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Vila Galé Hotéis

QUARTOS

O Vila Galé Clube de Campo disponibiliza 81 quartos no total. Destes,
destacamos 22 quartos familiares e 3 suites júnior.
Todos os quartos estão equipados com:
Ar condicionado

TV Cabo

Telefone com ligação
à rede exterior

Acesso à Internet Wi-Fi

Casa de banho privativa
com telefone

Cofre

Secador de cabelo

Mini bar

Fechadura electrónica
de segurança

Serviço de quarto até às 00h00

TV LCD

CONTACTOS

HERDADE DA FIGUEIRINHA
SANTA VITÓRIA
7800-730 BEJA
TELEFONE: (+351) 284 970 100
FAX: (+351) 284 970 150
EMAIL: CAMPO@VILAGALE.COM
RESERVAS: CAMPO.RESERVAS@VILAGALE.COM

HOTEL

Localizado em pleno Alentejo todos os pormenores deste hotel foram pensados para se conseguir uma perfeita integração com a paisagem rural. Apenas
a 25 km de Beja, disponibiliza 81 quartos, piscina exterior e interior e áreas generosas para eventos e acções de team building, que podem ser conjugadas
com actividades lúdicas e desportivas como passeios a pé, de bicicleta, de
moto 4 e desportos náuticos. Para quem procura um refúgio de fim-de-semana para toda a família, este hotel oferece um conjunto de actividades para
crianças que incluem visita à quinta pedagógica, passeio de burro, canoagem
em família, entre outras. Para completar, aventure-se na vindima, visite a adega da herdade e prove os nossos vinhos alentejanos Santa Vitória.
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SERVIÇOS DO HOTEL

Este hotel reúne um conjunto de serviços para ir de encontro
às suas necessidades:

RESTAURANTES E BARES

O Vila Galé Clube de Campo coloca à disposição dos seus clientes 1 restaurante e 2 bares, disponíveis não só aos clientes do hotel, como também ao
público externo.

Acesso à Internet Wi-Fi nas áreas
públicas

NEP Kids Club

RESTAURANTE PAVILHÃO DE CAÇA

Parque de estacionamento

Parque infantil

Piscina exterior para adultos
e crianças

É o restaurante principal do hotel e oferece um serviço de pequeno-almoço
(das 08h00 às 10h30), almoço (das 13h00 às 15h00) e jantar (das 19h30 às
22h30).

Sala de jogos

Jardins e espaços exteriores

Salas de reunião

Serviço de lavandaria

1 Restaurante

Acessos para pessoas
de mobilidade reduzida

2 Bares

Clube de Saúde

BAR PAVILHÃO DE CAÇA
Localizado próximo do restaurante Pavilhão da Caça, está aberto das 10h00
às 24h00.

BAR ALAZÃO
Localizado junto à praça de touros e só está disponível para grupos e outros
eventos
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EVENTOS

O Vila Galé Clube de Campo tem também salas polivalentes com condições
ideais para a organização de eventos e reuniões:
3 Salas de Reunião

Acesso à Internet Wi-Fi

ACTIVIDADES NA ÁREA

Pela localização privilegiada do Vila Galé Clube de Campo, sugerimos algumas actividades para uma estadia perfeita:
Safari de jipe

Passeio de Balão de Ar Quente

Passeios a pé

Rappel

Picadeiro / Tentadeiro

Paintball

Passeios a cavalo

Caiaque

Minigolfe

Pesca

Tiro aos pratos

Jogos tradicionais portugueses

BTT

Visita à adega Santa Vitória com
prova de vinhos

Passeios de moto 4

WELLNESS

O Vila Galé Clube de Campo apresenta um Clube de Saúde composto por um
conjunto de infra-estruturas para proporcionar bem-estar a todos os clientes.
Pode contar com salas de massagens e tratamentos, piscina interior aquecida, jacuzzi, banho turco e ginásio.
O Clube de Saúde está disponível todos os dias das 9h00 às 20h00 e o acesso é gratuito para todos os hóspedes.

