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Vila Galé Hotéis

QUARTOS

O Vila Galé Eco Resort do Cabo é composto por 300 quartos no total.
Destes, destacamos 103 apartamentos superiores, 4 suites executivas e 1
suite presidencial.
Todos os quartos estão equipados com:
Ar condicionado

TV LCD

Telefone com ligação à rede
exterio

TV Cabo

Casa de banho privativa com
telefone

Acesso à Internet Wi-Fi (serviço
com custo adicional)

Closet

Cofre

Secador de cabelo

Mini bar

Fechadura electrónica
de segurança

CONTATOS

AV. BEIRAMAR, 750
CEP 54590-000 – SUAPE
CABO DE SANTO AGOSTINHO, PERNAMBUCO
TELEFONE: (+55) 813016 2000
FAX: (+55) 81 3016 2050
EMAIL: CABO@VILAGALE.COM
RESERVAS: CABO.RESERVAS@VILAGALE.COM

HOTEL

Num dos cenários mais deslumbrantes do litoral brasileiro encontra este resort rodeado por uma vegetação exuberante e praias paradisíacas com piscinas naturais. Localizado no Cabo de Santo Agostinho, a 33 km de Recife,
apresenta 300 quartos com todo o conforto e uma área de lazer que privilegia as actividades outdoor. Pela capacidade e qualidade das suas infra-estruturas, disponibiliza também um centro de convenções preparado para
receber todo o tipo de reuniões e eventos.
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Vila Galé Hotéis

SERVIÇOS DO HOTEL

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

RESTAURANTES E BARES

O Vila Galé Eco Resort do Cabo coloca à disposição dos seus clientes 4 restaurantes e 2 bares, disponíveis não só aos clientes do hotel, como também ao
público externo.

Acesso à Internet Wi-Fi
nas áreas públicas

Campos polidesportivos

Parque de estacionamento

Campos de ténis

Segurança 24 horas por dia

Campo de football society

Piscina exterior para
adultos e crianças

Campo para vólei e futebol
de praia

RESTAURANTE VERSÁTIL

Jardins e espaços exteriores

Cais com doca

Serviço de lavandaria

Lojas

Este restaurante oferece um serviço de jantar (das 19h00 às 22h30) de cozinha
portuguesa e requer reserva antecipada. Ambiente não recomendado para menores de 12 anos.

Acessos para pessoas
de mobilidade reduzida

Primeiros socorros

Spa Satsanga

Serviços de transfer para
diversos destinos

Ginásio e sala de ginástica

Heliporto

Salão de beleza

Business Center com acesso à
Internet Wi-Fi

NEP Kids Club

Centro de Convenções

Baby copa

4 Restaurantes

Pista de jogging

2 Bares

RESTAURANTE MARACATU
É o restaurante principal do hotel e oferece um serviço de pequeno-almoço continental (das 05h00 às 07h00), pequeno-almoço (das 07h00 às 10h30), almoço
(das 12h30 às 15h00), jantar (das 19h00 às 22h30) e ceia (das 23h00 às 04h30).

RESTAURANTE AGUAMAR
Localizado junto à piscina, oferece um serviço de petiscos e refeições rápidas e
presta apoio ao serviço de bebidas (das 10h00 às 18h00).

RESTAURANTE INEVITÁVEL SUSHI & PASTA LOUNGE
A marca Inevitável está presente no hotel e oferece um serviço de jantar (das
19h00 às 22h30) e requer reserva antecipada. Ambiente não recomendado para
menores de 12 anos.

LOBBY BAR
Localizado junto à recpeção, presta apoio ao serviço de bebidas. Está aberto das
16h00 às 00h00.

DISCOTECA SOUL & BLUES
Bar e Danceteria com música ao vivo ou DJ. Está aberto das 20h00 à 01h00.
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EVENTOS

O Vila Galé Eco Resort do Cabo tem também salas polivalentes com
condições ideais para a organização de eventos e reuniões:
10 Salas de reunião

Acesso à Internet Wi-Fi

Vila Galé Hotéis

ATIVIDADES NA ÁREA

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

Espiribol

Música ao vivo

Passeios de bicicleta

Compras

Passeios ecológicos

Praia

Passeios de barco

Centro Náutico

Horto com plantas nativas

Ténis

WELLNESS

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 sauna, jacuzzi e salas para massagens e tratamentos.
O Spa Satsanga está disponível das 09h00 às 21h00 e os valores de acesso devem ser consultados localmente.

