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   Vila Galé Cascais  

Vila Galé Cascais är ett modernt, bekvämt hotell, som har ett bra läge vid 
Cascais marina och med promenad-avstånd till de charmiga gågatorna 
och mysiga torgen där man kan njuta av folklivet. Mindre än tio minuter 
bort från hotellet ligger Estoril med det största kasinot i Europa.  

 
Hotellet har 233 rymliga 
ljusa rum, varav flertalet 
har en fantastisk 
havsutsikt. Alla rum har 
balkong. Du äter gott i 
hotellets restaurang, som 
erbjuder det bästa av det 
portugisiska köket, med 
alla smaker från havet. Det 
finns ett härligt 
poolområde och vill man 
aktivera sig, finns gym och 
inomhus-pool. 
 

I golfpaketet till Vila Galé spelar man golf på olika banor runt om Cascais 
och Estoril. Quinta da Marinha är en trevlig parkbana designad av Robert 
Trent Jones. Oitavos Golf är en underbar mästerskapsbana, som ligger 
mycket naturskönt vid Atlanten och med Sintrabergen som bakgrund. 
Banan används för Portugese Open och är en av de absolut bästa! Penha 
Longa Atlantico är en suverän mästerskapsbana som flertal gånger stått 
värd för Europatouren. Den ypperligt välskötta banan ligger som i ett 
sagolandskap, vilket är klassat som ett världsnaturarv. Golf do Estoril är 
en av de äldsta golfbanorna och en av de mest kända banorna i Portugal. 
Belasbanan är en omväxlande bana där de första nio hålen löper genom 
ett orört landskap. Banan fortsätter sedan genom en dal, som omgärdas 
av nybyggnationer. Lisbon Sports Club är en gammal klubb designad av 
Hawtree & Sons. Det är en spännande, uppvuxen och rätt kuperad 

parkbana där fairway kantas av 
tät uppvuxen skog. Pestana 
Beloura är en rolig utmaning för 
golfare på alla nivåer. Banan 
löper genom ett böljande 
landskap med vacker utsikt mot 
Sintra-bergen. Det är en trevlig 
parkbana med över 40 000 
planterade träd. 

 
Fakta  
RUM: 
233 rum  

FACILITETER: 
Gym, inomhuspool 

AVSTÅND: 
Lissabon flygplats 35 km 
Cascais 0 km  
Estoril 5 km   
Golf do Estoril 4 km  
Quinta da Marinha 5 km 
Oitavos Golf 5 km  
Penha Longa 10 km 
Lisbon Sports Club 25 km   
Belas 28 km   
Beloura 17 km 

 

 

 

 

 

 

Cascais en pärla! 
Cascais utanför Lissabon är en 
underbar golfdestination. Här 
bor med ett perfekt läge med 
promenadavstånd till 
restauranger och butiker i 
Cascais. Man har många 
underbara banor att välja 
mellan i området. 
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