
Situado junto ao Parque Regional Natural de Las Salinas de San 
Pedro. A localização do hotel é perfeita para realizar desportos 
náuticos, running ou ciclismo. Os quartos dispõem de casa de 
banho com duche, secador de cabelo, TV plasma, WIFI, ar condi-
cionado, telefone, varanda e acesso a piscinas marinhas do centro 
durante a estadia. Complementa-se ainda com piscina exterior, 
ginásio, campo de ténis e paddel, restaurante à la carta ou restau-
rante buffet . Integrado no hotel encontra-se el Centro Thalasia de 
Talasoterapia, especializado em saúde, beleza e ócio termal. Conta 
também com uma sala Kinesis para a prática de fitness.

Hotel ****

Avda. de Puerto, 327-329.  SAN PEDRO DEL PINATAR
Thalasia

Dispõe de 88 quartos, 80 duplos e 8 junior suites, todos equi-
pados com banho, ar condicionado, varanda, balcão, tlfo, Tv. 
satélite, aquecimento, cofre, conessão a internet, duche, secador, 
minibar e vistas mar. Os quartos duplos dispõe de camas indi-
viduais com possibilidade de uma cama extra. As junior suites 
dispõe de cama de casal com possibilidade de sofa-cama de 1.35 
cm para 1 ou 2 pessoas. Completeta-se com piscina de adultos 
e infantil, sala de reuniões, cafetaria, restaurante e garagem. Os 
peq.almoços são tipo buffet, os almoços e jantares são buffet 
mas com um mínimo de pessoas. Conta com centro de talaso-
terapia.

Hotel ****

C/ Río Bidasoa, 1. SAN PEDRO DEL PINATAR
Lodomar

Hotel exclusivo de recente construção situado  junto ao mar 
Menor em Los Alcázares, Murcia, a 5 min das praias e a 10 min 
do Aeroporto de San Javier. Com 85 quartos e 174 apartamen-
tos turísticos completamente equipados, o hotel está integrado 
num impressionante campo de golf profissional de 18 buracos. 
O resort dispõe de restaurante, piscina exterior com jardins, pis-
cina interior climatizada, espaços para realização de eventos e 
um magnífico centro de Spa com tratamentos de beleza e saúde.

Hotel Golf & Spa ****

Avda. Príncipe Felipe, s/n.  LOS ALcázARES
Senator Mar Menor

Hotel situado a escassos metros da praia e a 3 Km do aeroporto de San Javier. Composto por 140 quartos duplos e 70 com sala 
com sofá-cama, todos eles com banho e secador, aquecimento, ar condicionado, varanda, cofre, TV satélite, telefone e minibar. 
Os quartos com sala têm sofá-cama.

Dispõe ainda de restaurante-buffet, salões sociais e de reuniões, sala de TV, salão para banquetes,coquetéis e congressos, cafetaria, 
piscina, solário, parking, SPA, ginásio e um amplo programa diurno e nocturno de actividades sociais e recreativas. Serviço com-
plementar opcional de Spa. Aluguer de carros, excursões. Wifi grátis em todo o hotel.

Hotel ****

C/ Río Dobra, 2. LOS ALcázARES
costa Narejos

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

1-31/5 e 13-31/10 35,75 40,00 47,50 16,75 GRÁTIS
1-19/6 e 20/9-12/10 55,00 58,75 63,00 19,00 GRÁTIS
20-30/6 71,25 77,25 83,75 26,25 GRÁTIS
1-10/7 81,50 93,00 103,00 28,75 GRÁTIS
11-31/7 86,25 98,25 108,00 31,00 GRÁTIS
1-22/8 100,75 114,50 124,75 33,50 GRÁTIS
23/8-12/9 74,25 81,00 87,50 27,50 GRÁTIS
13-19/9 67,00 70,75 74,25 26,25 GRÁTIS

 DTO. %
1ª cRIA.
 2-12 APA mP PC S.Ind

- 15% dto. para mínimo 3 noites de 1-19/6 e 20/9-12/10.
- 20% dto. rvas. realizadas antes de 1/5 e 15% realizadas antes 
   de 1/6 mínimo 3 noites válido para estadias de 20/6-19/9. 
 - 6% dto. para mínimo 7 noites. Acumulável a Rva. anticipada 
    e 15% dto. 

Crianças 
grátisOfertas

w Mínimo 2 noites, excepto de 20/6-19/9 3 noites, 
   inferiores spto 17,50 €/pax/noite. 
w Quarto Monoparental 1 adulto + 3 crianças 50% dto.  
w Quarto Familiar 16% spto., 3ª e 4ª pax 25% dto.
w Máximo 2 adultos + 1 criança, 
   em familiar 2 adultos + 3 crianças ou 4 adultos.
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Situado a menos de 100 m.
 de qualquer dos dois mares.

· Os Quartos/Apartamentos com um quarto 
e uma sala independente, com cozinha ame-
ricana, têm uma superfície útil de 37 m2 e, à 
parte, a varanda mobilada. Na sala têm um 
sofá-gavetão, onde os seus filhos podem des-
cansar cómodamente com independência.

Os quartos são cómodos e amplos; têm  ca-
mas, de 1.50 as de casal e de 1.05 as indivi-
duais. Dispõem de frigorífico,  microondas, 
cozinha, ventilador de tecto, TV, Wifi, telefo-
ne e banho completo com secador. Ar condi-
cionado e cofre pago. 

· O Hotel dispõe de 184 quartos, repartidos por 9 
andaress, mais o rés do chão.  144 Quartos/Aparta-
mentos, 36 Quartos/Estúdio, todos com varanda, e 4 
Quartos/Estúdio no rés do chão, com varanda.

· Piscina a 4m da praia, com duas zonas de banho, 
para adultos e para crianças.

· Complementa-se com ar condicionado nas zonas no-
bres, cafetaria, restaurante buffet (temp. alta), bar de 
praia, serviço de lavandaria (com custo), guarda para 
crianças de 2-4 anos, animação para crianças a partir 
de 5 anos na temp. alta, empréstimo de bicicletas, gi-
násio e lavandaria self-service.

· Conta ainda com zona de ADSL WIFI livre no salão 
social e cafetaria, parque infantil, campo de ténis, mi-
nigolf, voléibol e piscina para adultos e crianças.

· Admite animais de companhia com um depósito para 
cobrir danos. 

· Oferece facilidades para desportos naúticos. 

· Primeiro serviço da estadia, sempre jantar.

· Os Quartos/Estúdios, claros e arejados, com 
cozinha americana, têm uma superficie útil de 32 
m2 e, à parte, uma varanda mobilada. Têm um bar 
com bancos e dois cadeirões com mesa central.

Ofertas Gran Vía de La Manga, s/n.  La MangaOfertas

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

1-3/5 26,50 29,75 35,75 36,50 42,00 75% 70 70 30 
1-19/6 32,00 35,50 42,00 42,50 48,25 75% 70 70 30
20/6-2/7 43,75 48,50 59,50 61,00 69,50 75% 70 70 30
3-16/7 52,75 57,50 68,25 69,50 77,50 75% 70 70 30
17-25/7 65,25 69,75 80,75 82,00 88,75 75% 70 70 30
26/7-2/8 60,00 63,50 74,25 75,50 81,75 75% 70 70 30
3-7/8 71,75 75,75 85,75 87,25 92,50 75% 70 70 30
8-14/8 78,25 82,50 91,75 93,00 98,50 75% 70 70 30
15-22/8 63,25 67,75 79,00 80,25 88,75 75% 70 70 30
23-29/8 54,25 59,00 70,00 71,25 80,00 75% 70 70 30
30/8-11/9 37,75 42,50 53,75 55,00 64,25 75% 70 70 30
12-19/9 32,50 37,00 47,00 48,25 55,00 75% 70 70 30
20-23/9 29,25 33,75 43,00 44,50 50,00 75% 70 70 30

 DEScONTOS %
 cRIAN.  2-12  3ª
 1ª 2º PAX SA APA mP mP PC S.Ind

ALMOÇOjANTARw Sábados de 19/6-23/9 e 14/8 estadia mínima 2 noites, 
    inferiores spto. 10%.
w As individuais, duplos e duplos com criança até 12 anos 
   serão alojadas em stúdios.
w Crianças 13-17 anos 1ª 60% e 2º 70% dto.
w Aceita animais de estimação, 100€ depósito.
w Ar condicionado previa reserva e pago directo 6,61€/noite.
w MP jantar de 1-19/6 e almoço de 20/6-28/9.
- Pc x MP (almoço) ou APA x SA ou 1ª criança grátis ou 
  12% dto. para estadias de mínimo 7 noites a partir de 20/6.
- Pc x MP (almoço) ou 10% dto. ou 1ª criança grátis entrando 
   nos dias 7, 14 e 28 de Junho; 12 e 26 de Julho; 2, 16 e 30 de 
   Agosto e 13 e 20 de Setembro para mínimo 5 noites. 
   Ofertas não acumuláveis.
- 5% dto. para reservas de 20/6-23/9. Acumulável para o resto. 

Crianças 
grátis

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Hotel

Hotel
Hotel
Aphtl
Hotel
Hotel
Hotel
Aptos
Aptos

Entremares 
Termas Carthaginesas
Izán Cavanna
Las Gaviotas
Londres
Los Delfines
Poseidón La Manga
Roc Doblemar
Tesy II
Vistamar

La Manga

Estes apartamento encontram-se localizados a tão somente 15 
minutos de Los Alcázares. Apartamentos de design moderno, 
contam com um, dois ou três quartos, uma sala ampla, cozinha 
totalmente equipada, casa de banho, varanda ou jardim privado 
e vistas para o campo de golfe, TV e ar condicionado. Dispõe de 
piscina adultos e crianças, piscina interior, ginásio, sala fitness, 
campo de ténis. Programa animação Kids Club. Oferece uma 
grande variedade de restaurantes com menus inspirados na coz-
inha mediterrânica. Completa as suas instalações com SPA onde 
poderá desfrutar de uma ampla gama de tratamentos de beleza. 
Wifi. Admite animais de estimação.

Apartamentos 

C/ Ceiba, s/n. TORRE PAcHEcO
The Residences

Situado em pleno campo de golfe de Mar Menor Golf Resort, é 
um refúgio onde poderá combinar lazer, desporto e descanso. 
Todos os seus quartos contam com varandim ou varanda com 
vista para a piscina ou jardins, banheira de hidromassagem, du-
che, telefone, ar condicionado, roupão, chinelos e WIFI. Oferece 
uma grande variedade de restaurantes e bares. Complementa-se 
ainda com ginásio, campo de ténis, piscina de adultos e crianças 
e piscina interior. Programa de animação Kids Club. Wifi grátis 
em todo o hotel. Admite animais de estimação. Completa ainda 
as suas instalações com SPA onde poderá desfrutar de uma am-
pla gama de tratamentos de beleza. 

Golf Resort & Spa *****

C/ Ceiba- Mar Menor Golf Resort. TORRE PAcHEcO
caleia Mar Menor
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Com impressionantes vistas para os dois mares. A menos de 150 
mts do Mar Menor e 200 mts do Mar Mediterrâneo. Conta com 
105 quartos: 97 duplos (7 dos quais adaptados), 2 Junior Suite e 6 
tipo duplo com salão. Todos equipados com cofre, ar condiciona-
do frio/calor, banho completo, secador de cabelo, varanda, TV, te-
lefone e ligação Wifi. O hotel complementa-se ainda com buffet, 
garagem (opcional), restaurante, salas de reuniões e Jacuzzi. Uso 
gratuito do ginásio no hotel Los Delfines a apenas 20 m.

w Estadias de 1 ó 2 noites 30% spto. noite de Sábado e 
    15% spto. durante a noite de Sexta, em datas de 14/6-25/7,
    28/7-1/8 e 4/8-14/9.  
w Spto. quarto com sala consultar.

Hotel ****

Gran Vía de La Manga, s/n. LA MANgA
Las gaviotas



PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

4-28/5 e 27/9-31/10 49,50 55,50 61,75 - 20,50 50 15
29/5-18/6 54,50 60,75 67,00 - 20,50 50 15
19/6-2/7 e 13-26/9 57,50 63,75 70,00 84,00 20,50 50 15
3-9/7 e 30/8-12/9 60,75 73,00 79,25 93,25 20,50 50 15
10-30/7 70,00 82,25 88,50 102,50 20,50 50 15
31/7-6/8 75,25 88,50 94,75 108,50 20,50 50 15
7-13/8 e 23-29/8 82,25 95,75 106,00 120,00 20,50 50 15
14-22/8 85,50 98,75 113,25 127,25 20,50 50 15

DEScONTOS %
 1ª cRIANÇA 3ª
 2-9 PAX APA mP PC ti S.Ind

‐ 7% dto. para estadias de 4 noites.  ‐ 9% dto. 5 noites. 
‐ 10% dto. 6 noites. ‐ 12% dto. 7 noites. ‐ 15% dto. 8 noites ou mais.

TudO
incluído Ofertas



Situado em la Manga del Mar Menor com impressionantes vistas 
para os dois mares. A menos de 150 mts do Mar Menor e 100 m 
do Mar Mediterrânio. Conta com 157 quartos: 126 duplos (4 dos 
quais adaptados), 23 duplos com salão e 8 tipo 2 duplos com sa-
lão. Todos equipados com cofre (opcional), banho completo, ar 
condicionado frio/calor, secador de cabelo, frigorifico, varanda, 
TV, telefone e ligação Wifi. O hotel complementa-se ainda com 
buffet, garagem (opcional), restaurante, salas de reuniões e ginásio.

w Estadias de 1 ó 2 noites 30% spto. noite de Sábado e 
    15% spto. durante a noite de Sexta, em datas de 14/6-25/7,
    28/7-1/8 e 4/8-14/9.  
w Spto. quarto com sala consultar.

Hotel ****

Gran Vía de La Manga, s/n. LA MANgA
Los Delfines

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

4-28/5 e 27/9-31/10 51,50 57,50 63,75 - 20,50 50 15 
29/5-18/6  56,50 62,75 69,00 - 20,50 50 15
19/6-2/7 e 13-26/9 59,75 65,75 72,00 86,00 20,50 50 15 
3-9/7 e 30/8-12/9 62,75 75,25 81,25 95,25 20,50 50 15
10-30/7  72,50 85,00 91,00 105,00 20,50 50 15
31/7-6/8  77,75 91,00 97,25 111,25 20,50 50 15
7-13/8 e 23-29/8 85,00 98,25 108,50 122,50 20,50 50 15
14-22/8   88,50 102,00 116,25 130,25 20,50 50 15

  APA mP PC ti S.Ind

‐ 7% dto. para estadias de 4 noites.  ‐ 9% dto. 5 noites. 
‐ 10% dto. 6 noites. ‐ 12% dto. 7 noites. ‐ 15% dto. 8 noites ou mais.

DEScONTOS %
 1ª cRIANÇA 3ª
 2-9 PAX

OfertasTudO
incluido

Este hotel só para adultos localizado no privilegiado enclave de La Man-
ga del Mar Menor com espectaculares vistas para o Mar Menor e para 
o Mar Mediterrâneo. Dispõe de 139 Quartos duplos Standard e 2 Junior 
Suite com Jacuzzi. Oferece a possibilidade de quartos duplos comuni-
cantes. Todos os quartos estão perfeitamente equipados com varanda 
com vista para o Mar Menor ou para o Mediterrâneo, banho completo 
com secador e telefone, ar condicionado/aquecimento (segundo tem-
porada), TV por satélite, Wifi grátis, minibar e cofre. O hotel conta com 
um Spa de 1.400 m2 no qual pode desfrutar do circuito de águas e diver-
sos tratamentos de beleza. Complementa-se com outros serviços como 
Ginásio, Piscina exterior dois Jacuzzis exteriores (com serviço de Bar em 
temporada), Salões para eventos, Parking coberto de pago e Wifi grátis. 
Conta com um restaurante Buffet com Show Cooking, Cafetaria e uma 
abundante oferta de lazer e desportos náuticos nos arredores.

Hotel & Spa **** Adults Only +16

Gran Vía de La Manga, s/n. LA MANgA
Poseidón La Manga

Só
adulTOS

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

1-28/5 e 13-31/10 33,75 36,25 48,00 56,75 19,75 50 25 
29/5-18/6 40,25 42,75 54,50 65,75 23,00 50 25 
19/6-2/7 50,50 53,00 65,00 78,75 23,00 50 25 
3-16/7 70,50 73,00 85,00 102,50 31,25 50 25 
17/7-26/8 104,25 106,75 118,75 137,50 31,25 50 25 
27/8-17/9 66,75 69,25 81,25 98,75 31,25 50 25 
18-24/9 53,75 56,25 68,00 81,75 23,00 50 25 
25/9-12/10 44,25 46,75 58,75 70,50 19,75 50 25

DEScONTOS %
 1ª cRIANÇA 3ª
 2-12 PAX APA mP PC ti S.Ind

w  Estadia mínima em MP e PC 2 noites, excepto de 19/6-17/9  4 noites,  
     inferiores spto. 25%. 
w  Estadia mínima em TI 5 noites, inferiores spto. 25%. 
w  Preços em quarto quádruplo consultar.
w  MP e PC bebidas incluídas em almoço e jantar:  água, vinho, cerveja 
     e refrigerantes. 
w  Spto. Quarto Vista Mar Menor: 6,25 €, excepto de 19/6-16/7 e 
     27/8-24/9: 11,25 € e de 17/7-26/8: 16,25 €/pax/noite.

O Hotel Roc Doblemar esta situado 
na primeira linha de praia em la 
Manga del mar Menor e a apenas 150 
metros do mar Mediterrâneo. Esta 
localizado numa zona concebida 
para o turismo  de férias, com uma 
gama de instalações e serviços de 
alta qualidade.

Com os seus 510 quartos, o hotel Roc 
Doblemar é a resposta a tudo o que 
espera nas suas férias: praia, diversão 
e descanso. Os quartos dispõem de 
banho completo, secador de cabelo, 
ar condicionado (frio/calor), varanda 
com uma mesa e duas cadeiras, TV 
satélite, telefone, cofre (aluguer), Wifi 
(pago) e frigorífico pequeno. 

O restaurante bufett e seu bar com 
jardim convertem-se em pontos de 
encontro habituais para refrescar-se 
e assim poder disfrutar ao  máximo 
das possibilidades que o hotel e a 
zona oferecem durante à noite. 

Amplo programa de animação diurno 
e nocturno para adultos e crianças.

Dispõe de ligação a internet.

Possibilidade de practicar uma 
grande variedade de desportos 
náuticos (baptismo de mergulho, 
windsurf, kitesurf, caiaques, etc), 
assim como ciclismo de montanha ou 
golf nos arredores do hotel.

Gran Vía de La Manga, s/n. LA MANGA
Hotel Roc Doblemar ★★★★
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Dispõe de 393 quartos exteriores 
com vista mar e varanda, 

quartos comunicantes especiais 
para famílias e quartos duplos 

supeiores vista Mar Menor 
e Mediterrâneo com banho 

completo com secador de cabelo, 
climatização individual, wifi grátis, 
minibar (opcional), TV LCD 26 com 
canais por satélite, telefone directo 

e cofre (pago). 
Dispõe de salas sociais, de jogos 
e de reúniões, restaurante, pub, 

Beach Bar & Restaurant, cafetaria, 
lavandaria, lojas, cabeleireiro, 

piscina exterior para adultos e 
crianças, jardins, parque infantil, 

ludoteca, pistas de ténis e uma de 
páddel, parking com carregadores 
Tesla e veículos elétricos (de pago 

e sujeito a disponibilidade no 
momento da chegada do cliente) e 

aluguer de bicicletas. 
Amplo programa de animação 

e restaurante buffet. 

Situado junto à praia, 
meSmo à beira do mar 

menor e  eScaSSoS metroS 
do mar mediterrâneo

· centro de eStética e beleza · Especializado na aplicação do 
famoso iodo do Mar Menor (serviços do centro de pagamento), 

assim como programas de relaxamento e anti-stress,... 
Piscina aquecida no inverno (de pagamento).

· eScola de Vela caVanna Wind · Oferece cursos de vela, 
catamarã, windsurf, aluguer de barco  com ou sem comandante, 

equipamentos de windsurf, canoas, patins, secadero de velas, 
barcos e reparações.

Hab. estándar

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

1-2/5 47,25 51,50 55,50 17,75 grátis 50 25
3-31/5 37,50 41,50 44,75 16,75 grátis 50 25
1-18/6 46,25 50,50 54,50 20,00 50 50 25
19-30/6 63,50 68,50 74,00 21,75 50 50 25
1-9/7 81,50 87,50 93,00 28,00 50 50 25
10-30/7 94,25 100,00 105,50 28,00 50 50 25
31/7-22/8 119,25 124,75 130,25 29,50 grátis 50 25
23/8-5/9 81,75 87,50 93,00 26,50 grátis 50 25
6-30/9 59,50 63,75 68,50 20,25 50 50 25
1-8/10 e 12-29/10 34,50 38,75 42,75 15,75 grátis 50 25
9-11/10 e 30-31/10 36,00 40,25 44,25 15,50 grátis 50 25

DEScONTOS %
 cRIANÇAS 3-12 3ª
 1ª 2º PAX APA mP PC S.Ind

w Estadia mínima 3 noites, inferiores com suplementos: 
w Quarto duplo/monoparental: 35,31€ quarto/dia. 
w Quarto comunicante: 70€ quarto/dia. 
w Individual: 16,37€  quarto/dia.
w Quarto Duplo Superior Vista Mar: 15€/pessoa/dia de
   1-31/5 e de 1-31/10, de 1/6-30/9:  27,50€ pessoa/dia.
w Não existem triplos nem quádruplos são duplos com cama extra. 
w Entradas ás 15 hrs, saídas antes das 12 hrs.
w Vinho ou água incluído nas refeições, excepto de 19/6-5/9.

ofertas válidas para quarto duplo, superior e individuais 
  NãO REEMbOLSévELS, NãO AcuMuLávEIS E 100% PRé-PAgO

Para reservas de 1/6-30/9:
- 2 crianças gRáTIS e  3ª pax 10% dto. para mínimo 7 noites.
- 1ª criança gRáTIS, 2º 50% dto. e 3ª pax 10% dto. mínimo 5 noites. 
- 1ª criança gRáTIS, 2º 50% dto. para mínimo 3 noites. 

 Para reservas de 1-31/5 e de 1-31/10 e mínimo 3 noites:
- 1ª criança gRáTIS e 2º criança 50% dto. e 3º pax 10% dto.  
cANcELávEIS E NãO AcuMuLávEIS (consultar gastos cancelação)

Para reservas de 1/6-30/9:
- 1ª criança gRáTIS, 2º 50% dto. e 3ª pax 5% dto. para mín. 7 noites.
- 1ª e 2º criança 50% dto., e 3ª pax 5% dto. para mínimo 5 noites. 
- 1ª e 2º criança 50% dto. para mínimo 3 noites. 

Bebida
incluída

Crianças 
grátis Ofertas
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Situado em 1ª da praia do mar mediterrâneo. Composto por 75 
aptos modernos e bem equipados com um quarto duplo, sala 
com sofá-cama, cozinha, banho completo, ar condicionado,TV, 
telefone, cofre (pago directo) e ampla varanda. Dispõe ainda 
de sala de jogos, restaurante, cafetaría, bar de praia em T.Alta, 
piscina junto ao mar, salas para recreio, sala de TV, actividades 
variadas, programa de animação e parking. Facilidades para 
deficientes. Serviço de Refeições: buffet. Próximo das TERMAS 
CARTHAGINESAS, centro de Talassoterapia de La Manga. Conta 
com o “Q” de qualidade turistica.

Aparthotel ****

Gran Vía de La Manga, s/n. LA MANgA
La Mirage

Situado na primeira linha de praia. Os seus quartos dispõem de 
casa de banho completa com telefone, secador de cabelo, ar 
condicionado, minibar, fechadura electrónica, música ambiente, 
cofre, wifi, TV e telefone. Completa-se com piscina exterior, pis-
cina interior climatizada, solário, taberna, salões para reuniões, 
campo de pádel, minigolf, escolas naúticas e de mergulho. Conta 
com o SPA Don Juan donde poderá realojar-se contemplando as 
melhores vistas para o Mediterrâneo e para a Baía de Poniente 
de Águilas. Serviço de restaurante buffet. 

Hotel ****

Avda. Puerto Deportivo, 1.  águILAS
Puerto Juan Montiel

Urbanização de recente construção a 200 m do mar Medi-
terrâneo. Apto. 2/3: contam com 1 quarto, cozinha, banho 
completo, sala com sofá-cama e varanda. Apto. 4/5: igual ao 
2/3 mas com mais um quarto e wc. Apto. 6/7: igual ao 4/5, 
mas com mais 1 quarto e um wc. Todos com vista para o Por-
to Desportivo Tomas Maestre e para o mar. Possibilidade de 
aluguer de Tv. e lugar de garagem. A cozinha com vitrocerâ-
mica, microondas, frigorifico e máquina de lavar loiça. Dispõe 
de piscina e zonas ajardinadas.

Apartamentos 

C/ Gran Vía de La Manga, 17. LA MANgA
Puerto Mar



Hotel tipo  familiar, situado na 1ª linha da praia. Quartos com vista 
mar e varanda, banho, ar condicionado, aquecimento, telefone, rá-
dio, Tv. e cofre (opcional). Dispõe de piscina de adultos e crianças, 
garagem (opcional), sala de Tv., cafetaria. Todos os Sabádos durante 
o mês de Julho e Agosto música ao vivo na piscina do hotel.

w Estadia mínima 2 noites de 3-23/8.
w Suplemento para estadias de 1 noite de 13/7-24/8: 7,50€ 

pax/noite sem descontos de crianças ou 3ª e 4ª pax.
w Dto. 4ª pax: 15% excepto de 15/7-25/8, 10% dto. 

Hotel ***

Avda. de Castellar, 19. PuERTO DE MAzARRÓN
Playa grande

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

1/5-12/7   33,50 40,50 42,00 59,00 23,00 50 50 15
13/7-2/8 - 48,50 53,75 70,75 31,00 50 50 10
3-23/8 - 55,50 56,25 73,25 35,75 50 50 10
16/9-31/10 22,50 30,25 67,75 84,75 11,75 50 50 15 
24/8-15/9 33,50 40,50 42,00 59,00 23,00 50 50 15

 DEScONTOS %
 cRIANÇAS 2-7 3ª
 1ª 2º PAX SA APA mP PC S.Ind

‐ 7x6 en MP ou PC excepto de 3-23/8.
- 10% dto. para reservas efectuadas 60 dias antes e 5% dto.                          
   efectuadas 30 dias antes. Mínimo 5 noites en APA e MP. 
- Mayores de 55 años: 15% dto. para mínimo 3 noites.,   
  excepto de 3-23/8.  
Ofertas não acumuláveis.

Ofertas

Situados a 200 m das praias de La Isla e La Ermita. Dispõe de 
aptos. de 1, 2 e 3 quartos e dúplex 8/9 pax. Todos contam com 
casa de banho completo, TV, cozinha totalmente equipada com 
máquina de lavar de roupa, micro-ondas, utensílios completos, 
tábua de engomar. O complexo completa-se com 3 piscinas co-
munitárias (1 de elas coberta no Inverno), restaurante, parque 
infantil, campos de petanca e bar-cafetaria junto á piscina de  
15/6-15/9. Não admite animais.

w De 15/6-14/9 mínimo 7 noites com entradas e saídas em Sábado. 
   Restantes datas inferiores a 4 noites: 
   22€/estadia apto. 2/3, 35€ apto. 4/5, 
   41€ apto. 6/7 e 54€ dúplex 8/9, pagamento directo.
w Depósito na chegada 60 €.

Apartamentos

Avda. Tierno Galván, 98. PuERTO DE MAzARRÓN
Pueblo Salado

1-31/5 e 1-31/10 55,00 59,00 65,00 89,00
1-30/6 e 1-30/9 72,00 85,00 96,00 123,00
1-31/7 95,00 118,00 139,00 195,00
1-31/8 117,00 152,00 172,00 211,00

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
 2/3 4/5 6/7 D8/9

‐ 5% dto. para estadias de 7 noites ou mais , reservadas com 
   mais de 30 dias de antecedência. 
‐ 7x6 para estadias de 1-31/5 e de 1-31/10.

Ofertas

A 50 m. do Mar Menor e 200 m. do Mediterrâneo. Aptos de 1 e 2 quartos. 
Dispõem de TV 32”, ar condicionado, esquentador elétrico, Wifi grátis, co-
zinhas com vitrocerâmica, forno elétrico, frigorífico, microondas, cafeteira, 
batedeira, torradeira, utensílios de cozinha e loiça segundo capacidade, não 
dispõem máquina de lavar (excepto algumas unidades), sala de jantar com 
sofá-cama com capacidade para 2 pessoas, cozinha americana, banho com-
pleto com toalhas, ferro, tabúa de engomar e varanda com mesa e cadeiras. 
Dos apartamentos adaptados a pessoas com mobilidade reduzida. Mu-
dança de lençóis semanal. Conta com piscina de adultos e crianças, lavan-
dería self-service, aceita animais máximo 7 kg pago directo, parking privado 
segundo disponibilidade, esplanada solário, zonas verdes e guarda malas.
w Estadia mínima 4 noites de 16/6-15/9, restantes datas mínimo 

3 noites e inferiores 25% spto. w Depósito: 100-200 €/apto. 

w Aire acondicionado incluido en 2/4 e 4/6.

Apartamentos 

Gran Vía de La Manga, s/n. LA MANgA
Tesy II



1-3/5, 16-30/6 e 1-15/9   72,50 80,00
4-31/5 e 16/9-31/10   52,50 57,50
1-15/6   62,50 67,50
1-15/7   93,75 103,75
16-31/7   106,25 117,50
1-23/8   131,25 141,25
24-31/8   106,25 116,25

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
   2/4 4/6

- 5% dto. estadia mínima 7 noites. 
- 10% dto. não reembolsável, reservas mínimo 4 noites e 
   realizadas 15 dias antes. Não acumuláveis de 16/6-15/9. 

Ofertas
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