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HOTEL VILA GALÉ ÓPERA

Travessa do Conde da Ponte
1300 - 141 Lisboa
Telefone: (+351) 213 605 400
Fax: (+351) 213 605 450
E-mail: OPERA@vilagale.com
Reservas: OPERA.reservas@vilagale.com
Situado em frente ao rio Tejo, junto ao Centro de
Congressos de Lisboa e à movimentada zona das Docas,
o Vila Galé Ópera é um hotel da autoria do conceituado
arquitecto Manuel Salgado com uma decoração original
inspirada na temática da ópera e da música clássica.
Com um total de 259 quartos num espaço preparado
para reuniões e eventos empresariais, a sua localização,
apenas a 5 minutos das maiores atracções turísticas de
Lisboa (Torre de Belém, Museu dos Coches, Mosteiro dos
Jerónimos, Padrão dos Descobrimentos, Centro Cultural
de Belém e Pastéis de Belém), também torna este hotel
na escolha perfeita para a sua visita a Lisboa.
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SERVIÇOS DO HOTEL
Este hotel reúne um conjunto de serviços para ir de encontro às suas necessidades:
Acesso à internet Wi-Fi nas áreas
públicas (serviço gratuito)

Salas de reunião

Acessos para pessoas de mobilidade
reduzida

Restaurante Falstaff

Clube de Saúde
Lobby Bar Fidélio

Snooker
Serviço de lavandaria
Garagem (7,50€/dia)

EVENTOS
O Vila Galé Ópera tem também salas polivalentes com condições ideais para a organização de

Quartos

eventos e reuniões:

O Vila Galé Ópera é composto por um total de 259 quartos. Destes, destacamos 19 quartos superiores e 16 suítes junior.
Todos os quartos estão equipados com:
Ar condicionado

Ligação à Internet Wireless (serviço com custo adicional)

Telefone com ligação à rede exterior

Cofre (serviço com custo adicional)

Casa de banho privativa com telefone

Mini bar

Secador de cabelo

Serviço de quarto 24 horas

Fechadura electrónica de segurança
TV LCD
TV Cabo
Os quartos superiores incluem: roupão e chinelos, oferta da garagem (mediante disponibilidade), mini bar, acesso à internet Wi-Fi e
água e fruta no quarto durante a estadia.

5 Salas de Reuniões

Acesso à Internet Wi-Fi
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WELLNESS
O Vila Galé Ópera apresenta um Clube de Saúde composto
por um conjunto de infra-estruturas para proporcionar
bem-estar a todos os clientes. Pode contar com sala de
massagens, jacuzzi, sauna, banho turco, piscina interior
aquecida e ginásio.
O Clube de Saúde está disponível de segunda a sexta-feira
das 07h30 às 21h00 e sábados, domingos e feriados das

09h00 às 21h00. Apresenta os seguintes valores de acesso:
• Adultos e Crianças: 11,00€ com acesso à piscina interior
aquecida, sauna, jacuzzi, banho turco e ginásio. As crianças
terão de ser sempre acompanhadas por um adulto.

Restaurantes e Bares
O Vila Galé Ópera coloca á disposição dos seus clientes 1 restaurante e 1 bar, disponíveis não só aos clientes do hotel, como
também ao público externo durante todo o ano.
Restaurante Falstaff
É o restaurante principal do hotel e oferece um serviço de buffet ou à la carte ao pequeno-almoço (das 07h00 às
10h30), ao almoço (das 12h30 às 14h30) e ao jantar (das 19h30 às 22h30).
Lobby Bar Fidélio
Localizado no lobby do hotel, está aberto das 10h30 à 01h00.

ACTIVIDADES NA ÁREA
Pela localização privilegiada do Vila Galé Ópera,
sugerimos algumas actividades para uma estadia
perfeita:

Compras
Animação nocturna
Museus e locais de interesse cultural e histórico
Passeios a pé
Visitas guiadas
Clube de Padel
Música ao vivo
Locais de interesse gastronómico
Centro de Congressos de Lisboa

