
Situado próximo a Baiona e a 30 Km. de Vigo. Dispõe de 70 quartos 
equipados com casa de banho completa com secador de cabelo, acesso 
Wifi gratuito, TV LCD, minibar (pago), cofre e ar condicionado. Conta 
ainda nas suas instalações com restaurante, cafetaria, sala de conferên-
cias, salas sociais, boutique, fitness center, cabeleireiro, esplanada solá-
rio, parque infantil, zonas ajardinadas (6.000 m2), parking e centro de 
talassoterapia. Wifi grátis nas áreas comuns. Creche para cães e gatos.

Hotel ****

Faro Silleiro. santa maría de oia
talaso atlántico

Totalmente reformado em 2018, está localizado no coração de Can-
gas Morrazo. Dispõe de 56 quartos distribuídos em 5 andares, todos 
com ar-condicionado, TV LCD, frigobar, telefone, Wi-Fi gratuito, ban-
ho com chuveiro, secador e 3 apartamentos onde poderá descobrir 
uma das áreas mais encantadoras da Galiza. Também possui uma ta-
berna Mariñeira, um local moderno e aconchegante, com um amplo 
terraço onde poderá saborear os produtos típicos da região. Conta 
ainda com uma sala social onde poderão ser realizados eventos.

Hotel **

Avda. Eugenio Sequeiros, 30. CanGas de morraZo
airiños

O hotel está localizado na 1ª linha da praia, a 1,5 km do centro de 
Bayonne, a 30 minutos de carro de Vigo e a 50 km de Pontevedra e 
A Guarda, num local excepcional de frente para o mar. Disponibiliza 
quartos com acesso Wi-Fi gratuito, um restaurante e uma recepção 
aberta 24 horas.Todos os quartos apresentam uma decoração simples 
e moderna com aquecimento, secretária, televisão, cofre e casa de 
banho privativa. Possui um restaurante que oferece pratos tradicio-
nais galegos e uma cafeteria.

Hotel ***

Avda. Santa Marta, 13. bayona
bahía bayona

Situado no coração de Vigo a escassos metros do porto, da zona financei-
ra e comercial. Quartos tipo loft, que oferecem todas as comodidades, 43 
loft premiun, 17 demi loft Suite e 3 Gran Suite, alguns adaptados para de-
ficientes, com minibar, TV, internet, ligação Wifi grátis, domótica, ameni-
ties, banheira de hidromassagem, Heavenly Shower (duche celestial), se-
cador, serviço de quartos  24 h, amenities e cafeteira, almofadas a la carta, 
play station 3, cofre, aquecimento e ar cond. Dispõe de bar-restaurante, 
garagem, SPA), ginásio e cabeleireiro. Hotel adaptado para deficientes.

Gran Hotel *****

Praça de Compostela, 21. viGo
nagari



Situado a apenas 50 metros do centro histórico de Monumental de 
Pontevedra. Dispõe de 100 quartos com telefone, TV, frigobar, cofre, 
Wi-Fi gratuito, aquecimento e janelas duplas para o exterior, casa de 
banho com secador de cabelo e amenidades. Dispõe de room service 
24 horas, restaurante, cafetaria, salões e estacionamento privativo.

Hotel ***

Daniel de La Sota, 7. pontevedra
rías bajas



A 150 m da praia e a cerca de 7,5 Km de Pontevedra. Conta com 50 
quartos com Tv, ar condicionado, cofre, secador, música ambiente, 
etc. Complementa-se ainda com biblioteca, sauna, ginásio, solário, 
piscina, sala de jogos, Wi-Fi, sala de Tv, parking, cafe-bar e restaurante.
w Estadia mínima 3 noites de 10/7-29/8 e 2 noites todos os 
   Sábados de 9-11/4, 19/6-9/7 e 30/8-12/9. 
w 1ª criança (3-12 anos) grátis em so alojamento, excepto de 
   31/7-15/8, consultar preços de 3ª pax e criança. 
w Spto. quarto com varanda vista mar: 10 €/quarto/noite. 

hotel ***

C/ Covelo, 37. poio
villa Covelo

3-8/4, 12/4-18/6 e 13/9-12/10 30,00 35,00 51,00 20,00
9-11/4, 19/6-9/7 e 30/8-12/9 37,50 45,50 61,50 22,50
10-30/7 e 16-29/8 47,50 55,50 71,50 27,50
31/7-15/8 52,50 60,50 76,50 32,50

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 sa aPa MP S.Ind

-7x6, válida toda a temporada excepto de 31/7-15/8.

OfertasCrianças 
grátis

A 30 minutos de carro do Aeroporto de Vigo e a 20 km da fronteira por-
tuguesa. Todos os quartos são insonorizados e incluem uma Tv, aqueci-
mento e ar condicionado, casa de banho privativa com produtos de hi-
giene pessoal gratuitos, roupão de banho, chinelos, banheira e secador de 
cabelo. Possui um Palácio das Águas, jardins, piscina, playground, restau-
rantes, bar e estacionamento privativo (pago). Abriga um campo de golfe 
de 18 buracos. Há também acesso Wi-Fi em todas as instalações do hotel.. 
w Crianças 3-12 anos grátis. 
w Tarifas variáveis mediante disponibilidade no momento de efectuar 

a reserva.

Hotel **** 

Avda. Enrique Peinador s/n. mondariZ
balneario de mondariz

6/1-23/12 e 25-30/12  
 Tarifa 60 60,00 85,00 110,00 30,00
 Tarifa 85 85,00 110,00 135,00 30,00

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO DE 1-4 NOITES
 aPa MP PC S.Ind

-1 programa a escolher: palácio das águas, circuito celta ou green fee pax/noite.

OfertasCrianças 
grátis

Tarifas
variáveis
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Localizado na zona de Sanxenxo, a 3 km da praia, na ria de Pon-
tevedra. O hotel dispõe de 103 quartos com casa de banho com 
secador, aquecimento, música ambiente, telefone, varanda, co-
fre, Tv e ar condicionado. Todas as suas instalações contam com 
ar condicionado e aquecimento central. Complementa-se com 
bar-cafetaria, piscina para adultos e crianças, piscina climatizada,  
bar de piscina com esplanada, jogos recreativos, zona ajardinada, 
discoteca privada, restaurante, sala de Tv e elevador. Conta ainda 
com parking (pago), SPA, minibar e ligação à Internet, “Vichona 
Desportiva” a 150 m: campo de ténis, mini-golf.

Hotel ***

C/ La Vichona, 5. sanxenxo
nuevo vichona

Situado numa localidade com vistas para a Isla de Ons e a ape-
nas 700 m das praias de Bascuas e Montalvo, na estrada costeira 
que une Sanxenxo com O Grove, a 4 km do centro urbano de 
Sanxenxo e 3 km do centro de Portonovo. Dispõe de 44 quartos 
totalmente equipados com banho completo, secador, amenities, 
ar condicionado, telefone, TV satélite, internet sem fios - wifi e 
cofre. Completa as suas instalações com elevador, cafetaria, te-
rraço, restaurante, salão social com zona ciber, piscina exterior, 
piscina para crianças, zona ajardinada, parque infantil exterior e 
parking exterior grátis.

Hotel ***

C/ La Vichona, 5. sanxenxo
oca vermar

Hotel familiar localizado no centro de Sanxenxo, a cerca de 
300 metros da magnífica praia de Silgar. Dispõe de 49 quartos, 
a maioria com duas camas de 90 cm, todos com varandim ou 
terraço, casa de banho, TV LCD, ventilador de teto, telefone e 
amenidades. Dispõe de um amplo terraço, ampla sala de jan-
tar, café-bar, piscina e jardins com área infantil, além de lounges. 
Dispõe de acesso Wi-Fi gratuito nas áreas públicas, recepção 24 
horas e estacionamento (pago).

Hotel **

C/ Progreso, 65. sanxenxo
La terraza

Encontra-se no passeio marítimo de Sanxenso, entre as praias de 
Sanxenxo e Portonovo a 25 m da praia de Silgar. Hotel de linhas 
limpas com um ambiente quente e acolhedor com o ultimo em  
tecnologia. Conta com 43 quartos com banho, telefone, TV LCD, 
secador de cabelo, minibar, climatizador, Wifi em todo o hotel, 
piscina exterior (em temporada).

Hotel ****

Avenida Silgar, 94. sanxenxo
silgar 92

Localizado no epicentro da área turística mais importante das 
Rias Baixas, em Sanxenxo, o hotel Turimar tem ligação a menos 
de uma hora das principais cidades como Vigo, Pontevedra e 
Santiago de Compostela. Dispõe de 57 confortáveis   quartos du-
plos, com casa de banho privativa e secador de cabelo, TV, cofre. 
Todos os quartos são exteriores e com terraço. Possui ainda jar-
dins, piscina ao ar livre, restaurante, estacionamento gratuito e 
cafetaria e Wi-Fi gratuito nas áreas comuns.

w Estadia mínima 3 noites de 16/7-31/8.
w De 1/4-30/6 aberto Sextas e Sábados.

Hotel ***

A Vichona, 20 - Vilalonga. sanxenxo
turimar

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

Sexta-Sábado: 1-8/4 e
13/4-30/5 32,50 42,50 53,75 25,50 gRáTIS 50 25
9-12/4 e 9-12/10 38,75 48,75 57,50 25,50 gRáTIS 50 25
1-30/6  Sexta-Sábado e
16/9-8/10 34,25 44,25 55,50 25,50 gRáTIS 50 25
1-15/7 38,75 48,75 60,00 25,50 gRáTIS 50 25
16-31/7 45,00 55,00 66,25 25,50 gRáTIS 50 25
1-21/8 50,00 60,00 71,25 25,50 gRáTIS 50 25
22-31/8 46,75 56,75 68,00 25,50 gRáTIS 50 25 
1-15/9 42,50 52,50 63,75 25,50 gRáTIS 50 25

 aPa MP PC S.Ind

 DESCONTOS %
 1ª CRIANÇA 3ª
 0-5 6-12 PAX

Crianças 
grátis

Localizado no município de Sanxenxo, a 16 km. da capital e a 45 
minutos de Santiago e Vigo. Dispõe de 45 quartos, equipados 
com casa de banho completa, música ambiente, telefone, TV 
e aquecimento. Todos são exteriores e a maioria tem varandas. 
Alguns têm uma cama de casal. Possui bar-cafetaria, restaurante 
com cozinha típica galega, garagem (pago), ligação Wi-Fi gratui-
ta em todo o hotel, salão social e sala de TV.
w Estadia mínima 4 noites de 1/7-31/8 e 3 noites de 
   15-30/6 e 1-16/9. 
w Preço criança/3ª pax consultar. 
w Pequeno almoço continental, excepto de 24/7-25/8 que será 

buffet e menú no almoço e jantar toda a temporada. 
   Bebidas não incluídas. 
w Presente para viagem de noivos aviso prévio. 

Hotel **

C/ Emilia Pardo Bazán, 2. sanxenxo
Floridamar

1-18/3, 23/3-8/4, 13-30/4, 
4/5-14/6,14/9-8/10 e 
13-29/10 26,25 32,50 48,75 62,50 19,00
19-22/3, 9-12/4, 1-3/5, 
15/6-23/7, 26/8-13/9, 
9-12/10, 30/10-1/11 e 
4-8/12 32,50 40,00 56,25 70,00 19,00
24/7-25/8 45,00 55,00 71,25 - 19,00

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 sa aPa MP PC S.Ind

-10% dto reservas de mínimo 5 noites, válida de 15/6-6/8 
  e 18/8-13/9. 

Ofertas
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Situado na 1ª linha da praia del Baltar e a 200 mts da praia 
del Silgar e do bairro urbano de Portonovo. Quase todos os 
quartos têm vista para a praia, para o porto de pesca ou para 
o porto desportivo de Portonovo. Todos os quartos forma re-
modelados em 2015 e dispõem de ar condicionado, minibar, 
casa de banho e wifi gratis. O hotel conta com estacionamen-
to, restaurante, bar e wifi.

Hotel ***

Avda. de Silgar, 15. sanxenxo
inffinit sanxenxo

O Hotel Atlântico está localizado próximo à praia de Montalvo. 
Dispõe de quartos duplos e triplos com casa de banho, secador 
de cabelo, aquecimento, telefone e televisão. Possui ainda pisci-
na para crianças e adultos com espreguiçadeiras e guarda-sóis, 
jardim, lounges, sala de jantar, elevador, cafeteria, recepção 24 
horas, internet Wi-Fi (gratuita), lavandaria e estacionamento.

Hotel ***

C/ Montalvo, 81. sanxenxo
atlántico

Localizado na Ria de Pontevedra, na praia de Nanín a apenas a 1,5 km. do centro de Sanxenxo. Tem acesso direto da 
piscina para a praia de Nanin. Possui 28 apartamentos e 24 quartos. Os apartamentos possuem TV, cozinha com fogão, 
frigorífico, microondas, utensílios necessários e todos com varanda ao ar livre. Os quarto podem ter uma cama de casal 
ou 2 camas individuais, TV na sala de estar e na sala principal, ar condicionado, aquecimento, casa de banho com secador 
de cabelo, wi-fi gratuito e frigorífico para uso gratuito. Poderá apreciar o “Nanín Kids” e as suas diferentes atividades, 
incluindo o Aquagym ou entretenimento infantil, em Julho e Agosto. Dispõe de um exclusivo Aqua Spa, garagem (paga) 
e acesso Wi-Fi gratuito.

Aparthotel & Spa ***
nanín playa Playa de Nanín, s/n. sanxenxo

Situado a 3 km  da praia e do centro de Sanxenxo. Os quartos, 
todos exteriores e com varanda, dispõe de banho completo, 
aquecimento, ar condicionado, minibar (opcional), Tv., telefone, 
cofre e secador de cabelo (disponível na recepção). O hotel com-
pleta as suas instalações com elevador, sala de Tv., cafetaria com 
esplanada na piscina, sala de jogos, zonas WIFI grátis, piscina de 
adultos e crianças, parque infantil, parking grátis e garagem pri-
vada (opcional). Possui 7 quartos adaptados para pessoas com 
mobilidade reduzida. Todas as instalações são acessíveis.
w Estadia mínima 2 noites os sábados de 1-31/7 e 23/8-12/9 e 

3 noites de 1-22/8. 
w Consultar preço de criança/3ª pax. 
w MP obrigatório jantar (sem bebidas). Buffet de 1/7-31/8. 
w Entradas a partir das 14 hrs. Se chegam mais tarde das 20 hrs 

chamar. Saídas antes das 12 hrs. 
w Spto. quarto vista piscina: 6,60 €/noite pago dto. 
w Capacidade máxima 3 pax (incluindo bebês). 
w Tarifas variáveis mediante disponibilidade no momento de 

efectuar a reserva.

Hotel ***

La Vichona, 3. sanxenxo
troncoso



9-12/4, 1-16/7 e 6-12/9 33,00 38,50 55,00 27,50
13/4-31/5 e 13-30/9 27,50 33,00 - 22,00
1-30/6 27,50 33,00 49,50 22,00
17-31/7 e 23/8-5/9 44,00 49,50 66,00 22,00
1-22/8 49,50 55,00 71,50 27,50

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 aPa MP PC S.Ind

Tarifas
variáveis

O Hotel Ton está localizado no coração de Sanxenxo, a 200 me-
tros da Praia Silgar e a 250 metros da Praia Portonovo. Todos 
os quartos têm uma casa de banho completa com secador de 
cabelo, aquecimento, televisão, telefone e acesso Wi-Fi gratuito. 
O estabelecimento tem uma localização ideal para atividades ao 
ar livre, como windsurf, cavalgadas, golfe, caminhadas e karting. 
Possui restaurante, cafeteria, salão social, piscina externa, jardim, 
playground e estacionamento externo mediante taxa.

w Estadia mínima 2 noites de 10-11/4, 1-2/5, 3-4/7, 10-11/7, 
28-29/8, 4-5/9. 3 noites de 17/7-2/8 e 4 noites de 3-22/8.

w Consultar preço de crianças, 3ª/4ª pax adulta. 
w Quarto Superior consultar.

Hotel ***

Crta. Circunvalación, 60. sanxenxo
ton

8-12/4, 3-4/7, 10-11/7, 23-27/8 e 30/8-3/9 51,50 42,25
30/4-3/5 41,00 31,50
5/6-2/7 e 6/9-13/10 36,00 26,25
5-9/7 e 12-16/7 46,25 36,75
17-30/7, 28-29/8 e 4-5/9 64,25 55,25
31/7-2/8 69,50 60,75
3-22/8 72,00 63,25

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 aPa S.Ind
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Aproveite o Maior e Mais completo Centro de Spa 
da Galiza, com mais de 17.000 m2 dedicados à 
Cultura da Água e à Imensa Saúde e Bem-estar 
que esta proporciona.

Situado próximo do centro da cidade (250 m), 
e a 600 m da praia de Silgar. O complexo 
Hoteleiro Spa possui 107 quartos distribuídos 
em Suite Familiar, Demi Suites, Master Suites e 
Duplos Premium com vistas panorâmicas sobre 
o mar, equipadas com persianas elétricas, toal-
heiros aquecidos, música ambiente, minibar, 
cofre, acesso Wi-Fi gratuito, secador de cabelo, 
ar-condicionado. SmartTv con MOVISTAR+ em 
tudos os quartos. Dispõe de 2 restaurantes, 
snack - cafetaria, sala social, garagem, campo 
de padel, serviço de animação, piscinas exterio-
res e interiores aquecidas.

● Alojamento em Quarto Duplo Premium com varanda 
  soleada y vistas a la Ría. Pequeno almoço 
  Augusta’s Tasty & Healthy. 
● Acesso ilimitado ao Spa Wellnss interior e exterior (as 
  crianças só podem aceder às instalações dedicadas ao seu 
  uso e desfrute), com mais de 7.500 m2 à sua disposição.
● Voucher 2x1 na contratação de atividades Natural Life.
● Productos de banho orgánicos e ecológicos Four Columns
● Smart TV com Movistar Plus. ● Wi-Fi gratuito de alta 
   velocidade. ● Uso de PlayStation  ● Águas grátis no Minibar. 
● Completo tratamento Spa a escolher por pax/dia entre 
  várias opções (sujeitas a disponibilidade): 
1. Hamman + Solário + Massagem Completa ou de Envolvimento + 
    Massagem Parcial   
2. Massagem Completa com Velas Aromáticas + Envolvimento de 
    Parafina nas Mãos e Pés.
3. Limpeza de pele + Massagem de pés + Mascara Orgânica Personalizada.
4. Envolvimento de Aloe Vera + Massagem na cabeça + Massagem 
    Relaxante Vichy.
5. Peeling Corporal de Café em Vichy + Massagem Vichy Hidratante de 
    Aloe Vera + Banheira Atlantis de Vinho ou Mel.
6. Envolvimento de Limos Essenciais Marinhos + jacto Jet + Tratamento 
    Facial Hidratante.
7. Banheira de Pele de Deusa + Massagem Localizada Shiatsu + Pressoterapia.
8. Hamman + Massagem Chinesa com canas de Bambu + Flotarium.
Consultar restantes opções.
● Spto. MP 21 €/pax e noite.

● Alojamento em Quarto Duplo Premium com varanda 
  e vista para a Ria. Pequeno Almoço Augusta's Tasty & Healthy.
● Acesso ilimitado ao Spa Wellnss interior e exterior (as 
  crianças só podem aceder às instalações dedicadas ao seu 
  uso e desfrute), com mais de 7.500 m2 à sua disposição.
● Voucher 2x1 na contratação de atividades Natural Life.
● Smart TV com Movistar Plus. 
● Wi-Fi gratuito de alta velocidade. 
● Uso de PlayStation.
● Agua Solvida no Minibar grátis. 

● Alojamento em Quarto Duplo Premium com varanda 
  soleada e vistas a Ría. Pequeno Almoço Augusta’s Tasty &  
  Healthy. ● Pensão Completa: Almoço e Jantar.
● Acesso ilimitado ao Wellness Spa interior e exterior (as 
  crianças  podem acesar as instalações ao seu uso e 
  prazer). ● Voucher 2x1 na contratação de Actividades 
  Natural Life. ● Productos de banho orgánicos 
  e ecológicos Four Columns ● Smart TV com Movistar Plus. 
● Wi-Fi gratuito de alta velocidade. ● Uso da PlayStation 
● Águas de cortesía no quarto.

● Alojamento no Quarto Duplo Premium com varanda soleada e vistas a Ría. Pequeno almoço  
  Augusta’s Tasty & Healthy. ●  Meia Pensão: Almoço ou Jantar (água incluída).  

● Acesso ilimitado ao Wellness Spa interior e exterior (as crianças só podem aceder às instalações 
  dedicadas ao seu uso e desfrute). ● Voucher 2x1 na contratação de Actividades Natural Life. 
● Productos de banho orgánicos e ecológicos Four Columns ● Smart TV com Movistar Plus. 
● Wi-Fi gratuito de alta velocidade. ● Uso de PlayStation. ● Águas grátis no Minibar. 
● 1 tratamento Spa a escolher por pax/dia entre varias opções (sujeitas a disponibilidade): 
  1. Massagem de costas ou massagem craniana e cervical ou Massagem Shiatsu curta 20’ ou Reflexologia podal.
  2. Tratamento facial depurativo: Peeling Facial+Diagnóstico de Pel com níveis de Hidratação + Ultrasom.
  3. Tratamento facial: Sauna Facial Iónica com Óleos Essenciais e Água Kangen + máscara orgánica.
  4. Massagem de Hidro acupressão + Detox das Vias Respiratórias: Oxigenoterapia com Menthol + Infusão
     de Tomilho, Salvia e Oregãos Orgânicos.
  5. Flotarium 25’ + Envolvimento em Parafina da Árvore do chá para Pés ou Mãos.
  6. Banho Atlantis Royal a escolher entre Chocolate, Cleopatra ou Óleos Essenciais + Sessão de Solário
  7. Chorro jet + Activação de Microcirculação Bemer + Água Ionizada.
  8. Pressoterapia com Drenagem Gel Frio.
  9. Parafina de Mãos e Pés em Sofá de Massagem Integral + Vaporização Balsâmica e Nebulização.
10. Ritual detox em Hamman com Peeling e Envoltura.
11. Sessão de acupuntura + Chá Orgânico Drenante.
12. Fototerapia com Máscara LED e aplicação de Máscara Facial Orgânica.

● RESERVA ANTECIPADA. Rerervas efectuadas com mínimo 30 dias de antecedência. 
 -7% dto: estadias de 2 ou mais noites, aplicável nas datas de niveles nivel 1 ao 4.
 -5% dto estadias de 4 ou mais noites aplicável nas datas de niveles nivel 5 e 6.
● OFERTA lONgA ESTADIA de 1/1-13/2, 16-21/2, 26/2-3/4, 19/4-11/6, 4-8/10, 12/10-3/12 y 9-23/12.
 -10% dto: estadias de 3 a 6 noites.
  -7x6: estadias de 7 noites.

Sabores e Mimos Opção Wellness (Spa + Tratamentos)

Escapadas Inteligentes compatíveis com estas promoções

Sanitas per Aqua incluí

Sabores e Mimos Opção Wellness Plus

Sabores e Mimos Opção Gastro

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

● Estadias mínimas 2 noites para todas as reservas que passem pela noite do Sábado e os 
   feriados ou véspera de feriados. 1 noite: Resto do ano.
● 3ª pax e spto. individual consultar.

SANITAS PER AQUA (APA) 52,00 69,00 81,00 92,00 114,00 129,00
SABORES Y MIMOS 74,00 88,50 104,50 116,50 159,00 174,50

NIVEL 5 NIVEL 6

Preços por pessoa e noite de 1 Janeiro ao 31 Dezembro
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1-8/4 e 13-30/4 39,75 50,00 57,00 30,50
9-12/4 50,00 58,25 69,50 30,50
1-3/5, 9-12/10 e 4-7/12 48,75 57,00 68,25 30,50
4/5-15/6 41,00 53,50 59,25 30,50
16-30/6 45,75 57,00 64,25 30,50
1-15/7 57,00 69,00 77,25 30,50
16-31/7 67,25 77,75 86,75 30,50
1-23/8 83,25 94,00 101,75 30,50
24-31/8 74,25 83,25 91,50 30,50
1-15/9 54,75 67,25 73,00 30,50
16-30/9 47,00 58,25 66,00 30,50
1-8/10 e 13/10-3/12 42,25 53,50 58,25 30,50

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 aPa MP PC S.Ind

w estadia mínima dos noites de 1-31/8.
w Crianças 0-3 anos grátis. 
w dto crianças 4-9 anos: 50%, 10-13 anos: 25%. 
w dto 3ª e 4ª pax: 15%. 

Crianças 
grátis
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Mais de 1.500 m2 de experiencias à sua disposição, massagens inspiradas nos 
países mais exóticos, jacuzzis, termas de calor seco e vapor, área de relaxamento 
com cadeirões anatómicos quentes, piscinas dinâmicas com jactos e cascatas, 
piscinas de contrastes para tonificar e drenar... tudo para conseguir a desejada 
sensação de paz e calma.

2/1-14/2, 16-21/2, 23/2-8/4, 12-29/4, 3-31/5, 27/9-30/10, 1/11-23/12 e 26-30/12 54,00 66,75 91,50 115,25 25,25
15/2, 22/2, 30/4-2/5, 1-30/6 e 31/10 61,75 74,50 99,25 123,00 25,25
9-11/4, 3-16/7 e 23-31/8 - 94,25 116,75 140,50 52,75
1-2/7 e 1-26/9 66,75 79,75 104,50 128,00 25,25
17/7-22/8 e 31/12 - 109,50 132,25 156,00 63,25

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 sa aPa MP PC S.Ind

w estadia mínima 2 noites el 4/7 e 29/8. 
  estadia mínima 3 noites de 9-12/4 e 
   de 11/7-22/8.
w Consultar preço de crianças e 3ª/4ª pax. 
w não é possível só alojamento de 9-11/4, 

1/7-31/8 e  31/12.

C/ Vigo, s/n

restauração O hotel é uma referência da gastronomia galega pela sua cuidada confecção e 
longa experiência. No Verão, abrem o Snack Bar, um lugar onde se pode saborear ao meio dia 
as melhores tapas, hambúrgueres, saladas e arrozes; pela tarde oferece serviço de cafetaria 
e pelas noites, concertos programados com grupos musicais da zona.

serviços
. Conta com mais de 1400 m2 destinados a  
  congressos e convenções.
. Zonas verdes e ajardinadas.
. Estacionamento exterior gratuito e 
  estacionamento coberto (pago); 
. Ponto de carregamento de veículo 
  eléctrico.
. Piscina climatizada
. Ginásio
. Piscina exterior
. Campo de ténis
. Campo de paddel
. Mini basquetebol
. Ping pong
. Wii
. Parque infantil
  Em datas especiais, programação de 
  atividades wellness (Yoga, Tai Chi e 
  Pilatos) e infantis, programas de animação 
  e concertos em directo.

Situado em pleno centro de 
Sanxenxo, a 50 m da praia de 
Silgar e a 150 m do porto

Quartos                                                 
Quartos standard, superior, júnior suite, 
suite e acessibilidades   (quarto e casa de 
banho adaptados). Os quartos standard 
têm cama king size (2,10 m) ou duas ca-
mas, varanda ou varandim, cofre, televisão 
LCD 49’’/canais internacionais, wifi grátis, 
persianas automáticas, carregadores USB 
e casa de banho com duche ou banheira. 
Disponibilidade de berço e de cama extra.  
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Quartos
97 quartos, 5 de eles são suites.
. Com duas camas individuais ou 
  uma cama de casal
. Aquecimento
. Ar condicionado
. Wifi grátis
. Cofre gratuita
. TV ecrã plano
. Minibar
. Hotel Não fumadores
. Roupão e chinelos para uso 
  no centro de Talasso
. Casa de Banho com duche ou banheira, 
  secador de cabelo e amenidades

Paseo Praia de Silgar,3. SANXENXO

serviços
. Restaurante e cafetaria com terraço,
  com espetaculares vista mar.
. Salões para convenções, reuniões e
  banquetes.
. Piscina exterior com vista ao mar.
. Ginásio
. Cabeleireiro
. Serviço de berçário em determinadas 
  datas e horários.

Centro de talassoterapia
Dispõe de um SPA Marinho e uma 
área de tratamentos concebido 
para desfrutar da água e beneficiar 
ao mesmo tempo das magníficas 
propriedades do Atlântico.

Gastronomia
Misturas únicas de sabores 
e texturas com os melhores 
produtos da nossa terra, a tudo 
isto juntam-se as vistas 
privilegiadas para mar.

um hotel exclusivo, desenhado para 
oferecer uma experiência única nas 
margens do mar. situado a escassos 
metros do centro, as suas vistas 
para a praia de silgar, fazem com 
que possa desfrutar de uma estadia 
inesquecível.
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Situado junto á praia de Montalvo no coração das Rias Baixas 
com a Ilha de Ons em frente. Renovado em 2011 dispõe de 40 
quartos com casa de banho completa com secador de cabelo, 
TV LED, musica ambiente, varanda e grande parte delas com vis-
ta mar. Complementa-se com cafetaria, restaurante, snack bar, 
salão, discoteca, elevador, wifi na recepção e cafetaria, recepção 
24 horas. Estacionamento privado (grátis).

Hotel **

Playa de Montalvo, 7. portonovo
montalvo playa

Localizado no centro de Sanxenxo, a apenas 300 metros da praia 
Silgar. Apartamentos com 2 quartos, casa de banho, cozinha, 
sala de estar e totalmente equipados com lençóis, toalhas, talhe-
res, pratos, utensílios de cozinha, fogão, frigorifico, micro-ondas, 
cafeteira italiana, liquidificador, espremedor elétrico, torradeira, 
máquina de lavar roupa, ferro e tábua de engomar, secador de 
cabelo, WIFI grátis, TV de ecrã plano e garagem grátis (1 lugar 
por apartamento).

w De 11/7-29/8 estadia mínima 5 noites, de 20/6-10/7 e 30/8-
12/9 3 noites e resto do ano 2 noites.

Apartamentos

C/Progreso, 60. sanxenxo
vida versus

12-19/6 e 13-26/9 63,00 73,00
20/6-10/7 e 30/8-12/9 89,00 100,00
11-17/7 110,00 121,00
18-31/7 126,00 137,00
1-29/8 147,00 158,00

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
 4/5 4/5 v.mar

Ofertas

-10% dto para reservas efectuadas com 15 dias de 
   antecedência  excepto de 18/7-29/8. Não reembolsável.

Situados a 300 m da praia de Silgar e a uns escassos 3 min. das 
zonas comerciais mais importantes do municipio, proxímo a 
auto-estrada de O Salnés e da estação de autocarros. O edifício 
conta com 19 apartamentos de 1 e 2 quartos, todos com ar con-
dicionado, Tv satélite, cofre, varandas e terraços. Complementa-
se com serviço de recepção, cafetaria-snack, ginásio, jacuzzi inte-
rior climatizado, zona aquática exterior, lavandaria, sala de jogos, 
cafetaria-snack  e zona de wi-fi à internet.

w Estadia mínima 2 noites os dias 19/3, 17/5, 19/9 e 26/9; 
   3 noites de 8-12/4, 30/4-3/5, 6-30/6, 8-12/9 e 9-12/10; 
   5 noites de 1-10/7, 30/8-7/9 e 7 noites de 11/7-29/8. 

Apartamentos ***

Avda. Luis Rocafort, 29. sanxenxo
trisquel

-4x3, de 27/3-7/4, 13/4-30/6, 1/9-7/11. 
-7x5, de 27/3-7/4, 13-29/4, 4/5-5/6, 13/9-8/10 e 13/10-7/11. 
-7x6, de 6-30/6, 11-31/7 e 1-12/9.
-14x12, de 11-31/7. 

27/3-7/4, 13-29/4, 4/5-5/6, 
13/9-8/10 e 13/10-7/11 72,00 103,00
8-12/4, 30/4-3/5, 6/6-10/7, 
30/8-12/9 e 9-12/10 150,00 200,00
11/7-29/8 200,00 237,50

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
 2/4 4/6

Ofertas

Localizado perto de Portonovo e de Sanxenxo e a 5 minutos da 
praia de Montalvo. Possui 14 apartamentos com 1 ou 2 quartos, 
cozinha equipada, casa de banho com secador de cabelo, sala de 
jantar e terraço, TV digital, aquecimento, Wi-Fi gratuito, utensí-
lios de cozinha e micro-ondas. Dispõe de piscina, parque infantil, 
jardim, cafetaria e estacionamento.

w Estadia mínima 7 noites de 1-23/8, 5 noites de 16-31/7 e 
   24-31/8, 4 noites de 29/6-15/7 e 18/9 e 3 noites 
   resto de fechas. 
w Spto. Pequeno almoço: 10,50 €/pax/noite, apenas possível 

de 3-12/4 e 1/7-6/9.

Apartamentos 

C/ Montalvo, 66. sanxenxo
atlántico resort

3-8/4, 13/4-14/6 e 
9/9-13/10 72,00 87,50 92,50 113,25
9-12/4 92,50 103,00 123,50 154,50
15-28/6 92,50 103,00 113,25 133,75
29/6-15/7 133,75 149,25 159,50 180,25
16-31/7 144,00 159,50 175,00 200,75
1-23/8 175,00 185,25 206,00 226,50
24-31/8 128,75 139,00 149,25 169,75
1-8/9 103,00 118,25 128,75 149,25

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
 2/4 2/4 v.mar 4/6 4/6 v.mar

Situado no coração das Rías Bajas, num lugar privilegiado em cima 
do mar, a 30m da praia de Paxariñas e a 150m da Montalvo. Todos 
os quartos dispõem de banho completo, TV LCD, telefone e aque-
cimento. Complementa as suas instalações com cafetaria, restau-
rante para pequenos almoços, piscina para adultos e crianças com 
zona ajardinada com guarda-sóis e espreguiçadeiras, parking grátis 
segundo disponibilidade e parking de pago e wifi livre.
w Consultar preço de 3ª pax (adulto/criança) e outros quartos. 
w Estadia mínima 4 noites de 18/7-29/8, 3 noites de 
   27/6-17/7 e 30/8-12/9 e 2 noites restantes datas. 
w Spto. individual 100%. 
w Spto. Quarto com Varanda e Vista Mar consultar. 

Hotel **

Playa de Paxariñas. portonovo
vida playa paxariñas

19-26/6 21,00
27/6-3/7 26,00
4-17/7 29,00
18-24/7 31,50
25-31/7 39,50
1-29/8 42,00
30/8-12/9 20,50
13-19/9 19,50

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 aPa

-10% dto. reservas efectuadas com mínimo 15 dias de 
  antecedência a data de chegada excepto de 18/7-29/8.

Ofertas

A 100 m da praia de Canelas e a 2 km do centro de Sanxenxo, 
está estruturado em 4 andares com um total de 36 quartos, 1 
quarto adaptado para pessoas com mobilidade reduzida, todos 
com ar condicionado, cofre, mesa, telefone, TV, banho com se-
cador e amenidades. Dispõe de piscina, ar condicionado, restau-
rante, serviço de lavanderia, Wi-Fi gratuito, recepção 24 horas, 
sala de TV, parque infantil e estacionamento coberto e externo.
w Estadia mínima 2 noites de 9-11/4, 1-16/7 e 1-6/9 e 
   3 noites de 17/7-31/8.  w Consultar preço de criança e 3ª pax. 

Hotel ***

C/Canelas, 12. portonovo
Canelas



1-8/4, 12-30/4, 3-7/5, 
11-31/5, 1-8/10 Dom.-Sexta 51,50 61,75 84,25 52,75
4/, 18/4, 25/4, 8-10/5, 
16-30/5 Sáb., 1-18/6 Dom.-Sexta, 
7-30/9 Dom.-Sexta, 3/10, 4/12 61,75 72,00 94,75 63,25
9-11/4, 1-2/5, 6-13/6  Sábado, 
21-25/6, 28-30/6, 12-26/9 Sábado, 
9-12/10, 31/10, 5-7/12 72,00 82,25 105,00 73,75
19-20/6, 26-27/6, 1-3/7, 5-10/7, 
12-16/7, 6/9 82,25 92,50 115,25 84,50
4/7, 11/7 92,50 103,00 125,50 95,00
17-30/7, 17/8-5/9 113,25 123,50 146,25 116,00
31/7-16/8 133,75 144,00 166,75 137,25
13-29/10 41,00 51,50 74,00 42,25

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 sa aPa MP S.Ind
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No coração das Rias Baixas, a 250 m da praia de Paxariñas, a 
1,5 km do bairro urbano de Portonovo e a 2,5 km de Sanxenxo. 
Dispõe de 80 quartos (6 Junior Suites), todos confortavelmente 
equipados com casa de banho completa, secador de cabelo, cli-
matização, televisão, minibar, WIFI grátis en todo o hotel, cofre 
(em alguns quartos). Dispõe ainda de elevador, cafeteria, res-
taurante à la carta, discoteca, piscina exterior e interior, campo 
de tenis, paddle, parque infantil, zonas ajardinadas, salão social, 
sala de convivio, sala de convenções, loja, ciber office, biblioteca, 
estacionamento, garagem, parque infantil, animação adultos e 
crianças em temporada alta e SPA.

Hotel & Spa ****

Playa de Paxariñas, s/n. portonovo
Galatea

O hotel Atalaya II está a 10 m. da fantástica Praia de Caneliñas, 
na mesma vila de Portonovo, a muito poucos metros do porto 
piscatório. Dispõe de 21 quartos espaçosos, cómodas e perfeita-
mente equipados. A maioria dos quartos dispõem de varanda 
com vistas para a ria de Pontevedra,TV, telefone, musica am-
biente, banho completo, serviço despertador, secador, aqueci-
mento central, cofre e WIFI grátis.

Hotel ***

C/ Progreso, 91. portonovo
atalaya ii

Localizado em frente à praia de Paxariñas, a 300 metros da praia 
de Montalvo e próximo de Sanxenxo e Portonovo. Dispõe de 58 
quartos duplos, a maioria com vista para o rio, alguns adaptados 
para pessoas com mobilidade reduzida, todos com TV digital, 
telefone, música, casa de banho com secador de cabelo, cofre 
e aquecimento central. Possui 2 piscinas, uma externa e outra 
aquecida e coberta, jardim, campo de paddle e de tenis, rece-
pção 24 horas, cafeteria, restaurante Wifi, salas de estar, jacuzzi, 
parque infantil, sala de jogos e estacionamento.

Hotel ***

Playa de Paxariñas. portonovo
Luz de Luna



No coração das Rias Baixas, na vila turística e piscatória de Por-
tonovo, no município de Sanxenxo, a 200 metros da praia de Bal-
tar. Possui 29 apartamentos modernos e acolhedores, 20 deles 
com varanda, todos exteriores e equipados com lençóis, toalhas, 
toalhas de mesa e panos de cozinha, compostos por quarto (2 
quartos no caso de T2), cozinha e sala de estar. Oferece aos seus 
clientes recepção e cafeteria 24 horas, lavandaria self-service, 
elevador, 2 piscinas externas (para adultos e crianças), amplo 
solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis, parque infantil, 
zonas ajardinadas, garagem e wi-fi gratuito em todo o estabe-
lecimento.

Apartamentos

Crta. Adina, 32. portonovo
esperanza de mar

Localizado na bonita vila piscatória de Portonovo, na zona onde 
há mais praias de bandeira azul na Galiza, Sanxenxo, a apenas 
100 metros da Praia de Canelas. Dispõe de 26 quartos, alguns 
adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, todos com 
mesa, sofá, TV, telefone, ar condicionado, aquecimento, frigobar, 
cofre gratuito, Internet Wi-Fi gratuita, lavagem a seco e lavan-
daria (paga), produtos de higiene pessoal, menu de Almofadas, 
chuveiro, secador de cabelo, espelho de aumento. Completa as 
suas instalações com cafeteria, Internet Wi-Fi, recepção 24 horas, 
piscina externa, bar e garagem.

Hotel ****SUP

C/Canelas, 4. portonovo
royal nayef



Localizado a 200 m da praia de Montalvo, a 2,5 km de Portonovo 
e a 3,5 km de Sanxeno. Os seus apartamentos são compostos por 
1-2 quartos, Wifi, cofre, TV 29” TFT, TV via satélite, ferro e tábua 
de engomar, estendal de roupa, sanduicheira, cafeteira e todos 
os utensílios necessários para tornar sua estadia inesquecível. To-
dos têm também grandes terraços com vistas espetaculares para 
o mar. Possui ainda cafeteria, restaurante, lounge social, grandes 
áreas de jardim, parque e piscina infantil, piscina interna e exter-
na aquecida, sauna, jacuzzi, academia, estacionamento externo 
e interno (pago) e elevador. Wifi grátis.

w Estadia mínima 2 noites 2/1-8/4, 13/4-15/6 e 16/9-22/12. 
   Estadia mínima 3 noites 9-12/4, 23/12-1/1. 
   Estadia mínima 4 noites 16/6-15/9.

Apartamentos

Praia Montalvo, s/n. portonovo
marsil

2/1-8/4, 13/4-15/6 e 16/9-22/12 69,00 74,00 80,25
9-12/4, 1-15/7 e 23-31/12 107,00 113,25 119,25
16-30/6 e 1-15/9 84,25 95,75 101,75
16-31/7 e 24-31/8 135,75 141,00 147,25
1-23/8 163,75 169,75 176,00

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
 2/4 2/4 2/4

-14x13 de 16-31/7 e 1-23/8.
-7x6 de 16-30/6 e 1-15/7.

Ofertas

varanda
v.mar

superior
v.mar
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Situado a 500 de Portonovo e a 200 m da praia de Canelas. Dispõe 
de aptos de 1-2 quartos, cozinha-sala, banho completo, Tv,  telefone, 
música ambiente, aquecimento e cofre. Dispõe de cafetaria, restau-
rante, sala social, amplas zonas  ajardinadas, parque e piscina infantil, 
piscina exterior e interior climatizada, sauna, jacuzzi, parking exte-
rior e interior (pago). Acessos sem barreiras. Wifi grátis.

w Estadia mínima 3 noites de 1/7-8/9. 
(*) De 11/7-31/8 mínimo MP. 
w Spto APA 7 €, MP: 20 €, PC: 29 €, excepto de 1/7-31/8: 
   APA: 9 €, MP: 29 €, PC: 42 €/pax/noite, crianças 3-12 anos:
   35% dto sobre spto do régime alimentario.
w Consultar preço de apto. com balção.
w Aceitam animáis (previa consulta) até 10 kg com spto de
  10 €/noite pago directo (máximo 1 por apto). 

Aparthotel ***

Ctra. Canelas, s/n. portonovo
villa Cabicastro

3-8/4, 12/4-18/6 e 13/9-12/10 70,00
9-11/4 130,00
19-30/6 e 1-12/9 110,00
1-10/7 140,00
11-31/7 (*) 179,00 
1-22/8 (*) 204,00
23-31/8 (*) 199,00

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE SEM vARANDA
 2/4

-5% dto realizadas com mais de 30 dias de antecedência.
-10% dto não reembolsável realizadas com mais de 7 dias.

Ofertas



A 200 m da praia de Canelas, a 500 m de Portonovo. Os seus 
apartamentos com 1-2 quartos, cozinha, sala, banho comple-
to, TV ecrã plano, telefone, música ambiente, ar condicionado, 
secador de cabelo e cofre. Dispõe de cafetaria, restaurante, sala 
social, amplas zonas ajardinadas, parque e piscina infantil, pisci-
na exterior e interior climatizada, sauna, jacuzzi, parking exterior 
e interior (pago) e elevador. Acessos sem barreiras. Wifi grátis.
w Estadia mínima 3 noites de 1/7-8/9. 
(*) De 11/7-31/8 mínimo MP. 
w Spto régime APA 7 €, MP: 20 €, PC: 29 €, excepto de 
   1/7-31/8: APA: 9 €, MP: 29 €, PC: 42 €/pax/noite, crianças 
   3-12 anos: 35% dto sobre spto do régime alimentario.
w Consultar preço de apto. com balção.
w Aceitam animáis (previa consulta) até 10 kg com spto de 
   10 €/noite pago directo, máximo 1 por apartamento. 

Aparthotel ***

Ctra. Canelas, s/n. portonovo
punta Cabicastro

8/4, 12/4 e 1-18/6 80,00
9-11/4 145,00
19-30/6 e 1-12/9 125,00
1-10/7 155,00
11-31/7 (*) 184,00 
1-22/8 (*) 219,00
23-31/8 (*) 214,00

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE SEM vARANDA
 2/4

-5% dto realizadas com mais de 30 dias de antecedência.
-10% dto não reembolsável realizadas com mais de 7 dias.

Ofertas



Os apartamentos Coral do Mar II, estão situados a escassos me-
tros da praia de Paxariñas e a apenas 1 km. do centro urbano de 
Portonovo. Os apartamentos Coral do Mar II, dispõem de: Um 
ou dois quartos duplos, cozinha, banho e sala de estar. Total-
mente equipados com frigorífico, microondas, máquina de lavar, 
ferro, Tv. vía satélite, sofá-cama, cafeteira, torradeira e expremi-
dor eléctrico, utensílios, lençóis e toalhas. As instalações dos 
apartamentos Coral do Mar II complementam-se com piscina 
para crianças e adultos, zona ajardinada, parque infantil, mobi-
liário de jardim, parking privado, telefone na recepção, mudança 
de lençóis semanal e serviço de limpeza diária (opcional).

Apartamentos

Praia de Paxariñas. portonovo
Coral do mar ii

Os apartamentos Coral do Mar I, situados muito próximos da 
praia de Paxariñas (Portonovo), Dispõem de todos os comple-
mentos e serviços necesáarios para que desfrute de umas cómo-
das e inolvidáveis férias junto ao mar. Os apartamentos dispõem 
de um ou dois quartos duplos, cozinha, quarto de banho e sala 
de estar, alguns também têm varanda com vistas mar. Equipados 
com: frigorífico, microondas, máquina de lavar, ferro, Tv. via sa-
télite, sofá-cama, cafeteira, expremedor eléctrico. Utensílios de 
cozinha, lençois, toalhas. As instalações complementam-se com: 
Piscina. Zona ajardinada. Mobiliário de jardim. Parking privado. 
Telefone público na recepção. Mudança de lençois semanal. Ser-
viço de limpeza diária (opcional).

Apartamentos

Praia de Paxariñas, 29 (Ctra. PO 308, km 19). portonovo
Coral do mar

Localizado em Sanxenxo, uma das áreas de maior fluxo turístico 
das Rias Bajas, nos arredores da Praia Lanzada, muito perto do 
município de O Grove. Dispõe de 78 quartos, a maioria com te-
rraço ou varanda e vista para o mar ou para o campo, com mesa, 
despertador, telefone, TV, cofre (pago), casa de banho com ban-
heira e amenidades. Completa as suas instalações com receção 
24 horas, aquecimento central, Wi-Fi grátis nas áreas comuns, 
lounges, bar-cafetaria, discoteca, piscina externa para adultos e 
crianças aquecidas com sistema solar, jardim e estacionamento 
privativo gratuito.

w Estadia mínima 2 noites Sexta e Sábado de 19/6-12/9.
w Restantes datas estadia mínima de 3 noites.
w Consultar preços de quarto familiar.

Hotel **

C/ Fonte de Ons, 9. Revolta. noaLLa-sanxenxo
Los naranjos

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

8-12/4 e 12/6-2/7 26,75 38,00 52,50 16,75 gRáTIS 20 15
29/5-11/6 22,50 33,75 45,25 16,75 gRáTIS 20 15
3-23/7 e 30/8-12/9 30,75 51,25 53,50 16,75 gRáTIS 20 15
24/7-29/8 43,25 53,50 63,75 16,75 gRáTIS 20 15

 DESCONTOS %
 CRIANÇAS 0-10 3ª
 1ª 2ª PAX aPa MP PC S.Ind

Crianças 
grátis

Localizado em frente à praia de Lanzada, a 8 km do centro de 
Sanxenxo e a 7 km de El Grove. Conta com 88 quartos, apenas 
2 não têm vista para o mar. Todos possuem camas confortáveis   
(renovadas recentemente), casa de banho completa, TV de ecrã 
plano de 32” e acesso Wifi gratuito. A maioria com terraço. Pos-
sui restaurante, cafetaria, wifi, sala de informática, parque infan-
til, estacionamento gratuito.

Hotel **

Praia de La Lanzada. noaLLa-sanxenxo
delfín azul
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O Hotel Brisa da Lanzada está localizado apenas a 500 metros 
da prestigiada Praia La Lanzada, no município de Sanxenxo. 
Tem um total de 39 quartos exteriores espaçosos com banheiro 
completo, telefone, TV LED, internet wifi, música, cofre gratuito, 
aquecimento, ar condicionado. Possui uma casa de banho com-
pleta com banheira e produtos de higiene pessoal. É comple-
mentado com café-bar com terraço, lounge social, área de jar-
dim com playground, piscina descoberta para adultos e crianças, 
wifi grátis, serviço de lavanderia, estacionamento e garagem.

Hotel ***

Telleiro, 18. noaLLa-sanxenxo
brisa da Lanzada

Hotel situado em primeira linha de praia de La Lanzada, e a 6 km 
do centro urbano de Sanxenxo e de Grove. Dispõe de quartos 
com banho completo, telefone, Tv. e aquecimento. Complemen-
ta-se com cafetaria, restaurante, sala social, zonas ajardinadas, 
piscina exterior e parking. Serviço de refeições: servido à mesa.

Hotel **

Praia de la Lanzada, 120. La LanZada
La Lanzada

Localizado a 100 m da praia de La Lanzada e a 10 minutos de ca-
rro do bairro urbano de Sanxenxo e da cidade turística-marinha 
de O Grove. Dispõe de quartos, alguns adaptados para pessoas 
com mobilidade reduzida, todos com aquecimento, TV de ecrã 
plano, telefone, música ambiente, mesa, guarda-roupa, secador 
de cabelo, móveis de terraço, serviço de despertador, casa de 
banho com banheira, terraço com vista para o mar ou para o 
campo . Possui cafeteria, sala de refeições, sala social, zona de 
dança, piscina externa com espreguiçadeiras e guarda-sóis, jar-
dim, parque infantil com jogos e mesa de ping pong, terraço, 
estacionamento, garagem (paga), Wi-Fi gratuito, recepção e 
elevador.

Hotel **

Praia de la Lanzada-Noalla. La LanZada
piñeiro



Localizado a 8 minutos a pé da praia de La Lanzada. Dispõe de 
quartos com vista para o mar ou para o campo e para a piscina, 
alguns adaptados, a maioria com terraço, armário, mesa, casa de 
banho com secador de cabelo e produtos de higiene pessoal, ar 
condicionado (quente ou frio), TV LCD de 26“, telefone, fecha-
dura magnética e cofre. Possui recepção, restaurante, cafeteria 
com terraço, sala de refeições, sala social, piscina para crianças 
e adultos, jacuzzi externo de 6 lugares, parque infantil para 
crianças, amplo jardim de 6.000 m2 equipado com espreguiça-
deiras e guarda-sóis, estacionamento e elevadores.

Hotel ***

Playa de La Lanzada. La LanZada
Campomar



Hotel localizado na 1ª linha da praia de A Lanzada, em Sanxenxo. 
Dispõe de quartos com ar condicionado, aquecimento, iso-
lamento acústico, telefone, TV LCD, cofre, mesa de trabalho, 
casa de banho com banheira, secador de cabelo e amenidades 
e  alguns com terraço. Possui recepção, sala de pequeno-almoço, 
ginásio, sala de jogos, elevador. As instalações são adaptadas 
para pessoas com mobilidade reduzida. Serviço de lavandaria e 
de engomadaria, acesso gratuito a Wi-Fi em todo o estabeleci-
mento. Estas instalações e serviços são complementados com 
os do Hotel Lanzada.

Hotel ***

Playa de La Lanzada. La LanZada
nuevo Lanzada

Localizado a 300 metros da praia. O hotel possui 48 quartos 
acolhedores, todos equipados com televisão, telefone, ar con-
dicionado, aquecimento individual, acesso Wi-Fi gratuito, casa 
de banho com banheira e produtos de higiene pessoal. Possui 
10 apartamentos todos equipados com quarto, sala, cozinha, te-
rraço independente, ar condicionado, aquecimento, TV, casa de 
banho, Wi-Fi grátis, cofre, produtos de higiene pessoal. Os 11 es-
túdios possuem um quarto, cozinha americana, banheiro, frigo-
rifico, fogão elétrico e terraço. Possui cafeteria, piscina exterior e 
climatizada, restaurante, lounge, jardins, Wi-Fi e estacionamento 
gratuitos. São permitidos animais.
w Estadia mínima 2 noites de 25/7-23/8. 
   Em aparatamento mínimo 5 noites de 23/7-30/8.
w Criança 2-12 anos SA grátis, APA: 10,50 €, MP: 16,50 €/noite. 
w Preço 3ª pax: SA e APA: 10,50 €, MP: 30 €/noite. 
w  Spto. pequeno almoço em apto. 10,50 €, MP: 33 €/pax/noite.

Hotel / Apartamentos ***

C/ Reboredo, 93. o Grove
bosquemar

 82,25 103,00 118,25
 

108,00 133,75 175,00
139,00 154,50 226,50

PREÇO APTO/NOITE
 std 2/4 4/6

1-7/4, 13/4-25/6, 
14/9-2/10 e 
13-31/10 34,50 44,75 67,25 6,75
8-12/4, 26/6-23/7, 
31/8-13/9 e 
3-12/10 44,75 55,00 77,75 17,25
24/7-30/8 62,75 73,00 95,75 20,00

PREÇOS PAX/NOITE EM QUARTO DUPLO
 aPa MP PC S.Ind

Crianças 
grátis
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O hotel, situado em la isla de la Toja, encontra-se a apenas 1 km 
de O Grove e a 3 km da praia de La Lanzada, a 44 km de Ponte-
vedra e a 70 km de Vigo. Dispõe de 100 quartos e 4 Junior Suites, 
todas com música ambiente, ar condicionado e aquecimento, 
minibar, cofre, TV satélite, serviço de quartos, teléfone, roupão 
e chinelos, secador. Conta nas suas instalações com Balneario, 
Club Termal e Fitness Club, centro de convenções, restaurante e 
cafetaria, piscina exterior (aberta em temporada), sala de TV, jo-
gos e sala de leitura, wifi grátis em todo o hotel e garagem. Conta 
também com um centro de convenções dotado de 10 salas com 
capacidade para 500 pessoas.

Hotel ****

Isla de la Toja. La toja
eurostars balneario isla de la toja

Hotel Louxo encontra-se situado num enclave privilegiado na 
Isla de la Toja, a apenas 5 minutos da Vila de O Grove e a 10 
minutos de Sanxenxo. Conta com quartos confortáveis, acolhe-
dores e elegantes, todos eles com coffee break de boas-vindas 
grátis com cafés, mesa de centro e cadeiras, cofre, ar condicio-
nado e aquecimento, minibar, mesa de trabalho, tv com canais 
internacionais, telefone, wifi, banho com ampla banheira ou du-
che, secador 3 amenities. Entre as suas instalações destacam-se 
salões, piscina exterior, jardins, esplanada, restaurante, cafetaria, 
bar piscina, parking exterior grátis, Instalações acessiveis, Centro 
de Talaso e Bem-estar e wifi grátis em todo o estabelecimento.

Hotel ****

Isla de la Toja. La toja
talaso Hotel Louxo La toja

Hotel balneario emblemático pelo encanto que destila e pela sua 
localização única, na Isla de La Toja, e lendário também pelas 
propiedades das suas águas minero-medicinais. O hotel dispõe 
de 199 quartos amplos e elegantes, a maioria deles com varan-
da e vista ao mar ou para os jardins. Todos os quartos dispõem 
de ligação a Internet Wifi grátis e serviço de quartos 24 horas. 
Balneario e Club Termal, piano-Bar, restaurante Ensenada, 3 sa-
lões de banquetes e salões sociais, 3 salas de reuniões no hotel e 
Pavilhão de Congressos e Exposições, jardins, lojas e cabeleireiro, 
piscina exterior climatizada em temporada própria, 3 campos de 
ténis e 2 campos de pádel.

Hotel *****

Isla de la Toja. La toja
eurostars Gran Hotel La toja

Situado na península de O Grove em frente ao mar, a cinco 
minutos do centro da cidade. Conta com quartos com casa de 
banho, mini-bar, aquecimento, telefone, TV, radio, cofre e seca-
dor de cabelo. A maioria com vista mar e alguns com varanda. 
Entre as suas instalações exteriores destacam-se uma piscina 
com água de mar, jardim, terraços, zona infantil, campo de te-
nis e estacionamento. As instalações interiores são compostas 
por uma sala de refeições com vista mar, cafetaria, salão social 
e televisão, sala de estar e recepção. 

Hotel ***

C/ Ardia, 175. o Grove
touris

Totalmente renovado em 2018. Situado em pleno centro da 
vila turística e piscatória de O Grove, no porto desportivo 50m 
do mar e 150 da Praia mais próxima a 400 m da Isla de La Toja, 
muito próximo da Praia de la Lanzada. Os seus quartos dispõem 
de banho completo e secador de cabelo, ar condicionado, mini-
bar, TV satélite, telefone, ar condicionado, ligação Wifi grátis em 
todo o edificio e cofre. Complementa-se com restaurante, espla-
nada solário chill-out, cafetaria, restaurante, restaurante buffet, 
vinoteca, centro Spa, salões sociais e garagem privada de pago 
mediante disponibilidade. O hotel admite animais num espaço 
grátis e habilitado para o efeito (a pedido), não é permitido o 
acesso aos quartos nem às zonas comuns.
w Estadia mínima 2 noites de 9-11/4, 5 e 12/9, 8-11/10, 4-7/12 

e  os Sábados de 1/7-31/8.

Hotel ***SUP

Avda. Luis Casais, 22. o Grove
spa norat o Grove

13/1-13/2, 16-21/2, 23/2-8/4, 12-30/4, 3-14/5, 
17/5-30/6, 13/9-1/10, 12-30/10, 1/11-3/12,
 8-23/12, 25-30/12 domingo-Sexta: 23,00 33,00 55,00 77,00 17,00
18-25/1, 1-8/2, 29/2, 7-28/3, 4/4, 
18-25/4, 9/5, 23/5-27/6, 19-26/9, 
17-24/10, 7-28/11 SábadoS: 33,00 43,00 65,00 87,00 17,00
9-11/4, 10/7-29/8, 2-3/10, 8-11/10 50,00 60,00 82,00 104,00 39,00
1-2/5, 15-16/5, 1-9/7, 30/8-12/9, 
4-7/10, 4-7/12 domingo-Sexta: 30,00 40,00 62,00 84,00 28,00
2/5, 16/5, 4/7, 5/9, 12/9, 5/12 35,00 45,00 67,00 89,00 28,00

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 sa aPa MP PC S.Ind

Situado a 50 metros do mar, 200 m. no porto de pesca e despor-
tivo, a 150 m. da Praia mais próxima, 400 m. da Isla de la Toja e 
muito próximo da Praia de La Lanzada. Os quartos dispõem de 
ar condicionado, telefone, TV,  música ambiente, cofre, telefone, 
minibar, secador, espelho de aumento. Todas as dependencias 
estão climatizadas, dispõe de cafetaria, restaurante, vinoteca, 
restaurante buffet, esplanda solário chill-out, salões sociais, 4 sa-
lões para eventos, garagem privada, sistema Wifi grátis em todo 
o hotel e um completo e moderno Spa. O hotel admite animais 
num espaço grátis habilitado para isso (pré pedido), não é per-
mitido aceder aos quartos nem às zonas comuns.
w Estadia mínima 2 noites de 9-11/4, 5 e 12/9, 8-11/10, 4-7/12 

e Sábados de Julho e Agosto.
w Consultar preços de 3ª pax adulto e criança.

Hotel & Spa ****SUP

C/Peralto 32. o Grove
norat marina

13/1-13/2, 16-21/2, 23/2-8/4, 12-30/4, 3-14/5, 
17/5-30/6, 13/9-1/10, 12-30/10, 1/11-3/12,
 8-23/12, 25-30/12 domingo-Sexta: 35,00 45,00 67,00 89,00 20,00
18-25/1, 1-8/2, 29/2, 7-28/3, 4/4, 
18-25/4, 9/5, 23/5-27/6, 19-26/9, 
17-24/10, 7-28/11 SábadoS: 45,00 55,00 77,00 99,00 20,00
9-11/4, 10/7-29/8, 2-3/10, 8-11/10 69,00 79,00 101,00 123,00 60,00
1-2/5, 15-16/5, 1-9/7, 30/8-12/9, 
4-7/10, 4-7/12 domingo-Sexta: 44,00 54,00 76,00 98,00 35,00
2/5, 16/5, 4/7, 5/9, 12/9, 5/12 49,00 59,00 81,00 103,00 35,00

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 sa aPa MP PC S.Ind
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-5% dto. para mínimo 6 noites, válida toda a temporada.
-10% dto. aplicável de 19/6-10/9 reservas efectuadas antes 
  de 30/6 com mínimo 4 noites; pago de 50% antes 
  de 30/6 e outro 50% 2 dias antes da chegada. 
-20% dto. aplicável de 19/6-9/9 para reservas efectuadas 
  antes de 30/6 com mínimo 4 noites; pago de 100% antes 
  de 30/6. Não reembolsável.
-oferta monoparental: adulto paga preço base + 50% de
  spto, 1ª criança grátis e 2ª criança 30% dto, válida mínimo 
  4 noites de 16/7-26/8 e para 3 noites restantes datas. 
  Acumulável com longa estadia, 
-15% dto maiores de 55 anos: aplicável de 1/6-9/9   
  mínimo 4 noites. Imprescindível que as duas pessoas 
  sejan maiores de 55 anos, será solicitada a acreditação 
  a chegada. 

Situado nos arredores de Cambados, a 800 m do centro. Edifício de 4 andares com uma delicada decoração. A maioria dos quartos são 
exteriores e com varanda. Todos eles contam com telefone, música ambiente, TV e banho. Complementa as suas instalações com parque 
infantil, piscina de adultos e crianças, esplanada animada com cocktails-gelataria de 1/7-1/9, cafetaria, restaurante, sala de convenções, 
salão social de TV, zonas ajardinadas, serviço de lavandaria, parking exterior, ar condicionado nas zonas nobres. Dispõe de um programa 
de animação no verão (1/7-1/9) com miniclub, música ao vivo, visitas guiadas. Conta com um centro de saúde e beleza com cabeleireito.

w Estadia mínima 2 noites, excepto de 1/7-26/8 que serão 3 noites, inferiores consultar spto. 
w Piscina aberta de 24/6-7/9 aproximadamente.   w Animação de 24/6-7/9 aproximadamente. 
w Aceitam animáis de estimação sempre previa consulta com o hotel. O cliente deve apresentar o livro da vacina. Até 1,5 kg 

pode ir até os quartos, maiores em células habilitadas no exterior. Spto pago directo. 
w  Wifi grátis nas zonas comuns. 
w  Berço: 10 €/noite pago dto (mediante disponibilidade).

Hotel ***
san marcos salnés  C/ Puente Castrelo, s/n. Cambados

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

8-12/4 45,37 49,50 54,31 19,25 gRáTIS 20 20
13/4-18/6 27,50 33,00 38,50 19,25 gRáTIS 20 20
19-30/6 30,52 39,87 46,06 19,25 gRáTIS 20 20
1-15/7 39,87 48,12 54,59 19,25 gRáTIS 20 20
16-31/7 49,50 57,75 64,62 19,25 gRáTIS 20 20
1-25/8 61,87 71,50 80,44 27,50 gRáTIS 20 20
26-31/8 48,12 57,75 64,62 27,50 gRáTIS 20 20
1-7/9 38,50 48,12 53,62 19,25 gRáTIS 20 20
8-30/9 27,50 31,62 37,12 19,25 gRáTIS 20 20
1-10/10 28,64 31,25 35,12 19,25 gRáTIS 20 20
11-14/10 49,90 50,31 54,10 19,25 gRáTIS 20 20
15-30/10 28,64 31,10 35,12 19,25 gRáTIS 20 20

 DESCONTOS %
 CRIANÇAS 2-11 3ª
 1ª 2ª PAX aPa MP PC S.Ind

OfertasCrianças 
grátis

-15% dto, válida toda a temporada. 

Situado no centro da cidade a 600 m da praia e a poucos minu-
tos de carro de Pontevedra, Vigo, Santiago de Compostela, Isla 
de Toja e Sanxenxo. Dispõe de 35 quartos duplos com banho, 
secador, telefone, TV, wifi grátis, música ambiente, minibar, 
cofre, aquecimento, ar condicionado e bandeja de boas-vindas 
com água e infusões. Os 21 apartamentos dispõem de quarto 
duplo, sala de jantar com sofá-cama para 2 pax, TV, canal satéli-
te, telefone, wifi grátis, música ambiente, aquecimento, ar condi-
cionado e banho com secador. Cozinha totalmente equipada e 
limpeza diária. O hotel conta com cafetaria, restaurante, parking 
e ar condicionado. Não aceita animais. Parking (pago). Wifi grátis 
em todo o estabelecimento.

w Preço criança 3-12 anos: 20 €/noite. 
w Preço 3ª pax: 35 €/noite.
w Capacidade máxima 4 pax (incluindo bebês). 

Aparthotel ***

C/ Arzobispo Lago, 5. viLaGarCía de arousa
Castelao

1/1-8/4, 12/4-30/6 e 1/9-31/12 45,00
9-11/4 e 1/7-31/8 67,50

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 aPa 

 150,00
 180,00

€/AP/NOITE APA
 2/4

Ofertas

Os apartamentos desfrutam de uma situação privilegiada, a 
700 metros da praia de Bastiagueiro, entre as zonas turísticas de 
Santa Cristina e Santa Cruz e a tão somente 7 km do centro de 
La Coruña. Os 96 apartamentos estão equipados com ar con-
dicionado/aquecimento centralizado, TV, cofre individual, tele-
fone, ligação à internet (wifi), cozinha equipada com utensílios 
de cozinha e casa de banho completa com secador de cabelo. 
Conta ainda com serviço de cafeteria com terraço, restaurante, 
lavandaria y estacionamento privado.

Aparthotel ***

Antonio J de Sucre 17 . bastiaGueiro oLeiros
attica 21 as Galeras

Localizado a apenas 10 minutos do centro, em pleno passeio 
marítimo, e em frente às fantásticas praias de Orzan e Riazor. 
Dispõe de quartos reformados, todos com TV via satélite com 
canais internacionais, ar condicionado e aquecimento, Wi-Fi 
gratuito, cofre, frigobar e casa de banho com banheira. Possui 
ainda restaurante buffet, cafeteria, estacionamento, Wi-Fi, área 
de Internet, minigym gratuito 24 horas e 6 salas de reuniões com 
capacidade para receber até 260 pessoas.

Hotel ****

Avda. Pedro Barrie Maza, s/n. a CoruÑa
meliá maría pita

O Hotel Riazor está localizado no passeio marítimo de Riazor, 
próximo à Praia Riazor, a 10 minutos a pé do estádio do Depor-
tivo de La Coruña e do centro histórico. Dispõe de quartos com 
piso de madeira, TV de 42 polegadas com canais internacionais, 
frigobar, wifi, casa de banho com secador de cabelo. Comple-
menta-se com cafetaria, restaurante, recepção 24 horas, salões 
e ginásio.

Hotel ****

Avda. Pedro Barrie de La Maza, 29. a CoruÑa
riazor
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Localizado a 10 minutos de Santiago de Compostela. É adaptado 
para pessoas com mobilidade reduzida. Dispõe de 110 quartos, 
todos climatizados e com minibar, cofre, Wi-Fi gratuito, TV, te-
lefone, casa de banho com secador de cabelo e espelho de au-
mento. Conta ainda com uma piscina, áreas verdes, acesso Wi-
Fi, lavandaria, sala de convivio e room service. São permitidos 
animais de estimação com suplemento.

Hotel ****

R. das Mámoas de Montouto nº4. santiaGo de ComposteLa
Congreso 

Localizado no centro da cidade, a 5 minutos a pé da catedral. 
Dispõe de 100 quartos com ar condicionado, aquecimento, Wi-
Fi gratuito, TV via satélite, cofre, mesa, telefone, frigobar e casa 
de banho privada com secador de cabelo e amenidades. Possui 
serviço de lavandaria, cafeteria, restaurante, salas de convenções 
e business center. Acesso wifi gratuito em todo o hotel. Estacio-
namento público a 10 m do hotel. Adaptado para pessoas com 
mobilidade reduzida.

Hotel ****

C/ Horreo, 1. santiaGo de ComposteLa
Compostela



Hotel ****

San Pedro Iglesia s/n. viveiro
val do naseiro

Situado no Valle de Naseiro em plena natureza a uns 4 Km de 
Viveiro e a 5 Km da praia. Consta de duas suites com jacuzzi e 
39 quartos duplos equipados com banho completo, secador de 
cabelo, telefone, Tv. satélite, canal +, conexão à Internet, rádio-
música, mini-bar, aquecimento e alguns com varanda. Comple-
menta-se com bar-cafeteria, restaurante, salas sociais, salas para 
convenções, lavandaria, parking exterior, ar condicionado nas 
zonas nobres, aquecimento, room-service, piscina, jardins,  e 
parque infantil.

Bebida
incluída

Crianças 
grátis

observações do Hotel:
w descontos: 3ª pessoa 25% dto. 
   Crianças 0-12 anos 1ª GrÁtis e 2ª 50% dto.
w não há quartos triplos nem  quádruplos,
   são duplos com cama extra.
w máximo 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças. 
observações Comuns:
w Água incluída nas refeições. w mp obrigatório jantar. 
w entrada a partir das 15h e saída antes das 12h.

observações dos apartamentos:
w spto. pequeno almoço 5,75 € toda a tempo-

rada, mp 13,75€ e pC 21€, excepto de 16/7-
31/8 mp 15,25€ e pC 24€/pax/noite. 

w Crianças 0-12 anos 50% dto. sobre o regime
   alimentar. 
w Capacidade máx. 4 adultos+1 crian. até 12 anos. 
w Limpeza diaria excepto cozinha. 
w aceitam animáis previa consulta. 

 PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

1/4-30/6 e 1/9-31/10 27,00 32,75 41,00 48,50 17,00
1-15/7 31,00 36,75 45,00 52,50 20,25
16-31/7 e 23-31/8 38,25 44,00 53,75 62,75 23,50
1-22/8 44,00 49,75 59,50 68,50 29,00

 sa aPa MP PC S.Ind
 81,00 75,00
 93,00 86,00
 110,00 103,00
 140,00 131,00

APTO. 4/5 E NOITE EM SA
 1-6 noites 7 noites ou mais
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