
Hotel familiar situado no centro de Nerja, a 300 m da praia e 
apenas a 5 minutos do Balcón de Europa. O hotel conta com 58 
quartos totalmente equipados com ar condicionado e aqueci-
mento, Tv., telefone, cofre, e banho privativo com duche e seca-
dor de cabelo. Complementa as suas instalações com uma pe-
quena piscina ao ar livre com solário, uma cafetaria confortável 
com jardim e um restaurante buffet com comida internacional.

Hotel ***

C/ Chaparil, 16. NERJA
Toboso Chaparil

Situado a  700 m da praia de Burriana e a 1 km do mundial-
mente conhecido “Balcón Europa”.  Os quartos dispõem de casa 
de banho completa, ar condicionado, música ambiente, cofre, 
telefone, TV, e terraço com vista mar, piscina ou montanha. 
Complementa-se com piscina exterior com terraço solário, ca-
fetaria com música ao vivo, snack-bar, ginásio e Spa com jacuzzi 
e piscina de relaxamento com jatos de água. Animação noturna. 
Restaurante buffet.

Hotel ***

Crta. Málaga-Almería Km. 292. NERJA
Nerja Club

Conta com 2 edificios na mesma rua, um em frente ao outro, 
com um total de 197 quartos equipados com ar condicionado, 
banho, cofre, aquecimento, música ambiente, frigorifico, seca-
dor, telefone e Tv. Complementa-se com bar, cambio de moe-
da, facilidades para pessoas de mobilidade reduzida, garagem 
(pago), jardim, lavandaria, piscina, programa de animação, rece-
pção 24 hrs, sala conferências, sala para bagagem, sala TV, sala 
de leitura e wifi. Restaurante pequeno almoço e jantar buffet.

Hotel ****

C/ Mérida, 7. NERJA
Perla Marina

Situado na 1ª linha da praia de La Caletilla a 50 m do centro de 
Nerja. Dispõe de 108 quartos (20 com salão) a maioria delas com 
vista mar, casa de banho com secador de cabelo, ar condiciona-
do/aquecimento (conforme temporada), telefone, Tv com ante-
na parabólica, minibar e cofre gratis. Todos os quartos standard 
são interiores. Complementa-se com piscina exterior climatizada 
(no inverno), ginásio gratuito, jacuzzi na zona de piscina, cafeta-
ria-snack, 2 restaurantes, restaurante náutico Beach club aberto 
para almoço na zona de praia, sauna, massagem, sala de Tv, sala 
de biblioteca, salões de reuniões, animação várias vezes á semana, 
estacionamento (pago), campos de golf (a 30 min). Serviço de re-
feições pequeno-almoço e jantar buffet. Wifi em todo o edificio.

Hotel ****

Pº Balcón de Europa, 1. NERJA
Balcón de Europa

Separada da praia da Torrecilla só pelo Passeio Marítimo, a 
800 m do centro de Nerja. Hotel recomendado só para adul-
tos. Quartos com casa de banho completa, secador de cabelo, 
telefone, ar condicionado, ventilador, wifi, minibar, Tv satélite, 
musica, varanda ou terraço, e a maioria com vista frontal ou 
lateral ao mar. Completa as suas instalações com um jardim de 
3000 m2, bar salão, restaurante, acesso a internet (pago), pisci-
na interior (climatizada no inverno), piscina exterior de água 
doce, piscina infantil e ginásio gratis. Espreguiçadeiras, chapéus 
de sol e toalhas na piscina com depósito, terraço-solário, snack 
bar piscina, parque infantil, animação diurna e noturna. Wifi 
em todo o hotel.

Hotel ****

Praia de la Torrecilla, s/n. NERJA
Riu Mónica

Só
adultoS
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Complexo situado na 1ª linha de praia, ligado a Nerja através de 
um passeio pela praia. Todos os apartamentos dispõem de casa 
de banho, secador de cabelo, ar condicionado, aquecimento, 
cozinha equipada, Tv via satélite, Wifi, cofre, varanda ou terraço 
e telefone. Todos os apartamentos têm vista frontal ou lateral 
para o mar. Complementa-se com zonas verdes, piscina, campo 
de tenis, restaurante, terraço-solário, Centro de Beleza e de re-
laxamento SPA com piscina dinâmica (para maiores de 16 anos). 
Restaurante buffet.

Aparthotel ****

Crta. Nacional, 340, km 289. NERJA
Marinas de Nerja

A LOJA M E N TO 413 quartos, incluindo duplos, apartamentos de 1 e 2 
quartos, junior suites e acessíveis

INSTALAÇÕES E 
SERVIÇOS

Piscina exterior
Piscina interior aquecida
2 cocktail bars, 1 pool bar, 1 snack-bar
Wi-Fi gratuito
Spa ($)
Parque de estacionamento coberto ($)
Serviço médico ($)
Salas de conferências ($)
Unlimited Services opcional
Tudo Incluído opcional

G A ST R O N O M I A Restaurante buffet com show cooking
Snack-Bar

A T I V I D A D E S  
D E S P O R T I V A S

Zona desportiva ao ar livre
Excursões ($)
Desportos aquáticos ($)
Escola de mergulho nas imediações ($)
Sala de fitness
2 campos de golfe nas imediações ($)

ENTRETENIMENTO Programa de animação
Espetáculos profissionais e música ao vivo

CRIANÇAS Star Camp: programa de atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. (De acordo com 
temporada) 
Piscina infantil
Parque infantil
Menu infantil

ESPANHA · ANDALUZIA · TORROX-COSTA

Situado na localidade costeira de Torrox situado junto à praia. 
Os seus quartos são compostos por casa de banho com ban-
heira ou duche, secador de cabelo, ar condicionado, telefone, 
TV, varanda com vista para o mar ou para a montanha e serviço 
despertador. Complementa-se com restaurante, sala de banque-
tes e congressos, bar, piscina exterior e solário. Facilidades para 
pessoas com mobilidade reduzida. Wifi grátis. Estacionamento.

Hotel ***

Crta. Málaga-Almería. EL MORCHE
Santa Rosa



Hotel situado a escassos metros do passeio marítimo e em pleno 
centro urbano. Quartos com banho com secador, telefone, TV. 
satélite, cofre, ar condicionado, aquecimento e varanda. Conta 
com 2 quartos adaptados para pessoas de mobilidade reduzida. 
Completa as suas instalações com restaurante-buffet, bar-cafe-
taria e sala de congressos. Nos arredores possibilidade de prac-
ticar diversos desportos (golf, equitação, desportos náuticos). 
Garagem privada. Nova varanda exterior 150 m2 com jacuzzi ao 
ar livre. Não admite animais. Wifi grátis em todo o hotel. 

Hotel ****

Saladero Viejo, 15 (junto passeio). TORRE dE MAR
Torremar
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Situado em pleno centro Rincón de la Victoria, o Hotel Rincón 
Sol conta com uma localização espectacular em primeira linha 
de praia. Está situado no inicio da Ruta de la Axarquía e a apenas 
10 kilómetros da capital de Malaga, com um cenário magnífi-
co para desfrutar das praias e do turismo do interior. Todos os 
quartos  dispõem de banho com secador de cabelo, telefone, ar 
condicionado e aquecimento, cofre, TV e wifi grátis. Comple-
menta-se com um amplo serviço de restauração com cafetaria, 
restaurante e snack-bar e dispõe ainda de parking e garagem, 
discoteca e chiringuito durante os meses de verão.

Hotel ****

Avda. de Mediterráneo, 174. RiNCóN dE LA viCTORiA
Rincón Sol

Situado no municipio de Torre de Mar, junto à praia. Dispõe de 
161 quartos e 4 junior suites. Quartos vista mar ou vista piscina, 
cofre, casa de banho completa com telefone e secador, Tv via 
satélite e ligação á internet. O hotel conta com piscina, balneario 
Spa, terraço chillout, sky bar com as melhores vistas para a Torre 
de mar, serviço de toalhas com depósito, desportos náuticos, 
animações, actividades organizadas e estacionamento (pago). 
Wifi grátis.

Hotel ****

Pº Marítimo de Poente, s/n. TORRE dE MAR
BQ Andalucía Beach

Vários edifícios situados ao longo da povoação, máximo até 
300 m da praia, estudios e apartamentos familiares de 1, 2 e 3 
quartos, todos com banho, maq. lavar roupa, microondas, sala 
de jantar, cozinha, varanda e Tv, alguns com ar condicionado na 
sala incluido no preço, totalmente equipados. Complementam-
se com piscina e alguns conjuntos com jardim e campo de ténis. 
Nos arredores dispõe de todo o tipo de serviços (restaurantes, 
supermercados...) Lugar de garagem e berço (a pedido e pago 
directo). Não admitem animais. Dispõe de wifi de pago.
w Estadia mínima 7 noites de 2/7-9/9, restantes datas 4 noites 

com spto. 25€/estadia para estadias de 4 a 6 noites.
w Limpeza de entrada. 
w Mudança de roupa (lençóis e toalhas) 20€/pax. 
w Depósito 200€ em dinheiro. 
w Suplemento apto. em 1ª linha da praia 15% (não disponível 

em estúdios).
w Preços pacote 2 noites, consultar.

Apartamentos

Vários edifícios. TORRE dEL MAR
Terrasol e Terrasol 1ª Línea

1/5-22/6 e 10-30/9 61,25 73,75 90,00 113,75
23/6-14/7 e 24/8-9/9 81,25 106,25 137,50 155,00
15-29/7 90,00 120,00 157,50 175,00
30/7-23/8 110,00 148,75 192,50 217,50
1-31/10 54,25 61,25 70,00 93,75

PREÇOS aPaRtamEntO E nOItE
 STD 2/3 4/5 6/7

-28x24, 21x18, 14x12 e 7x6 de 1/5-22/6 e 10/9-31/10. 

  1
  2
  3
4

   5
6
7
8

  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Aptos
Hotel
Aptos 
Hotel
Hotel 
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
H/Ap
Hotel
Hotel 
Aptos 
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel 
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Aptos
Hotel

Bajondillo
Bluesea GH Cervantes
Buensol
Club Riu Costa de Sol
Fénix
La Barracuda
Marconfort C.de Sol
Marconfort Griego
Meliã Costa de Sol
MS Aguamarina
MS Amaragua
MS Tropicana
Natali
Palia Las Palomas
Palm Beach Club
Parasol
Pez Espada
Princesa Solar
Puente Real
Riu Nautilus
Roc Costa Park
Roc Flamingo
Roc Lago Rojo
Royal Al Andalus
Royal Costa
Sol House C. de Sol
Sol Don Marco
Sol Don Pablo
Sol Don Pedro
Sol Príncipe
Sol Timor
Sun Sport

Torremolinos

ofertas

Localização: Em 1ª linha da praia, encontra-se a 2 km do Cen-
tro de Ócio Plaza Mayor, a escassos 3 km do Aeroporto de 
Málaga - Pablo Picasso e 6 km do centro de Málaga (bus pú-
blico). Acomodação: Os 197 quartos (entre eles 18 Premium e 11 
Family) contam com varanda com vista mar, banho completo, 
secador de cabelo, telefone, Wi-Fi gratuito, ar condicionado 
individual, TV interactiva e vía satélite em diversos idiomas, 
minibar e cofre. Restaurantes e Bares: Buffet de pequeno 
almoço, restaurante Cenachero, com snacks e pratos medi-
terrâneos, bar piscina (aberto apenas no verão) e bar Picasso 
com variedade de cocktails e esplanada de verão. Disponíveis 
nos regimes de: Alojamento e Pequeno Almoço, Meia Pensão, 
Pensão Completa ou Tudo Incluído. Serviços: Wi-Fi gratuito 
em todo o hotel.  Mini Club (25 Junho a 15 de Setembro). Giná-
sio com hidromassagem, sauna (ambos com custo) e piscina 
aquecida. Cabeleireiro e centro de beleza (ambos com custo), 
loja de souvenirs e boutique. No exterior, 2 piscinas (adultos e 
crianças) rodeadas de amplas zonas verdes com cadeiras e 
chapéus de sol, e com vistas sobre a baía de Málaga. Court 
de ténis e petanca. Possibilidade de practicar variedade de 
desportos activos na zona: aluguer de cavalos, bicicletas, mo-
tos, excursões contratadas, etc. Atividades e entretenimento. 
5 Salas e salões para reuniões, conferências e cursos com 
capacidade até 170 pessoas. Parking gratuito excepto julho, 
agosto e setembro (conforme disponibilidade).

linha da praia

Situado em Rincón de La Victoria, em 1ª linha de praia a 10 min. 
de Málaga. Os seus quartos parcialmente renovados, contam 
com ar condicionado, Tv, internet wifi, telefone, cofre (de pago), 
mini frigorifico, banho completo e varanda vista mar ou mon-
tanha. Serviço de cafetaria com varanda no passeio marítimo, 
restaurante e um amplio ginásio dotado com as mais recentes 
novidades em musculação e fitness. Serviço refeições pequeno 
almoço buffet, restantes serviços segundo temporada servido 
à mesa ou buffet. Acesso ao hotel adaptado para pessoas de 
mobilidade reduzida, não admite animais, zona de parking em 
frente do hotel e berços com suplemento.

Hotel ***

Avda. de Mediterráneo, 230. RiNCóN dE LA viCTORiA
Elimar
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Um dos hotéis mais completos no centro de Torremolinos,
situado a 500 metros da Calle San Miguel.

*** C/ HOYO, 28
TORREMOLINOS

Localizado a 600 m da praia, dispõe de quartos com casa de banho, 
varanda, telefone, ar condicionado, TV via satélite e cofre (de aluguer e pago).

Restaurante com ar condicionado e serviço buffet,
receção 24h, cafetaria e sala de festas com música e espetáculos ao vivo, 

pessoal de animação e entretenimento noturno.
Completa-se com piscina ao ar livre (todo o ano), terraço e solário,

sala de jogos, sala de TV, cabeleireiro e loja de lembranças.
Ligação Wi-Fi gratuita disponível nas zonas comuns.

Adaptado a pessoas de mobilidade reduzida.

Em primeira linha de praia, na zona 
Montemar entre Puerto Marina (a 
300 metros) e la Carihuela. 
Os quartos dispõem de 
ar condicionado, banho, 
aquecimento, telefone, varanda/varandim e TV. Complementa-se 
com bar, cofre, discoteca/pub, facilidades para pessoas de mobilidade 
reduzida, parking, jardim, lavandaria, piscina, programa de animação, 
recepção 24 horas, sala para bagagem, esplanada/solário, com vigilantes 
durante a noite, serviços desportivos como: ténis, ténis de mesa. 
Restaurante buffet. Wi-Fi gratuito na recepção e quartos.

w Estadia mínima 4 noites de 1-31/5, 1-14/6 e 12-31/10, 
5 noites de 14/9-11/10 e 6 noites de 15/6-13/9. 
Estadias inferiores 10€ pax/noite de 1/6-15/9.

w Dto. 4ª pax 25%
w Quarto vista piscina tem vista mar e atenções 

especiais: á chegada entrega de uma garrafa de água, 
uma garrafa de vinho de Málaga e cesta de frutas, 
consultar.

w Quarto temático infantil decorado com desenhos 
infantis, não da para a piscina e encuentram-se no 1º e 
2º andar, consultar.

Hotel ***
La Barracuda Avda. España 1-3-5. TORREMOLiNOS

ofertasCrianças 
grátis

PREÇOS PESSOa E nOItE Em QUaRtO DUPLO

1-31/5  45,00 54,25 63,75 34,50 GRÁtIS 50 25 
1-14/6  49,00 58,25 67,50 34,50 GRÁtIS 50 25
15-30/6  63,25 74,00 84,50 46,00 75 75 25
1-14/7  67,00 77,50 88,25 57,50 50 75 25
15-31/7  81,00 91,75 102,25 69,00 50 75 25
1-24/8  90,25 100,75 111,50 69,00 50 50 25
25-31/8  73,25 84,00 94,75 57,50 50 75 25
1-14/9  66,00 77,00 87,75 57,50 50 75 25
15/9-12/10  50,50 60,00 69,25 46,00 75 75 25
13-31/10  40,00 49,50 58,75 34,50 GRÁtIS 50 25

 DEScOntOS %
 cRIanÇaS 2-11 3ª
 1ª 2º PaX  APA mP Pc S.Ind

-15% dto. para reservas de mínimo 7 noites com estadia entre 
   el 1/5-14/6 e de 12-31/10. 
- 6% dto. para reservas efectuadas com 5 días de antecedência e 
   mínimo 4 noites excepto de 15/6-13/9 mínimo 6 noites e 14-30/9 
   mínimo 5 noites. Não admite modificações ou cancelamentos. 
Oferta não reembolsável es acumulável a larga estadia.



Situado a 100 m da praia. Todos os quartos contam com varanda 
exterior mobilada com vistas para o mar ou para a montanha, 
e todos eles com vista para as piscinas e jardins, e dispõem de 
casa de banho com banheira, TV, ar condicionado, cofre e wifi 
grátis. Dois quartos adaptados para pessoas com mobilidade 
reduzida. Entre as suas instalações conta com piscina para adul-
tos e crianças, jacuzzi, zonas ajardinadas com espreguiçadeiras e 
chapéus de sol, parque infantil, mesas de bilhar, ping-pong, zona 
internet, sala TV, área de video jogos. Animação diurna e notur-
na. Estacionamento exterior. Restaurante buffet.

Hotel ***

Pº de Colorado, 42. TORREMOLiNOS
Parasol Garden



PREÇOS PESSOa E nOItE Em QUaRtO DUPLO

1-31/5 e 1-31/10 32,50 35,00 38,75 21,75 GRÁtIS 50 25
1-30/6 35,00 37,50 41,25 21,75 GRÁtIS 50 25
1-10/7 e 6-30/9 45,00 47,50 51,25 21,75 GRÁtIS 50 25
11-31/7 e 23/8-5/9 58,75 61,25 65,00 21,75 GRÁtIS 50 25
1-22/8 72,50 75,00 78,75 21,75 GRÁtIS 50 25

 DEScOntOS %
 cRIanÇaS 2-12 3ª
 1ª 2º PaX APA mP Pc S.Ind

w Estadia mínima 3 noites, excepto passando pelo Sábado mínimo 4 noites, inferiores 
    6,25€/pax/noite. 
w Dto. 4ª pax 25%.  
w Água e vinho incluído 
   em almoço e jantar.

Crianças 
grátis

Bebida
incluída
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Localizado numa zona residencial, a 600 metros da praia de Los 
Alamos. Edificio de 6 andares com um total de 183 e 3 junior 
suites. Dispõem de ar condicionado, aquecimento, telefone, 
cofre (opcional), TV vía satélite, secador de cabelo, varanda. 
Restaurante com serviço buffet, bar com TV via satélite, canais 
musicais, snack-bar, bilhar, ténis de mesa, piscina, piscina infantil, 
solário, parque infantil, wifi (pago) em todo o hotel, mini-club 
no verão. Programa de animação para crianças  adultos.

Hotel ***

C/ Sist. Ibérico 60. Urb. Los Álamos. TORREMOLiNOS
Royal Costa

Situado no centro da cidade. Amplos quartos com banho com-
pleto, varanda, telefone, Tv. satélite, ar condicionado, aqueci-
mento e cofre. Dispõe de sala de Tv., bares, sala de jogos, piscina, 
varanda, parque infantil, loja de Souvenirs, sala de reuniões e 
congressos, PC com acesso à internet e ginásio. Programa de ani-
mação todo o dia. Mini-club para crianças entre os 3 e 8 anos de 
idade. Serviço de refeições: buffet.

Hotel ****

Avda. Sorolla, 7. TORREMOLiNOS
Marconfort Griego

Hotel situado em 1ª linha de praia e a 2,5km do centro urbano. 
Os seus 260 quartos com vista mar, estão equipados com banho 
completo, telefone, cofre (aluguer), aquecimento, Tv. satélite e ar 
condicionado. Complementa-se com bar-salão, bar piscina-dis-
co, restaurante buffet, cabeleireiro, lojas, jacuzzi, sauna (pago), 
piscina climatizada (inverno), piscina para adultos e crianças, 
tenis de mesa, bilhar, minigolf, ginásio, jogos recreativos,  ani-
mação, aluguer de carros, cambios, excursões, recepção 24 hrs, 
4 elevadores, parking exterior, aquecimento e ar condicionado.

Hotel ****

C/ Pontinental, s/n. TORREMOLiNOS
Marconfort Costa del Sol

Hotel de praia situado na emblemática zona de Carhuela. Com 
bonitas vistas para o mar na maioria dos seus quartos com ar 
condicionado ou aquecimento, tv, banho completo e varanda 
ou varandim, este hotel leva o conceito de férias muito mais 
além dos longos dias de sol e areia. A 10 minutos a pé da praia, 
instalações  desportivas, ideal para familias, a apenas um passeio 
do porto desportivo de Benalmádena. Dispõe de piscina exte-
rior e para crianças, jardim, acesso para pessoas de mobilidade 
reduzida, wifi, restaurante buffet e recepção 24 hrs.

Hotel ***

C/ Marujita Díaz, 14. TORREMOLiNOS
Sun Sport

Situado no passeio marítimo de Torremolinos na primeira linha 
de praia, e a 700 m do centro da cidade. Dispõe de quartos tipo 
bungalow em andares baixos em volta dos jardins e/ou piscina 
do hotel e quartos com vista mar no edifício principal de sete 
andares. Todos eles estão equipados com telefone, casa de ban-
ho, TV, climatizador, mini frigorifico e cofre de aluguer. Também 
dispõem de apartamentos de 2 quartos com cozinha e vistas la-
terais para o mar para 4 pax. Completa as suas instalações com 
piscina exterior para adultos e piscina para crianças, zona WIFI 
gratuita, bar/lounge, lojas, guarda bagagens, WIFI grátis nas zo-
nas comuns. Restaurante buffet. 

Hotel ***

Avda. de Lido, 6. TORREMOLiNOS
Jazmines

Situado frente à praia de La Carihuela, a 5 minutos a pé. O ho-
tel com o seu original desenho minimalista fará a sua estadia 
inesquecível. Dispõe de quartos equipados com casa de banho 
completa, secador de cabelo, TV de 32”, WIFI grátis, telefone, mi-
nibar, cofre, varanda privada, carta de almofadas e micro ondas 
no piso. Dispõe ainda de piscina exterior, jacuzzi, varanda/solá-
rio, snack-bar, cafetaria, bar, acessos/quartos para pessoas com 
mobilidade reduzida, sala de jogos, salão de TV, WIFI e estacio-
namento privado. Restaurante buffet.

Hotel ***

Pasaje Santa Mónica, 4.  TORREMOLiNOS
Natursun
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Situado a 50 m da praia com acesso pedonal, no coração de Ca-
rihuel. Hotel so adultos. Os quartos tipo suite, com sala, secador 
de cabelo, música ambiente, ar condicionado, aquecimento, 
telefone, Tv. satélite, cofre individual (pago directo) e varanda. 
Dispõe de restaurante, bar, sala de Tv., bilhar, ping-pong e piscina 
exterior rodeada de jardins, garagem subterrânea (pago direc-
to). Aceitam animais até 10 kg (pago directo). Programa de ani-
mação diurna e nocturna. Serviço de refeições: buffet.
w Estadia mínima 3 noites, excepto de 19/6-17/9 mínimo 5 

noites, inferiores spto 20%. 
w Capacidade máx. Duplo superior 2 adultos, Junior Suite 3 adultos.
w Spto. Duplo Superior: 10€, excepto de 1-21/5 e 2-31/10 5€, de 

22/5-18/6 6,25€, de 19/6-2/7 e 28/8-1/10 7,50€/pax/noite. 
w Spto. Junior Suite Premium:15€, excepto de 1-21/5 e 2-31/10 

8,75€, 22/5-2/7 e 18/9-1/10 10€/pax/noite.
w Animais permitidos até 10 kg 8,50€/noite pagamento directo.

Hotel ****

C/ Miami, 5. TORREMOLiNOS
Roc Lago Rojo

PREÇOS PESSOa E nOItE Em JUnIOR SUItE

1-21/5 e 2-31/10 52,50 60,00 67,50 20,50 30
22/5-18/6 e 18/9-1/10 71,25 78,75 86,25 20,50 30
19/6-2/7 76,25 83,75 91,25 28,00 30
3-23/7 96,25 103,75 111,25 44,75 30
24/7-27/8 120,00 127,50 135,00 44,75 30
28/8-17/9 88,75 96,25 103,75 28,00 30

 DtO. %
3ª

PaX APA mP Pc S.Ind

-10% dto. reservas efectuadas até 31/3 e pago 50% el 15/4.

ofertasSó
adultoS

Na zona residêncial, a 800 m do centro de Torremolinos e a 
1.200 m. da praia. Quartos duplos com banho, telefone, cofre 
(opcional),TV, ar condicionado, aquecimento e a maioria com 
varanda. Conta com com um bar, uma cafetaria, cabeleireiro, 
loja, piscina para adultos e crianças, ténis, renovação integral do 
mini club, mini golf, 2 campos de petanca, campo de voleiball de 
praia. Wifi de pago. Animação. Dispõe de  autocarro grátis para 
o centro de Torremolinos e para a praia  durante todo o ano.

w Estadia mínima 2 noites, excepto de 5-18/6 3 noites, inferio-
res spto 25%. Em Tudo Incluído mínimo 5 noites. 

w 2ª criança (2-11 anos): 50% dto. toda a temporada.
w MP e PC  bebidas incluídas em almoço e jantar (água, vinho 

da casa, cerveja e refrigerantes).

Hotel ****

C/ El Pinar, 2. TORREMOLiNOS
Roc Costa Park

PREÇOS PESSOa E nOItE Em QUaRtO DUPLO

1/5-4/6 e 14-31/10 55,00 59,25 66,25 25,50 GRÁTIS GRÁTIS 20
5-18/6 e 2-13/10 62,75 67,00 74,00 25,50 GRÁTIS GRÁTIS 20
19/6-2/7 - - 85,00 25,50 GRÁTIS 50 20
3-16/7 e 28/8-17/9 - - 103,75 38,25 GRÁTIS 50 20
17/7-27/8 - - 143,25 38,25 GRÁTIS 50 20
18/9-1/10 73,75 78,00 85,00 25,50 GRÁTIS GRÁTIS 20

 DEScOntOS %
 1ª cRIanÇa 3ª
 2-6 7-11 PaX mP Pc TI S.Ind

-10% dto. reservas efectuadas até 31/3 e pagamento 50% el 15/4.

Crianças 
grátis

tudo
incluído ofertasBebida

incluída

Situado no centro urbano e comercial de Torremolinos a 10 min. 
da praia. Quartos com banho completo, telefone e balção, Tv. sa-
télite e cofre (aluguer). O hotel complementa-se com restauran-
te, cafetaria, bares, sala de Tv., sala de jogos, piscina, solário, par-
king (pago directo) e um amplo programa de animação diurna 
e nocturna para adultos e crianças. Serviço de refeições: buffet.

w Estadia mínima 2 noites, excepto de 2/6-14/9 4 noites; 
    inferiores spto 25%. 
w Consultar spto. de Junior Suite e Quarto Premium. 
w MP e PC bebidas incluídas em almoço e jantar (água, vinho 

da casa, refrigerantes e cerveja). 

Hotel ****

Avda. Isabel Manoja, 9. TORREMOLiNOS
Roc Flamingo

PREÇOS PESSOa E nOItE Em QUaRtO DUPLO

1-28/5 e 
1-31/10  38,75 50,00 60,00 19,00 GRÁTIS 50 25
29/5-2/7 e 
14-30/9  49,25 60,50 70,50 25,50 GRÁTIS 50 25
3-23/7 e 
28/8-13/9  70,00 81,25 91,25 32,00 50 50 25
24/7-27/8  100,00 111,25 121,25 44,75 50 50 25

 DEScOntOS %
 1ª cRIanÇa 3ª
 2-5 6-11 PaX APA mP Pc S.Ind

-10% dto. reservas efectuadas até 31/3 e pagamento 50% el 15/4.

Bebida
incluída

Crianças 
grátis ofertas

Recomendado para adultos, situado a 300m da Praia da Carihuela e do 
Parque da Batería, a somente 900 m do centro. Paragem de autocarro 
urbano frente ao hotel. O hotel renovado em 2017/2018, conta com 80 
quartos duplos, 1 deles junior suite, todos com vista mar/ piscina com va-
randa. Dispõe de telefone, Tv vía satélite, Wifi com fibra óptica gratuito, 
carregador de telemóvel, ar condicionado, kit de casa de banho, secador 
de cabelo, cofre grátis e minibar (bebidas preços económicos). Não dispõe 
de quartos quádruplos. Peq. almoços e jantar tipo buffet,  bar e snack na 
zona da piscina, cafetaria, salões, jacuzzi, solário, sauna finlandesa e ginásio 
gratuitos, sala Tv, zonas de jogos, área de internet. Estacionamento (pago).
w Estadia mínima 3 noites, excepto de 1-21/5 e 20/9-11/10  2 
    noites, inferiores spto 5,50€/pax/noite. De 1-21/5 e 20/9-11/10 

spto. para Sexta e Sábados de 3,75€ pax/noite para reservas 
inferiores a 3 noites.  

Hotel ****

Avda. Carlota Alessandri, 94.  TORREMOLiNOS
Princesa Solar

PREÇOS PESSOa E nOItE Em QUaRtO DUPLO

1-21/5  35,00 41,75 20,75 20
22/5-11/6  37,00 43,75 23,00 20
12/6-2/7  47,25 54,00 47,25 20
3-30/7  56,25 63,00 56,25 20
31/7-29/8  68,25 75,25 68,25 20
30/8-19/9  55,50 63,50 25,50 20
20-26/9  48,50 55,50 23,00 20
27/9-11/10  35,50 42,25 20,75 20

 DtO. %
3ª

 PaX  SA APA S.Ind

- 8% dto. reservas efectuadas con mais de 25 días de 
   antecedência. Oferta não acumulável. 

ofertasrecomendado
adultoS

Situado a 300 metros da praia da “La Carihuela”, Dispõe de um 
total de 204 quartos. Dispõe de ar condicionado, aquecimento, 
telefone, Wifi (pago), cofre (opcional/pago), TV via satélite, se-
cador de cabelo, varanda. Restaurante con serviço buffet, bar 
com TV via satélite, snack-bar, salões, sala de convenções, mini 
club na temporada de verão, sala de TV, bilhar, ténis de mesa, 
piscina, piscina infantil, solário, parque infantil, estacionamento 
(pago) e de reserva directa à chegada. Programa de animação 
para crianças e adultos.

Hotel ****

C/ Al Andalus, 3. TORREMOLiNOS
Royal Al Andalus

Hotel recomendado só para adultos, encontra-se situado no 
centro de Torremolinos, a 50 m da Playa del Bajondillo. Os quar-
tos, recentemente reformados, dispõem de casa de banho com 
banheira ou duche, secador de cabelo, ar condicionado, venti-
lador, TV, minibar, fervedor, cofre, telefone e wifi. Completa-se 
com piscina exterior com espreguiçadeiras e chapéu de sol, 
bar-cafetaria, bar chillout no sétimo andar do hotel, ginásio, 
SPA com sauna, banho turco, jacuzzi, sala de massagem, fitness-
center, sala de conferencias, cabaret com música ao vivo e shows. 
Restaurante buffet com vista  Mar Mediterrâneo.

Hotel ****

C/ Las Mercedes, 22. TORREMOLiNOS
Fénix

Só
adultoS
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Localização: Em primeira linha da Praia de Bajondi-
llo, a 800 m do centro de Torremolinos, 7 km do ae-
ropuerto, 11 km de Málaga, 51 km de Puerto Banús 
e com dois campos de golfe a menos de 5 km. Este 
hotel faz parte do complexo Sol Torremolinos Resort. 
Acomodação: 442 quartos (muitos com vista mar la-
teral), ar condicionado, telefone directo, TV vía satéli-
te, Mini-frigorífico, cofre (com custo), varanda e quarto 
de banho (301 com grandes duches sem banheira, 
restantes com banheira). Serviço de quartos (com 

custo) e Wi-Fi. Restaurantes e Bares: Restaurante 
buffet Córdoba para pequeno almoço, almoço e jantar 
com show cooking e área italiana. Bar Inglés e Beach 
Club (no verão). Serviços: Todos os clientes têm 
acesso a todos os servicios dos 3 hotéis (acesso a 
Don Marco apenas adultos). Wi-Fi gratuito em todo o 
complexo incluindo quartos. Dois uma delas coberta 
e aquecida no inverno e uma piscina infantil, jacuzzi®, 
pista polidesportiva, ping pong, 6 pistas de bowling, 
programa de actividades diurno e noturno com Mi-

ni-Club, cabeleireiro e estacionamento (com custo). O 
complexo dispõe ainda de 5 piscinas, ginásio e SPA 
(com custo). Centro de congressos e banquetes. Ho-
tel completamente reformado no 2017.

Localização: Numa zona turística tranquila a 50 m do Passeio Maríti-
mo e da Praia de Bajondillo, a 800 m do centro de Torremolinos, 7 km 
do aeropuerto, 11 km de Málaga, 51 km de Puerto Banús e com dois 
campos de golf a menos de 5 km. Este hotel faz parte do Complexo 
Hoteleiro Sol Torremolinos Resort. Acomodação: 342 quartos (incluindo 
17 familiares e quartos com vista piscina), renovadas no 2016-17 com ar 
condicionado, banho (46 com grandes duches), telefone directo, Wi-Fi, 
TV vía satélite, cofre (com custo), mini-frigorífico e os duplos, com va-
randa. Restaurantes e Bares: Restaurante buffet Castilla com zona de 
Italiano e Show cooking. Bar Jerez (verão). Serviços: Todos os clientes 
têm acesso a todos os serviços dos 3 hotéis (acesso a Don Marco só 
adultos). Wi-Fi gratuito em todo o complexo e os quartos, três piscinas 
para adultos e uma infantil, e estacionamento. O complexo oferece ainda 
uma piscina mais coberta e aquecida no inverno, dois jacuzzi®, progra-
ma de actividades diurnas e noturnas, pista polidesportiva, ping pong, 
6 pistas de bowling, cabeleireiro, ginásio e sala de Internet. Health Spa 
(com custo). Mini-Club para crianças de 5-12 (maio a setembro, min. 10 
crianças).  Hotel completamente reformado no 2018.

Localização: Em primeira linha da Praia de Bajondillo, a 800 m do 
centro de Torremolinos, 7 km do aeropuerto, 11 km de Málaga capi-
tal, 51 km de Puerto Banús e com dois campos de golf, El Parador e 
Torrequebrada, a menos de 5 km. Este hotel faz parte do Complexo 
Hotelero Sol Torremolinos Resort. Acomodação: Oferece 104 quartos 
com vista  mar ou aos jardins e piscinas, com ar condicionado, banho 
com banheira e duche separada na maioría, telefone directo, TV vía 
satélite, mini-frigorífico, cofre (com custo) e varanda. Serviço de quar-
tos (com custo). Restaurantes e Bares: Opção entre dois restaurantes 
Córdoba ou Castilla, ambos com zonas italiano e Show Cooking. Bar 
Bangkok. Serviços: Todos os clientes têm acesso a todos os serviços 
dos 3 hotéis. Wi-Fi sem custo em todo o complexo incluindo quartos, 
dois piscinas, jacuzzi®, ginásio, SPA e estacionamento (ambos com 
custo). O complexo oferece ainda 7 piscinas mais (1 coberta e aquecida 
no inverno), jacuzzi®, programa de actividades diurno e noturno, pista 
polidesportiva, ping pong, 6 pistas de bowling, cabeleireiro e Centro de 
Congressos. Hotel completamente 
reformado no 2018 e recomendado 
só adultos.

Mel iá  Hote ls  Internat iona l :   Gran Mel iá    .    ME   .    Parad isus   .    Mel iá    .    Inns ide   .    So l    .    C i rc le    |    Mel ia  Rewards

linha da praia

linha da praia

C
O

STA
 D

E
L

so
l

217

SolCosta del

2020Verao



Localização: Em primeira linha com acesso direc-
to à exclusiva zona de Playamar, com várias lojas, 
restaurantes e disco-pubs em frente ao mar. A 2 
km de Torremolinos centro, 8 km do aeroporto e 
15 km de Málaga. 
Acomodação: Dispõe de 799 quartos: duplos 
standard, standard vista mar lateral, familiares 
vista mar frontal ou familiares com vista piscina 
lago. Todos oferecen banho completo, varanda, 
telefone, Wi-Fi (sem custo), ar condicionado ou 
aquecimento centralizados, TV satélite, mini-fri-
gorífico e cofre com custo. 
Restaurantes e Bares: Restaurante Principal com 
show cooking e Restaurante Playamar na zona 
da piscina lago (aberto apenas na tempora-
da alta), ambos com buffet frío e quente para 
o pequeno almoço, almoço e jantar. Cafetaria 
“In&Out” com serviço de snacks e bar piscina 

“Caribe” cercado por uma paisagem espetacular 
(Junho-Setembro). Sports Bar com 4 TV de 50” e 
projector HD de 100”. 
Serviços: Cobertura Wi-Fi em todo o complexo, 
sem custo. Grande piscina lago de 1500m2 com 
3 hidromassagens integrados, rodeada de am-
plas zonas ajardinadas e 2 zonas para crianças 
com uma de chapinhar para os mais pequenos, 
incluendo mini aqua splash (encerradas a banho 
de janeiro a abril). Piscina exterior com acesso à 
praia, 2 piscinas para crianças e piscina coberta 
aquecida (encerrada 15 junho- 15 setembro). Es-
petáculos diários ao ar livre (De acordo com os 
períodos. Os espetáculos ao ar livre, de maio a 
outubro, dependem da situação climatológica). 
Mini Clubs com a nova temática Katmandu Ad-
ventures (de 15 Junho a 15 Setembro. Outras da-
tas, consultar com o hotel) e amplíssima área de 

recreio infantil com zona recreativa e novo circui-
to Laser Tag (algumas com custo). Ginásio sem 
custo. Atividades diárias para adultos sem custo 
durante todo o ano. Parking exterior e garagem 
com custo e lugares limitados. 
TUDO INCLUÍDO: Inclui buffet de pequeno al-
moço, almoço e jantar. Grande selecção de 
bebidas alcoólicas e não alcoólicas nos bares e 
restaurante.  Serviço de Snacks quando o buffet 
não está operativo e sempre no horário diurno. 
Uso obrigatório da pulseira identificativa durante 
toda a estadia. Consulte a política All Inclusive. 
Para acessar o restaurante, é obrigatório que os 
homens usem uma camisa / T-shirt com mangas.

Mel iá  Hote ls  Internat iona l :   Gran Mel iá    .    ME   .    Parad isus   .    Mel iá    .    Inns ide   .    So l    .    C i rc le    |    Mel ia  Rewards
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Localização: Em primeira linha com acesso di-
recto à fabulosa Praia de Carihuela e junto ao 
Porto Marina. Dista 2’5 km do centro de Torre-
molinos e do Spa Marinho do Hotel Meliá Cos-
ta del Sol que oferece uma amplia gama de 
tratamentos. À 4 km do Campo de Golf mais 
próximo, 8 km do aeroporto e 15 km do centro 
de Málaga. 
Acomodação: Conta com Suites totalmen-
te reformadas, a grande maioría com bonita 
vista mar e dotadas de todo o que necessita 
para tornar a sua estadia uma experiência 
inesquecível. Suites de 34 m2 de espaço aber-
to compostas por um quarto e uma sala com 

sofá cama. Esta moderna distribução tipo loft 
pode ser dividida com uma puerta de correr 
criando dois espaços privados independentes 
com capacidade até 3 pessoas ou 2 adultos e 
2 crianças. Junior Suites no térreo de 28 m2 de 
espaço aberto compostas por um quarto com 
sofá cama e bonita vista jardim. Capacidade 
até 3 pessoas ou 2 adultos e 2 crianças.
Restaurantes e bares: Desfruta de uma ampla 
oferta de alimentos e bebidas moderna, actual 
e refrescante. O hotel conta com um restauran-
te buffet, bar piscina, lobby bar e o seu novo 
e espectacular Playbar com piscina e acesso 
directo á playa. Desfrute um cocktail com vis-

ta mar, um tentempié ligeiro, desfrute de um 
evento especial ou música ao vivo enquanto 
degusta uma nova e actual cozinha com to-
ques mediterrâneos.
Serviços: Conta com quatro piscinas em frente 
ao mar, duas no coração do hotel, uma para 
os mais pequenos e a nova piscina do Playbar. 
Espectacular novo Rooftop (com custo +16 
anos). Ginásio. Conexão à internet WiFi gratuíta 
no lobby do hotel e nos quartos.

Mel iá  Hote ls  Internat iona l :   Gran Mel iá    .    ME   .    Parad isus   .    Mel iá    .    Inns ide   .    So l    .    C i rc le    |    Mel ia  Rewards
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n

Um Hotel com muito encanto situado no 
Passeio Marítimo de la Carihuela, um dos 
bairros pesqueiros com mais encanto de 
Torremolinos.
 
O Hotel conta com 83 quartos, quase todos 
com vista mar lateral ou piscina. Um lugar 
encantador para desfrutar das suas férias.
 
Com uma localização única, os nossos hóspe-
des poderão desfrutar de uma gastronomia 
requintada e muito cuidada tanto no nosso 
restaurante à la carte como no nosso MS 
Beach Club, onde poderá desfrutar também de 
um cocktail de autor junto ao mar.

ESTAREMOS ENCANTADOS EM DAR-LHE AS BOAS VINDAS AO NOSSO HOTEL MS TROPICANA****

n

MS Aguamarina Suites é um hotel de 4 estrelas 
situado na zona do Bajondillo em Torremolinos, 
uma das melhores praias da zona com uma 
grande oferta de chiringuitos, bares e ócio 
noturno.

130 quartos distribuídos entre suites e junior 
suites decorados de forma diferente e com 
personalidade própria, para que o cliente, cada 
vez que volte, desfrute de experiências únicas.

O hotel, recentemente reformado, conta com zona 
de piscina exterior com bar e buffet de almorço, 
lobby bar, restaurante e health club com ginásio, 
spa e piscina climatizável. Ainda a zona do terraço, 
com jacuzzi e cadeiras é o lugar perfeito para que 
desfrute das impressionantes vistas do mar.

O nosso hóspede poderá desfrutar experiências 
gastronômicas de diferentes partes do mundo.

ESTAREMOS ENCANTADOS EM DAR-LHE AS BOAS VINDAS AO NOSSO HOTEL AGUAMARINA SUITES****
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Hotel de grande personalidade situado em pleno passeio marítimo de la Carihuela, ao qual os 
nossos hóspedes poderão aceder directamente desde os jardins do hotel.
 
Os hóspedes poderão desfrutar das nossas instalações, entre as quais destacamos a piscina exterior, 
SPA com piscina de água salgada e climatizada, ginásio, estacionamento privado, além de uma gastro-
nomia muito cuidada tanto no nosso restaurante buffet como no nosso restaurante à la carte “La Ola””.

O Hotel conta com 275 quartos, distribuídos 
por individuais, duplos, quartos superiores e 
suites, com vista mar lateral e frontal.

E S T A R E M O S  E N C A N T A D O S  E M  D A R - L H E  A S  B O A S  V I N D A S  

A O  N O S S O  H O T E L  M S  A M A R A G U A * * * *
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Localização no coração de Torremolinos, com formosas vistas 
mar e praia a apenas 500 metros. Conta com 398 quartos, com 
banho privado e varanda ou varandim, a maioria com vistas  
mar,  Tv por satélite, wifi de pago, música ambiente, aqueci-
mento, cofre (pago) e ar condicionado. Conta com gran piscina 
exterior com cadeiras, piscina climatizada no terraço do hotel, 
piscina infantil, mini club “Bee Club” de 15/6-20/9. Programa de 
animação. O spa oferece tratamentos de beleza e massagnes, 
para além de sauna. Complementa-se com ginásio, ping-pong e 
bilhares. Restaurante: buffet que combina comida internacional 
e local, trés bares separados com diversas opções de comida e 
bebidas. Wifi sem cargo nas zonas nobres e cafetaria, restantes 
zonas de pagamento.

Gran Hotel ****

C/ Las Mercedes, s/n. TORREMOLiNOS
Cervantes by

Localizado a tão somente 200 m da Playa de Carihuela. Reforma-
do em 2016, oferece 309 quartos, a maioria com varanda priva-
da, contam com casa de banho com banheira, secador de cabe-
lo, TV, ar condicionado, cofre (pago), mini frigorífico, fervedor, 
estendal de roupa, água de cortesia. Conta com piscinas exterio-
res, uma para adultos com jacuzzi exterior e uma piscina infantil, 
bar, mini clube, parque infantil, discoteca infantil, aeróbica, tiro 
ao arco, ginásio, pistas de ténis, ping pong, bilhar, cursos de baile, 
programa de animação diurno e noturno. Dispõe de Wellness 
com serviço de massagens ao ar livre, e tratamentos corporais e 
faciais. Restaurante buffet com show cooking e cenas temáticas 
(asiático, mexicano e espanhola). 

Hotel ****

C/ Carmen Montes, 1. TORREMOLiNOS
Palia Las Palomas

Localização: Em primeira linha da 
Praia del Bajondillo, a 6 km do Ae-
roporto e a 12 km do centro de 
Málaga. Acomodação: O hotel, re-
comendado para adultos, oferece 
quartos Meliá, Deluxe, The Level, 
Master Suites e Executive Junior 
Suites. Todos os quartos com va-
randa e vistas mar, banho comple-
to com secador de cabelo, espelho de aumento, ar condicionado e aquecimento, 
telefone, TV vía satélite, minibar, WIFI gratuita e cofre electrónico gratuito. O hotel 
dispõe também de quartos comunicantes (a pedido). Restaurante e Bares: Restau-
rante Buffet com pratos típicos da zona e cozinha internacional, Restaurante Proa, 
à carta. Bar central com música todas as noites e os melhores cocktails.  Serviços: 
Sky & Sea Rooftop: um espaço exclusivo recomendado para adultos com mais de 
1200 m2 incluindo  piscina, bar, restaurante, atividades, zona chill out, camas bali-
nesas, espaço para eventos e umas espetaculares vistas panorâmicas ao mar. WIFI 
gratuito e área de Internet (com custo), piscina exterior com vistas ao mar, fitness 
room com acesso gratuito, Spa marinho (exclusivo para maiores de 18 anos e com 
custo): piscina dinâmica com água do mar aquecida, sauna, baho de vapor, duche 
pulverizado e cabines de massagens).  Sentir-se especial é fácil quando cada de-
talhe está pensado e criado para si. Meliá Costa del Sol apresenta-lhe The Level 
(só adultos): a exclusiva aposta de Meliá para lhe-oferecer uma gama de serviços 
e instalações superiores como por exemplo, acesso á zona 
exclusiva e serviços The Level Lounge Roof Top com Open 
Bar / Auto Serviço, com bebidas e snacks num entorno con-
fortável de descanso, piscina, 2 jacuzzis e camas balinesas. 

Quarto Superior vista mar

Completamente renovado em 2016/17, é um hotel Tudo Inclui-
do. Localizado no passeio marítimo em frente à praia. Conta 
com mais de 600 quartos equipados com todas as comodida-
des, TV satélite, casa de banho com duche, secador de cabelo, 
ar condicionado, ventilador, mini-frigorifico, cofre e varanda ou 
terraço para desfrutar das vistas. Dispõe de 2 piscinas, 1 delas 
climatizada no inverno, ginásio, 1 piscina infantil e Splash park 
para crianças, terraço-solário, ginásio, restaurante principal e te-
máticos, 5 bares, animação durante todo o dia e facilidades para 
a practica de desportos tais como voleibol de praia, windsurf e 
golf nos arredores. Club para crianças Riuland. Estacionamento 
(pago). Spa com tratamentos e massagens, banho de vapor. Wifi 
grátis em todo o hotel.

Clubhotel ****

Pº Marítimo, 165. TORREMOLiNOS
Riu Costa del Sol

tudo
incluido

Hotel ****

Paseo Marítimo, 79. TORREMOLiNOS
Puente Real

O Hotel Puente Real está situado na primeira linha de praia em Torremolinos, no coração da Costa 
del Sol. As suas instalações e a localização privilegiada permitem a oportunidade de descansar e 
desfrutar do bom clima. o hotel dispõe de 371 quartos entre duplos, triplos e quádruplos, sendo a 
grande maioria com vista mar , rodeados de zonas ajardinadas. Dispõe de um restaurante panorâ-
mico com vista mar e cozinha ao vivo todos os dias. Conta com 2 piscinas para adultos, uma piscina 
infantil independente, animação diurna e nocturna para todas as idades, shows profissionais, club 
infantil, bar na zona da piscina, cafetaria interior, zona de televisão no bar-hall, zona de internet, Wifi, 
estacionamento privado (opcional), campos de tenis, pista multidesportiva, petanca ou ping-pong. 
Nos arredores poderão practicar golf, passeios a cavalo, kitesurf, vela, mergulho, pesca ou padel. 
Trata-se de um hotel em Torremolinos ideal para as suas férias familiares. Um hotel de tudo incluido 
na primeira linha de praia onde poderá aproveitar de todo o encanto da Costa del Sol.

tudo
incluído
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Localizado na 1ª linha de praia. Todos os estudios contam com 2 camas individuais que 
podem converter-se em cama de casal, varanda, casa de banho completa, cofre (pago), 
kitchenette, internet no quarto, frigorifico, secador de cabelo, cozinha, utensilios de 
cozinha, aquecimento central, ar condicionado, Tv. via satélite e telefone. Todos os estu-
dios têm vista mar lateral. Os apartamentos com sala contam com 4 camas, duas delas 
convertíveis em cama de casal, restantes condições iguais aos estudios. Possibilidade de 
solicitar almofadas à la carta. Lavandaria self service. Todas as noites há música ao vivo 
e algumas noites com espectáculos. Programa de animação com animadores. Piscina e 
jardim grande com espreguiçadeiras (pago entre Maio e Outubro). Cafetaria e restau-

rante à la carta. Estacionamento exterior gratuito, 
garagem (paga). Não são admitidos animais de 
estimação. Wifi grátis em todo o hotel.
w Estadia mínima Sexta ou Sábado: 
   2 noites de 5-9/6, 19-30/6, 3-9/7 e 27/9-12/10, 
   3 noites de 10-18/6, 10/7-3/8, 26-29/8, 4-26/9 e 
   4 noites de 7-21/8.
w  Capacidade máxima: 
   - Estúdio: 2 adultos + 1 criança menos 12 anos 

em cama extra. 
    - 2/4: 4 adultos + 1 criança menos 12 años em 

cama extra.
w Spto. pequeno almoço 11€,
    crianças até 4 anos grátis.
w Spto. cama extra criança menos de 12 anos 

12€, excepto de 12/6-16/7 e 23/8-5/9: 15€ e 
   de  17/7-22/8: 20€/pax/noite.
w Preços de Estúdio, consultar.

Apartamentos
Bajondillo Paseo Marítimo, s/n. TORREMOLiNOS

Crianças 
grátis

1-4/6 e 13-31/10 109,00
5-18/6 e 4-12/10 119,00
19-25/6 e 20-26/9 139,00
26-30/6 145,00
1-2/7 e 4-12/9 159,00
3-9/7 169,00
10-16/7 e 26-29/8 179,00
17/7-3/8 189,00
4-6/8 209,00
7-13/8 219,00
14-22/8 229,00
23-25/8 199,00
30/8-3/9 e 13-19/9 149,00
27/9-3/10 129,00

PREÇOS aPaRtamEntO E nOItE
 2/4

Situados numa zona tranquila entre Torremolinos e Benalmadena 
Costa, na primeira linha de praia. São compostos por 1 quarto com 
um amplo sala com sofá cama, varanda com vista mar ou jardim e 
piscina, casa de banho, cozinha básica, TV, ar condicionado, cofre 
e telefone. Mudança de toalhas cada 3 dias e lençóis uma vez por 
semana. Completa as suas instalações com piscina com terraço e 
espreguiçadeiras, piscina infantil e bar (de Maio a Outubro).

Apartamentos 

Avda. Salvador Allende, 35. TORREMOLiNOS
Buensol

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

Hotel
H/Ap
Hotel
Aptos
H/Ap
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Aptos
Hotel
Hotel
Aptos

Hotel 
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel 
Hotel
Hotel
Aptos

Hotel
Hotel 
Hotel
Aptos 
Hotel
H/Ap

Alay
Bali
Balmoral
Benal Beach
Benalmádena Palace
Best Benalmádena
Best Siroco
Best Tritón
Club Palia La Roca
Doramar
Estival Torrequebrada 
First Flatotel
Good Place 
Benalmádena Playa
Holiday Hydros
Holiday Polynesia
Holiday Riwo
Holiday Village
Las Arenas
Los Patos Park
Mac Puerto Marina
P&V Benalmádena 
Príncipe
Palmasol
Palladium C.de Sol
Riviera
San Carlos
San Fermín
Vistamar

Benalmádena

Separado da praia através do Passeio Marítimo e a 2 km de Torre-
molinos. Hotel recomendado para adultos. Quartos com banho 
completo, secador de cabelo, telefone, ar condicionado, ventila-
dor, minimar, Wifi, Tv satélite, cofre (pago) e varanda ou terraço. 
Completa as suas instalações com jardim 2.500 m2, piscina exte-
rior de água doce (climatizada no inverno), espreguiçadeiras e 
chapéus de sol na piscina gratuitas, toalhas para a piscina (previo 
depósito), ginásio, jacuzzi e banho de vapor, terraço-solário, bar-
salão com terraço, snack bar piscina com terraço, restaurante 
principal e restaurante temático, sala de jogos, acesso a internet 
(pago) e serviço de massagens (pago). Possibilidade de realizar 
diferentes desportos no verão. Música ao vivo ou espectáculos 
(varias vezes por semana). Wifi grátis em todo o hotel.

hotel ****

C/ Salvador Allende, 39. TORREMOLiNOS
Riu Nautilus

Só
adultoS

Localização: Na área de Montemar de Torremolinos, sepa-
rado do mar apenas pelo passeio marítimo e rodeado de 
amplos jardins. Várias lojas, restaurantes e actividades de 
ócio nos arredores. A 1 km do porto desportivo, 5 km do 
aeropuerto de Málaga e 35 km de Marbella. Acomodação: 
Dispõe de 352 Apartamentos, distribuídos em 9 pisos, entre 
eles, estúdios e apartamentos de um e dois quartos. Todos 
dispõem de varanda, banho completamente equipado, TV 
vía satélite, telefone, cofre (de aluguer) e cozinha totalmen-
te equipada com dois bicos eléctricos, microondas, torra-
deira, frigorífico e utensílios. Restaurantes e Bares: Restau-
rante tipo buffet, aberto para o pequeno almoço, almoço 
(somente no verão) e jantar. Restaurante na praia aberto 
de maio a setembro. Snack bar na piscina, onde se ser-
vem refeições rápidas. Cafetaria/Bar (das 11:00 à 1.00 da 
madrugada no verão). Serviços: Piscina exterior e piscina 
para crianças, programa de animação com actividades 
como yoga, pilates, spinning e desportos (futebol, basque-
te, voleibol…), ping-pong, 2 courts de ténis, etc. Mini Club 
(no verão) com jogos e competições. Actividades infantis 
temáticas Katmandu Adventure (Algumas actividades com 
custo). Completa as suas instalações com recepção aberta 
as 24 horas com aluguer de cofres, zona de Internet, galería 
comercial com lavandaria auto servicio (com custo), cabe-
leireiro e supermercado. Acesso WiFi gratuito.

linha da praia
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Situado no centro de Benalmádena, a 100 m da praia de San-
ta Ana á qual se acede através de uma passagem subterrânea, 
próximo do grande casino Torrequebrada e do porto desportivo. 
Dispõe de 155 quartos divididos em 2 edificios diferentes, com 
casa de banho, telefone, Tv, cofre (alugado), ar condicionado 
ou aquecimento e varanda (excepto nos quartos individuais), 
a maioria com vista mar. Conta com cafetaria/bar, animação, 
mini-club em periodo férias e actividades de desporto e lazer. 
Serviço de refeições buffet com show cooking.

Hotel ***

Ctra. Cádiz, km 221,5. BENALMádENA
Club Palia La Roca

Hotel *** Hotel ****

Avda. de Mar, 7. BENALMádENA Avda. del Sol, 89. BENALMádENA
Palmasol Estival Torrequebrada

Mesmo em frente ao “Puerto Marina”, o porto 
desportivo mais moderno do Mediterrâneo e 
a tão somente a 250 metros da praia, combina 
a tranquilidade dos seus jardins tropicais com 
a animação dos bares e espectáculos. Todos 
os quartos com casa de  banho, Tv., telefone, 
ar condicionado, secador de cabelo, cofre e 
terraço. Dispõe de piscina interior (de Feve-
reiro a Maio) e exterior, ginásio, sala de jogos, 
mini club, jacuzzi e snack-bar. Programa de 
animação nocturna com musica ao vivo e es-
petáculos. Serviço de refeição buffet.

Em 1ª linha de praia, dispõe de 372 quartos (3 
adaptadas para pessoas de mobilidade reduzi-
da), com varabda e vista mar, com banho, seca-
dor, espelho de aumento, TV  satélite, telefone, 
minibar, cofre grátis, ar condicionado e aqueci-
mento. Complementa-se com cafetaria, novo 
restaurante, novo sport bar, salão de festas, ca-
sino, sauna, sala de musculação, massagens, té-
nis, jogos infantis, 3 piscinas (1 climatizada co-
berta), cabeleireiro, parking coberto. Animação 
e mini-club em Julho/Agosto. Nova zona de 
Splash com 2 piscinas e chiringuito (400 m2).

Situado a 350 m da praia e a 800 m do Porto Desportivo de Benalmádena. Os quartos contam com varanda, TV, telefone, ar con-
dicionado, casa de banho completa com secador de cabelo, cofre, minibar (pago directo). Acesso para pessoas com mobilidade 
reduzida. Dispõe de piscina de adultos e crianças, bar-cafetaria, 4.000 m2 de jardines, parque infantil, ping pong, bilhares, wifi 
grátis. Programa de animação para adultos e crianças. Mini clube (15/6-15/9). Restaurante buffet com show cooking.

Hotel ***

San Fermín C/ San Fermín, 11. BENALMádENA 
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O complexo enontra-se no centro da Costa do Sol, situado a 
250 m da praia e do passeio maritimo. Junto ao complexo su-
permercado. Todos os quartos dispõem de sofá-cama e contam 
com cozinha completa com vitrocerâmica, microondas, frigo-
rífico, fervedor de água, torradeira, banho, Tv., telefono, cofre, 
ar condicionado, aquecimento e varanda/terraço. O complexo 
complementa-se com restaurante buffet para peq. almoço e jan-
tar, almoço menú “à la carte”. O complexo dispõe de piscina para 
adultos e outro para crianças e garagem privada. Serviço buffet 
para pequeno almoço e jantar. 

Hotel/Apartamentos ***

Camino Gilabert, s/n. BENALMádENA
vistamar

Situado em frente ao emblemático Castelo de Bil Bil, no coração 
de Benalmádena, e em frente à praia de Santa Ana. Conta com 
162 quartos com vista lateral para o mar, casa de banho comple-
ta, telefone, ar condicionado, TV, minibar, varanda e wifi grátis. 
Conta com piscina, jacuzzi, terraço com espreguiçadeiras e cha-
péus de sol, bar na piscina, e o novo Sky bar situado no terraço 
do hotel com vista mar. Programa de animação com música ao 
vivo. Estacionamento. Restaurante buffet com cozinha ao vivo. 
Wifi grátis nas zonas comuns.

Hotel ****

Avda. Antonio Machado, 122. BENALMádENA
Las Arenas

Encontra-se em primeira linha da praia e foi renovado em 2019. 
Com modernas instalações, excelentes serviços e uma grande 
variedade de actividades culturais e de lazer para todas as idades, 
ideal para familias, casais e grupos. Dispõe de 1 piscina principal 
para familias com 2 escorregas de água e uma banheira de hidro-
massagem, 1 piscina infinity com vistas para o mar e 3 banheiras de 
hidromassagem em el rooftop de Nix. Actividades de lazer dentro e 
fora do hotel, Kids Club com área interior e exterior para dos mais 
pequenos e acceso directo á praia. Zensations by Zentropia Palla-
dium Spa & Wellness: luxuoso spa de desing, salas de massagens e 
tratamentos, sala de vapor, sauna e ginásio. Complementa-se com 
3 restaurantes e 4 bares onde desfrutar de experiências gastronómi-
cas únicas, deliciosos coquetéis e saborear o melhor das suas férias.

Hotel ****

Ctra. de Cádiz, km. 217. BENALMádENA
Palladium Costa del Sol
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Costa del Sol

Situado a tão somente 50 metros da 
praia e a um passo do porto despor-
tivo Porto Marina e do parque de las 
Palomas. Ideal para familias e gen-
te jovem, conta com quartos todos 
exteriores distribuidos em 7 andares 
e a maioria com umas vistas excecionais para o mar Mediterrâneo. Foram actual-
mente remodelados e dispõem de ar condicionado, aquecimento, telefone, TV, 
casa de banho completa com secador de cabelo, cofre (pago) e varanda inde-
pendente. Quartos adaptados a pessoas com mobilidade reduzida (sujeito a dis-
ponibilidade). Dispõe de duas piscinas, uma para os mais pequenos e outra para 
adultos, espreguiçadeiras, assim como mesas com chapéus de sol. Complementa-
se  com bar e um restaurante tipo buffet, com pratos da gastronomia regional, 
nacional e continental. Animação diária com diversas actividades para idosos e 
crianças. Animação noturna com atuações de artistas e música de baile. Serviço 
de MedKids animação em temporada alta para as crianças de 4 a 12 anos. Conta 
com estacionamento privado (pago) situado ao lado do hotel, mediante disponi-
bilidade no momento da chegada. Wi-fi gratuito disponível en todo do hotel.

Hotel BALMORAL ** 
C/Albatros, 1. BENALMÁDENA

Hotel recomendado para adultos. 
Com uma categoria de 4 estrelas e 
uma localização privilegiada, situa-se 
junto ao Passeio Marítimo e ao Porto 
Desportivo, na primeira linha de mar. 
Oferece quartos espaçosos e confor-
táveis, equipados com ar condicionado ou ventilador, casa de banho completa 
com amenidades de boas vindas, secador de cabelo, telefone, TV, musica ambiente, 
varanda ou varandim, minibar, cofre e  serviço para preparar café/chá. O hotel 
complementa-se com piscina e um amplo terraço, jardim com diferentes níveis com 
jacuzzi, bar junto à piscina (verão), espreguiçadeiras e chapéus de sol. Dispõe ainda 
de ginásio, um SPA com piscina interior climatizada, banho turco, sauna e diferentes 
tratamentos disponíveis. Programa diário de animação noturna (shows profissionais, 
baile, música ao vivo e outros). Animação diurna todo o ano. Estacionamento ao ar 
livre. Pode-se utilizar o estacionamento do Hotel Bali (a 100 metros e pago) sujeito a 
disponibilidade. O serviço de refeição é do tipo buffet, complementado com “cozinha 
ao vivo” nos jantares. Aqui encontrará uma grande variedade de pratos para escolher 
da cozinha mediterrânica e continental. Wifi gratuito disponível em todo o hotel.

Hotel RIVIERA **** 
Av. Antonio Machado, 49. 

BENALMÁDENA
Só

adultoS

Composto por três edificios unidos 
entre si, ideal para familias e casais, 
encontra-se localizado a 250 metros 
da praia e próximo do famoso porto 
desportivo Puerto Marina, o parque 
de atrações Tivoli e ao lado do par-
que Las Palomas. Dispõe de quartos duplos, quartos familiares e junior suites. 
Os alojamentos deste hotel são exteriores, com varanda e equipados com ar 
condicionado, aquecimento, casa de banho completa, telefone e cofre opcio-
nal. Dispõe ainda de duas piscinas para adultos com zonas de relva, serviço de 
bar e amplos terraços com espreguiçadeiras e chapéus de sol, zona de relva 
para crianças e parque infantil. As piscinas foram renovadas e melhoradas. No 
terraço do Bali II, existe agora  uma mini piscina nova interactiva para crianças. 
O restaurante é do tipo buffet com grande variedade de pratos nacionais e inter-
nacionais onde poderá desfrutar dos seus jantares temáticos. Grande programa 
de animação e entretenimento tanto para adultos como para crianças. Serviço 
de MedKids com animação em temporada alta para crianças dos 4 a 12 anos. 
Estacionamento privado sujeito a disponibilidade. Wi-fi gratuito em todo o hotel.

Hotel/Aptos. BALI *** 
Av.Telefónica, 7. BENALMÁDENA

 

Conta com uma situação privile-
giada junto à praia e à zona de La 
Carihuela. Oferece quartos Club e 
Junior Suites, todos eles com varan-
dim ou varanda, TV plasma com sis-
tema interactivo, ar condicionado, minibar e cofre opcional, telefone, casa de 
banho completa com uma janela exterior e consta de banheira com duche e 
secador de cabelo. Serviço de café e chá sem custo adicional no quarto. O 
hotel tem uma zona de piscina dividida em duas partes do jardim. A piscina 
principal encontra-se entre jardins formosos que conduzem até ao passeio 
marítimo, e a piscina superior também está rodeada por um extenso jardim 
tropical (5.000 m2). Estacionamento mesmo ao lado do hotel, descoberto e pri-
vado (pago). Cabeleireiro e salão de beleza. Ginásio gratuito. Programa diário 
de animação. Serviço de MedKids. Animação em temporada alta para as 
crianças dos 4 aos 12 anos. Dispõe de um bar-snack no verão junto à piscina 
e restaurante situado frente ao mar com serviço tipo buffet, show cooking ao 
pequeno-almoço e jantar. Wifi gratuito disponível em todo o hotel.

Hotel PEZ ESPADA ****
Avda. Salvador Allende, 11

TORREMOLINOS
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Carril del Siroco, s/n · BENALMÁDENA
Situado na zona residencial de Benalmádena Costa, muito próximo dos campos de golf, 
do casino, do Tivoli World e a escassos metros do Porto Desportivo. A 250 m da praia ce 
om acesso à mesma por  um tunel subterrâneo. Hotel amplamente renovado em 2016.
Conta com quartos standard, superiores vista mar/Jardim e quartos Premium vista mar lateral (es-
tas 2 ultimas tipologias com suplemento). Todos dispõem de banho completo com secador de ca-
belo, TV satélite, telefone, ar condicionado, wifi grátis, cofre grátis e mini frigorífico com 4 bebidas de 
cortesia à chegada. Os quartos Superiores Vista Mar/Jardim incluem vista mar, frigorifico, TV plas-
ma de 26 polegadas e secador de cabelo. Os quartos Premium têm uma decoração diferenciada, 
vista mar, set de chá e café (solúvel), chinelos durante a estadia e reposição diária do minibar com 
2 águas e 2 refrescos. Quartos equipados com duas camas Queen Size (1,35m) e alguns equipados 
com 2 camas 1,05 m, não colocam cama extra. Restaurante com serviço buffet com “Show Coo-
king”. Também conta com alimentação especial para celíacos e outros tipos intolerâncias e alergias 
(a pedido). Ao jantar obrigatório roupa formal (calças compridas). Zona exterior ajardinada, espla-
nada solário, 2 piscinas de adultos e 1 de crianças e snack-bar no verão. O hotel também dispõe de 
wifi grátis, ginásio e bar-cafetaria. Animação diurna e nocturna diária em t.alta. Serviços opcionais 
(de pago): parking (sujeito a disponibilidade), sauna, banho turco, loja de souvenirs e cabeleireiro.

Hotel ****
Best Siroco

Avenida del Sol, s/n · BENALMÁDENA
Em Benalmádena Costa, a 150 m da praia. 
Dispõe de 272 quartos duplos com vistas para o mar com varanda, Tv satélite, banho com 
secador de cabelo, 2 camas Queen Size (não admitem cama extra), minibar de cortesia (2 águas 
e 2 refrigerantes), ar condicionado (1/6-30/9), telefone, cofre gratuito e Wifi no quarto gratuito. 
Dispõe de restaurante buffet com “cozinha ao vivo” no serviço de pequeno almoço e jantar, 
onde é obrigatório roupa formal para o jantar (calças compridas). Cafetaria, piscina exterior 
de água doce para adultos e crianças, grande esplanada com jacuzzi e espreguiçadeiras, 
snack bar, ginásio e loja de souvenirs. 
Animação ou música ao vivo toda a temporada. Dispõe de parque de estacionamento, 
cabeleireiro, massagens e Zona Spa.

Hotel ****
Best Benalmádena

Hotel ****
Best Tritón
Avda. Antonio Machado, 29 · BENALMÁDENA
Em 1ª linha de praia, no passeio marítimo de Benalmádena Costa. 
Quartos com varanda e a maioría com vistas lateral para o mar e com 2 camas Queen Size 
(não dispõem cama extra), recentemente renovados com banho com secador de cabelo, 
ar condicionado (1/6-30/09), telefone, Tv. vía satélite, minibar de cortesia (2 águas e 2 
refrigerantes) e cofre gratuito. 
Restaurante tipo buffet no pequeno almoço, almoço e jantar com “cozinha ao vivo”, onde é 
obrigatório roupa formal para o jantar (calças compridas). 
Conta com bar, cafetaria, ginásio, piscina de água doce para adultos e crianças situadas 
num jardim solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis, parque de estacionamento, ténis, 
cabeleireiro e Zona Spa.

Parcialmente
Renovado

em 2017

Parcialmente
Renovado
em 2016/17
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Envolvido pelos mares do Sul, para que 
o cliente se sinta do outro lado do 
mundo

O Hotel da aventura e da água, onde a 
tecnologia facilitará a sua estadia en todo 
o momento.

Uma cidade de férias com um vasto leque 
de opções de lazer para todas as idades 
num ambiente muito internacional.

Quatro incríveis hotéis no coração de 
Benalmadena Costa (Málaga).

Um pequeno estabelecimento com  
características especiais que oferece uma 
experiência focada nos detalhes.

Poderá desfrutar do exclusivo Beach Club para 

clientes, com instalações aquáticas e de lazer 

de última geração.

Hotéis Holiday World
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Conjunto de 28 apartamentos, situados numa parcela de 5.700 
m2, totalmente ajardinada e fechada para uso e desfrute exclusi-
vo. Estão situados a 400 m da praia numa zona residencial. Ideal 
para familias com filhos. O apartamento 2/4 consta de 1 quar-
to sala com sofá cama e cozinha equipada, banho e varanda. 
Apartamento 4/6 consta de 2 quartos, sala com dos sofá-cama 
e cozinha equipada, banho e varanda. Dispõe de grande pisci-
na, parque infantil, bar no verão, recepção de dia. Rodeados de 
supermercados, restaurantes, farmácia, imprenssa, autocarros.

Apartamentos

Avda. San Carlos, s/n. BENALMádENA
San Carlos

Situados a 300 metros da praia e a 2 km do Puerto Marina de 
Benalmádena, este complexo é constituido por 4 edificios, com 
4 piscinas entrelaçadas com escorregas (no verão) em amplas 
zonas ajardinadas, supermercado e cafetaria. Dispõe de 3 tipos 
de alojamento: estudios para 2 pessoas, estudios-suite para 3 
pessoas e apartamentos com 1 quarto para 4 pessoas. Todos 
com cozinha americana equipada, micro-ondas, TV, aquecimen-
to, cofre (opcional), casa de banho e varanda com vista mar ou 
montanha. Dispõe de ginásio (pago directo) com piscina inte-
rior climatizada, sauna e jacuzzi. Aluguer de aparelhos de ar con-
dicionado na recepção sujeitos a disponibilidade.

Apartamentos

Avda. del Parque, 1. BENALMádENA
Benal Beach

Situado junto à praia e em frente a Porto Marina Benalmáde-
na. Os quartos recentemente remodelados dispõem de casa de 
banho com duche, secador de cabelo, ar condicionado, telefone, 
frigorífico com uma seleção de bebidas incluídas, Tv, wifi grátis, 
cafeteira, ventilador de teto e varanda. Completa-se com pisci-
na para adultos e para crianças, com terraço solário, bar lounge 
com Tv, bar junto à piscina. Conta com um novo centro SPA que 
dispõe de ginásio, piscina climatizada, sauna, banho de vapor 
e salas de massagens. Restaurante buffet com cozinha ao vivo 
aos pequenos-almoços e jantares, almoços snacks á la carte no 
terraço do bar junto à piscina. Animação com música ao vivo.

Hotel ****

Avda. de Puerto Deportivo, s/n. BENALMádENA
Mac Puerto Marina

O complexo está situado a 200 m da praia e a 1 km de Porto 
Marina. Dispõe de apartamentos com  1 ou 2 quartos, com sala 
com sofá cama, casa de banho com banheira, secador de cabelo, 
cozinha equipada, torradeira, máquina de lavar loiça, cafeteira, ar 
condicionado, Tv com canais nacionais e internacionais e varan-
da. Completa-se com piscina para adultos e crianças, solário, ca-
fetaria, estacionamento (pago). Admitem animais de estimação. 
Limpeza ao final da estadia, opção de limpeza durante a estadia 
(pago) para mínimo 7 noites.

Apartamentos P&V

C/ Los Girasoles, 8.  BENALMádENA
Benalmádena Príncipe

Situado em pleno centro, a 150 m. da praia e a 5 minutos a pé do 
porto  desportivo Puerto Marina. Apartamentos com 1 quarto, sala 
com sofá-cama, banho, kitchenette com utensílios completos, cofre, 
telefone, ar condicionado e TV satélite. Dispõe de piscina, bar-res-
taurante, mini-mercado 24 hrs, caioxa automático, Internet, ligação 
Wi-fi grátis na recepção e bar, ligação wi-fi de pago nos apartamen-
tos, música ao vivo e parking de pago próximo. Recepção 24 hrs.
w Estadia mínima 3 noites, inferiores 37,50€ apto/estadia.
w Limpeza sem cozinha e mudança de roupa 1 vez/semana.
   Mudança de toalhas cada 4 dias. Depósito 100€ em dinheiro/apto.
w Cama extra 10€/noite pago directo e mediante disponibilidade.

Apartamentos 

Avda. Carril de Siroco, 6.  BENALMádENA
doramar

1-31/5 e 1-15/10    49,00
1-15/6    64,25
16-30/6    66,75
1-10/7    109,25
11-24/7    125,00
25/7-13/8    168,75
14-22/8    182,50
23-31/8    133,75
1-15/9    88,00
16-30/9    69,25
16-31/10    44,00

PREÇOS aPaRtamEntO E nOItE
    2/4

Oferta Não Reembolsável, consultar em www.marsol.com

ofertas

Localizado a 250 m da praia, dispõe de 148 apartamentos e 34 es-
túdios (em águas furtadas), totalmente reformados em 2017/18. 
Todos contam com varanda mobilada e cozinha equipada com 
vitrocerâmica, micro-ondas e frigorífico, sala de refeições com 
sofá cama, banheira/duche, secador de cabelo, TV satélite, te-
lefone, tábua de engomar, cofre e sistema de segurança atuali-
zado, wifi grátis, água mineral de boas-vindas. Dispõe de piscina 
exterior, ginásio, mini clube, snack-bar, disco-pub, barbecue, spa 
(sauna, jacuzzi, banho turco) e restaurante buffet com cozinha 
ao vivo. Serviço de minibus grátis. 

Hotel Apartamentos ****

Camino de Gilabert, s/n. BENALMádENA
Benalmádena Palace
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Numa zona residencial e turística a poucos metros da praia de Las Ga-
viotas. Dispõe de 56 quartos com banho com secador, ar condicionado, 
aquecimento, cofre, telefone e Tv., varanda com vista mar. Dispõe de res-
taurante buffet, salas, bar, jardins, piscina, spa, parque infantil, ténis, par-
king e um magnífico programa de entretenimento. Nos arredores existe 
um centro comercial, bares, bancos, paragem de autocarro, farmacia e 
possibilidade de realizar desportos náuticos. Wifi grátis em todo o hotel.
w Mínimo 2 noites, excepto de 20/6-26/9 3 noites, inferiores 

spto 16,25 €/pax/noite. Em Tudo Incluído mínimo 3 noites. 
(*) 1ª criança 2-12 anos grátis, excepto em TI 75% dto.
w Quarto Monoparental 1 adulto + 3 crianças 50% dto.  
w Quartos duplos máximo 1 cama extra o berço. 
w Régime alimentar e animação em Hotel Fuengirola Park.

Hotel ***

Avda. de las Gaviotas, s/n. FuENGiROLA
Cendrillón

PREÇOS PESSOa E nOItE Em QUaRtO DUPLO

1-2/5  47,25 50,00 53,25 68,25 26,25 GRÁtIS 25
3-31/5  35,25 38,00 41,25 56,25 14,25 GRÁtIS 25
1-19/6 e 27/9-17/10 39,50 42,50 45,25 60,50 16,75 GRÁtIS 25 
20-30/6 e 13-26/9 51,00 56,00 61,75 76,75 20,25 GRÁtIS 25
1-10/7 e 23-29/8 66,50 70,75 76,00 90,00 22,00 GRÁtIS 25
11-31/7  73,75 80,00 85,00 100,75 25,00 GRÁtIS 25
1-22/8  85,00 92,25 100,75 116,25 27,50 GRÁtIS 25
30/8-12/9  59,75 64,00 68,00 82,75 21,50 GRÁtIS 25
18-30/10  34,00 36,75 39,50 54,00 14,25 GRÁtIS 25

 DEScOntOS %
   1ª cRIan. 3ª
       2-12 (*) PaX  APA mP Pc TI S.Ind

- 15% dto. reservas antes de 1/5, de 20/6-26/9. Mín. 3 noites.
- 8% dto. mínimo de 7 noites de 20/6-26/9. Oferta acumulável.

ofertastudo
incluído

Crianças 
grátis

Com uma localização ideal ao longo do passeio marítimo, a 30 
m da praia e próximo de todos os comercios e restaurantes. Dis-
põe de quartos duplos com banho, varanda, secador de cabelo, 
telefone, ar condicionado, wifi, cofre e TV satélite. Desfrute de 
uma piscina ao ar livre e de um novo bar, o “Sky Bar” no terraço 
do hotel, com uma magnífica vista para o mar e um restaurante 
com opção de buffet. Possibilidade de realizar actividades des-
portivas nos arredores como tenis, golf, windsurf, squash. Admi-
te animais até 10 kg.

Hotel ****

Pº Marítimo, 32. FuENGiROLA
Pierre & vacances El Puerto

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  
7

  8
  9
10
11
12
13
14
15
16

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

Hotel
Hotel
Hotel
Aptos
Aptos 
Aptos
Aptos
Aptos
Hotel 
Aptos

Cendrillón
El Puerto
Florida Spa
Fuengirola Park
Globales Gardenia
Higuerón Hotel Málaga 
Curio C. by Hilton
Ilunion Fuengirola
IPV Palace
Las Palmeras
Mediterráneo Real
Nuriasol
Occidental Fuengirola
PYR Fuengirola
Ronda 4
Torreblanca 
Veramar

Fuengirola
Situados a 150 m da praia de Benalmádena. Contam com apar-
tamentos com 1 ou 2 quartos, que são compostos por sala com 
sofá cama, TV via satélite e mesa de refeições, cozinha equipada 
com máquina de lavar loiça, máquina de lavar roupa e micro-
ondas, casa de banho com banheira ou duche, alguns incluem 
barbecue na varanda. Completa-se com duas piscinas, propor-
ciona serviço de aluguer de carros, estacionamento (pago) e wifi 
(pago). Admitem animais de estimação, mediante pedido. 

Apartamentos 

C/ Torrealmádena, s/n. BENALMádENA
Good Place Benalmádena Playa

Situados junto à praia e ao campo de golf Torrequebrada. Dispõe 
de estúdios, e apartamentos de 1, 2 ou 3 quartos, todos equipa-
dos com sala, sofá cama (só nos apartamentos T1, T2 ou T3), 
casa de banho com secador de cabelo, cozinha completa, Tv, 
telefone, ar condicionado, cofre opcional e varanda. Limpeza e 
mudança de toalhas 2 vezes/semana e lençóis a cada 3 dias. Fa-
cilidades para pessoas com mobilidade reduzida. Completam-se 
com piscina, duas piscinas novas infantis e um renovado solário, 
ginásio, sala de jogos, bar na piscina, restaurante buffet, estacio-
namento grátis e wifi grátis. Aceitan animais.

Apartamentos 

Ronda de Golf Oeste 75, Urb. Torrequebrada. BENALMádENA
First Flatotel internacional 

Encontra-se na primeira linha da praia de Carvajal. Os quartos 
oferecem casa de de banho, ar condicionado, cofre, TV, telefone, 
varanda com vista mar. O hotel conta com piscina para adultos, 
piscina para crianças, bar, cafetaria, snack-bar, jacuzzi, solário e 
piscina climatizada. Programa de animação. Restaurante buffet, 
e oferece um novo restaurante temático pizzaria. Facilidades 
para pessoas com mobilidade reduzida.

Hotel ***

C/ Carvajal, 2. FuENGiROLA
Globales Gardenia
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Complexo situado numa zona residêncial, a pou-
cos metros da praia de las Gaviotas. Todos os seus 
393 quartos com banho completo com secador 
de cabelo, telefone, ar condicionado/aquecimen-
to, cofre, varanda e Tv. satélite. Complementa-se 
com 2 piscinas, parque infantil, jardim tropical, 
salas sociais, restaurante-buffet, salas de Tv., de 
jogos e reuniões, cabeleireiro, 2 cafetarias, beach 
club, zona de internet, 2 pistas de ténis, parking 
e um magnifico programa de entretenimento e 
actividades sociais. Na zona existe um centro co-
mercial, bares, bancos, lojas, farmácia, etc.

Situado numa zona residêncial a poucos me-
tros da praia de Las Gaviotas. Os seus 200 
quartos amplos dispoem de banho completo 
com secador de cabelo, varanda com vistas 
mar, telefone, aquecimento, cofre, minibar, 
Tv e ar condicionado. Complementa-se com 
restaurante-buffet, sala social, de Tv, de jo-
gos e reuniões, cafetaria, bar-piscina, 2 pis-
cinas, jardim mediterrâneo, parque infantil, 
discoteca, cabeleireiro, parking, programa 
de entretenimento e actividades sociais.

Avenida de las Gaviotas, s/n. FUENGIROLA Urb. Torreblanca del Sol. FUENGIROLA

w Estadia mínima 2 noites, excepto de 20/6-26/9 3 noites,
   inferiores spto. 16,25 €/pax/noite.
w Em Tudo Incluido mínimo 3 noites.
(*) 1ª criança 2-12 anos grátis excepto em TI 75% dto. 
w Quarto monoparental 1 adulto + 3 crianças 50% dto.
w Quartos duplos, máximo de uma cama extra ou beliche.

-15% dto. rvas realizadas antes de 1/5, válida de 20/6-26/9. Mín. 3 noites.
-8% dto. para mínimo de 7 noites de 20/6-26/9. Oferta acumulável.

PREÇOS PESSOa E nOItE Em QUaRtO DUPLO

1-2/5  51,00 53,25 56,00 70,75 27,50 GRÁTIS 50 25
3-31/5 39,00 41,25 44,00 58,75 15,50 GRÁTIS 50 25
1-19/6 e 27/9-17/10 43,00 46,00 49,75 66,00 18,00 GRÁTIS 50 25
20-30/6 e 13-26/9 54,75 59,75 66,00 81,25 21,00 GRÁTIS 50 25
1-10/7 e 23-29/8 71,75 77,75 82,50 95,75 24,00 GRÁTIS 50 25
11-31/7 81,00 87,25 93,00 107,25 27,00 GRÁTIS 50 25
1-22/8 93,25 102,00 110,25 124,75 29,25 GRÁTIS 50 25
30/8-12/9 63,25 68,00 71,75 86,00 23,25 GRÁTIS 50 25
18-31/10 34,00 37,75 40,75 54,00 14,25 GRÁTIS 50 25

 DEScOntOS %
 cRIanÇaS 2-12 3ª
 1ª (*) 2º PaX APA mP Pc TI S.Ind

ofertas
tudo

incluído
Crianças 

grátis

O hotel conta com 184 quartos com varanda. Estes dispõem 
de ar condicionado, telefone directo, minibar-frigorifico, cofre, 
secador de cabelo, cafeteira, Tv. satélite. Complementa as suas 
instalações com 3 elevadores panorâmicos, piscina situada no 
1º piso do hotel, com vistas panorâmicas sobre o Mediterrâneo, 
outra piscina interior climatizada, sala de cartas, bilhar e dardos, 
serviço de lavandaria, ginásio-Spa e garagem. Dispõe de restau-
rantes e bares. Buffet ao pequeno almoço e jantar.

Hotel ****

C/ Gálvez Guinachero, s/n. FuENGiROLA
Florida Spa

Só
adultoS

Situado no centro de Fuengirola, em frente ao porto desportivo 
e a 200 m da praia. Os quartos equipados com casa de banho 
completa, secador de cabelo, fechadura electrónica, ar condicio-
nado, TV, telefone, terraço. Dispõe de 6 quartos adaptados para 
pessoas com mobilidade reduzida. Completa-se com piscina 
exterior para adultos, bar, sala de jogos, estacionamento privado 
(pago). Programa de animação para adultos e mini clube. Res-
taurante buffet.

Hotel ****

C/ Martínez Catena, 6. FuENGiROLA
Las Palmeras



Situado na primeira linha da praia dos Boliches. Os quartos 
dispõem de casa de banho, secador de cabelo, ar condiciona-
do, telefone, cofre (pago),TV e wifi grátis. Oferecem 14 quartos 
adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida. Completa as 
suas instalações com piscina exterior, solário com zona de es-
preguiçadeira, bar, sala de reuniões, aluguer de bicicletas, clube 
infantil, sala de ordenadores, wifi grátis no hall do hotel, estacio-
namento (pago). Restaurante buffet.

Hotel ****

Pº Marítimo Rey de España, 87. FuENGiROLA
ilunión Fuengirola



SO
L

c
o

st
a

 d
e

l

232

SolCosta del

2020Verao



C
O

STA
 D

E
L

so
l

233

SolCosta del

2020Verao



A 350 m da praia e a 600 m do centro. Os quartos contam com 
casa de banho, kitchenette, micro-ondas, frigorifico, ventilador, 
telefone, varanda/terraço e Tv. O hotel dispõe de bar, cofre, 
facilidades para pessoas com mobilidade reduzida, garagem/
estacionamento (pagos), jardim, cabeleireiro, piscina (adultos e 
crianças), sala de conferencias, sala de Tv, restaurante, bilhar e 
maquinas de videojogos. Wifi gratuito.

Hotel-Apartamentos 

C/ Burgos, 2. FuENGiROLA
veramar



Situados no Passeio Marítimo. 2/4 (1-4 pax): 1 quarto com 2 camas e 
1 sofá-cama, banho, cozinha equipada e varanda (1ª andar). 4/6 (1-6 
pax): 2 quartos duplos e sala com 2 sofás-cama, 2 banhos, cozinha equi-
pada e varanda. Ático (1-4 pax):  com um grande quarto duplo e sala de 
jantar com sofás-cama, banho, cozinha equipada e terraço/solário to-
talmente privado com piscina individual, cadeiras, guarda-sol e duche. 
Todos com ar condicionado, Tv. e telefone. Conta con 2 quartos adap-
tados a pessoas de mobilidade reduzida. Cofre de aluguer. Também 
conta com bar-cafetaria com esplanada e otra para crianças, amplos 
jardins e snack-bar na zona da piscina aberto em verão. Parking pago di-
recto. Wi-fi grátis em todo o establecimento. Admite animais até 10 kg.
w Estadia mínima 5 noites 21/6-14/9, excepto STD 3 noites.
w Inclui limpeza diaria excepto cozinha, mudança de roupa e 

toalhas 2 vezes por semana.
w Spto. peq. almoço 7,50 €/pax/noite, crianças 0-8 anos 50% dto.

Apartamentos 

C/Lamos de Espinosa, 10. FuENGiROLA
Pyr Fuengirola

-7x6, 14x12 e 21x18 para chegadas de 1-31/5 e 12-31/10.
-20% dto. reservas a partir de 28 noites de 1-31/5 e 12-31/10.
-Descontos válidos de 1/6-11/10: 10% dto. de 21-27 noites, 
15% dto. de 28-34 noites e 20% dto. a partir de 35 noites. 

1/5-13/6 e 20/9-11/10 75,00 115,50 159,25 175,50
12-30/6 78,75 118,00 162,50 177,50
1-12/7 e 1-19/9 101,75 138,75 211,25 216,25
13-31/7 e 23-31/8 122,50 178,75 246,75 247,50
1-22/8 137,50 201,75 267,50 281,25
12-31/10 71,75 101,75 153,75 171,75

PREÇOS aPaRtamEntO E nOItE
 STD 2/4 4/6 ático 2/4

ofertas



Complexo situado a 400 m da praia de Los Boliches. Dispõe de  
estúdios, e apartamentos com 1 e 2 quartos, todos equipados 
com casa de banho, cozinha com frigorífico, máquina de lavar 
roupa e micro-ondas, ar condicionado, TV, wifi grátis, telefone, 
cofre (pago). Completa-se com piscina de adultos e crianças, 
snack-bar, zona infantil, ginásio, sauna, banho turco e supermer-
cado. Estacionamento privado. Restaurante. 
w Estadia mínima 3 noites de 1/5-15/7 e 16/9-31/10, 4 noites 

de 16-31/7 e de 26/8-15/9 e 5 noites de 1-25/8.
w Inclui limpeza 2 veces por semana com mudança de toalhas 
   excepto limpeza de cozinha. Mudança de lençóis 1 vez/semana.
w Spto. APA: 7,25€ e MP: 21,50€ pax/noite, crianças 2-12 anos 

spto. APA: 4,25€ e MP: 12,75€ pax/noite.

Apartamentos 

Avda. Francisco Rivera Paquirri, 23-25. FuENGiROLA
Nuriasol

1/5-15/6  61,25 73,75 86,25
16-30/6 e 1-31/10  76,50 91,75 104,50
1-15/7 e 16-30/9  102,50 120,50 133,75
16-31/7 e 26/8-15/9  118,75 135,00 153,75
1-25/8  140,00 162,50 180,00

PREÇOS aPaRtamEntO E nOItE
  1/2 3 pax 4 pax

-10% dto. para reservas de 1-31/5 e 26/8-30/9 realizadas com 
  30 días de antecedência.
-10% dto. para reservas de mínimo 7 noites. Não acumulável.
- Não reembolsável: 5% dto. adicionais a la Rva. Antecipada
  ou Longa estadia. Não aceita cancelamentos. 

ofertas

Situado na cala de Mijas “Málaga”. Conta com 300 quartos que dis-
põem de ar condicionado/aquecimento (conforme temporada), 
cofre, minibar grátis, TV com parabólica, banho com secador, te-
lefone, wifi e varanda/varandim. O hotel conta ainda com salões, 
bar, restaurante, bagageiro, piscina, solário, jardins, bar-piscina 
com cadeiras e guarda-sóis, bar-salão para animação e terraço 
chillout em temporada de verão. No regíme de tudo incluído 
consta de: PC, gelado, bebidas, refrescos, bebidas alcoôlicas, café, 
chá, cocktails durante todo o dia (das 10:30 às 23:00), vinho, àgua, 
cerveja, snacks durante o dia.

Hotel *****

Playa de la Butibamba, 9. MiJAS
vik Gran Hotel Costa de Sol

  1
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Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Aptos
Hotel
Hotel
Hotel 
Aphtl
Hotel

Amàre Marbella Beach
Barceló Marbella
Bluebay Banús
Diverhotel Dino Marbella
El Fuerte
El Rodeo
Gran Meliã Don Pepe
H-10 Andalucía Plaza
Iberostar Marbella Coral Beach
Marbella Playa Hotel
Meliã Marbella Banús
Pyr Marbella
Roc Marbella Park
San Cristóbal
Senator Marbella
Sultán Club
Vime Reserva de Marbella

Marbella

Situados a 500 m da praia de los Boliches, numa zona tranquila. Alo-
jamentos de grande qualidade, luxosos e modernos, com um ou dois 
quartos, alguns estúdios e 6 águas furtadas. Dispõem de 1 apartamen-
to adaptado para pessoas com mobilidade reduzida (sem lava loiça). 
Todos os apartamentos dispõem de ar condicionado (frio-quente), 
micro-ondas, máquina de lavar roupa, secador de cabelo, Tv vía sa-
télite, D.V.D, música ambiente, cofre, cozinha totalmente equipada e 
varanda. Complementa as suas instalações com recepção 24h, siste-
ma digital de chaves, video porteiro, detectores de incendio, 1 lugar de 
estacionamento vigiado por apartamento (pago), wifi grátis para um 
aparelho, piscina com garupa para pessoas de mobilidade reduzida 
e um grande jacuzzi exterior, espreguiçadeiras e chapéus de sol gra-
tuitos, bar-restaurante, salões. Admite animais de estimação só em 
aptos. com 1 quarto (pago directo, mediante disponibilidade).

Apartamentos ***

C/ Antonio Machado, 25.  FuENGiROLA
Mediterráneo Real
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Localizado na exclusiva zona de Puerto Banús, a uns metros da 
praia de Mistral. Dispõe de quartos standard, familiares e su-
periores, todos eles equipadas com casa de banho completa, 
ar condicionado, telefone, TV, minibar, wifi grátis. Completa as 
suas instalações com 3 piscinas exteriores (uma delas infantil), 
mini clube, salões de reuniões, campo de golf, mini mercado, 
cabeleireiro, snack-bar, SPA, capela, lavandaria e estacionamento 
(pago). Programa de animação. Restaurante buffet.

Hotel ****

Ctra. Cádiz, km 173. MARBELLA
Bluebay Banús

O hotel conta com acesso directo a uma magnífica praia (cerca 
de 200 metros) e a 9 km do centro de Marbella. Ideal para fami-
lias. Todos os quartos dispõem de ar condicionado ou aqueci-
mento, ventilador de tecto, cofre (pago), TV satélite, varanda/
terraço e casa de banho completa com secador de cabelo. Conta 
ainda com uma piscina exterior temática com escorregas, pis-
cina coberta com jacuzzi, espreguiçadeiras na piscina, toalhas 
de piscina (com depósito), solário com palmeiras, restaurante 
buffet com cozinha ao vivo, bar salão e snack bar na piscina. 
Zona de jogos e zona Splash. Estacionamento, pago directo. Wifi 
grátis. Admite animais de estimação até 15 kg.

Hotel ***

Ctra. Cádiz-Málaga, km.189. MARBELLA
diverhotel dino Marbella

tudo
incluído

Crianças 
grátis

Hotel ***

C/ Victor de la Serna, 2. MARBELLA
El Rodeo

Situado no centro da cidade a 20 m do Parque de La Alameda e a 190 m da praia de Vénus. 
Dispõe de 100 quartos amplos, com banho com secador,varanda, aquecimento, cofre, minibar, 
telefone, TV, ar condicionado e amplas varandas. Complementa-se com restaurante-buffet, sa-
lões sociais, piscina, sala de reuniões, sala de TV, bar-cafetaria climatizada no inverno e programa 
de animação. Wifi grátis em todo o hotel.

-15% dto. para reservas realizadas antes de 1/5, 
  válida de 20/6-26/9. Mínimo 3 noites.
-8% dto. para mínimo de 7 noites de 20/6-26/9. Of. acumulável.

w Mínimo 2 noites, excepto de  20/6-26/9 3 noites, inferiores spto. 16,25 €/pax/noite.      
w Não têm quartos triplos ou quádruplos, são camas extra em quartos duplos.
w Quarto monoparental 1 adulto + 3 crianças 50% dto.  

ofertasCrianças 
grátis

PREÇOS PESSOa E nOItE Em QUaRtO DUPLO

1-2/5 50,00 52,00 54,75 28,75 GRÁtIS 50 25 
3-31/5 38,00 40,00 42,75 16,75 GRÁtIS 50 25 
1-19/6 e 27/9-17/10 42,75 45,25 49,00 22,75 GRÁtIS 50 25 
20-30/6 e 13-26/9 53,75 58,50 64,50 24,50 GRÁtIS 50 25 
1-10/7 e 23-29/8 71,75 76,75 81,00 29,25 GRÁtIS 50 25 
11-31/7 81,50 86,00 90,50 32,00 GRÁtIS 50 25
1-22/8 93,25 102,00 107,25 35,75 GRÁtIS 50 25
30/8-12/9  63,25 68,00 71,75 25,75 GRÁtIS 50 25 
18-30/10 35,25 38,00 40,50 15,00 GRÁtIS 50 25

 DEScOntOS %
 cRIanÇaS 2-12 3ª
 1ª 2º PaX APA mP Pc S.Ind

Aparthotel ****

Avda. Arturo Rubinstein. MARBELLA
Sultán Club

Situado a 190 m da praia e a 5 min. do centro, todos os seus 76 aptos. de 1 ou 2 quartos 
contam com ar condicionado, TV satélite, banho, cofre, secador, telefone, sofá cama gavetão 
duplo, amplas varandas, cozinha equipada com forno, máquina de lavar louça, máquina de 
lavar roupa, ferro, torradeira. O conjunto conta ainda com salões sociais, recepção, garagem, 
restaurante buffet e à la carta, cafetaria, snack, gelataria, pasteleria e fitness, piscina exterior, 
centro com piscina climatizada, solário jacuzzi, ginásio, pilates e um magnífico programa de 
entretenimento e actividades sociais. Wifi grátis em todo o hotel.

-15% dto. para reservas realizadas antes de 1/5, válida de 21/6-30/9 com mínimo 3 noites.
- 8% dto. para mínimo de 7 noites de 21/6-30/9. Oferta acumulável.

w Estadia mínima de 2 noites, 
    excepto de 1/5-30/9 3 noites, 
    inferiores 25€/apto/noite.
w Spto. APA: 11,25€ e MP (al-

moço) 31,25€/pax/noite, 
    excepto de 20/6-26/9 APA 

12,25€ e MP (almoço) 32,25€/
pax/noite. Crianças 2-12 anos 
50% sobre regime alimentar.

w Ocupação máxima em aptos de 
1 quarto 3 adultos e em apto 
de 2 quartos 5 adultos.

ofertas

1-2/5 131,25 160,75
3-31/5 e 27/9-17/10 119,25 148,75
1-19/6 145,00 178,75
20-30/6 e 13-26/9 166,75 210,00
1-10/7 e 23-29/8 216,00 295,00
11-31/7 250,75 326,25
1-22/8 294,00 358,75
30/8-12/9 198,00 264,00 
18-31/10 92,25 118,75

PREÇOS aPaRtamEntO E nOItE
 2/4 4/6

Situado em pleno centro junto ao Parque de La Alameda e a 
225 m da praia. Os quartos dispõem de banho, ar condicio-
nado, telefone, TV vía satélite, frigorífico e cofre. A maioria 
têm varanda ou varandim. Complementa-se com restaurante 
com menus caseiros diários tanto ao almoço como ao jantar. 
Serviço de pequeno almoço tipo buffet. Complementa-se com 
um bar, sala de jogos e ar condicionado nas zonas nobres. Dis-
põe de uma sala de reuniões. Todos os quartos, restaurante e 
cafetaria foram recentemente renovados. Quase 50% dos quar-
tos foram completamente renovados no ultimo ano, passando 
a ser de categoria Premium. Conta com quarto adaptado para 
pessoas de mobilidade reduzida. Wifi grátis de fibra óptica tan-
to nas áreas comuns como nos quartos.

Hotel ***

C/ Ramón e Cajal, 3. MARBELLA
San Cristóbal
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Ctra. Cádiz-Málaga, Km 192. Marbella
Hotel Roc Marbella Park ★★★★

Rodeado por um bonito pinhal, numa zona 
tranquila. Situado a 15 minutos do centro de 
Marbella a 900 metros de uma das melhores 
praias da Costa do Sol e a 100 metros do campo 
de Golf de Sta. María. 
O hotel é composto por dois edifícios, formando 
um complexo com um total de 281 quartos. 
Todos os quartos dispõem de ar condicionado, 
aquecimento, cofre (de pago), T.V com antena 
parabólica, telefone e banho completo. 
Conta com zona de lazer com parque infantil, 
assim como programa de animação diurna e 
nocturna, campo de ténis, ping pong, futbito, 
voleibol, bar piscina. Restaurante com buffet.

Localizado a 1200 m da praia, numa área residencial e rodeado 
de jardins subtropicais. O complexo é formado por apartamentos 
com 1 e 2 quartos duplos (2 camas individuais ou 2 camas de ca-
sal, respectivamente) com capacidade de 1-4 pessoas, com sala de 
refeições com sofá cama duplo e cozinha completa, Tv via satélite, 
telefone, ar condicionado, cofre (alugado e pago), varanda, casa 
de banho completa. Os hóspedes podem alugar na recepção se-
cador de cabelo, tábua de engomar, micro-ondas e cafeteira. Con-
ta com ginásio, 2 piscinas (1 para crianças), piscina climatizada, 
espreguiçadeiras, solário, toalhas para a piscina (mediante depó-
sito), jacuzzi, sauna, ping-pong. Serviço de massagens e camas ba-
linesas (pagos). Restaurante buffet com vista jardim e piscina, bar, 
mini-club e programa diário de animação en verão. Wifi grátis.

Aparthotel ****

Ctra. Nacional 340, km 193,6. MARBELLA
vime Reserva de Marbella

No centro de Marbella, junto ao Palácio de Congressos de Marbella e 
a uns 300m da praia. Dispõe de uma magnífica piscina exterior com 
dois jacuzzis e solário na cobertura. Quartos perfeitamente mobi-
lados e equipados com TV satélite digital com mais de 65 canais, 
telefone, minibar (de pago), cofre (de pago), ar condicionado ou 
aquecimento segundo temporada, ventoínha de tecto e porta du-
pla, banho com secador de cabelo e varanda/varandim. Senzia Spa & 
Wellness: Zona de águas de 1000m2 com piscina temática e climati-
zada com jactos com diferentes alturas e “cuellos de ganso”, saunas, 
fonte de gelo e chuva pulverizada, banhos Indo-Romanos, piscina 
de frutas, piscina de seixos, jacuzzis, sala relaxamento e banho turco 
com essência de eucalipto. Garagem (de pago), ginásio e salões. Wifi 
grátis. Acessos adaptados para pessoas com mobilidade reduzida. 

Spa Hotel ****

C/ Príncipe Alfonso Hohenlohe, 97. MARBELLA
Senator Marbella



Complexo turístico totalmente pedonal, situado na primeira linha de 
uma magnífica praia e rodeado de vegetação. A 7 Km de Marbella. 
Construido ao mais típico estilo de uma povoação andaluza. Quartos 
tipo casinhas, confortáveis, independentes e totalmente equipadas com 
ar condicionado ou aquecimento, ventilador de tecto, casa de banho 
com secador, TV, a maioria com terraço privado. Acessível a pessoas 
com mobilidade reduzida. Conta com piscina exterior temática com 
escorregas e jacuzzi, piscina de crianças, piscina climatizada coberta no 
inverno, ginásio, sala de leitura e parque infantil, espreguiçadeiras na pis-
cina, solário com palmeiras, toalhas de piscina con depósito, zona de 
jogos exterior, zona de jogos recreativos, programa de animação e para 
os mais pequenos o Delfi-club. Restaurante buffet com cozinha ao vivo, 
restaurante à la carta, pub, bar piscina e beach club (t.alta). Serviços pa-
gos: Aluguer de espreguiçadeiras de praia, estacionamento. Wifi grátis. 

Hotel ****

Ctra. Cádiz, km 189. MARBELLA
Marbella Playa



tudo
incluido

Crianças 
grátis

tudo
incluído

PREÇOS PESSOa E nOItE Em QUaRtO DUPLO

1-31/5 45,50 56,25 67,75 24,25 50 25
1-28/6 49,25 60,00 71,50 25,50 50 25
29/6-12/7 68,00 78,75 91,75 28,50 50 25
13-26/7 84,50 95,25 110,25 28,50 50 25
27/7-1/9 112,50 123,00 138,00 28,50 50 25
2-15/9 82,50 93,00 108,00 28,50 50 25
16-29/9 80,50 78,75 91,75 24,25 50 25

DEScOntOS %
 1ª cRIanÇa 3ª
 2-11 PaX mP Pc TI S.Ind

-5% dto. rvas. efectuadas antes de 31/3, pago 50% antes de 15/4.

w Estadia mínima em MP e PC 2 noites excepto 29/5-17/9 4 noites.   
    Estadias inferiores 25% spto. Em Tudo Incluído mínimo 5 noites.
w Bebidas incluídas em almoço e jantar: água, vinho, cerveja e 
    refrigerantes.
w Em quarto standard máximo 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.
w Em qua. familiar máx. 2 adultos + 2 crianças o 3 adultos + 1 criança.
w Spto. Quarto Familiar: 16,75€/pax/noite, excepto de 2-17/10 8€, 

de 29/5-25/6 e 31/8-17/9 13,75€, de 1-28/5 e 18/6-1/10 11,25€ 
pax/noite. Desconto 2º criança 2-11 anos 50%.

w Monoparentais: 1 adulto + 1 criança, criança 25% dto. 
   (duplo mais pequena com camas de 90 cm e vistas do pátio interior).

ofertasBebida
incluída
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Hotel emblemático com um caracter arquitectónico andaluz reno-
vado, com um design vanguardista e actual, situado junto a Puer-
to Banús, umas das zonas mais exclusivas de Marbella. É um lugar 
perfeito para os que procuram um ambiente exclusivo onde poderá 
relaxar a dois ou divertir-se entre amigos, já que é um hotel para adul-
tos maiores de 16 anos. Conta com 400 amplos e luminosos quartos 
totalmente renovados, 2 piscinas: uma delas coberta e climatizada no 
SPA e parte do circuito hidrotermal (€), wifi grátis em todo o hotel, 
restaurante buffet, novo restaurante à la Carte La Brasserie, bares, 
esplanada chill out, entrada grátis no Casino Marbella situado junto 
ao hotel, parking público e campo de golf nas imediações. Serviço 
Privilege (quartos e serviços exclusivos) e Despacio Spa Centre com 
uma requintada carta de tratamentos (€). Serviço de transfer incluido 
para clientes para Puerto Banús e centro de Marbella.

Hotel ****

Urb. Nueva Andalucía Apdo. 21. MARBELLA
H10 Andalucía Plaza

Só
adultoS

Hotel situado na primeira linha de praia, perto de todo o comer-
cio e a 5 minutos do bairro antigo. Conta com 263 quartos com 
ar condicionado, telefone, minibar, casa de banho com secador 
de cabelo, TV, edredons nórdicos e seleção de almofadas, WIFI 
grátis. Dispõe de 2 piscinas, uma delas com vista mar e camas 
balinesas, mini clube para crianças dos 3-12 anos, programação 
noturna, estacionamento coberto, ponto de carga de carros eléc-
tricos. SPA em Amáre Marbella (300 m). Oferece variedade gas-
tronómica com o restaurante beach club localizado na praia com 
cozinha atual e de alta qualidade, restaurante El Olivo com cozin-
ha mediterrânica e espetáculos ao vivo e o Pinetreeclub com vis-
tas para o mar e para os jardins do hotel com produtos gourmet.

Hotel ****

Avda. El Fuerte, s/n. MARBELLA
Fuerte Marbella

Hotel renovado e recomendado para adultos situado em primei-
ra linha de praia junto ao centro cosmopolita de Marbella. Os 
seus quartos são amplos e luminosos (a grande maioria com va-
randa e vista mar). Dispõe de piscina exterior e ligação WiFi em 
todas as instalações. Conta com o Amare Club composto por 
três espaços: Amàre Beach dispõe de restaurante e um solário 
na Praia com camas grátis; Amàre Pool oferece piscina exterior 
e esplanada, por último, Amàre Lounge com uma área de re-
laxamento, bar, uma grande variedade de café, chá, chocolates e 
oferta gastronómica. Complementa-se  com o Spa by Germaine 
de Capuccini e com o Gym by Technogym, instalação com utili-
zação grátis. O Belvue Rooftop Bar, no terraço, oferece os fins de 
tarde mais espectaculares. Conta ainda na oferta gastronómica, 
com o Restaurante Messina com uma Estrela Michelín.

Hotel ****

Avda. Severo Ochoa, 8. MARBELLA
Amàre Marbella Beach

Só
adultoS

Situados a menos de 300 m da praia. Dispõe de estudios 2/3: es-
paço sem divisões, sala-quarto de 40 m2 com 2 camas individuais 
e 1 sofá-cama, Estudios 2/4: espaço sem divisões, sala-quarto de 
46 m2 com 4 camas individuais. Conta ainda no ático com aptos: 
2/4: 67 m2, 1 quarto com 1 cama casal, sala com sofá-cama. To-
dos dispõem de banho e varanda, totalmente equipados e com 
kichenette, ar condicionado, aquecimento, TV e telefone. Entre 
as suas instalações conta com piscina, jardins, bar-cafetaria, 
garagem (de pagamento), tenis, paddle, salas de reuniões, Wifi 
grátis, miniclub (julho e agosto). Recepção 24 horas, golf desk e 
lavandaria. Limpeza com mudança de toalhas diária e mudança 
de roupa cada 5 dias.

Apartamentos ***

Av. Rotary Internacional, s/n. Pº Banús.  MARBELLA
Pyr Marbella

Localização: Na exclusiva área de Puerto Banús, a apenas 
50 metros da praia, 5 min a pé de Puerto Banús, 6 km de 
Marbelha, 50 km do aeroporto de Málaga. Acomodação: 
Os 200 quartos dispõem de banho completo, ar condi-
cionado e aquecimento, telefone, minibar, TV via satélite, 
cofre electrónico gratuito e conexão WI-FI à Internet sem 
custo em todo o hotel. Restaurantes e Bares: Restauran-
te Río Verde para pequenos almoços, almoços e jantar 
buffet; todos eles com show cooking. Restaurante ao ar 
livre “La Hiedra” (verano). Bar Blue Lounge, com serviço 
de cafetaria e snacks durante o dia e de noite. Bar Le 
Pool junto à piscina (verão). Restaurante D.O.M. à carta 
com receitas e produtos localis de Málaga. Serviços: The 
Level Lounge com serviço de aperitivos e bebidas. No 
extenso jardim encontran-se 2 piscinas exteriores (uma 
delas exclusiva para adultos) e piscina infantil. Piscina co-
berta climatizada, sauna e banho turco. Centro de saúde 
e bem-estar com Massagens, tratamentos faciais e cor-
porais previa petición e com custo. Mini club durante o 
verão (de 5 a 12 anos) e programa Kids&Co com check 
in, atividades e presentes. THE LEVEL: Sentir-se especial 
é fácil quando cada detalhe está pensado e criado para 
si. Meliá costa del sol apresenta-lhe The level: a exclusiva 
aposta de Melia para lhe oferecer uma gama de serviços 
e instalações superiores como por exemplo, área de 
atenção privada na que podrá realizar todas as gestões 
sempre com uma atenção personalizada, snacks e bebi-
das durante o dia, “check in” privado,, serviço exprés e 
flexibilidade no “check out” (conforme disponibilidade) e 
muito mais.

Localização: Em primeira linha da praia, a apenas 1 km do 
centro de Marbella, 6 km do famoso Puerto Banús e a 50 
km do aeroporto de Málaga. Acomodação: Os 170 quartos 
duplos e 24 suites, a maioria com varanda e vistas mar, dis-
põem de banho completo recentemente renovados, com 
secador de cabelo, espelho de aumento, roupões, ar con-
dicionado/aquecimento, minibar, TV via satélite, telefone di-
recto, Wi-Fi gratuito e cofre gratuito. Serviço Red Level com 
80 quartos com qualidades especiais e reformado Red Level 
Lounge com duas varandas. Serviço de quartos 24 horas. 
Restaurantes e Bares: Restaurante “T-Bone Grill by Matías Go-
rrotxategi” especializado em carnes e com excelente ade-
ga (este restaurante se desloca na zona da Palapa exterior 
no verão). Bar Piscina “Bardot Pool Club”, Oyster and Caviar 
Champagne Bar, localizado no Lobby, aberto todos os dias 
(tarde/noite), Whisky Lounge com ampla carta de cocktails e 
Whiskies. Restaurante Varanda, onde desfrutar de um extenso 
pequeno almoço buffet com vistas aos jardims. Nova Varanda 
Salazonia ideal para o deguste dos pratos mais típicos acom-
panhados de um cocktail. Grande Café Cappuccino Beach 
Club (todo o dia até 01.00h) e “Tahini Restaurant & Sushi Bar”. 
Serviços: Wi-Fi gratuito. No jardim, duas piscinas exteriores 
(uma para crianças), rodeadas de camas balinesas (com cus-
to) e solário. Piscina interior climatizável. Fitness Center com gi-
násio totalmente equipado (gratuito), zona com sauna, banho 
turco e Chuveiro Escocês. Salão de beleza e cabeleireiro. Mas-
sagens, tratamentos faciais e corporais mediante marcação 
prévia e com custo no Spa by Clarins. Dispõe de 2 courts de 
ténis, 2 campos de paddle (uma delas individual), desportos 
aquáticos na praia (verão). Às noites, música ao vivo com 
shows ocasionais na Palapa e “live music” no Whisky Lounge 
Bar. Parking (pago). Centro de convenções com 1.710 m2 de 
superfície repartido em 11 salas (a pedido, com custo). 
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Localização: Localizado na Costa del Sol ao pie 
de praia, entre Marbella e Estepona, um des-
tino clássico vacacional e desportivo localiza-
do perto de belas praias, promete umas férias 
emocionantes, acolhedoras e divertidas. Ape-
nas a 6 km de Puerto Banús e a 12 de Marbella 
e Estepona. Poderá desfrutar de um magnífico 
resort com a nossa equipa de entretenimento, 
inúmeras opções de gastronómicas e a expe-
riência em piscinas e splash park farão das 
suas férias uma experiência inesquecível. Hotel 
renovado em 2018. 
Acomodação: Oferece 434 quartos renovados 
em todo o complexo, são todos muito espaço-
sos e totalmente equipados. Têm quartos Sol 
duplos, Superiores, familiares e comunicantes. 

Todos têm banho completo, varanda mobilada 
e magníficas vistas mar, sobre as montanhas, 
ou aos jardines. 
Restaurantes e Bares: Oferece o serviço “All 
Day Dinning” com um amplo buffet de nova ge-
ração. Restaurante Italiano para jantar. Lobby 
Bary Jazz Lounge, In&Out Snack Bar e Salado 
Pool Bar.
Oferece tres piscinas exteriores e uma área de 
espreguiçadeiras na praia privada. Novo Splash 
Park e parque infantil com área de aventura 
para os mais pequenos e zona infantil “Kat-
mandu Adventures” com três miniclubs (de 5 a 
10 anos) onde as crianças podem desfrutar de 
uma ampla gama de atividadescom suas famí-
lias sob supervisão da nossa equipa profissio-

nal de monitores (apenas verão).
Ginásio completo com luz natural, na zona  do 
campo de golfe de 18 buracos com acordos 
preferentes e campo de futebol mediante pe-
dido, pistas multifuncionales para basquete, at-
letismo, voleibol y andebol, sete courts de ténis 
Palapa Wellness com serviço de massagens. 
Centro de conferências com 2 salas de diferen-
tes tamanhos com capacidades entre 25 e 400 
pessoas.

Mel iá  Hote ls  Internat iona l :   Gran Mel iá    .    ME   .    Parad isus   .    Mel iá    .    Inns ide   .    So l    .    C i rc le    |    Mel ia  Rewards

linha da praia
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España · andalucía · MarbElla

A lojA m e n to 170 quartos, incluindo duplos, junior suites, suites 
e suites superiores
Novos quartos temáticos
Novos quartos sharing pool e Pent house

I n stA l Açõ e s 
e s e rv I ço s

2 piscinas exteriores
Cocktail bar, Snack bar e lobby bar
Wifi gratuito
Spa ($)
Parque de estacionamento coberto ($)
3 salas para conferências
Hotel acessível
Tudo Incluído opcional

G A st r o n o m I A Restaurante buffet com show cooking
Sea Soul Beach Club (verão) ($)
Snack Bar

Ac t I v I dA d e s
d e s p o r t I vA s

10 campos de golfe nas imediações
Centro de equitação nas imediações ($)
Ténis e pádel nas imediações ($)
Desportos aquáticos (no verão) ($)
Escola de mergulho nas imediações ($)
Escola de pádel surf ($)
Excursões
Sala de fitness

e n t r e t e n I m e n to Shows profissionais e música ao vivo

España · andalucía · EsTEpOna

A lojA m e n to 265 quartos, incluindo duplos, familiares, suites, 
junior suites, suites superiores e acessíveis
A maioria com vista de mar

I n stA l Açõ e s 
e s e rv I ço s

Piscina exterior e piscina infantil
Solário e  jardins
2 bares incluindo beach bar, bar teatro exterior
Wifi gratuito
Spa & Wellness ($)
Zona de jogos recreativos ($)
Parque de estacionamento coberto ($)
4 salas para reuniões e eventos com luz natural
Unlimited Services opcional
Tudo Incluído opcional

G A st r o n o m I A Restaurante buffet com show cooking
Sea Soul Beach Club (verão) ($)

Ac t I v I dA d e s
d e s p o r t I vA s

Reserva de excursões e actividades organizadas
Desportos náuticos nas imediações
Campos de ténis frente ao hotel
Campos de golf nas imediações com preços 
especiais para clientes Iberostar

e n t r e t e n I m e n to Programa de animação de dia e de noite
Shows profissionais e música ao vivo

c r I A n ç A s Star Camp: programa de actividades e instalações 
adaptadas ás diferentes idades. (Conforme temporada)
Piscina infantil
Parque infantil
Menú infantil
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Situado no exclusivo enclave de Guadalmina, 
em pleno coração da Costa do Sol (Málaga), 
é o lugar ideal para desfrutar de qualquer das suas 
praias próximas ou de lugares tão procurados 
como Puerto Banús e Marbella. Encontra-se 
ainda rodeado por alguns dos mais reputados 
campos de golf. Quartos totalmente equipados, 
actividades para crianças e esplanadas chill out.

No coração da Costa do Sol

ESPECIALIZADO EM FAMÍLIAS

AMPLA OFERTA GASTRONÓMICA

LOCALIZADO À VOLTA DO  CAMPO 
DE GOLF DE GUADALMINA

CENTRO DE SAÚDE E BELEZA

DESPORTO E ÓCIO

NOVO PROGRAMA DE ANIMAÇÃO PARA CRIANÇAS

BARCELÓ TUDO INCLUÍDO

Situado a 7 kms de Puerto Banús e a 12 kms de Marbella. Dispoe 
de 90 quartos com banho, Tv. satélite, ar condicionado, aqueci-
mento individual, cofre (grátis) e varanda. Complementa-se com 
piscina de adultos e crianças, restaurante, bar com esplanada, 
parking (grátis), 2 salas de conferência, ar condicionado nas zonas 
nobres, pátios andaluzes e jardins. Junto ao hotel poderá encon-
trar o centro comercial Diana com supermercado, lojas, restau-
rantes, bares, etc... Pacotes especiais disponivéis para Golf e outros 
desportos. Serviço de refeições: buffet. Wifi nas suas instalações.

Hotel ***

C/ Nueva Atalaya, s/n. ESTEPONA
diana Park

Fuerte Estepona é um complexo de férias de luxo no municipio 
Malaguenho de Estepona, situado em primeira linha de praia. 
Está dotado de 210 quartos espaçosos entre os quais destaca-
mos os seus luxuosos apartamentos com magníficas vistas mar, 
projetados com alta qualidade e com cuidada seleção de mobi-
liário. O estabelecimento com acesso directo à praia e a escassos 
metros do Club de Estepona Golf, situa-se ainda numa zona com 
uma grande oferta complementar (restaurantes, comercios, 
etc.). Conta com duas zonas claramente diferenciadas, uma des-
tinada a familias, e outra, mais tranquila direcionada a adultos. 
O complexo conta ainda com facilidades para a realização de 
reuniões de empresas, grupos e incentivos.

Hotel ****

Arroyo Vaquero Playa, Ctra. A-7. ESTEPONA
Fuerte Estepona

Hotel para adultos. Situado entre Puerto Banús (a 7 km) e Estepona 
(a 13 km), rodeado pelos campos de golf mais prestigiados da re-
gião e a 500 m da praia. Conta com elegantes interiores, mobiliário 
luxuoso e quartos espectaculares. Dispõe de duas piscinas exterio-
res, jardim, bar terraço chill-out, restaurante buffet, restaurante á 
la carta, piano bar, ginásio e garagem. Conta com 146 quartos com 
banho completo, minibar (de pago), cofre, bandeja de cortesia e 
WIFI. Uma zona termal de 700m2, Sedatio By Senzia, com piscina 
terapéutica hipersalina dotada de água do Mar Menor, camas de 
hidromassagem, cascatas, jactos, duches especiais, sauna, ham-
mam e piscina de contraste. O Spa também conta com ginásio, 
sete salas de tratamento e área de massagens e beleza. Wifi grátis 
em todo o hotel. Acessos adaptados para pessoas com mobilidade 
reduzida. Aceita animais com spto. pago directo.

Spa Hotel *****

Urb. Benamara. Ctra. Nac. 340, km 168. ESTEPONA
Senator Banús

Só
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Localizado na primeira linha de praia, com acesso direto do ho-
tel. Os seus quartos dispõem de casa de banho com banheira 
ou duche, secador de cabelo, ar condicionado, TV 32” com ca-
nais internacionais, WIFI de cortesia, cofre, cafeteira e chaleira 
(pagas), água de cortesia à chegada. Completa ainda as suas 
instalações com 2 piscinas de adultos, piscina infantil, bar res-
taurante situado junto à piscina, terraço chill-out com vista mar 
Mediterrâneo, lobby bar, salão de festas, business corner, 7 salas 
de reunião, cabeleireiro, pista de paddel, campos de golf nas 
imediações, espaço Spa Centre, ginásio. Programa de animação 
durante toda a temporada. Restaurante buffet com cozinha ao 
vivo e terraço junto à piscina.

Hotel ****

Avda. Carmen, 99. Playa de Guadalobón. ESTEPONA
H10 Estepona Palace

É o maior hotel com parque aquático da Costa del Sol, situado 
na primeira linha de praia. Os seus quartos renovados em 2016, 
contam com terraço com vista para o mar ou para os jardins do 
hotel, casa de banho completa, TV, cofre, telefone, wifi, minibar, 
abertura e fechadura de portas com sistema de seguridade. O 
hotel conta com 5 piscinas (3 adultos e 2 crianças), escorregas de 
água, piscina de ondas, campos de ténis, pista de mini futebol, 
beach clube, mini clube, cafetaria, ginásio, gelataria. Acesso para 
pessoas com mobilidade reduzida. Restaurante buffet.

Hotel ****

C/ José Luis Carrillo Benítez. ESTEPONA
Globales Playa Estepona

Localização a 1,5 km da praia, 12 km de Porto Banús e 25 km 
de Marbella, muito próxima de Estepona e próximo a Porto Ba-
nús. O edifício está desenhado à volta de uma grande piscina 
rodeada de jardins e é um lugar perfeito para desfrutar das férias.
Conta com 301 apartamentos totalmente equipados com coz-
inha, ar condicionado, televisão, telefone e varanda o varandim. 
Desde estúdios a apartamentos de 2 quartos. Complementa 
com piscina exterior de 600 m2 com espreguiçadeiras e chapéus 
de sol e piscina para crianças, miniclub a partir de 6 anos, activi-
dades recreativas e desportivas para adultos e crianças, ginásio, 
discoteca e chiringuito junto á piscina, com restaurante snack. 
Restaurante para pequenos almoços e jantar buffet.

Aparthotel  

Crta. Cádiz Km 166, Urb. Bel air s/n-C/Hinojo s/n, Parcela 15. ESTEPONA
Pierre vacances Estepona
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