
PLATINA

CONDIÇÕES:
1. O voucher é válido pelo prazo de um ano contado da data constante 
no mesmo e de acordo com o calendário de utilização dos hotéis;
2. O portador do voucher será considerado o titular do mesmo; 
3. A Vila Galé não se responsabiliza pela eventual utilização indevida 
do voucher, pelo que em caso de perda ou extravio o valor considerar-
se-á perdido; 
4. Findo o período de validade o voucher será automaticamente 
cancelado; 
5. A utilização do voucher está sujeita a reserva prévia e disponibili-
dade do hotel pretendido;
6. As reservas deverão ser efectuadas para o Centro de Atendimento 
e Reservas Vila Galé através do telefone +351 217 907 610 ou do 
e-mail reservas@vilagale.com;
7. A colocação de camas extras, berços ou o upgrade para quartos 
de categoria superior, está sujeito a pagamento adicional dos 
respectivos suplementos calculados com base na “Tarifa Internet” 
em vigor no site Vila Galé (www.vilagale.com);
8. Os suplementos constantes do artigo antecedente deverão ser 
liquidados directamente no hotel no momento do check-out;
9. Apresentação obrigatória do voucher no momento do check-in.

CALENDÁRIO DE UTILIZAÇÃO:
Voucher disponível em qualquer período do ano em todos os hotéis 
Vila Galé  em Portugal. Voucher também disponível em todos os hotéis 
do Brasil, nos períodos de Março a Junho e de Setembro a Outubro.

O Voucher confere ao seu portador 1 noite de alojamento em quarto 
duplo standard com pequeno-almoço.

UM VALE PARA UMA NOITE NO PARAÍSO



OURO

CONDIÇÕES:
1. O voucher é válido pelo prazo de um ano contado da data constan-
te no mesmo e de acordo com o calendário de utilização dos hotéis;
2. O portador do voucher será considerado o titular do mesmo; 
3. A Vila Galé não se responsabiliza pela eventual utilização indevida 
do voucher, pelo que em caso de perda ou extravio o valor conside-
rar-se-á perdido; 
4. Findo o período de validade o voucher será automaticamente can-
celado; 
5. A utilização do voucher está sujeita a reserva prévia e disponibili-
dade do hotel pretendido;
6. As reservas deverão ser efectuadas para o Centro de Atendimen-
to e Reservas Vila Galé através do telefone +351 217 907 610 ou do 
e-mail reservas@vilagale.com;
7. A colocação de camas extras, berços ou o upgrade para quartos de 
categoria superior, está sujeito a pagamento adicional dos respecti-
vos suplementos calculados com base na “Tarifa Internet” em vigor 
no site Vila Galé (www.vilagale.com);
8. Os suplementos constantes do artigo antecedente deverão ser li-
quidados directamente no hotel no momento do check-out;
9. Apresentação obrigatória do voucher no momento do check-in.

CALENDÁRIO DE UTILIZAÇÃO:
Voucher disponível em qualquer período do ano e em todos os ho-
téis Vila Galé em Portugal, excepto no hotel Vila Galé Collection 
Palácio dos Arcos. Voucher também disponível em todos os hotéis 
do Brasil, nos períodos de Março a Junho e de Setembro a Outubro.

O voucher confere ao seu portador 1 noite de alojamento em quarto 
duplo standard com pequeno-almoço.

UM VALE PARA UMA NOITE DE SONHO



PRATA

CONDIÇÕES:
1. O voucher é válido pelo prazo de um ano contado da data constan-
te no mesmo e de acordo com o calendário de utilização dos hotéis;
2. O portador do voucher será considerado o titular do mesmo; 
3. A Vila Galé não se responsabiliza pela eventual utilização indevida 
do voucher, pelo que em caso de perda ou extravio o valor conside-
rar-se-á perdido; 
4. Findo o período de validade o voucher será automaticamente can-
celado; 
5. A utilização do voucher está sujeita a reserva prévia e disponibili-
dade do hotel pretendido;
6. As reservas deverão ser efectuadas para o Centro de Atendimen-
to e Reservas Vila Galé através do telefone +351 217 907 610 ou do 
e-mail reservas@vilagale.com;
7. A colocação de camas extras, berços ou o upgrade para quartos de 
categoria superior, está sujeito a pagamento adicional dos respecti-
vos suplementos calculados com base na “Tarifa Internet” em vigor 
no site Vila Galé (www.vilagale.com);
8. Os suplementos constantes do artigo antecedente deverão ser li-
quidados directamente no hotel no momento do check-out;
9. Apresentação obrigatória do voucher no momento do check-in.
CALENDÁRIO DE UTILIZAÇÃO:
Voucher disponível de Janeiro a Junho e de Setembro a Dezembro 
em todos os hotéis Vila Galé em Portugal contemplando as seguin-
tes excepções: Vila Galé Douro (Válido de Domingo a Sexta-feira) 
e Vila Galé Clube de Campo (Voucher disponível de Janeiro a De-
zembro, de Domingo a Sexta-feira); Vila Galé Collection Palácio dos 
Arcos (Voucher não disponível).

O voucher confere ao seu portador 1 noite de alojamento em quarto 
duplo standard com pequeno-almoço.

UM VALE PARA UMA NOITE PERFEITA



BRONZE

CONDIÇÕES:
1. O voucher é válido pelo prazo de um ano contado da data constan-
te no mesmo e de acordo com o calendário de utilização dos hotéis;
2. O portador do voucher será considerado o titular do mesmo; 
3. A Vila Galé não se responsabiliza pela eventual utilização indevida 
do voucher, pelo que em caso de perda ou extravio o valor conside-
rar-se-á perdido; 
4. Findo o período de validade o voucher será automaticamente can-
celado; 
5. A utilização do voucher está sujeita a reserva prévia e disponibili-
dade do hotel pretendido;
6. As reservas deverão ser efectuadas para o Centro de Atendimen-
to e Reservas Vila Galé através do telefone +351 217 907 610 ou do 
e-mail reservas@vilagale.com;
7. A colocação de camas extras, berços ou o upgrade para quartos de 
categoria superior, está sujeito a pagamento adicional dos respecti-
vos suplementos calculados com base na “Tarifa Internet” em vigor 
no site Vila Galé (www.vilagale.com);
8. Os suplementos constantes do artigo antecedente deverão ser li-
quidados directamente no hotel no momento do check-out;
9. Apresentação obrigatória do voucher no momento do check-in.

CALENDÁRIO DE UTILIZAÇÃO:
Voucher disponível de Janeiro a Março e de Outubro a Dezembro 
em todos os hotéis Vila Galé em Portugal contemplando as seguin-
tes excepções: Vila Galé Douro (de Domingo a Sexta-feira) e Vila 
Galé Clube de Campo (Voucher disponível de Janeiro a Dezembro, 
de Domingo a Sexta-feira); Vila Galé Collection Palácio dos Arcos 
(Voucher não disponível).

O voucher confere ao seu portador 1 noite de alojamento em quarto 
duplo standard com pequeno-almoço.

UM VALE PARA UMA NOITE ESPECIAL



VALOR

CONDIÇÕES:
1. O voucher é válido pelo prazo de um ano contado da data constante 
no mesmo;
2. O portador do voucher será considerado o titular do mesmo;
3. A Vila Galé não se responsabiliza pela eventual utilização indevida 
do voucher, pelo que em caso de perda ou extravio o valor conside-
rar-se-á perdido;
4. Findo o período de validade o voucher será automaticamente can-
celado;
5. A utilização do voucher está sujeita a reserva prévia e disponibilida-
de do hotel pretendido;
6. As reservas deverão ser efectuadas para o Centro de Atendimento 
e Reservas Vila Galé através do telefone  +351 217 907 610 ou do e-mail 
reservas@vilagale.com;
7. Caso o valor facial do voucher exceda o montante da estadia, não 
haverá lugar a qualquer reembolso ou crédito do valor remanescente;
8. O montante pago com os vales não é considerado para efeitos de 
crédito de estrelas no Programa de Fidelização Vila Galé;
9. Apresentação obrigatória do voucher no momento do check-in, 
restaurante ou bar.

CALENDÁRIO DE UTILIZAÇÃO:
Voucher disponível de Janeiro a Dezembro em todos os hotéis Vila 
Galé em Portugal e no Brasil.

O voucher confere ao seu portador o valor indicado no mesmo para 
descontar em serviços  de alojamento e/ou restauração.

UM VALE PARA QUALQUER OCASIÃO



GOURMET

CONDIÇÕES:
1. O voucher inclui prato principal e sobremesa para duas pessoas 
com bebidas incluídas (água, sumo e uma garrafa de vinho tinto 
Versátil);
2. O voucher é válido pelo prazo de um ano contado da data cons-
tante do mesmo;
3. O voucher poderá ser utilizado em qualquer restaurante dos Ho-
téis Vila Galé em Portugal;
4. O portador do voucher será considerado o titular do mesmo;
5. A Vila Galé não se responsabiliza pela eventual utilização inde-
vida do voucher, pelo que em caso de perda ou extravio o valor 
considerar-se-á perdido;
6. A utilização do voucher está sujeita a reserva prévia e disponibi-
lidade do restaurante pretendido;
7. As reservas deverão ser efectuadas para o Centro de Atendimen-
to e Reservas Vila Galé através do telefone +351 217 907 610 ou do 
e-mail reservas@vilagale.com;
8.  Findo o período de validade o  voucher  será automaticamente 
cancelado.

O voucher confere ao seu portador 1 jantar para duas pessoas com 
bebidas incluídas.

UM VALE PARA UM JANTAR INESQUECÍVEL



MASSAGEM

CONDIÇÕES:
1. Este voucher é válido pelo prazo de um ano contado da data cons-
tante do mesmo;
2. A massagem Vila Galé está disponível em todos os hotéis Vila Galé 
em Portugal com Spa Satsanga ou Clube de Saúde;
3. O portador do voucher será considerado o titular do mesmo; 
4. A Vila Galé não se responsabiliza pela eventual utilização indevida 
do voucher, pelo que em caso de perda ou extravio o valor conside-
rar-se-á perdido; 
5. A utilização do voucher está sujeita a reserva prévia e disponibili-
dade do Spa pretendido;
6. As reservas deverão ser efectuadas para o Centro de Atendimen-
to e Reservas Vila Galé através do telefone +351 217 907 610 ou do 
e-mail reservas@vilagale.com;
7. Findo o período de validade o voucher será automaticamente can-
celado.

O voucher confere ao seu portador 1 massagem Vila Galé para 1 
pessoa nos Spas ou Clubes de Saúde Satsanga.

UM VALE PARA UM MOMENTO SÓ SEU



CENTRO DE ATENDIMENTO E RESERVAS:
BOOKING AND CUSTOMER SERVICE CENTRE:

WWW.VILAGALE.COM

BRASIL
Rua Morro Escravo Miguel, 320 Ondina 

40140-610 Salvador
Telefone: (+55) 71 3263 9999

Fax: (+55) 71 3263 8800

PORTUGAL
Campo Grande, 28 - 11°  

1700-093 Lisboa 
Telefone:  (+351) 217 907 610

Fax: (+351) 217 907 640
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