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Vila Galé Marina  
Det här är mycket bra placerat hotell, ett stenkast från stranden, Marinan 
och kasinot Vilamoura. Det är ett perfekt val om man vill uppleva nattlivet 
med casinot, folklivet vid Marinan och ha golfbanorna på nästintill 
gångavstånd. 

 
Hotellet har 243 bra utrustade 
rum, inklusive 14 sviter alla med 
balkonger och 
luftkonditionering. 
Här finns Galeão' Restaurant, 
'Bounty' Bar Coffee shop och 'Vila 
Galé Café' Pool Bar som är öppen 
under sommarsäsongen. 
Hotellet har ett stort härligt 
poolområde med solstolar. Wi-fi 
erbjuds i allmänna utrymmen 
(avgift tillkommer). Parkering 
erbjuds mot en tilläggsavgift. 
När klubborna har gjort sitt för 
dagen kan man koppla av i en 
skön uppväwrmd inomhuspool, 
testa ett turkiskt bad eller bubbla 

i Jacuzzin. Känner man för attvara lite mer aktiv finns ett gym.  
 
Vilamoura är verkligen mycket speciell stad på Algarvekusten med fem banor 
som alla håller en mycket hög standard. Alla banorna ingår i Oceanico. 
Laguna-banan ligger utmed den låglänta, kustnära terrängen och har en 
linkskaraktär, vilket skiljer sig från de andra Vilamoura-banorna. Laguna delar 

klubbhus med den angränsande 
Millennium-banan, som är en 
variationsrik parkbana där breda och 
generösa fairways blandas med 
riktigt smala, som kräver precision. 
Vissa av hålen har fairways som 
omges av pinjeträd och några hål är 
öppnare där vinden blir att räkna 
med i spelet. Old Course är en av de 
äldsta i regionen och mest kända. 
Den går även under namnet Grande 

Dame. Banan slingrar under imponerande tallar genom mjukt böljande 
fairways. Victoria Golf Course en av de bästa och mest sofistikerade 
golfbanorna i Europa. Pinhal är den andra banan som byggdes i Vilamoura. 
Det är en parkbana med de karaktäristiska paraplyformade pinjeträden som 
kantar böljande fairways. 

 
Fakta  
RUM: 
243 rum 

FACILITETER: 
Utomhuspool, inomhuspool, 
turkiskt bad 

AVSTÅND: 
Faro flygplats 24 km  
Albufeira 18 km  
Laguna Golf Course 2,5 km 
Pinhal 3,5 km  
Millenium Golf Course 4 km 
Victoria Golf Course 4 km  
Old Course 4 km  

 

 

 

 

 

  

 

Vilamoura bjuder på golf 
på högsta nivå!  
Det här är en unik 
golfdestination, här i den lilla 
orten Vilamoura beläget 20 km 
från Faros flygplats trängs 5 
toppklassbanor, ett 
internationellt kasino och en 
marina som gästas av 
långväga båtar året om. 
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