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VILA gALé
ECO RESORT DE ANGRA

RIO DE JANEIRO – BRASIL



REFÚGIO NA EXUBERANTE

MATA ATLÂNTICA

Localizado em Angra dos Reis, a 13 

quilómetros do centro da cidade e a 

150 quilómetros do Rio de Janeiro, 

este resort foi construído na antiga 

Fazenda Tanguá, preservando ainda 

algumas das suas construções originais 

e palmeiras imperiais. Rodeado por uma 

paisagem natural única, dispõe de 319 

apartamentos, piscinas exteriores, spa 

Satsanga, vários restaurantes com uma 

oferta gastronómica diversificada e 

atividades lúdicas para todas as idades.

Não deixe de fazer caminhadas ecológicas

pela Mata Atlântica com visita às cacho-

eiras, passeios de barco pelas ilhas e 

experimentar os programas de mergulho.
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QUARTOS

O hotel Vila Galé Eco Resort de Angra 

é composto por 319 apartamentos. 

Destes, destacamos 11 suítes e uma suíte 

presidencial. Todos os apartamentos têm 

varanda e beneficiam de vista para o mar, 

para a piscina ou para a Mata Atlântica.

Todos os quartos estão equipados com:

Telefone

Wi-fi *

Ar condicionado

TV tela plana

TV a 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 Eco Resort de 

Angra disponibiliza:

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

Acesso à internet via 
wi-fi nas áreas públicas *

Jardins e espaços 
exteriores

Piscina exterior para 
adultos e crianças

Garagem

Parque infantil

Clube Nep

Baby copa

Sala de jogos

Centro náutico

Quadras de tênis

Campo de 
grama sintética

Spa Satsanga

Fitness center

Lojas

Business center 
com internet wi-fi **

Sala de primeiros 
socorros

Serviço de lavanderia **

Receção 24 horas

Acessos para pessoas 
com mobilidade reduzida
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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 Eco Resort de Angra 

tem à disposição dos seus clientes quatro 

restaurantes e quatro bares:

RESTAURANTE ‘CASA DA FAZENDA’ E INFANTIL

Integrado na estrutura da antiga Fazenda Tanguá.

RESTAURANTE ‘VERSÁTIL’

Restaurante principal do hotel.

RESTAURANTE ‘INEVITÁVEL’

Restaurante de inspiração mediterrânica.

RESTAURANTE ‘FADO E SAMBA’

Este restaurante de cozinha local e portuguesa.

BAR ‘EUPHORIA’

Bar de excelência do hotel.

BAR MOLHADO ‘SUBMARINO’

Mesmo dentro da piscina.

BAR DA PRAIA

Serviço de bebidas e cocktails.

LOBBY BAR

Localizado junto à receção do hotel.

DISCOTECA ‘SOUL & BLUES’

Bar e danceteria com DJ.
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SALAS DE EVENTOS

O hotel Vila Galé Eco Resort da Angra 

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

Esportes náuticos

Visitas guiadas

Passeios a pé

Rafting
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WELLNESS

O hotel Vila Galé Eco Resort de Angra 

conta com um spa Satsanga preparado 

para proporcionar bem-estar a todos 

os clientes, que funciona das 11h00 às 

21h00. Os valores de acesso devem ser 

consultados localmente.

Aqui pode aproveitar:

Sauna seca e a vapor

Salas para massagens e tratamentos estéticos

Boutique com venda de produtos de spa
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ATIVIDADES 
NA ÁREA

Para que tenha uma estadia perfeita, 

usufruindo da localização paradisíaca 

do hotel Vila Galé Eco Resort de Angra, 

sugerimos:

Parque Estadual da Ilha Grande

Ilha Cataguás

Mombaça, Angra dos Reis

Ilha Botinas

Ilha da Gipoia

Cachoeira da Feiticeira

Vila do Abraão, Angra dos Reis

Vila Histórica de Mambucaba

Colégio Naval

Igreja da Matriz

Vila Histórica de Trindade

Ilha Comprida

Ermida do Senhor do Bonfim

Pico do Papagaio

Convento do Carmo
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VILA gALé ECO RESORT DE ANGRA 
    

Estrada Vereador Benedito Adelino, 8413, Fazenda Tanguá

23909-901 Angra dos Reis, RJ - Brasil 

Telefone (+55) 24 3379 2800   |  Fax (55) 24 3379 2801

angra@vilagale.com  |  angra.reservas@vilagale.com

www.vilagale.com


