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Hotéis Vila Galé

Condições para utilização do Cartão Funcef
Desde 19/10/21, a forma de efetuar reservas e consultar tarifários com
desconto para associados FUNCEF, e AutoPatrocinados, nos hotéis Vila
Galé no Brasil e em Portugal mudou. O processo é bastante simples.
Atente-se aos passos 7 e 8 por gentileza.
Copie o link abaixo, e cole no seu navegador:
https://clube.vilagale.com/cartao-fidelizacao/cartaofuncef/eyJpdiI6Imx0T0w5Y0d1bXUzMVRNV1d5ODhjeGc9PSIsInZhbHVlIjoiN
ndEYlo1Rzd4TEdacWpWSU9oVGUxQ1NVTmVMdWZ0VnE0bmN6WlZpSTJ1N
D0iLCJtYWMiOiJmZDgzN2Y4NzY0YmI1MTMxMzQxY2ZhODhjMGFlYmYyMDJ
mMzIwOTMwMDI4YzlhOGJkMmM4NTU1ZTJlNjI0Yzc1In0=
esse link dará acessoa às melhores condições nos hotéis Vila Galé em
Portugal e no Brasil para as suas estadas de lazer. Após efetuar registro e
inserção dos dados dados pessoais, o sistema criará seu acesso ao
CARTAO FUNCEF.
Com a adesão ao CARTÃO FUNCEF, o membro se beneficiará de um
desconto de 20%, calculado sobre as Tarifas Online publicadas no site
www.vilagale.com. O desconto considerado incidirá sobre os serviços de
alojamento e em qualquer regime disponível (Café da manhã, meia pensão
ou tudo incluído). No caso do desconto sobre os serviços, o mesmo incidirá
sobre os serviços de restaurante, bar, Spas, garagem, entre outros.
As vantagens são as seguintes:
•
Anuidade gratuita
•
Acesso a promoções exclusivas
•
Desconto direto de 20% em Hospedagem nos hotéis do Brasil e de
Portugal
•
Desconto de 10% sobre os preços de restaurante e bar
•
Desconto de 10% sobre os preços das massagens e tratamentos SPA
•
Desconto de 10% sobre preços de lavandaria
•
Early check in a partir das 11hs mediante disponibilidade
•
Late check out até as 15hs mediante disponibilidade
•
Prioridade nas reservas

Hotéis Vila Galé

Condições para utilização do Cartão Funcef
- É obrigatória apresentação no ato do check-in da comprovação do devido vínculo trabalhista
FUNCEF, Associação a FUNCEF e/ou AutoPatrocínio (Autopatrocinador) juntamente com R.G.;
- Check-in será efetuado somente após esta comprovação.
- Caso não seja apresentada tal comprovação, a Vila Galé tem o direto de não conceder o
desconto ofertado a Funcef e neste caso será cobrada tarifa balcão;
- O benefício é ofertado somente para a unidade habitacional do associado FUNCEF e de filhos
menores de 18 anos;
- Condição não extensiva aos apartamentos dos dependentes maiores de 18 anos, familiares
ou amigos;
- Atenção a obrigatoriedade mínima de noites de cada hotel/resort;
- Após cadastro realizado, o associado receberá login e senha em seu e-mail para efetuar
reservas futuras.
A Vila Galé cancelará o benefício, caso sejam descumpridos o acordado, ou seja identificado mal
uso. A Funcef será notificada.
As presentes condições poderão ser alteradas, mediante aviso prévio pelo Vila Galé.

%

Ofertas Vila Galé
Brasil

A Rede Vila Galé desenvolveu ofertas especiais. Confira abaixo:
Todas as nossas ofertas podem ser suspensas mediante aviso prévio.
1. CRIANÇAS:
Nos hotéis Vila Galé as crianças até 12 anos, hospedadas no quarto dos pais, não pagam alojamento e refeições.
Regras de aplicação:
• A oferta das refeições inclui meia-pensão, pensão completa e tudo incluído, desde que os pais estejam no mesmo
regime;
• O número de crianças dependerá da capacidade, ver quadro de capacidade anexo a esse tarifário, do tipo de quarto
escolhido;
• A confirmação da cortesia está condicionada a disponibilidade da cama extra, sofá ou berço. Deverá haver consulta
prévia;
3. PAGAMENTO:
Alta estação, Reveillon e Carnaval: deverão efetuar o pré-pagamento integral, antecipadamente
Baixa estação: pagamento no ato do check-in

Políticas Gerais
CANCELAMENTO:
• Dias Normais: Até 48 Horas antes da data de chegada do hóspede – não haverá cobrança. Inferior a 48 Horas antes da
data de chegada do hóspede, será cobrado conforme abaixo:
- Vila Galé Salvador, Vila Galé Fortaleza , Vila Galé Rio de Janeiro, Vila Galé Paulista: será cobrado 01 diária;
- Vila Galé Marés, Vila Galé Cumbuco, Vila Galé Eco Resort de Angra, Vila Galé Alagoas e Vila Galé Eco Resort de Cabo, Vila
Galé Touros que serão cobradas 04 diárias.
• Alta Estação e Feriados:
- Para os feriados, o prazo para cancelamento sem cobrança é de até 14 dias antes da chegada do hospede,
cancelamentos após essa data, será cobrado período integral do pacote;
- Pacotes de Réveillon e Carnaval: Valores pré-pagos não serão reembolsáveis em caso de cancelamento. Havendo noshow, não haverá devolução de valores ou sistema de créditos em diárias para utilização posterior.
CONDIÇÕES GERAIS:
•
•
•
•
•

Tarifas válidas somente para mercado nacional e individual Funcef
Tarifas são em REAIS (Brasil), EURO (Portugal) e NET (ñ comissionáveis);
Tarifas Funcef não são válidas para congressos, grupos, feiras e eventos. As tarifas para grupos acima de 15
apartamentos serão cotizadas caso a caso e deverão ser solicitadas ao hotel;
Os valores dos suplementos de MAP, FAP e AI só são validos se utilizados em todo o periodo da hospedagem,
Para diárias pré/pós o período do Pacote Carnaval, aplicar a tarifa vigente na época;

Informações Importantes
ÚTEIS:
Para baixar fotos dos hotéis da rede Vila Galé acesse Dropbox do Grupo:
https://www.dropbox.com/sh/wpwuno2nk4f4adn/AABQm44CZGsRmRdRwwiKIH8ha?dl=0
Password: VGfotos
CONTATOS:

RESERVAS

TELEFONE

EMAIL

VILA GALÉ ANGRA

(71) 4040-4999

angra.reservas@vilagale.com

VILA GALÉ RIO

(71) 4040-4999

rio.reservas@vilagale.com

VILA GALÉ PAULISTA

(71) 4040-4999

paulista.reservas@vilagale.com

VILA GALÉ TOUROS

(71) 4040-4999

touros.reservas@vilagale.com

VILA GALÉ SALVADOR

(71) 4040-4999

salvador.reservas@vilagale.com

VILA GALÉ MARÉS

(71) 4040-4999

mares.reservas@vilagale.com

VILA GALÉ CABO

(71) 4040-4999

cabo.reservas@vilagale.com

VILA GALÉ FORTALEZA

(71) 4040-4999

fortaleza.reservas@vilagale.com

VILA GALÉ CUMBUCO

(71) 4040-4999

cumbuco.reservas@vilagale.com

VILA GALÉ ALAGOAS

(71) 4040-4999

Alagoas.reservas@vilagale.com

Hotéis Vila Galé

Passo a passo para utilização do procedimento

1º Passo:
Copie o link abaixo, e cole no seu navegador:
https://clube.vilagale.com/cartao-fidelizacao/cartaofuncef/eyJpdiI6Imx0T0w5Y0d1bXUzMVRNV1d5ODhjeGc9PSI
sInZhbHVlIjoiNndEYlo1Rzd4TEdacWpWSU9oVGUxQ1NVTmV
MdWZ0VnE0bmN6WlZpSTJ1ND0iLCJtYWMiOiJmZDgzN2Y4N
zY0YmI1MTMxMzQxY2ZhODhjMGFlYmYyMDJmMzIwOTMw
MDI4YzlhOGJkMmM4NTU1ZTJlNjI0Yzc1In0=

Hotéis Vila Galé

2º passo: preencha os dados solicitados

Hotéis Vila Galé

3º passo: receberá em seu e-mail a confirmação de adesão, com seus dados de acesso

Hotéis Vila Galé

4º passo: acesse a AREA CLIENTE com seu UTILIZADOR e SENHA descritos no e-mail

Hotéis Vila Galé

5º passo: Será direcionado para o portal my.vilagale.com
Insira novamente seu UTILIZADOR e SENHA. Depois clique em
LOGIN

Hotéis Vila Galé

6º passo: Clique em RESERVAR

Hotéis Vila Galé

7º passo: efetue login, inserindo seu UTILIZADOR e SENHA

Hotéis Vila Galé

8º passo: Certifique-se que esta logado (seu nome estará
visível), e realize sua reserva

