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HOTEL DEDICADO

À ARTE EQUESTRE

O Vila Galé Collection Alter Real – Resort  Equestre, 

Conference & Spa é um hotel  em Alter do Chão, 

integrado  na Coudelaria de Alter.

Esta unidade conta com 76 quartos, três piscinas 

exteriores, spa Satsanga com  piscina interior, 

restaurante de gastronomia regional e bar. Tem 

também duas  salas de reuniões e um salão 

de eventos. Para ocasiões mais intimistas, tem 

ainda um tradicional lagar de azeite totalmente 

recuperado, com um típico forno a lenha, e uma 

enoteca, onde frequentemente o  hotel organiza 

provas de vinhos e azeites regionais.

Casa do cavalo puro - sangue lusitano, a Coudelaria 

de Alter foi criada em 1748 pelo Rei D. João V, 

sendo considerada a mais antiga do mundo.

Aqui, pode aproveitar para fazer uma visita guiada 

à coudelaria, mas também experimentar pela 

primeira vez andar a cavalo.

Outra proposta a não perder é a visita à falcoaria 

e ao respetivo museu. Assista ao voo dos falcões, 

experimente o ‘voar-a-ave-à-luva e deslumbre-se 

com a imponência destes animais.
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QUARTOS

O hotel Vila Galé Collection Alter 

Real conta com 77 quartos. Destes 

destacamos  10 suites e 2 suites júnior. 

Um dos quartos está adaptado para 

pessoas com mobilidade reduzida.

Todos os quartos estão equipados com:

Telefone

Wi-fi grátis

Ar condicionado

Televisão LCD

Canais por cabo

Mini-bar

Cofre

Casa de banho 
privativa com telefone

Secador de cabelo

Produtos de higiene 
pessoal gratuitos

Varanda

Fechadura eletrónica 
de segurança

Serviço de quarto 
24 horas

Roupão e chinelos

Água à chegada

Serviço de 
engraxamento 
de sapatos
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SERVIÇOS

Para responder às necessidades dos seus 

hóspedes, o hotel Vila Galé Collection 

Alter Real disponibiliza:

Jardins e espaços exteriores

Acesso gratuito à internet via wi-fi

Parque de estacionamento

Serviço de lavandaria*

Acessos para pessoas com mobilidade reduzida

Spa Satsanga com piscina interior**

Piscina Exterior

Receção 24 horas

Museu de Falcoaria*

Lagar com forno a lenha

Enoteca

* custo adicional

** é obrigatório o uso de touca na piscina interior
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RESTAURANTES 
E BARES

O Vila Galé Collection Alter Real põe 

à disposição dos seus clientes um 

restaurante e dois bares:

RESTAURANTE ‘INEVITÁVEL’
Restaurante do hotel. Tem à disposição dos 
seus clientes uma oferta gastronómica regional 
com serviço ao pequeno-almoço (das 07h00 
às 10h30), ao almoço (das 12h30 às 15h00) e ao 
jantar (das 19h30 às 22h30). 

BAR ‘DRESSAGE’
Bar de excelência do hotel, ideal para relaxar 
ao final da tarde ou para um digestivo após as 
refeições. Está aberto das 10h00 às 00h00.

BAR DA PISCINA
O Bar da Piscina está aberto de maio a outubro 
das 09h00 às 20h00. Serve bebidas e snacks na 
época mais movimentada do hotel.
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SALAS DE EVENTOS

O hotel Vila Galé Collection Alter 

Real tem o espaço ideal para os 

seus encontros de negócios ou para 

eventos festivos. A pensar em si e 

na sua empresa, dispõe de três salas 

para reuniões, eventos ou ações de 

teambuilding, mas também adaptáveis 

para casamentos, batizados ou 

festas. Temos as soluções certas para 

proporcionar momentos memoráveis.

Dispomos dos seguintes serviços:

Aluguer de equipamento audiovisual

Acesso a internet wi-fi

Catering
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WELLNESS

Com a marca Satsanga, o spa do hotel 

Vila Galé Collection Alter Real promete 

bem-estar, calma e tratamentos anti-

stress.

Está disponível todos os dias, das 9h00 

às 20h00, e é gratuito para todos os 

hóspedes.

As crianças com menos de 12 anos 

devem frequentar este espaço sempre 

acompanhadas por um adulto. A 

utilização do banho turco, da sauna e da 

piscina de hidromassagem é limitada a 

maiores de 16 anos.

Aqui pode aproveitar:

Piscina interior aquecida*

Sauna

Piscina de hidromassagem

Banho turco

Ginásio**

Duche Vichy

Salas para massagens e tratamentos estéticos

* É obrigatório o uso de touca.

**Das 07h00 às 22h00.
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ATIVIDADES 
NA ÁREA

Para que tenha uma estadia perfeita, e 

tirando partido da localização privilegiada 

do Vila Galé Collection Alter Real, 

sugerimos:

Visita à coudelaria

Visita à falcoaria

Castelo de Alter do Chão

Museu Municipal de Alter

Chafariz da praça da república

Ruínas Romanas Ferragial d'El Rei

Pelourinho de Alter do Chão

Igreja Paroquial de Alter Pedroso
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VILA GALÉ COLLECTION 
 ALTER REAL 

7440-152  Alter do Chão - Portugal

Telefone (+351) 245 240 130 

alter@vilagale.com  |  alter.reservas@vilagale.com

 
www.vilagale.com


