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Vila Galé Hotéis

QUARTOS

O Vila Galé Albacora é composto por um total de 162 quartos. Destes, destacamos 43 quartos vista ria e 5 suites júnior adequadas para famílias.
Todos os quartos estão equipados com:

CONTACTOS

QUATRO ÁGUAS
8800-901 TAVIRA
TELEFONE: (+351) 289 380 800
FAX: (+351) 289 380 850
EMAIL: ALBACORA@VILAGALE.COM
RESERVAS: ALBACORA.RESERVAS@VILAGALE.COM

HOTEL

A recuperação de um antigo arraial de pesca de atum deu origem a este hotel de características arquitectónicas e culturais distintas, inserido em pleno
Parque Natural da Ria Formosa, perto de Tavira. O museu da pesca do atum,
a capela, o transporte de barco para a praia e cidade e as actividades disponíveis, são apenas alguns dos atractivos para quem visita este espaço. O hotel
apresenta 162 quartos e um deles está à sua espera para que possa visitar
também o centro histórico da cidade, as praias e o Parque Natural.

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

TV LCD

Serviço de quarto 24 horas
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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 Albacora coloca à disposição dos seus clientes 2 restaurantes e 1
bar, disponíveis não só aos clientes do hotel, como também ao público externo.

Acesso à Internet Wi-Fi
nas áreas públicas

Parque infantil

RESTAURANTE SALINAS

Parque de estacionamento

Sala de jogos

Piscina exterior para adultos
e crianças

É o restaurante principal do hotel e oferece um serviço de pequeno-almoço
(das 07h00 às 10h30), almoço (das 12h30 às 14h30) e jantar (das 19h00 às
22h00).

Salas de reunião

Jardins e espaços exteriores

Capela

Acessos para pessoas
de mobilidade reduzida

Museu de Pesca de Atum

Spa Satsanga

1 Restaurante

Nep Kids Club

1 Bar

RESTAURANTE GRILL E TAPAS FLOR DE SAL
Este restaurante é dedicado aos amantes de tapas e grelhados. Está aberto
de Junho a Setembro das 12h00 às 18h00.

BAR QUATRO ÁGUAS
É o bar de excelência do hotel e ideal para se reunir antes ou depois das refeições. Está aberto das 10h00 à 01h00 de Outubro a Maio e das 17h00 à 01h00
de Junho a Setembro.
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EVENTOS

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

WELLNESS

Acesso à Internet Wi-Fi

A marca Satsanga está presente no hotel e apresenta um Spa composto
por um conjunto de infra-estruturas para proporcionar bem-estar a todos os
clientes. Aqui, pode contar com uma piscina interior aquecida, jacuzzi, sauna,
banho turco, duche vichy, salas para massagens e tratamentos e ginásio.
O Spa Satsanga está disponível das 09h00 às 21h00.

ACTIVIDADES NA ÁREA

Pela localização privilegiada do Vila Galé Albacora, sugerimos algumas actividades para uma estadia perfeita:
Animação nocturna

Pesca

Compras

Aluguer de embarcações
de recreio

Praia

Observação de aves

Golfe

Natur-Erlebnis-Center

BTT

Locais de interesse gastronómico

Passeios a pé

Museus e locais de interesse
cultural e histórico

Centro de Mergulho “PADI 5*****
Dive Center” - Certificado pela
DDI International

Museu da Pesca do Atum

Desportos náuticos

Visitas guiadas

Passeios de canoa e barco

