidade e a 20 minutos do 

aeroporto, este hotel é constituído por 

224 apartamentos e uma infraestrutura 

completa para a realização de reuniões 

e eventos profissionais. Pela localização 

única em frente ao mar, este hotel é 

também uma ótima escolha para quem 

procura o descanso depois de uma visita 

cultural à cidade de Salvador, que inclui 

inevitávelmente uma passagem pelo 

Pelourinho, Elevador Lacerda e Portas 

de Santa Luzia.
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QUARTOS

O hotel Vila Galé Salvador é composto 

por 224 quartos. Destes, destacamos 

as 16 suítes com vista para o mar e 8 

apartamentos para família.

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

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 Salvador 

disponibiliza:

Piscina exterior

Jacuzzi exterior

Wi-fi *

Clube de saúde

Serviço de lavanderia **

Acessos para pessoas com mobilidade reduzida

Recepção 24 horas

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

O hotel Vila Galé Salvador tem à 

disposição dos seus clientes dois 

restaurantes e dois bares:

RESTAURANTE ‘VERSÁTIL’
Restaurante principal do hotel. Oferece serviço de 
buffet ao pequeno-almoço (das 06h00 às 10h00) 
ao almoço (das 12h30 às 15h00) e ao jantar (das 
19h00 às 22h30).

RESTAURANTE ‘MASSA FINA’
Massa Fina o novo conceito de restauração, 
em que as pizzas artesanais são o prato principal. 
Funciona apenas para grupos e eventos.

LOBBY BAR
Localizado junto à receção do hotel, 
está aberto das 10h00 às 23h00.

BAR DA PISCINA
Localizado junto à piscina, oferece um serviço de 
lanches e petiscos. Funciona das 10h00 às 18h00.
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SALAS DE EVENTOS

O hotel Vila Galé Salvador 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

Aluguer de equipamento audiovisual

Acesso a internet wi-fi

Catering

Esportes náuticos

Visitas guiadas

Música ao vivo
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WELLNESS

O hotel Vila Galé Salvador dispõe de 

um Clube de Saúde preparado para 

proporcionar bem-estar a todos os 

clientes. Está disponível todos os 

dias das 08h00 às 21h00 e o acesso 

é gratuito para os hóspedes.

Aqui pode aproveitar:

Sauna

Academia

Salas para massagens e tratamentos estéticos 
(das 13h00 às 21h00) *

* 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 

privilegiada do hotel Vila Galé Salvador, 

sugerimos:

Casa do Rio Vermelho

Catedral Basílica de São Salvador

Farol da Barra

Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia

Igreja Nosso Senhor do Bonfim

Museu de Arte Moderna

Casa do Olodum

Igreja e Convento de São Francisco
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VILA gALé salvador 

Rua Morro Escravo Miguel, 320 - Ondina, CEP 40170-000 Salvador, BA - Brasil 

Telefone (+55) 71 3263 8888

salvador@vilagale.com  |  salvador.reservas@vilagale.com

www.vilagale.com


