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Vila Galé Hotéis

QUARTOS

O Vila Galé Marina é composto por um total de 243 quartos. Destes, destacamos 44 quartos standards vista mar e 14 suites adequadas para famílias.
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 24 horas

TV LCD

CONTACTOS

AV. DA MARINA
8125-401 VILAMOURA
TELEFONE: (+351) 289 300 000
FAX: (+351) 289 300 050
EMAIL: MARINA@VILAGALE.COM
RESERVAS: MARINA.RESERVAS@VILAGALE.COM

HOTEL

Em Vilamoura, um dos principais centros turísticos e balneares da Europa,
poderá encontrar o Vila Galé Marina com uma localização privilegiada em
frente à Marina e a poucos metros da praia e do casino. Este hotel apresenta
243 quartos, piscina exterior e interior e um clube de saúde para descomprimir da agitação do dia-a-dia. A reconhecida qualidade e simpatia do nosso
serviço, bem como os diversos programas de animação são motivos suficientes para a escolha deste hotel no Algarve.
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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 Marina coloca à disposição dos seus clientes 2 restaurantes e 2 bares, disponíveis não só aos clientes do hotel, como também ao público externo.

Acesso à Internet Wi-Fi
nas áreas públicas

Jacuzzi exterior

RESTAURANTE GALEÃO

Parque de estacionamento

Quiosque

É o restaurante principal do hotel e oferece um serviço de pequeno-almoço
(das 06h00 às 10h30) ejantar(das 19h00 às 22h00).

Garagem

Nep Kids Club

COFFEE SHOP

Piscina exterior para adultos
e crianças

Salas de reunião

Serviço de lavandaria

2 Restaurantes

Acessos para pessoas
de mobilidade reduzida

2 Bares

Clube de Saúde

Este restaurante oferece um serviço de jantar (das 19h00 às 23h00).

BAR BOUNTY
É o bar de excelência do hotel e ideal para reunir-se antes ou depois das refeições. Está aberto das 10h00 à 01h00.

BAR VILA GALÉ CALIPSO
É o bar da piscina e está aberto de Maio a Setembro das 10h00 às 18h00. Presta apoio ao serviço de bebidas e snacks na época mais movimentada do hotel.
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EVENTOS

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

WELLNESS

Acesso à Internet Wi-Fi

O Vila Galé Marina apresenta um Clube de Saúde composto por um conjunto
de infra-estruturas para proporcionar bem-estar a todos os clientes. Pode
contar com piscina interior aquecida, jacuzzi, banho turco e ginásio.
O Clube de Saúde está disponível todos os dias das 09h00 às 20h00.

ACTIVIDADES NA ÁREA

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

Ténis

Casino

Desportos náuticos

Música ao vivo

Bowling na relva

Compras

Passeios a pé

Praia

Locais de interesse gastronómico

Golfe

Visitas guiadas

