Hotel Vila Galé Lagos
SOBRE
Hotel Vila Galé Lagos
Tipo de Alojamento

Hotelaria

Cassificação:

****

A nova unidade de 4 estrelas superior está situada na Meia Praia. Dispõe de 248 quartos standard e 38 suites, que
beneficiam da proximidade com o mar. A moda portuguesa inspirou a decoração do Vila Galé Lagos, contando com a
participação de conceituados estilistas portugueses. Para descontrair sugerimos que visite o Spa Satsanga com uma
piscina dinâmica, sauna, banho turco, ginásio, sala de yoga e uma vasta oferta de massagens e tratamentos.
Descubra as nossas iguarias nos restaurantes Versátil e Inevitável, na companhia dos vinhos da Casa de Santa
Vitória. Destacam-se também o centro de convenções, o Clube Nep, os campos de ténis, o putting green, o campo
de vólei e a piscina, fazendo deste hotel o local ideal para estadas em férias, reuniões de trabalho ou eventos
especiais.
Contactos
Morada:

Meia Praia 8600-315 Lagos

Telefone:

+351 282 771 400

Fax:

+351 282 771 450

E-mail:

lagos.reservas@vilagale.pt

Website:

http://www.vilagale.pt

Caraterísticas e Serviços
Aquecimento central
Câmbios
Bar
Restaurante
Sala de televisão / vídeo
Sala de jogos
Número de camas: 494
Número de quartos: 170
Número de suites: 77
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Ar condicionado central
Piscina
Court de ténis
Quartos para fumadores
Sauna
Piscina climatizada
Jacuzzi
Área reservada a fumadores
Preço Indicativo: $$$ (60€ - 90€)

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

Horários
Horário do pequeno-almoço: 08h00 - 10h00
Horário do room-service: 24 h

Acessos
Autocarro
Terminais ferroviários

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Instalações para deficientes

Pagamentos
Aceita cartões de crédito

Outras Informações
Registo nº: 552
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