Hotel Vila Galé Praia
SOBRE

Hotel Vila Galé Praia
Tipo de Alojamento

Hotelaria

Cassificação:

****

O Hotel Vila Galé Praia é o seu Hotel para viagens a dois ou para momentos de bem-estar absoluto, num cenário que
o farão regressar. O Hotel está situado em plena Praia da Galé, a 5 minutos de Albufeira. Aqui sentir-se-á à beira-mar
deitado, a dois minutos da praia. Privacidade, intimidade, requinte e serviço personalizado caracterizam este Hotel
de quatro estrelas superior, de apenas 40 quartos, que está enquadrado num novo conceito "Ambience &amp;
Wellness", ideal para casais que procuram o repouso absoluto. A sua proximidade com a praia da Galé e,
simultaneamente com o centro de Albufeira, permitir-lhe-ão desfrutar da agitação do Algarve e, em paralelo, do seu
descanso e tranquilidade. O hotel Vila Galé Praia é aconselhado para Casais e os seus quartos apenas permitem a
ocupação por 1 ou 2 adultos, sem possibilidade de camas extras. O SPA Satsanga – com um mega jacuzzi, sauna,
banho turco, fitness room, aulas de yoga, tratamentos e massagens diversos – bem como o incontornável
restaurante "Inevitável" constituem pontos fortes do Hotel. Ideal para quem queira desfrutar de dias únicos,
experimentando um ambiente sem igual, em boa companhia.
Contactos
Morada:

Praia da Galé - Apartado 2204 8201-917 Albufeira

Telefone:

+351 289 590 180

Fax:

+351 289 590 188

E-mail:

praia.reservas@vilagale.pt

Website:

http://www.vilagale.pt

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Câmbios
Baby Sitter
Bar
Restaurante
Sala de televisão vídeo
Sala de jogos
Número de camas: 80
Número de quartos: 40
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
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Ar condicionado central
Piscina
Court de ténis
Sauna
Ginásio
Jacuzzi
Área reservada a fumadores
Preço Indicativo: $$$ (60€ - 90€)
SPA

Serviços e equipamentos no quarto
Ar condicionado
Telefone
Cofre
Televisão
Secador de cabelo
Acesso Internet
Minibar
Quarto com aquecimento
Quartos para fumadores

Horários
Horário do pequeno almoço: 08h00 - 10h00
Horário do room service: 08h00 - 00h00

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro

Pagamentos
Aceita cartões de credito

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Instalações para deficientes

Outras Informações
Registo nº: 556
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