
 

VILA GALÉ ANGRA DOS REIS RESORT – ALL INCLUSIVE 

 
O hotel Vila Galé Eco Resort de Angra é um resort all inclusive (tudo incluso) localizando na antiga fazenda 
Tanguá, na cidade de Angra dos Reis (RJ). Com 321 apartamentos e suítes e à apenas a dez a 15 minutos do 
centro da cidade, o hotel Vila Galé Eco Resort de Angra refugia-se entre a exuberante Mata Atlântica e o mar de 
águas calmas e cristalinas. Construído na antiga Fazenda Tanguá, e preservando alguns dos edifícios originais e 
palmeiras imperiais, este hotel em Angra dos Reis está preparado para uma estadia em comunhão com a 
natureza e sem stress e destaca se pelas práticas ambientais sustentáveis inclui quartos e suítes amplos, cinco 
restaurantes, três bares e Spa Stsanga com sauna e três salas de massagem e tratamentos estéticos. Tem ainda 
uma academia, campos de tênis, campo de grama sintética, quadras de areia e muita animação para todas as 
idades, com destaque para as atividades náuticas e para o Club Nep espaço para crianças. 
 
 

Pacote Inclui: 
 

• Transporte em ônibus Leito Total; 

• 03 noites de hospedagem com All inclusive; 

• Early Check-in com All inclusive*; 

• Serviço de bordo (aperitivos personalizados, salgadinhos, cerveja hineken, espumante, vinho, suco, refrigerante, 
água, café, chá gelado e quente.); 

• Seguro viagem; 

• Guia acompanhando grupo. 

 
 

PERÍODO:     23 a 27 / 11 / 2022 

 
1º Dia – Vitória x Angra dos Reis: Apresentação para embarque conforme especificado abaixo. Viagem noturna com parada 
em local determinado pelo guia. 

2º Dia – Angra x Villa Galé Eco Resort: Chegada prevista em Angra 11h30min, onde pegaremos um transfer até o Resort. 

Chegada no resort às 12h onde faremos nossa entrada com acesso ao resort e All inclusive (os apartamentos serão liberados a 

partir das 15h00min). Dia livre para relaxar nesse paraíso. 

3º Dia – Villa Galé Eco Resort: Dia livre. 

4º Dia – Villa Galé Eco Resort: Dia livre. 
5º Dia – Villa Galé Eco Resort x Vitória: Café da manhã. Às 09h00min Check-out dos apartamentos, e às 09h30 todos devem 
estar na recepção para iniciar a viagem de regresso. Chegada prevista em Vitória aproximadamente às 21:30h. Fim de nossos 
Serviços. 

 

 

Embarques: (Apresentação para embarque, obrigatório 30min antes da saída). 
 
 

• 23/11/2022 – 23:00h – Vitória – Praia do Canto - Praça dos Desejos – Espaço VIP (frente ao MC Donald’s) 

 

 
 

Valor por pessoa em R$ a partir de: 
 

Hotel Regime Categoria Individual Duplo Triplo 

Villa Galé Eco 

Resort 
All inclusive Standard  

                                               
3100 3050 

¹* 1 Criança até 12 anos – Free ( hotel ) acompanhada dos Pais. 
 
 
 Condições Gerais: 

• Valores por pessoa em reais sujeitos à alteração sem prévio aviso; 

• Early Check-in com acesso as dependências do Resort às 12h e apartamentos às 15h 

• Forma de Pagamento: Entrada 25% + 6 vezes nos cartões s/ juros; 

• 2 meses antes 4x no cartão. 

• Pagamento à vista 3% desconto; 

 


