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Tradição, experiência, vontade permanente de melhorar e a nossa 
paixão pela hotelaria fazem dos Hotéis Vila Galé a escolha perfeita. 
Com localizações estrategicamente escolhidas na praia, no campo 
ou na cidade, os Hotéis Vila Galé oferecem um serviço de reconhecida 
qualidade, onde segurança e conforto, animação e gastronomia 
proporcionam estadias de sonho em férias ou negócios.

Estamos à sua espera. 

Tradition, experience, a permanent will of improving and a true passion 

for the hotel industry make the Vila Galé Hotels the perfect choice. With 

locations strategically chosen close to the beach, in the countryside or in 

the city center, the Vila Galé Hotels offer a service of recognised quality, 

where security and comfort, entertainment and gastronomy provide 

dream stays on holidays or in business.

We are looking forward for your visit.

JORGE REBELO 
DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
CHAIRMAN OF THE BOARD
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Situado a 10 minutos a pé da movimentada Rua de 
Santa Catarina, o Vila Galé Porto é a escolha ideal 
para quem deseja conhecer a cidade. Aproveite 
para passear pela zona Ribeirinha, conhecer as 
Caves do Vinho do Porto, visitar Serralves e a Casa 
da Música.

Located a 10-minute walk away from the bustling 
street of Rua de Santa Catarina, the Vila Galé Porto 
is ideal for those who wish to know the city. Take the 
chance to stroll by the riverside area, and visit the 
Port Wine Cellars, Serralves and Casa da Música.

NORTE E CENTRO   |   NORTH AND CENTER

Avenida Fernão Magalhães, 7, 4300-190 Porto - Portugal
Tel: (+351) 225 191 800  |  porto.reservas@vilagale.com

VILA GALÉ
PORTO

1292 2 13
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A poucos minutos do centro histórico e das principais 
atrações turísticas da cidade, esta unidade de charme tem 
como tema a pintura. Resultante da reabilitação de vários 
edifícios na zona ribeirinha, ergue-se mesmo em frente ao 
Douro, permitindo desfrutar de uma vista privilegia-
da para o rio. E funciona com um conceito paper free.

A few minutes away from the historic center and the 
main tourist attractions, this charming hotel is themed 
after the art of painting. Resulting from the rehabilita-
tion of several buildings in the area of Cais das Pedras, 
in front of Douro, allows the guests to enjoy the river 
view. And it works with a paper free concept.

NORTE E CENTRO   |   NORTH AND CENTER

Cais das Pedras 17 a 22, Lordelo do Ouro e Massarelos, 4050-465 Porto - Portugal
Tel: (+351) 225 431 200  |  ribeira.reservas@vilagale.com

67

VILA GALÉ 
PORTO RIBEIRA

NOVO  NEW

1
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É na primeira região demarcada do mundo, o 
Alto Douro Vinhateiro, que se situa este hotel 
de charme. Esculpido sobre toda a encosta do 
Douro, mesmo em frente à Régua, cativa qual-
quer um pela vista deslumbrante sobre o rio e o 
enquadramento na paisagem. 

It is in the first demarcated region of the world, the 
Alto Douro Wine region, that this boutique hotel is 
located. Carved on the slopes of Douro just oppo-
site Régua, it captivates anyone with its stunning 
view over the river and its framing in the landscape.

Lugar dos Varais - Cambres, 5100-426 Lamego - Portugal
Tel: (+351) 254 780 700  |  douro.reservas@vilagale.com

NORTE E CENTRO   |   NORTH AND CENTER

VILA GALÉ 
COLLECTION DOURO

1 1 238
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Coimbra, com marcos históricos distinguidos 
como Património Mundial, reúne todas as con-
dições para se tornar o seu próximo destino de 
férias. E é neste hotel, situado a 10 minutos a pé 
do centro e com uma surpreendente vista sobre 
o Rio Mondego, que garantimos a melhor estadia. 

Coimbra, with landmarks distinguished as World 
Heritage, has all it takes to be your next vacation 
destination. It is in this hotel, located 10 minutes 
walking from the centre and with a stunning view  
over the Mondego River, that we guarantee you 
the best stay.

NORTE E CENTRO   |   NORTH AND CENTER

229

Rua Abel Dias Urbano, 20, 3000-001 Coimbra - Portugal
Tel: (+351) 239 240 00  |  coimbra.reservas@vilagale.com

VILA GALÉ 
COIMBRA

8 2 2
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Situado na emblemática vila da Ericeira, este 
hotel é o resultado da recuperação do histórico 
Hotel de Turismo da Ericeira. Em cima da praia, 
rodeado pelo mar e paisagens deslumbrantes, é a 
escolha perfeita para quem deseja dedicar-se aos 
desportos náuticos. 

Set in the emblematic town of Ericeira, this hotel re-
sults from the recovery of the historical Tourism Ho-
tel of Ericeira. Set over the beach, surrounded by the 
sea and stunning landscapes, it’s the perfect choice 
for those who wish to practice nautical sports.

COSTA DE LISBOA   |   LISBON COAST

Largo dos Navegantes, 1, 2655–320 Ericeira - Portugal
Tel: (+351) 261 869 900  |  ericeira.reservas@vilagale.com

1 2 9202

VILA GALÉ
ERICEIRA
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Numa região com uma oferta diversificada de 
experiências, com destaque para o golfe e surf, 
e inúmeros locais de interesse cultural, apre-
senta-mos-lhe o Vila Galé Cascais. Um hotel 
com uma vista arrebatadora sobre o mar e que 
representa um escape à rotina.

Set in a region offering a variety of experiences, 
namely golf and surf, and sites of cultural inter-
est, we introduce you the Vila Galé Cascais. It is 
a hotel with a ravishing view over the sea that 
invites you to take a break from the routine.

Rua Frei Nicolau de Oliveira, 80 
Parque da Gandarinha  2750-641  Cascais - Portugal

Tel: (+351) 214 826 000  |  cascais.reservas@vilagale.com

1 23323

VILA GALÉ 
CASCAIS

COSTA DE LISBOA   |   LISBON COAST
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Sobre a Praia do Tamariz e a escassos metros 
do Casino e Centro de Congressos do Estoril, 
esta unidade convida-o a conciliar momentos 
profissionais e de lazer. Experimente as pizzas 
artesanais do novo restaurante ‘Massa Fina’.

Set over the Tamariz Beach and a few meters 
from the Estoril Casino and Congress Centre, 
this unit invites you to combine professional 
and leisure events. Try the delicious pizzas 
of our brand new restaurant ‘Massa Fina’.

COSTA DE LISBOA   |   LISBON COAST

Avenida Marginal 49, 2766–901 Estoril - Portugal
Tel: (+351) 214 648 400  |  estoril.reservas@vilagale.com

2126 2 4

VILA GALÉ
ESTORIL
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Construído no final do século XV o Palácio dos 
Arcos é um dos edifícios emblemáticos e o car-
tão-de-visita da vila. Reabilitado a uma unidade 
de 5 estrelas, tem a poesia como tema dominante 
na sua decoração e combina tradição com o 
conforto de um hotel actual.

Built in the late 15th century, Palácio dos Arcos 
is one of the town’s most symbolic buildings and 
landmark. Rehabilitated into a 5-star unit, its dec-
oration is fully inspired by poetry, and it combines 
tradition with the comfort of a current hotel.

Largo Conde das Alcáçovas, 3 
2770-031 Paço de Arcos - Portugal

Tel: (+351) 210 493 20  |  palacio.reservas@vilagale.com

1 7613

VILA GALÉ COLLECTION 
PALÁCIO DOS ARCOS

COSTA DE LISBOA   |   LISBON COAST
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Da autoria do arquitecto Manuel Salgado e com 
uma decoração original inspirada na temática 
da ópera, a localização do Vila Galé Ópera em 
frente ao Tejo e a 5 minutos das maiores atracções 
turísticas, torna-o a escolha perfeita para a sua 
visita a Lisboa.

Authored by the architect Manuel Salgado, with an 
original decoration inspired by the theme of opera, 
the location of Vila Galé Ópera, over the Tagus and 
5 minutes away from the major tourism attractions, 
makes it the perfect choice for your visit to Lisbon.

COSTA DE LISBOA   |   LISBON COAST

Travessa do Conde da Ponte, 1300-141 Lisboa - Portugal
Tel: (+351) 213 605 400  |  opera.reservas@vilagale.com

1259 1 5

VILA GALÉ
ÓPERA
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Com uma situação única a 2 minutos do centro 
histórico da cidade de Évora, nesta nova 
unidade que se inspira no que é português e na 
sua herança histórica, encontra uma diversidade 
de serviços que lhe permitem desfrutar de uma 
estadia em trabalho ou em lazer.

With a unique location just 2 minutes away from 
the historic centre of the city of Évora, in this 
new unit inspired in Portugal and its historical 
heritage, you will find a variety of services that 
allow you to enjoy your business or leisure stay.

ALENTEJO

Avenida Túlio Espanca 7005-840 Évora - Portugal
Tel: (+351) 266 758 100  |  evora.reservas@vilagale.com

2 18524

VILA GALÉ 
ÉVORA
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Localizado em pleno Alentejo, este hotel é o 
refúgio perfeito para um fim-de-semana em 
família. Com uma oferta diversificada de acti-
vidades lúdicas e desportivas, aqui vai poder 
andar de bicicleta, passear de moto4 ou mesmo 
aventurar-se na vindima.

Set in broad Alentejo, this hotel is the perfect 
getaway for a family weekend. Featuring a var-
ied offering of leisure and sport activities, here 
you can bike, quad bike or even venture out in 
the grape harvest.

ALENTEJO

Herdade da Figueirinha, Santa Vitória, 7800-730 Beja - Portugal
Tel: (+351) 284 970 100  |  campo.reservas@vilagale.com

181 2 3

VILA GALÉ
CLUBE DE CAMPO
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A recuperação de um antigo arraial de pesca 
de atum deu origem a este hotel de caracte-
rísticas arquitectónicas e culturais distintas, 
inserido em pleno Parque Natural da Ria 
Formosa, perto de Tavira, para umas férias de 
praia sustentáveis e alternativas.

The rehabilitation of an old tuna fish camp 
gave rise to this culturally and architecturally 
distinctive hotel, part of the Natural Park of 
Ria Formosa, near Tavira, for alternative and 
sustainable beach vacations.

ALGARVE

163

Quarto Águas, 8800-901 Tavira - Portugal
Tel: (+351) 281 380 800

albacora.reservas@vilagale.com

VILA GALÉ 
ALBACORA

124
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Situado na histórica cidade algarvia de Tavira, este 
hotel apresenta uma decoração distintiva e recria 
um ambiente árabe com alusão ao passado do sul 
de Portugal. A infra-estrutura completa torna-o 
ideal para estadias em lazer ou para a organização 
de eventos.

Located in the historical Algarve city of Tavira, this 
hotel presents a distinctive decoration and recre-
ates an Arabian environment alluding to the past of 
Portugal’s south. The unit’s full infrastructure makes 
it ideal for leisure stays or event organisation.

ALGARVE

Rua 4 de Outubro, 8800-362 Tavira - Portugal
Tel: (+351) 281 329 900  |  tavira.reservas@vilagale.com

1268 2 5

VILA GALÉ
TAVIRA
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Localizado a 10 passos sobre a Praia da Marina, 
junto ao Casino de Vilamoura e a uma curta 
distância de vários campos de golfe, este hotel 
reúne todas as condições para quem procura a 
animação e tranquilidade do Algarve.

Located 10 steps from the Marina Beach, near 
the Vilamoura Casino and at a short distance 
from several golf courses, this hotel has all that 
you need for those who seek the Algarve’s 
entertainment and tranquillity. 

ALGARVE

Alameda Praia da Marina, 8125-408 Vilamoura - Portugal
Tel: (+351) 289 303 900  |  ampalius.reservas@vilagale.com

1 35722

VILA GALÉ 
AMPALIUS
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Com uma localização privilegiada em frente à 
Marina e a poucos metros da praia e do casino, 
este hotel, reconhecido pela qualidade e 
simpatia do seu serviço, oferece diferentes pro-
gramas de animação, que fazem dele a escolha 
perfeita no Algarve.

With a privileged location before the Marina and 
a few meters from the beach and the casino, this 
hotel, known for the quality and sympathy of its 
service, offers various entertainment programmes 
that make it the perfect choice in the Algarve.

ALGARVE

Avenida da Marina, 8125-401 Vilamoura - Portugal
Tel: (+351) 289 300 000  |  marina.reservas@vilagale.com

1243 2 3

VILA GALÉ
MARINA
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Situado na animada cidade de Albufeira, perto 
da Praia dos Pescadores, este hotel é uma 
excelente opção para quem procura entre-
tenimento, espaços comerciais e actividades 
lúdicas para toda a família pela proximidade a 
alguns parques temáticos.

Located in the lively city of Albufeira, close to 
the Fishermen Beach, this hotel is an excellent 
option for those who seek entertainment, shop-
ping spots and family leisure activities due to 
the proximity of some theme parks.

ALGARVE

Rua do Munícipio, 26 Apartado 2155   8200-916 Albufeira - Portugal
Tel: (+351) 289 583 100  |  cerro.reservas@vilagale.com

1 31024

VILA GALÉ 
CERRO ALAGOA
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O hotel que iniciou a história da Vila Galé está si-
tuado a 300 metros da Praia da Galé e a 6 km do 
centro de Albufeira. Restaurado e modernizado, 
é a opção ideal para famílias com crianças pelas 
características dos seus quartos e componente 
lúdica que oferece.

The hotel that started the history of Vila Galé is lo-
cated 300m from the Galé Beach and 6 km away 
from the centre of Albufeira. Having been restored 
and modernised, it is ideal for families with chil-
dren due to its bedrooms’ and leisure features.

ALGARVE

Apartado 2436 Praia da Galé, 8200-995 Albufeira - Portugal
Tel: (+351) 289 570 800  |  atlantico.reservas@vilagale.com

1220 2 1

VILA GALÉ
ATLÂNTICO
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Localizado na Praia da Galé, esta pequena 
unidade está vocacionada para casais que 
procuram, conforto, privacidade e tranquili-
dade absoluta. Um hotel que se caracteriza 
pelo requinte e serviço personalizado.

Located in the Galé Beach, this small unit 
is designed for couples who seek comfort, 
privacy and absolute tranquillity. This hotel is 
characterized by its refinement and person-
alised service.

ALGARVE

1 401

VILA GALÉ
COLLECTION PRAIA

Praia da Galé, Lote 33, Apartado 2204, 8201-917 Albufeira - Portugal
Tel: (+351) 289 590 180  |  praia.reservas@vilagale.com
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Exibindo novas áreas públicas com uma deco-
ração alusiva aos desportos náuticos, este hotel 
no centro de Armação de Pêra e a dois passos 
da praia, é a escolha ideal para responder à sua 
única preocupação nas férias: descansar.

Featuring new public areas, with a decoration 
inspired by nautical sports, this hotel set in the 
centre of Armação de Pêra and two steps away 
from the beach, is the perfect choice to ease 
your only concern when on vacation: resting.

ALGARVE

Vale do Olival, 8365-158 Armação de Pêra - Portugal
Tel: (+351) 282 310 000  |  nautico.reservas@vilagale.com

1233 2

Rua Sophia de Mello Breyner Andresen,
Meia Praia 8600-295 Lagos - Portugal

Tel: (+351) 282 771 400  |  lagos.reservas@vilagale.com

VILA GALÉ
NÁUTICO
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Situado na Meia Praia, em Lagos, e com uma 
vista arrebatadora para o mar, este hotel de 
vanguarda com decoração inspirada na moda é 
ideal para famílias e para quem quer dedicar-se 
ao mergulho e outros desportos náuticos pela 
proximidade à praia.

Located on Meia Praia in Lagos with a sweeping 
view of the sea, this avant-garde hotel with a fash-
ion-inspired decoration is ideal for families and 
for those who wiswh to indulge in diving or nauti-
cal sports, thanks to its proximity to the beach.

ALGARVE

2 24726

Rua Sophia de Mello Breyner Andresen,
Meia Praia 8600-295 Lagos - Portugal

Tel: (+351) 282 771 400  |  lagos.reservas@vilagale.com

VILA GALÉ 
LAGOS
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A 5 minutos do aeroporto da Madeira e com 
uma localização privilegiada à beira-mar, este 
hotel oferece-lhe uma atmosfera acolhedora 
e sofisticada e um conjunto de serviços que 
se moldam a todas as circunstâncias, sejam 
lúdicas ou de negócios.

5 minutes away from the airport of Madeira and 
with a privileged location just over the sea, this 
hotel offers you a welcoming and sophisticated 
environment, and a set of services that adjust to 
all circumstances, being of leisure or business.

MADEIRA

2262 3 10

Rua de São Fernando, 5, 9100-173 Santa Cruz 
Madeira - Portugal  |  Tel: (+351) 291 529 000 
madeira.reservas@vilagale.com

VILA GALÉ
SANTA CRUZ
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É sobre a Praia do Futuro e apenas 10 minutos da 
conhecida Avenida Beira-Mar que se ergue o Vila 
Galé Fortaleza. Um hotel que consegue através 
da utilização de materiais naturais proporcionar 
um ambiente paradisíaco tipicamente cearense.

It is over the Futuro Beach and only 10 minutes 
away from the well-known Beira-Mar Avenue, 
that Vila Galé Fortaleza rises. By using natural 
materials, this hotel achieves to provide a heav-
enly environment that is typical of Ceará.

CEARÁ - FORTALEZA

Avenida Dioguinho, 4189 Praia do futuro
CEP 60183-707 Fortaleza, Ceará - Brasil
Tel: (+55) 85 3486 4400  |  fortaleza.reservas@vilagale.com

2300 2 8

VILA GALÉ
FORTALEZA
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Nas paradisíacas dunas da Costa dos Ventos 
junto à charmosa vila do Cumbuco, este resort 
proporciona um cenário inesquecível de férias. 
Apresenta quartos e áreas públicas inspirados 
nos desportos náuticos e é perfeito para os 
amantes destas actividades.

In the heavenly dunes of Costa dos Ventos near 
the charming town of Cumbuco, this resort brings 
an unforgettable vacation scenario. Its bedrooms 
and public areas are inspired by nautical sports 
and it is perfect for those sporting activities lovers.

CEARÁ - CAUCAIA

Rua Lagoa das Rosas, 5, CEP 61619-500 Caucaia 
Ceará - Brasil  |  Tel: (+55) 85 3368 2100 

cumbuco.reservas@vilagale.com

3 53727

VILA GALÉ 
CUMBUCO
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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 exibe uma área de lazer que privilegia 
as actividades outdoor. 

In one of the most breath-taking scenery of the Bra-
zilian coast, you will find this resort surrounded by 
lush vegetation and paradisiac beaches with natural 
pools. Located in Cabo de Santo Agostinho, it fea-
tures a leisure area that favours outdoor activities.

PERNAMBUCO - CABO DE SANTO AGOSTINHO

Avenida  beiramar, 750 CEP 545490-900 
Suape Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco - Brasil
Tel: (+55) 81 3016 2000  |  cabo.reservas@vilagale.com

3300 2 10

Rua Praia de Guarajuba, s/n, Distrito de Guarajuba,
CEP 42820-000 Camaçari, Bahia - Brasil

Tel: (+55) 71 3674 8300  |  mares.reservas@vilagale.com

VILA GALÉ
ECO RESORT DO CABO
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Situado na inesquecível Praia de Guarajuba e a 
12km da Praia do Forte, este resort conseguiu 
a integração total com a paisagem tropical 
através da utilização de materiais naturais e do 
aproveitamento da vegetação local. Um projeto 
exótico que cheira a férias.

Located in the unforgettable beach of Guarajuba 
and 12 km away from the Forte’s Beach, this re-
sort is totally integrated in the tropical landscape 
by using natural materials and local vegetation. It 
is an exotic project that calls for vacations.

BAHIA - GUARAJUBA

Avenida  beiramar, 750 CEP 545490-900 
Suape Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco - Brasil
Tel: (+55) 81 3016 2000  |  cabo.reservas@vilagale.com

3 44728

Rua Praia de Guarajuba, s/n, Distrito de Guarajuba,
CEP 42820-000 Camaçari, Bahia - Brasil

Tel: (+55) 71 3674 8300  |  mares.reservas@vilagale.com

VILA GALÉ 
MARÉS
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Pela situação única em frente ao mar de Ondina, 
este hotel é uma óptima escolha para quem 
procura o descanso depois de uma visita cultural 
à cidade de Salvador, que inclui invariavelmente 
uma passagem pelo Pelourinho, Elevador 
Lacerda e Portas de Santa Luzia.

Due to its unique location over the Ondina sea, 
this hotel is a great choice for those who seek 
resting after a cultural tour through the city of 
Salvador, which inevitably includes going to the 
Pelourinho, Lacerda Lift and Santa Luzia Gates.

BAHIA - SALVADOR

Rua Morro Escravo Miguel, 320, Ondina
CEP 40170-000 Salvador, Bahia - Brasil
Tel: (+55) 71 3263 8888  |  salvador.reservas@vilagale.com

Estrada Vereador Benedito Adelino, 8413 Fazenda Tanguá 
CEP 23909-901 Angra dos Reis, Rio de Janeiro - Brasil

Tel: (+55) 24 3379 2800  |  angra.reservas@vilagale.com

1224 3 6

VILA GALÉ
SALVADOR
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Construído na antiga Fazenda Tanguá, 
preservando ainda algumas das suas 
construções originais e palmeiras imperiais, este 
resort em Angra dos Reis é rodeado por uma 
paisagem natural única permitindo programas 
lúdicos ligados à natureza e passeios de barco.

Built in the old Brazilian hacienda Fazenda 
Tanguá, while preserving some of itsoriginal 
buildings and royal palm trees, this resort in 
Angra dos Reis is surrounded by a unique 
natural landscape, allowing for nature-related 
leisure programs and boat trips.

RIO DE JANEIRO - ANGRA DOS REIS

Estrada Vereador Benedito Adelino, 8413 Fazenda Tanguá 
CEP 23909-901 Angra dos Reis, Rio de Janeiro - Brasil

Tel: (+55) 24 3379 2800  |  angra.reservas@vilagale.com

5 319411

VILA GALÉ 
ECO RESORT DE ANGRA
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É no histórico e boémio bairro da Lapa da Cidade 
Maravilhosa, que nasce o Vila Galé Rio de Janeiro. 
Este hotel, construído a partir da recuperação e 
adaptação de um antigo palacete, é inspirado na 
cultura luso-brasileira e no tema da Bossa Nova. 

It is in the historical and bohemian Bairro da Lapa, 
in the “Wonderful City”, that Vila Galé Rio de 
Janeiro is born. This hotel, built from a recovered 
and adapted old mansion, is inspired by the 
Portuguese-Brazilian culture and the theme of 
Bossa Nova.

RIO DE JANEIRO 

Rua Riachuelo, 124, Lapa, Rio de Janeiro
CEP 20230-014 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Brasil
Tel:  (+55) 21 2460 4500  |  rio.reservas@vilagale.com

2292 1 5

VILA GALÉ
RIO DE JANEIRO
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VILA GALÉ
SINTRA

Na Várzea de Sintra, rodeado de zonas verdes 
e com uma vista deslumbrante para o Palácio 
da Pena, este hotel diferencia-se pelo seu 
conceito de saúde e wellness pensado para 
famílias. Restaurantes com propostas gourmet 
light e de baixo teor calórico, revival spa e 
programas antitabagismo, anti stress ou anti 
aging são alguns dos serviços existentes.

Located in Várzea de Sintra, surrounded by 
green areas and a stunning view to Palácio 
da Pena, this hotel distinguishes for its health 
and wellness concept though for families. 
Restaurants with gourmet light and low level 
of calories menus; revival spa and anti-
smoking, anti-stress or anti-aging programs 
are some of the available services.

abril 2018   april 2018

NOVOS PROJETOS   |   NEW PROJECTS
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Integrado no conceito Collection, que se 
distingue pelo serviço de qualidade, este 
hotel nasce da reabilitação do antigo hospital 
de São Marcos, imóvel de interesse público, 
datado de 1508. Respeitando a vertente 
histórica e arquitetónica, mantém a estrutura 
existente e recupera alguns elementos como 
os tetos abobadados originais.

This hotel is born from the rehabilitation of 
the former Saint Marcus hospital, building 
of public interest, from 1508. Respecting 
its history and architecture, maintains 
the existent structure and restores some 
elements like the original vault ceilings.

VILA GALÉ
COLLECTION BRAGA

maio 2018   may 2018

NOVOS PROJETOS   |   NEW PROJECTS



CONCEITOS   |   CONCEPTS

Vila Galé Collection é a submarca do 
Grupo Vila Galé, que integra hotéis 
distintos das restantes unidades do 
Grupo, pensados e desenvolvidos 
para serem um produto exclusivo 
com a chancela Vila Galé. São hotéis 
boutique, de pequena dimensão, com 
um conceito diferenciador não só pelo 
requinte e qualidade das instalações, 
mas também, e sobretudo, pelos 
serviços disponibilizados. Um serviço 
personalizado com características 
únicas nos quartos como amenities 
exclusivos, Spa Satsanga e restaurante 
Inevitável com menus requintados 
para proporcionar uma verdadeira 
experiência gastronómica.

Vila Galé Collection is a sub-brand of 
the Vila Galé Group which includes 
hotels that are distinct from the rest 
of the Group’s units, conceived and 
developed to be an exclusive product 
with the Vila Galé seal. They are small, 
boutique hotels with a differentiating 
concept based not only on their 
refinement and the quality of their 
facilities, but also, and above all, on 
the services that they provide. A 
personalized service presenting unique 
features in the rooms, such as exclusive 
amenities, the Satsanga Spa and the 
Inevitável restaurant, serving exquisite 
menus that provide our guests with a 
true culinary experience.
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CONCEITOS   |   CONCEPTS

Satsanga em Sânscrito significa 
reunião em boa companhia ou, 
simplesmente, associação. O Swasthya 
Yoga é o termo que designa o encontro 
promovido por yôguis. O Satsanga Spa 
& Health Club pretende proporcionar 
aos visitantes a harmonia e bem-estar 
característicos destes momentos. 
Localizado em alguns dos hotéis Vila 
Galé, é a escolha perfeita para relaxar, 
descansar e fazer tratamentos que irão 
nutrir corpo, mente e alma.

In Sanskrit, Satsanga means meeting in 
good company or simply association. 
Swasthya Yoga is the terms that 
designates the meeting promoted by 
yogis. The Satsanga Spas & Health 
Clubs aim to provide visitors the 
harmony and well-being of such 
moments. Located in some of the Vila 
Galé hotels, it is the perfect choice to 
relax, rest and get treatments that will 
nourish your body, mind and soul.
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Os Restaurantes Inevitável são espaços 
de degustação à la carte presentes 
nas diversas unidades do Grupo 
e direccionados para os amantes 
da gastronomia. Com uma cozinha 
assente em inspirações mediterrânicas 
e apoiada por produtos de primeira 
qualidade, estes restaurantes primam 
por elevar a cozinha ao mais alto 
nível e proporcionar uma verdadeira 
experiência gastronómica.

CONCEITOS   |   CONCEPTS

Inevitável Restaurants are an à la carte 
tasting spaces that are present in the 
Group’s various units and are directed 
to all gastronomy lovers. Featuring 
a cuisine based on Mediterranean 
inspirations and supported by top 
quality products, these restaurants aim 
to elevate cooking to the highest level 
and to provide a truly gastronomical 
experience.
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O Clube NEP é um espaço dedicado 
inteiramente às crianças, onde todas as 
actividades infantis são acompanhadas 
por animadores especializados e pela 
mascote do Clube – Nep, o Rei dos 
Mares - e a sua família de personagens. 
Uma programação que inclui pinturas, 
jogos tradicionais, desportos aquáticos 
e muito mais para as crianças se 
divertirem durante a estadia. As férias 
dos grandes também são as férias dos 
mais pequenos.

CONCEITOS   |   CONCEPTS

The NEP Club is a space fully dedicated 
to children, where all activities are 
closely followed by specialised 
monitors and the Club’s mascot – Nep, 
the King of the Seas – and its family 
of characters. Its program includes 
painting, traditional games, water 
sports and so much more, for the 
children’s amusement during their stay. 
Grown ups’ vacations are also little 
ones’ vacations.



INTERESSES  |  INTERESTS

City Break

Golfe
Golf

Sol & Mar
Sun & Sea

All Inclusive

Natureza & Turismo Activo
Nature & Active Tourism

SPA
Eventos
Events

ICONOGRAFIA  |  ICONOGRAPHY

SERVIÇOS  |  SERVICES

Quartos
Rooms

Salas de Reunião
Meeting Rooms

Serviço de Lavandaria
Laundry Service

Restaurantes
Restaurants

Wellness

Piscina Exterior
Outdoor Swimming Pool

Garagem
Garage

Discoteca
Discotheque

Parque Estacionamento
Outdoor Parking

Wi-Fi Gratuito
Free Wi-Fi

Room Service

Bares
Bars

Sala de Jogos
Games Room

Piscina Interior
Indoor Swimming Pool

Clube NEP
NEP Club

Acesso a cadeira de rodas
Wheelchair Access



PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO
LOYALTY PROGRAM

PRINCIPAIS VANTAGENS
MAIN BENEFITS

ADESÃO GRATUITA
FREE MEMBERSHIP

PROMOÇÕES EXCLUSIVAS
EXCLUSIVE PROMOTIONS

DESCONTOS DIRETOS 
EM ALOJAMENTO E OUTROS SERVIÇOS
DIRECT DISCOUNTS
IN ACCOMMODATION AND OTHER SERVICES

POSSIBILIDADE DE
POSSIBILITY OF
EARLY CHECK IN
LATE CHECK OUT

Para mais informações contacte o clube Vila Galé através do 
e-mail: clube@vilagale.com ou pelo número: (+351) 217 907 608.

For more information, contact Vila Galé club by e-mail 
clube@vilagale.com or telephone (+351) 217 907 608.



www.vilagale.com

CENTRO DE ATENDIMENTO E RESERVAS
BOOKING AND CUSTOMER SERVICE CENTRE

Portugal:  (+351) 217 907 610     Brasil:  (+55) 71 3263 9999


