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Vila Galé Hotéis

QUARTOS

O Vila Galé Marés é composto por 447 quartos no total. Destes, destacamos 352 quartos standard, 74 chalés, 18 chalés superiores e 3 chalés
master.
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

Varanda com rede de descanso

Cofre

Secador de cabelo

Mini bar

Fechadura electrónica
de segurança

CONTACTOS

RUA PRAIA DE GUARAJUBA, S/N
DISTRITO DE GUARAJUBA
CEP 42820-000 CAMAÇARI
TELEFONE: (+55) 71 3674 8300
FAX: (+55) 71 3674 8301
EMAIL: MARES@VILAGALE.COM
RESERVAS: MARES.RESERVAS@VILAGALE.COM

HOTEL

Situado na inesquecível Praia de Guarajuba e a 12km da Praia do Forte, este
resort conseguiu uma integração total com a paisagem tropical através da
utilização de materiais naturais e do aproveitamento da vegetação local. Um
projecto exótico do qual fazem parte 352 quartos e 95 chalés, uma piscina
exterior com 3.000m2, um SPA Satsanga com uma variedade de tratamentos relaxantes e uma área de lazer para adultos e crianças com actividades
diárias para passar as melhores férias.
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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 Marés 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 polidesportivo

RESTAURANTE TENDA DOS MILAGRES

Parque de estacionamento

Campos de ténis

Piscina exterior para
adultos e crianças

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 15h30), jantar (das 19h00 às 22h30) e ceia (das 23:30 às 03:00).

Campo para vólei de praia

Jardins e espaços exteriores

Horto com plantas nativas

Serviço de lavandaria

Lojas

Acessos para pessoas
de mobilidade reduzida

Enfermaria

Spa Satsanga

Serviços de transfer para
diversos destinos

Salão de beleza

Biblioteca

NEP Kids Club

Business Center com acesso
à Internet Wi-Fi

Parque infantil

Centro de Convenções

Baby copa

3 Restaurantes

Bar e Danceteria com música ao vivo ou DJ. Está aberta das 23h30 à 01h00 à
sexta-feira e ao sábado.

Sala de jogos

3 Bares

BAR MOLHADO

Pista de jogging

RESTAURANTE CRAVO E CANELA
Localizado junto à piscina e oferece um serviço de petiscos e refeições leves (das
11h00 às 18h00). Oferece um serviço de almoço (das 12h00 às 15h30) e jantar
(das 19h30 às 22h30) de cozinha local e portuguesa, sendo necessário efectuar
reserva antecipada. Os homens e as crianças a partir dos 12 anos devem usar
sapatos fechados.

RESTAURANTE INEVITÁVEL
Este restaurante oferece um serviço de jantar (das 19h00 às 23h00) de cozinha mediterrânica e asiática, sendo necessário efectuar reserva antecipada. Os
homens e crianças a partir dos 12 anos devem usar calças compridas e sapatos
fechados.

DISCOTECA SOUL & BLUES

Localizado dentro da piscina, oferece um serviço de bebidas das 09h30 às
18h00.

LOBBY BAR JUBIABAR
Localizado junto à recepção do hotel, dá apoio ao serviço de snacks e bebidas
no hotel das 10h30 à 01h00.
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EVENTOS

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

Acesso à Internet Wi-Fi

1 salão de eventos

ACTIVIDADES NA ÁREA

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

Mergulho

Música ao vivo

Passeios ecológicos

Desportos náuticos

Visitas guiadas

Passeios de barco

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 piscina interior aquecida, jacuzzi, sauna, banho turco, duche vichy, salas para tratamentos e massagens, estúdio para aulas e cabeleireiro.
O Spa Satsanga está disponível das 10h00 às 21h00.

