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Vila Galé Hotéis

QUARTOS

O Vila Galé Cumbuco é composto por 465 quartos no total. Destes,
destacamos 24 suites, 15 chalés master, 17 chalés standard e 17 chalés
superiores.
Todos os quartos estão equipados com:

CONTACTOS

RUA LAGOA DAS ROSAS, 05
CEP 61619-500 CAUCAIA, CEARÁ
TELEFONE: (+55) 85 3368 2100
FAX: (+55) 85 3368 2180
EMAIL: CUMBUCO@VILAGALE.COM
RESERVAS: CUMBUCO.RESERVAS@VILAGALE.COM

HOTEL

Nas paradisíacas dunas da Costa dos Ventos junto à charmosa vila do Cumbuco, este resort traz uma nova dimensão e conceito de férias ao estado do
Ceará . Localizado a apenas 33 km do centro de Fortaleza esta unidade foi
pensada para estar integrada com o meio envolvente proporcionando um
cenário inesquecível. Apresenta 416 quartos e 49 chalés decorados e inspirados nos desportos náuticos e é perfeito para os amantes destas actividades
desportivas, especialmente do kitesurf. Diversas áreas de lazer, actividades
para todas as idades, SPA Satsanga com Centro de Longevidade e Vitalidade
e uma oferta de quatro restaurantes, é o que este resort lhe reserva.

Ar condicionado

TV LCD

Telefone com ligação
à rede exterior

TV Cabo

Casa de banho privativa
com telefone

Acesso à Internet Wi-Fi

Varanda privativa

Cofre

Secador de cabelo

Mini bar

Fechadura electrónica
de segurança

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 Cumbuco coloca à disposição dos seus clientes 3 restaurantes e
3 bares, disponíveis não só aos clientes do hotel, como também ao público
externo.

Acesso à Internet Wi-Fi
nas áreas públicas

Campo de Futebol Society

Parque de estacionamento

Sala de jogos

Segurança 24 horas

Sala de TV

Piscina exterior para adultos
e crianças

Lojas

Jardins e espaços exteriores

Centro Náutico

Serviço de lavandaria

Enfermaria

Acessos para pessoas
de mobilidade reduzida

Serviços de transfer para
vários destinos

Localizado junto à piscina do hotel oferece um serviço de petiscos (das 11h00
às 15h30), um serviço de almoço (das 12h00 às 15h30), de lanche da tarde
(das 15h30 às 18h00). Ao jantar (das 20h00 às 23h00) oferece dois espaços
distintos, o Cajuína e o Amêndoa Amarga, sendo obrigatório fazer reserva
antecipada.

Spa Satsanga com Centro
de Longevidade e Vitalidade

Centro de Convenções

RESTAURANTE INEVITÁVEL

Fitness Center

Business Center com acesso
à Internet Wi-Fi

Salão de beleza

Biblioteca

A marca Inevitável está presente no hotel e oferece um serviço de jantar (das
19h30 às 23h00) de cozinha asiática e mediterrânica, sendo necessário efectuar reserva antecipada. Para os homens é exigido o uso de calça comprida
e sapato fechado.

Nep Kids Club

Salas de reunião

Baby copa

3 Restaurantes

Localizado junto à recepção do hotel, presta apoio ao serviço de bebidas das
11h00 às 01h00.

Campo polidesportivo

2 Bares

KITE BAR

Campos de ténis

1 Discoteca

Localizado dentro da piscina, presta apoio ao serviço de bebidas das 09h00
às 18h00.

Campo para vólei de praia

RESTAURANTE VERSÁTIL
É o restaurante principal do hotel e oferece um serviço de pequeno-almoço
continental (das 05h00 às 07h00), pequeno-almoço (das 07h00 às 11h00),
almoço (das 13h00 às 15h00), jantar (das 19h00 às 22h30) e ceia (das 23h30
às 04h30).

RESTAURANTE CAJUÍNA & AMÊNDOA AMARGA

BAR EUPHORIA

DISCOTECA SOUL & BLUES
Bar e Danceteria com música ao vivo ou DJ, está aberto de quinta-feira a sábado das 23h00 à 01h00.

Vila Galé Cumbuco | Ceará

Vila Galé Hotéis

EVENTOS

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

Acesso à Internet Wi-Fi

Área relvada com 5.800 m2

WELLNESS

A marca Satsanga está presente no hotel e apresenta um Spa com um Centro
de Longevidade e Vitalidade, composto por um conjunto de infra-estruturas
para proporcionar bem-estar a todos os clientes. Pode contar com piscina interior aquecida, jacuzzi, sauna, banho turco, hamamm, salas para tratamentos
e massagens, yoga, tratamentos estéticos, acupunctura e programas médicos. O Spa Satsanga está disponível das 09h00 às 21h00.

ACTIVIDADES NA ÁREA

Pela localização privilegiada do Vila Galé Cumbuco, sugerimos algumas actividades para uma estadia perfeita:
Animação para adultos e crianças

Desportos náuticos

Música ao Vivo

Passeios a pé

Praia

Percurso de jogging

Passeio de buggy nas dunas

Visitas guiadas

