
Hotel recentemente renovado e ampliado,  encontra-se localiza-
do numa antiga fazenda andaluza do seculo XIX com magníficas 
vistas para o mar. O hotel conta com 66 quartos, 20 dos quais 
são Junior Suites. Estão equipados com ar condicionado, varan-
da ou terraço, cofre, casa de banho com duche o banheira, kit de 
banho, mini-bar, telefone, e Tv. Conta com quartos adaptados 
para pessoas com mobilidade reduzida. Completa ainda as suas 
instalações com elevador, salão com TV, cafetaria, restaurante 
gastronómico à la carta interior e exterior, varanda/bar junto 
à piscina, jardins, piscina climatizada, piscinas exteriores para 
adultos e crianças, solário e estacionamento interior e exterior 
(pago). Não admite animais de estimação. Wifi gratuito.

Hotel The Senses Collection ****

Avda. Cabo de Plata, 6. zahara de los atunes
Cortijo de zahara



Situados em várias urbanizações residenciais, entre 400 e 800 m. 
da Praia de Atlanterra e entre 2 e 3 km. de Zahara de los Atunes. 
Apartamentos de 2 quartos duplos, sala de jantar com sofá cama 
individual, banho, cozinha aberta na sala e varanda. Possibilidade de 
beliches mais cama gavetão ou com apenas beliches num ou mais 
quartos. Alguns apartamentos são tipo dúplex. Todos dispõem de 
Tv. e máquina de lavar. Complementam-se com elevador, zonas 
ajardinadas, piscina adultos/crianças (15/6-15/9), campos de padd-
le, supermercado, parque infantil e garagem. A 100 m. restaurantes. 
w Mínimo 7 noites com entrada/saída livre excepto domingos
   de 27/6-29/8, resto mín. 5 noites com entrada/saída livre 
   excepto domingos.  
w Incluí: equipo (excepto toalhas de mesa, guardanapos e panos 

de cozinha), limpeza de entrada e uso da piscina. 
w Chegadas fora de horário de escritório spto. 50 €/apto. pago 

directo e a pedido.
w Depósito 100 €/apto.

Apartamentos

Ctra. Zahara-Atlanterra, km. 2. zahara de los atunes
Puerto zahara

3-19/6 e 7-29/9 64,25
20-26/6 102,50
27/6-11/7 145,25
12-31/7 199,00
1-22/8 226,00
23/8-6/9 147,75

preços apartamento e noite
 4/5

-10% dto estadias de 3/6-17/7 e 29/8-29/9 efectuadas antes de 1/4.

Ofertas

Situado em Zahara de los Atunes, numa urbanização cuidada, 
alojamento com todas as comodidades, a um passo da praia e 
da montanha. Distribuidos em 51 villas e apartamentos distri-
buidos em 3 tipos: Estudios, apartamentos tipo dúplex tipo T1 e 
villas com 3 quartos, todos equipados com TV, ar condicionado, 
cozinha americana com forno-microondas, placa vitrocerâmica, 
frigorifico e todo a menagem necessário. 1 de elas adaptada 
para pessoas com mobilidade reduzida. As villas têm cozinha 
independente com máquina de lavar roupa, jardim privado, 2 
casas de banho, 1 wc e garagem. O complexo conta com amplos 
jardins, piscinas para adultos e crianças, pista de paddel, estacio-
namento interior e exterior (pago). Não se admitem animais de 
estimação. Wifi grátis.

Apartamentos

Avda. de La Tahona, s/n. zahara de los atunes
zahara sol



Situados a 50 m do mar e a 10 do Parque Natural de La Breña. 
Composto por 97 apartamentos, (dúplex, aptos e águas furta-
das), todos eles com 2 quartos, sala de jantar, cozinha, banhos 
e amplas varandas. Equipados com Tv. satélite, utensílios de 
cozinha, máquina lavar, microondas, lençóis, toalhas e frigorí-
fico. Complementa as suas instalações com piscina, snack-bar, 
supermercado, zonas ajardinadas, parking, serviço de lavandaria 
e internet. Águas furtadas com acesso ao solário sobre a totali-
dade da vivenda. Dúplex vivenda de 2 andares que conta com 1 
wc à parte das restantes instalações, sala (dupla altura), cozinha 
americana, alpendre/jardim (uso privativo).

Apartamentos

Ctra. Caños de Meca-Barbate, Km 1. Caños de meCa
Caños de meca

Um hotel em Algeciras com um carácter único e senhorial, loca-
lizado muito perto do Porto de Algeciras e a poucos quilómetros 
das cristalinas águas de Tarifa. Os seus quartos dispõem de ar 
condicionado, cofre, Tv, frigorífico, telefone, wifi e casa de banho 
com secador de cabelo. Conta com restaurantes, bar, oito salões 
senhoriais, grandes jardins e duas piscinas (uma interior e outra 
exterior), solário, minigolf, mini ginásio, 2 campos de tenis, te-
rraço, estacionamento gratuito para os seus clientes e WI-FI de 
fibra óptica de alta qualidade em todo o hotel.

Hotel ****

Paseo de La Conferencia, s/n. algeCiras
globales reina Cristina

LU
Z

c
o

st
a

 d
e 

la

242

LuzCosta de la

2020Verao



Situado a 1 Km da povoação e a 600 m. da Praia de La Fontanilla, 
rodeado por amplas zonas verdes. Dispõe de 30 quartos duplos 
renovados em 2019, estão equipados com ar condicionado e 
aquecimento, Tv, cofre e minibar , telefone, banho com prato 
de duche e secador de cabelo. Conta também com 16 aptos. 
com 1 quarto com varanda e sofá-cama, cozinha americana, 
cofre, banho com secador de cabelo e ainda Televisão, telefone, 
ar condicionado e aquecimento nas 2 divisões (quarto e sala) 
e limpeza diária. Nos apartamento permitem como máximo 4 
pax. Complementa-se com Wifi grátis em todo o estabelecimen-
to, piscina, jardins, cafetaria, sala de pequenos almoços,  parking 
grátis. Não aceita animais.

Hotel Apartamentos ***

Avda. Fuente del Gallo, s/n. Conil de la frontera
diufain

Situado na povoação marinheira de Conil de la Frontera, tran-
quila urbanização em pleno centro da povoação e a apenas 5 mi-
nutos das suas principais praias. Com estilo arquitectónico mo-
derno os seus 31 quartos dispõem de climatização independente, 
Tv. ecrã com comando, telefone, cofre, minibar, secador, ligação a 
internet e varanda exterior. Garagem opcional. Os 18 apartamen-
tos de um andar dispõem de sala de jantar com cozinha e sofá 
cama, um quarto duplo principal, um banho (duche), e outro 
quarto pequeno. A cozinha esta equipada com frigorífico, má-
quina de lavar roupa, placa com 2 discos, microondas e utensilios 
de cozinha para 4 pessoas. Limpeza e mudança de toalhas 2 vezes 
por semana, não incluida cozinha, mudança de lençóis semanal.

Hotel Apartamentos ***

C/ Jerez, 9. Conil de la frontera
Conil sol

Situado numa zona central,  próximo das praias na popular po-
voação costeira de Conil de la Frontera, um formoso trecho de 
costa virgem e bonitas casitas brancas. Os 36 quartos do Hotel 
incluem ar condicionado. Todos os quartos dispõem de banho 
completo, cofre, tv e telefone directo. Entre as suas instalações 
conta com bar, garagem privada, recepção 24 horas, elevador e 
ligação Wifi grátis.

Hotel **

Carretera, 27. Conil de la frontera
tres Jotas

Localização: Em Zahara de los Atunes, província de Cádiz e 
estratégicamente situado na primeira linha com acesso direc-
to à magnífica praia de areia dorada, de onde poderá desfru-
tar dos melhores entardeceres e caminhadas relaxantes ao 
pôr do sol. Miuto próximo à Caños de Meca, Praia de Bolonia 
e Cabo de Trafalgar. 
Acomodação: Oferece 285 quartos: (duplos, Superior, Pre-
mium e familiares para até 6 pessoas), todos com varanda 
privada, bnho completo com secador de cabelo e espelho 
cosmético, amenities de marca de renome, ar condicionado, 
telefone, WiFi gratuito, TV vía satélite, minibar, cofre. Dispõe 
de quartos comunicantes. 
Restaurantes e Bares: Pequeno Almoço, almoço e jantar no 
Restaurante Buffet La Cascada e Restaurante Esplanada “La 
Pérgola”. Chiringuito na praia “Breeza” aberto todos os dias 
em temporada alta para serviço de almoços e jantares. Con-
sulte dias de abertura em maio e setembro.
Lobby Bar, Snack-Bar com área de aquabar na piscina do 
lago. Possibilidade de “Tudo Incluído”. 

Serviços: Duas piscinas exteriores para adultos, uma delas 
tipo lago com duas hidromassagens, e uma piscina para os 
mais pequenos rodeada de um exuberante jardim. Centro de 
saúde e beleza com piscina interior, ginásio, sauna, banho de 
vapor, cabeleleiro, salão de estética e massagens (com cus-
to). Programa diário de animação com actividades. Programa 
Kids & Co com check-in para crianças, actividades e prendas. 
Club 4 para crianças de 1 a 4 anos e Miniclub. Disponibiliza 
também um programa de atividades esportivas para adultos 
e animação diurna e noturna para adultos e crianças. 1 court 
de ténis, 2 de paddle e volley-ball na praia. Hípica a 4 km.
The Level: a exclusiva aposta de Meliá para oferecer-lhe uma 
gama de serviços e instalações superiores com um novo 
Lounge The Level com variedade de snacks e bebidas. 
Alguns de nossos serviços exclusivos são: jardim e sala de pe-
quenos almoços privada, check in personalizado, late check 
out (sujeito a disponibilidade) e detalhes de boas vindas à che-
gada. Viva a nossa experiência The Level, atenção personaliza-
da para uma experiência única. Disponível em temporada alta.

Soul Matters
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Um hotel com spa que oferece sauna, 
banho turco, camas aquecidas e 
todo tipo de tratamentos e massagens. 
É tambén o hotel perfeito para os 
amantes do golf, pela sua localização 
próximo de numerosos campos de golf. 
Os hóspedes do hotel estão convidados
a desfrutar de uma requintada experiência 
gastronómica no nosso restaurante 
buffet “La Almadraba”, optar por uma 
refeição mais ligeira no bar do lobby ou 
no restaurante da piscina ou praticar 
desportos náuticos, surf e padel. A melhor 
opção de alojamento em Cádiz.

Luxuoso hotel de quatro estrelas 
situado sobre uma falésia com 
acesso directo à esplêndida praia 
da Fontanilla em Conil de la Frontera

Hipotels
Gran Conil * * * *
Calle Pleamar, 2
11140 Conil de la Frontera
Cádiz - España

Os nossos quartos estão equipados 
para desfrutar das melhores férias
junto ao mar. Dispõe de varanda
com piscina, esperguiçadeiras e chapéus
de sol onde pode desfrutar das vistas para 
o oceano. Desde a zona da piscina 
os hóspedes poderão aceder 
directamente à Fuente del Gallo, uma
bonita praia de areia fina e dourada, de  
águas limpas e cristalinas onde pode 
passear ao atardecer ou dar um agradável 
mergulho aproveitando a maré baixa.

Situado em primeira linha de mar sobre 
as falésias de Conil, o hotel 
oferece umas vistas inigualáveis da 
costa gaditana.

Hipotels
Flamenco Conil * * * *
Calle Sevilla, 64-68
11149 Conil de la Frontera
Cádiz - España
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Hotel ****

Playa de La Fontanilla, s/n. Conil de la frontera
fuerte Conil - Costa luz

O Hotel Fuerte Conil - Costa Luz, é um complexo constituido por dois edificios admi-
nistrado de maneira responsável para com o meio ambiente. Situado em primeira linha 
da praia de Fontanilla, a dez minutos a pé de Conil, tipica povoação de pescadores. O 
hotel conta com 12.929 m2 de zonas ajardinadas e as suas bonitas esplanadas e piscinas 
contam com cadeiras onde os clientes podem relaxar enquanto desfrutam das vistas 
panorâmicas do Oceano Atlántico e das douradas praias típicas da zona. É o lugar ideal 
para desfrutar das suas férias em familia, tanto pela sua privilegiada localização geográ-
fica, como pela natureza aberta e hospitaleira das suas gentes.

Ubicado em primeira Iinha da praia, numa paisagem natural de 
belas enseadas, na Costa  de la Luz, próximo a Novo Sancti Petri 
e a 60 kms do aeropuerto de Jerez. Conta com 295 quartos, a 
maioría com vistas mar. Restaurante buffet, snack-bar, cafetaria, 
piscina para adultos e para crianças, miniclub e programas de 
animação para as idades, guarda de crianças gratuita dos 0 a 4 
anos, programas de animação para adultos, cadeiras e chapéus 
de sol na piscina, zonas desportivas, Wi-Fi grátis nas zonas co-
muns, parking (com custo). O hotel dispõe de quartos adapta-
das para pessoas com deficiência.

Hotel ****

Ur.Cabo Roche Av.Europa, s/n. Conil de la frontera
ilunion Calas de Conil



Encontra-se na bela costa Atlântica de Chiclana, lugar ideal para 
os amantes de natureza, o golf e as praias de águas cristalinas. 
Dispñoe de 194 apartamentos de 1 e 2 quartos e 60 vilas (dú-
plex) de 2 quartos totalmente equipados. Restaurante buffet 
(conforme temporada). Bar cafetaria, piscina de verão, zona des-
portiva, animação infantil, programa upselling, parking, ham-
mam (banhos árabes), centro wellness, chiqui park e restaurante 
temâtico (especialidade comida marroquina). Serviços: Pequeno 
almoço, almoço e jantar: buffet com cozinha ao vivo. Piscina ao 
ar livre, campos de paddel, ping pong e parque infantil.

Aparthotel ****

Ctra.La Loma, s/n Sancti Petri. ChiClana de la frontera
ilunion sancti Petri

Hotel ****

Passeio de La Fontanilla. Conil de la frontera
Conil Park

Situado em primeira linha de mar frente à praia de La Fontilla. Rodeado de um parque, o 
hotel conta con amplas zonas ajardinadas. Têm luminosos e confortaveis quartos e bun-
galows de 2 quartos, decorados num estilo andaluz com TV LCD, Wifi gratuito, secador 
de cabelo e cofre. Completa as suas instalações com piscina exterior e piscina infantil. 
Pista de padel e ginásio. Miniclub no verão. Amplo parking subterrâneo. Serviço restau-
rante buffet. O almoço pode ser buffet ou menu segunda a temporada.

Chiclana de la Frontera
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Aphtl
Apthl
Apthl
Aptos
Hotel 
Hotel
Hotel
Apthl
Hotel
Hotel
Aptos

Hipotels Barrosa Garden
Hipotels Barrosa Palace
Hipotels Barrosa Park
Iberostar Andalucía Playa
Iberostar Royal Andalus
Las Dunas
Meliã Sancti Petri
Novo Resort
Novo e Loma de Sancti Petri
Riu Chiclana
Royal Hideway Sancti Petri
Sensimar Playa La Barrosa
Sol Sancti Petri
Ilunion Sancti Petri
Valentín Sancti Petri
Vincci Costa Golf
Al Sur
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Situado ao lado de uma praia maravilhosa, a praia La Barrosa. O 
hotel conta com 45.000 m2  com amplos jardins, onde se encon-
tram os seus 195 quartos duplos com sala (tipo júnior suite) que 
contam com ar condicionado, minibar, cofre, telefone, TV satélite 
e banho com secador. Nas suas instalações destacam-se o Spa, 
garagem privada, piscina coberta, bar piscina, bar chiringuito de 
Praia, ginásio, piscina exterior, 4 campos de paddle e restauran-
tes. Todas as zonas comuns do hotel estão equipadas com ligação  
sem fios à Internet. Conta ainda com um centro de convenções. 
O seu privilegiado ambiente e os seus arredores oferecem a pos-
sibilidade de practicar uma infinidade de desportos aquáticos e 
outros como hipismo, desportos de aventura, caminhadas...

Resort ****

Urb. Sancti Petri, s/n. ChiClana de la frontera
Vincci Costa golf

Situado a 200 m. da praia e a 8 km do centro de Chiclana. Hotel completamente renovado em 2017/18. Tudo incluido 
24 horas. Conta com um jardim de 40.000 m2 e 832 quartos com casa de banho completa, secador de cabelo, telefone, 
ar condicionado, ventilador de tecto, um pequeno frigorifico, Tv via satélite, cofre. Completa as suas instalações com res-
taurante principal e restaurantes temáticos, diferentes bares, 5 piscinas exteriores, piscina infantil com espreguiçadeiras 
e parque infantil “splash”, terraço-solário, hobby-club, mini-club e parque infantil. Centro de saúde e beleza “Spasanar” 
com diferentes tratamentos, cabeleireiro e sala de beleza. Também biosauna, jacuzzi e ginásio gratuitos e loja de lem-
branças. Oferece aos clientes a práctica de diferentes desportos e um amplo programa de animação para todas as idades. 
Estacionamento gratuito. Wifi gratuito em todo o hotel.

Hotel ****
riu Chiclana Urb. Loma del Puerco, s/n ChiClana de la frontera

TUdO
incluído

Urbanización novo Sancti Petri, 
chiclana de la Frontera · cádiz

Majestoso complexo de cuatro estrelas 
construído em estilo colonial, moderno 

e confortável que goza de um 
ambiente distinto e agradável e 

Não Fumador.
Privilegiadamente situado na primeira 
linha da fabulosa praia de La Barrosa, 
em Novo Sancti Petri e a 500 m. do 

campo de golf do mesmo nome.
A 35 km. de Cádiz e a 50 km. do 

emblemático Jerez de la Frontera. 

Conta com quartos duplos (das quais 5 estão 
adaptadas para deficientes), quartos familiares 
(duplos com portas comunicantes), duplos superiores 
e Grand Suites. A maioria dos quartos têm vista mar. 
Todos dispõem de banho completo com secador 
de cabelo, telefone, TV satélite, minibar, varandim/
varanda e ar condicionado. Cofres (pago directo).
Serviços Gerais: Dispõe de recepção, 2 restaurantes 
tipo buffet com jantares temáticos e cozinha ao 
vivo, 1 restaurante à carta, bar para adultos, Bar 
de Tapas, cafetaria, snack bar, boutiques, salão 
de jogos e SPA: centro de beleza, ginásio, sauna, 
banho turco, massagens, piscina coberta (crianças 
permitidas acompanhados por adultos), serviço de 
toalhas (sujeito a depósito), serviço médico, aluguer 
de carros, bicicletas e parking privado. Alguns 
serviços são de pago directo.

Dotação do exterior: 25.000m2 de jardins com 2 piscinas 
exteriores e 2 piscinas infantis separadas e esplanadas. 
Desporto e entretenimento: Conta com uma 
qualificada equipa de animação e um extenso 
programa de actividades lúdico-desportivas. Dispõe 
de bilhar e ténis de mesa. Miniclub por idades com 
programa de animação e parque infantil. Baby Club 
de 0 a 3 anos na temporada alta (gratuito).
Na praia: Espreguiçadeiras e guarda-sóis (pagos) e  
Beach Club VAVA Playa la Barrosa em temporada 
alta. Actividades náuticas. 
Nos arredores: Encontra-se o campo de golf, Novo 
Sancti Petri, bem como diversas instalações desportivas 
que incluem campos de futebol, campos de ténis, 
equitação.
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Dispõe de quartos
completamente equipadas, com varanda
e vista al jardim ou mar. Alguns quartos 
do pixo mais baixo dispõem de piscina
privada. Hotel apenas para adultos
com ginásio, piscina climatizada e spa.
A piscina exterior está rodeada de uma 
ampla esplanada com esperguiçadeiras, 
chapéus de sol e camas balinesas nas
quais pode relaxar ao sol. Os hóspedes
também dispõem de uma exclusiva
zona de cadeiras e chapéus de sol na praia.

Situado em primeira linha de mar, 
combina a beleza de la Barrosa 
com umas instalações modernas 
e perfeitamente integradas com  el 
entorno.

Hipotels
Playa la Barrosa * * * *
Urb. Novo Sancti Petri s/n
11139 Chiclana de la Frontera
Cádiz · Andalucía · España

Adults Only

Todos os nossos quartos dispõem 
de climatização, varanda ou varandim com 
vista mar, piscina ou jardim. 
Dispomos também de quartos
familiares com cozinha.
A oferta gastronómica do Hipotels 
Barrosa Park inclui três restaurantes, 
um deles com cozinha vista, e três 
bares para desfrutar de um bom cocktail 
ou um tentempié.
O Pure Beach Club, situado na praia, 
é um bar restaurante no qual pode relaxar 
com uma das melhores vistas de la 
Barrosa jantando ou desfrutando de um 
cocktail ao pôr sol. 
Os mais pequenos têm à sua 
disposição piscina infantil e mini clube.

Situado em primeira linha de la Barrosa, 
uma das praias mais bonitas e 
evocadoras da costa sul de Espanha.

Hipotels
Barrosa Park * * * *
Urb. Novo Sancti Petri, s/n
11139 Chiclana de la Frontera
Cádiz - España
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Situado num ambiente natural 
paradisíaco e practicamente virgem, 
o hotel soube integrar as suas
instalações com o meio que o rodeia 
e conseguir espaços que convidam ao 
relaxamento e ao desfrute da beleza 
natural.
Dispomos de quartos e suites 
totalmente equipadas; algumas situadas 
no piso mais baixo contam com piscina 
privada.
O hotel conta com três piscinas, 
ginásio e zona de spa com sauna, banho 
turco, piscina dinâmica e uma ampla 
selecção de tratamentos.

O hotel está situado em primeira linha
de la Barrosa, uma das praias mais
bonitas e evocadoras da costa sul de
Espanha.

Hipotels
Barrosa Palace * * * * *
Urb. Novo Sancti Petri, s/n
11139 Chiclana de la Frontera
Cádiz - España

Situado em Chiclana de la Frontera muito
próximo de la Barrosa, uma das praias 
mais bonitas e evocadoras da costa 
sul de Espanha.
Dispõe de 374 quartos e 
apartamentos perfeitamente 
equipados e climatizados.
O hotel oferece duas áreas de piscinas 
separadas, uma de animação e uma 
piscina tranquila. Dispõe também 
de uma piscina para crianças e uma de 
chapinhar para bebés. Conta com um 
salão multi-desportos concebido para os 
deportistas que inclui ginásio e 
actividades dirigidas como aerobica, 
spinning ou step.

Um hotel todo incluído perfeito para 
umas férias em família junto ao 
mar.

Hipotels
Barrosa Garden * * * *
Urb. Novo Sancti Petri, s/n
11139 Chiclana de la Frontera
Cádiz - España
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Localização: Na Costa de la Luz, Chiclana de la 
Frontera (Cádis) e na privilegiada zona de Novo 
Sancti Petri, a escassos metros da exclusiva praia 
da Barrosa e próximo ao campo de golf Real Novo 
Sancti Petri e à zona comercial. A 30 km de Cádis 
e a 50 km do aeroporto de Jerez. 
Acomodação: Oferece apartamentos e quartos 
familiares (a maioría, com cozinha), que dispõem 
de hall, quarto, sala independente com sofá-cama 
gavetão e banho completo com banheira e se-
cador de cabelo. Estão distribuídos por 10 blocos 
de dois pisos rodeados por um frondoso jardim e 
pinhais. Todos estão provistas de ar condiciona-

do, telefone directo, TV satélite, cofre (com custo), 
varanda e cozinha com microondas, torradeira e 
utensílios para quatro pessoas. 
Gastronomia: Restaurante-Buffet com cozinha ao 
vivo e rincões temáticos, Lobby Bar, Restaurante - 
Terraza à carte* e Pool Bar*. 
Serviços e Instalações: Piscina para adultos e pis-
cina infantil rodeada de varandas com cadeiras 
e chapéus de sol para desfrutar do sol. Ponto de 
Internet em hall (com custo), acesso WiFi gratuito 
em todo o resort, Mini – Market, máquina de lavar 
roupa e máquina de secar auto-serviço, aluguer 
de bicicletas. Programa de actividades despor-

tivas e entretenimento para adultos, com per-
formances e música ao vivo, Kids Club e parque 
infantil no jardim. Próximo a escolas de Kite Surf 
e possibilidade de praticar uma ampla variedade 
de atividades na natureza e desportivas como té-
nis, paddle, hipismo, vela ou golfe. 
(*) na temporada alta.
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linha da praia

Localização: 1ª linha da paradisíaca Playa da Barrosa, 
nomeada melhor praia de Espanha 2014. Único hotel 
com a categoría Grande Luxo na costa de Cadis, com 
todas os quartos renovadas em 2019. Incluído na presti-
giosa “Golden List Conde Nast Travel” e denominado o 
Melhor Resort de Espanha 2016, 2017 e 2018. 
Acomodação: Oferece 153 Quartos Premium, 19 Quar-
tos Familiares, 6 Junior Suites, 3 Suites Presidenciais e 46 
Quartos Red Level. Dispõe de quartos comunicantes e 
para pessoas com movilidade reduzida. Todos contam 
com banho completo, varanda, ar condicionado, TV 
plana 43” HD, WiFi gratuito, minibar, máquina nespresso 
e cofre. 
Restaurantes e Bares: Restaurante “El Patio” com buffet 
internacional, restaurante Terraza Aqua, com a melhor 

gastronomía mediterrânea e productos da época, 
“Don Fernando” Lounge Bar com esplanada e Dis-
covery center (biblioteca e história), e O Restaurante 
“Alevante” com 1 Estrela Michelin, dirigido por Angel 
León, chef possuidor de 3 Estrelas Michelin em Aponien-
te e o Prémio Nacional de Gastronomía. Bar Piscina e 
“Duna Beach Club” na mesma areia com chápeus de 
sol, cadeiras e camas balinesas (maio-ouctubro). Bares 
e restaurantes abertos conforme ocupação.
Serviços: Piscina para adultos e piscina para crianças. 
Para o seu relaxamento dispõe de Spa-Wellness (sem 
custo) e Beauty Farm com grande variedade de tra-
tamentos de salúde, relax e beleza (renovado e am-
pliado em 2018). Parking exterior e garagem (ambos 
sem custo). Os amantes do desporto, podem desfru-

tar de 5 campos de golf sem sair de Novo Sancti Petri 
(dispomos de transfers gratuitos para os nossos clientes 
a estes campos), actividades aquáticas na zona com 
proveedores externos (surf, mergulho e kayak) e Club 
Hípico, com classes de equitação, rotas e excursiões a 
cavalo. Sala de jogos e novo Miniclub para crianças 
de 4 a 8 anos (julho e agosto). 
RedLevel: oferece uma experiencia de infinitas possi-
bilidades com um renovado Lounge com open bar, 
Check in personalizado, late check out (sujeito a dis-
ponibilidade), acesso à piscina Red Level (apenas 
adultos, a partir de 18 anos), detalhes de boas vindas à 
chegada (adorno floral, frutas frescas, etc), carta de al-
mofadas e elegantes quartos estratégicamente melhor 
situados, são alguns dos serviços exclusivos Red Level.

Red Level vista mar
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ESPANHA · ANDALUZIA · CHICLANA

A LOJA M E N TO 413 quartos, incluindo duplos, familiares, suites, 
junior suites, familiares, triplos e acessíveis

I N S T A L A Ç Õ E S  E  
S E R V I Ç O S

2 piscinas exteriores
Piscina interior aquecida ($) 
4 bares, incluindo o Sea Soul Beach Club (verão) ($)
Wi-Fi gratuito 
Spa 
Salão de beleza ($)
3 salas de conferências ($)
Unlimited services opcional 
Tudo incluído opcional

G A S T R O N O M I A Restaurante buffet com show cooking
Restaurante à la carte (verão) ($)
Sea Soul Beach Club (verão) ($)

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

Campo de golfe de 36 buracos junto ao resort 
Iberostar Real Novo Sancti Petri Golf Club
Iberostar Tenis & Pádel Center ($)
Match Point Tenis Academy ($)
Atividades organizadas ($)
Academia de golfe Iberostar ($)
Sala de fitness

E N T R E T E N I M E N TO Programa de animação durante o dia
Espetáculos, música ao vivo e shows variados

C R I A N Ç A S Star Camp: programa de atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades (de acordo com a 
temporada)  
Parque aquático infantil 
Piscina separada
Parque infantil
Menú infantil

ESPANHA · ANDALUZIA · CHICLANA

A L O J A M E N T O 274 quartos, incluindo duplos, junior suites, 
suites, suites superiores e acessíveis
Quartos com sharing pool

I N S T A L A Ç Õ E S  E  
S E R V I Ç O S

4 piscinas exteriores, uma aquecida
Piscina coberta ($)
Menu de almofadas e roupões ($)
2 bares com serviço de esplanada
Wi-Fi gratuito
Spa ($)
Salão de beleza ($)
2 salas de conferências com luz natural
Hotel acessível 
Parque de estacionamento coberto ($)
Tudo incluído opcional

G A S T R O N O M I A Restaurante buffet “Mercado Gastronómico”
Restaurante bodega  
Restaurante Cataria à la carte ($)
Sea Soul Beach Club (verão) ($)
Serviço de quarto

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

Campo de golfe de 36 buracos junto ao hotel ($) 
Academia de golfe Iberostar ($)
Iberostar Tenis & Pádel Center ($)
Match Point Tenis Academy ($)
Escola de mergulho nas imediações ($)
Escola de equitação a 700 m ($)
Sala de fitness
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O Aparthotel Novo Resort é um resort de luxo situado na pri-
meira linha de mar, a 6 minutos a pé da praia de la Barrosa e per-
to dos campos de golf. Os apartamentos dispõe de 2 e 3 quartos 
e casa de banho, cozinha completamente equipada com vitro, 
forno, máquina de lavar loiça, cafeteira, tostadeira, ampla sala de 
refeições, ar condicionado/aquecimento, cofre, garagem e Wifi 
gratuito. Alguns alojamentos têm também uma banheira de hi-
dromassagem ou uma piscina privada. Quanto às zonas comuns, 
os clientes poden disfrutar de 30.000 m2 de um jardim botânico, 
onde se localizam 4 piscinas mais uma para crianças e 5 jacuzzis. 
Completa-se ainda com uma oferta gastronómica de bares e res-
taurantes à altura dos paladares mais exigentes. Este complexo 
também dispõe de um ginásio e de um SPA.

Aparthotel *****

Urb. Loma Sancti Petri, s/n. ChiClana de la frontera
novo resort

Os apartamentos Al Sur encontram-se situado num lugar pri-
vilegiado da costa, a cerca de 150 m. de la Playa da Barrosa, ro-
deado por extensos pinhais e campos de golf. Os quartos têm 
aquecimento, telefone, cofre, TV, wifi gratuito, secador de cabe-
lo, e casa de banho com  duche. Os apartamentos contam com 
cozinha equipada, sala de refeições com sofá cama, varanda, 
casa de banho com banheira e duche e um quarto. Dispõe de 
bar cafetaria, restaurante de Junho a Setembro, jardim-terraço, 
piscina, espreguiçadeiras, chapéus de sol, estacionamento sub-
terrâneo, lavandaria e pista de padel. Não são admitidos animais 
de estimação. Golf nos arredores.

Apartamentos

Ctra.La Barrrosa, s/n Esq.Bonito. ChiClana de la frontera
al sur

Diferentes apartamentos e vivendas uni-familiares, em redor de 
um campo de golf de 36 buracos, situado na Playa de la Barrosa. 
O campo de golf, conta com 16 court de ténis, 6 de paddle, 5 de 
futebol, hipismo, etc. As residênciais possuem piscina comunitá-
ria, vigilância própria, zonas verdes comuns, alguns com jardins 
semi-privativos e zona de baloiços,antena parabólica, situados a 
1.200 m da praia. Os apartamentos diferenciam-se dos anterio-
res, podem ficar no r/c, primeiro ou segundo andar. Todos com 
sala, varanda, cozinha com máquina de lavar loiça, frigorífico, 
utensílios de cozinha e sofá-cama.

Apartamentos

Altamar, 3.Novo Sancti Petri. ChiClana de la frontera
novo e loma de sancti Petri

U M  O Á S I S  E X C L U S I V O  D E 
S O L  E  M A R  E M  C Á D I Z

Situado em primeira linha de praia de 
La Barrosa (Cádiz), o seu majestoso edifício 

emula aos antigos palácios andaluzes e 
acolhe amávelmente a brisa do mar no seu 

frondoso jardim tropical, onde 5 piscinas 
comvidam a gozar do dolce fariniente.

Mas se algo o caracteriza é a sua capacidade 
de mimar os 5 sentidos, seja através da 
sua oferta gastronómica, onde o atúm 
gaditano se converteu no protagonista, 

ou o seu spa de 3.500 m2 ao qual 
recentemente se juntou um Sky Wellness 

Terrace para tratamentos ao ar livre.
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Encontra-se no centro da luminosa Bahía de Cádiz, na cidade 
de San Fernando, em pleno centro comercial. Conta com quar-
tos com aquecimento independiente, Tv de ecrã plano, minibar, 
ligação Wi-Fi gratuito e casa de banho com secador de cabelo. 
Dispõe ainda de Estudios e Bungalows, estes últimos com varan-
da com vistas e capacidade até 5 pessoas com piscina privada, 
chão de cerâmica ou mármore e ar condicionado. Os estudios 
têm ar condicionado, sofá e utensilios de cozinha. Entre as suas 
instalações destacam-se zonas ajardinadas, piscina aberta de 
20/6-15/9, espreguiçadeiras e chapéus de sol, bar piscina e pub-
terraço black bay (só em temporada de verão), bar hall, restau-
rante buffet e à la carta, salões e salas para convenções, reuniões 
e banquetes, animação e espectáculos (1/7-31/8), wifi gratuito e 
estacionamento exterior gratuito.

Hotel-Apartamentos ****

Caño Herrera, s/n. san fernando-Cádiz
Bahía sur

Situado no no Passeio Marítimo, em plena “milla de oro” e 
em primeira linha da fabulosa Praia de la Victoria, próximo do 
centro comercial e histórico da cidade. Confortáveis quartos 
decorados com um estilo moderno e funcional totalmente re-
novadas. Todos exteriores e alguns com vista frontal para o mar, 
dispõem de ar condicionado, TV satélite, telefone, minibar e 
banho completo com secador de cabelo. Complementa-se com 
um esplêndido buffet de pequeno almoço com vistas para a es-
tupenda Praia de La Victoria e para o Lounge Bar Idé especiali-
zado cocktails; 5 salas de reunião e um parking privado para uso 
exclusivo dos clientes com 39 lugares. Ligação gratuita a Internet 
(wifi) de alta velocidade e Internet.

Hotel ****

Avda. Amilcar Barca, s/n. Cádiz
tryp Cádiz la Caleta

Hotel urbano mesmo Playa de la Victoria de Cádiz, oferece ser-
viços tanto para as suas viagens de turismo como de negocios. 
Os seus 188 quartos, algumas adaptadas para pessoas com mo-
bilidade reduzida, estão pensadas para oferecer confort e des-
canso, cada quarto dispõe de varanda privada, amplos armários, 
aquecimento individual, Tv, minibar com productos selecciona-
dos, casa de banho com secador de cabelo, cofre, carta de almo-
fadas, serviço de quartos durante o dia e wifi gratuito em todas 
as instalações. Complementa-se com piscina exterior e solário a 
pé de praia, restaurante, salões, wifi gratuito em todas as insta-
lações, serviço de lavandaria e tinturaria, serviço de “canguro” e 
estacionamento privado.

Hotel ****

Glorieta Ingeniero La Cierva, 4. Cádiz
Playa Victoria



Situado numa zona residencial a 3.5km do núcleo urbano, em primeira linha de 
praia de Valdelagrana. Os 330 quartos têm aquecimento, ar condicionado, TV LCD 
32”, minibar, telefone, secador de cabelo, varanda, cofre e Wifi. Complementa-se 
com 10.000 m2 de jardins, piscinas (infantil separada), parque infantil e parking 
com costo extra de 270 lugares sujeita à lotação. Moderno SPA que consta de pis-
cina Termal, Jacuzzi, Sauna, Banho Turco e Salas de Tratamento. Restaurante Buffet 
recem renovado, Bar Piscina, Ginásio, Minigolf e Serviço de Aluguer de Bicicletas. 
Incluí água em MP e PC de 30/4-31/10

Único hotel
em primeira 

linha de praia de 

El Puerto de 

Santa María

É um hotel baseado numa antiga casa-palácio totalmente res-
taurada no centro histórico de Cádiz. Todos os seus quartos com 
piso de parquet e camas confortáveis, são climatizados e inso-
norizados com vidros duplos e porta dupla, dispõem de carta 
de almofadas, WiFi grátis, TV de 43”, casa de banho com set de 
amenidades e secador de cabelo e bandeja com café e infusões 
de cortesia. As instalações do hotel incluem um centro de spa, 
restaurante, cafeteria, piscina exterior na cobertura aberta no 
verão e espaços para a celebração de eventos.

Hotel & Spa ****

C/Rubio e Diaz, 1. Cádiz
senator Cádiz
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Situado perto da praia de la Puntilla (350 m) e a 10 minutos do 
centro da cidade. Dispõe de 62 quartos com casa de banho com-
pleta com secador de cabelo, ar condicionado e aquecimento, 
Tv e telefone. Dispõe de quartos adaptados para pessoas com 
mobilidade reduzida (mediante disponibilidade). Complemen-
ta-se ainda com jardins, piscina de adultos e criança, serviço de 
lavandaria, bar-cafetaria, restaurante e Wifi gratuito nas zonas 
nobres, salões de banquetes e estacionamento. Admitem ani-
mais de estimação, menos de 30 kg não tem spto.
w Estadia mínima 2 noites de 31/12, 22/2-1/3, 3-8/4 e noites de 

Sexta e Sábado de 12/4-25/6, 3 noites de 6-8/12, 9-11/4, 1-2/5, 
26/6-23/7 e 17/8-12/9 e 4 noites de 24/7-16/8. 

w Não dispõe de quádruplos, 2ª crian. grátis partilhando cama extra.
w Mini club infantil sem monitor Julho e Agosto.

Hotel ***

Camino de Los Enamorados, s/n. Puerto s. maría
dunas Puerto



preços pessoa e noite em QUarto DUpLo

1-2/5 e
24/7-16/8 68,75 75,00 87,50 100,00 44,75 70 25
3/5-25/6 e 
1-12/9 38,75 45,00 57,50 71,25 25,50 70 25
26/6-23/7 e 
17-31/8 58,75 65,00 77,50 91,25 35,75 70 25
13/9-24/10 31,25 37,50 50,00 62,50 23,00 70 25

DesContos %
 1ª Crian. 3ª
 3-11 paX sa aPa mP PC S.Ind

-15% dto, válida toda a temporada (não admite 
  modificações nem cancelamentos). 

OfertasCrianças 
grátis

Antigo mosteiro do século XVIII. A 10 Km de Jerez, no centro 
do El Puerto de Santa María e a menos de 2 km da praia. Dota-
do de 165 quartos (Duplo, Individual, Suite, Junior Suite...) com 
casa de banho com secador, climatização com comando indivi-
dual, Tv satélite, telefone, minibar e cofre. Alguns são adaptadas 
para pessoas com mobilidade reduzida. Completa-se as suas 
instalações com restaurantes, cafetaria, auditório, salão de TV, 
piscina, jardim e solário-mirador. 16 diferentes salões para Con-
gressos, convenções e Incentivos com capacidade entre 10 e 700 
participantes. Pequeno-almoço buffet. Estacionamento (pago). 
Não aceita animais de estimação. Wifi gratuito.

Hotel ****

Av. Virgen de los Milagros. Puerto santa maría
monasterio san miguel



Situado na urbanização de Valdelgrana. Dispõe de 75 quartos 
com ar condicionado, aquecimento, Tv, antena parabólica, 
telefono e secador. Dispõe de 2 quartos adaptados para pes-
soas com mobilidade reduzida. Complementa-se com restau-
rante La Marisma, bar, cafetaria, salões, piscina, cofre central, 
ligação à internet com sistema Wifi. Acessos para pessoas 
com mobilidade reduzida. Admite animais de estimação nos 
quartos com varanda.

Hotel ***

C/Gaviota nº 12. Puerto de santa maría
Campomar Playa



Perto à praia ao lado do Puerto Pesquero Deportivo e do Castelo 
de Luna, no memo bairro histórico de Rota. É um hotel acol-
hedor, com uma decoração de encanto. Os seus quartos estão 
equipados com banho, Tv ecrã plano via satélite, Wifi grátis, 
mini-bar, cofre, serviço de café ou chá, ar condicionado, aqueci-
mento e telefone. Completa as suas instalações com restauran-
tes, bar-cafetaria, piscina com separação para as crianças, jardim, 
espreguiçadeiras, sauna, jacuzzi, ginásio, solário panorâmico, 
salões de reuniões e garagem (paga). O hotel está situado a 9 km 
do Costa Ballena Club de Golf. Este magnífico Campo de Golf 
conta com 27 buracos. Adaptado para pessoas com mobilidade 
reduzida. Não são admitidos animais de estimação. Consultar 
serviços disponíveis conforme a temporada.

Hotel ****

Gravina, 2. rota
duque de nájera



Situado mesmo no centro da cidade de Jerez, próximo das praias 
e a campos de golf. Dispõe de quartos com casa de banho com 
banheira ou duche e uma varanda ou janela, wifi, casa de banho 
privado, espelho cosmético, secador de cabelo, cofre, ar con-
dicionado, calefacción, amenidades, tv ecrã plano, escritório, 
telefone (pago), serviço despertador. O hotel conta com bar-
cafeteria, salões para banquetes e convenções, restaurante, duas 
piscinas, uma exterior e outra climatizada com hidromassagem, 
sauna e fitness, conta com wifi em todo o estabelecimento e 
dispõe de parking.

Hotel ****

Av. Alcalde Alvaro Domecq,11Bis. Jerez de la frontera
hipotels sherry Park

A sua localização permite combinar as praias gaditanas 
com os encantos típicos da zona de Jerez. O resort está 
dividido em  2 hotéis: Barceló Montecastillo Golf 5* 
(renovado 2015) e Barceló Jerez Montecastillo & Convention 
Center 4* (renovado 2016).  Conta ainda com 38 villas,  
3 piscinas exteriores, campo de golf de 18 buracos, 
um espectacular complexo desportivo e um Spa.

CAMPO DE GOLF DE 18 BURACOS DESENHADO POR J. NICKLAUS
U-SPA, GINÁSIO, PÁDEL, TÉNIS,  JOGGING E MULTIDESPORTO
CARTA HEALTHY GOURMET
NOVO PROGRAMA DE ANIMAÇÃO PARA CRIANÇAS
BARCELÓ TODO INCLUIDO

Desporto e saúde num 
ambiente 5 estrelas c
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Este hotel tão singular está localizado na 1ª linha de praia, virado 
directamente para o oceano Atlântico. De estilo andaluz, com 
fachadas brancas e jardins cheio de cor, assim como varandas e 
terraço com vista para os diferentes pátios. Os quartos dispõem 
de banho com secador, TV de ecrã plano, telefone, aquecimento 
individual, ar condicionado, wifi grátis, minibar e cofre (opcio-
nal). Complementa-se com piscina de adultos e crianças, Beach 
Club com acesso restrito para crianças, restaurantes, bar-cafeta-
ria, estacionamento privado grátis e garagem (pagos), campos 
de tenis e padel, ginásio, zona Bikefriendly, salões de reuniões e 
possibilidade de realizar diversas actividades desportivas. Pro-
grama de animação para adultos e crianças. Wifi grátis em todas 
as suas instalações. Adaptado para pessoas com mobilidade re-
duzida. Não se admitem animais de estimação.

Hotel ****

Avda de la Diputación, s/n. rota
Playa de la luz



Situado no complexo turístico de Costa Ballena, a 1 km da praia 
e a 500 mts del Campo de Golf de Costa Ballena. Foi remodelado 
em 2017 ficando com áreas preciosas e cuidadas até ao detalhe. 
Quartos com ar condicionado, secador de cabelo, cofre, mini-
bar, TV via satélite, telefone e varanda. Conta ainda com quartos 
adaptados para pessoas com mobilidade reduzida. Dispõe de 
Restaurantes Buffet gastronómico com serviço de Tudo Incluí-
do durante 12 horas, cafetaria, bar e bar de piscina (só em tem-
porada alta), salões, piscina exterior e splash, chill-out, pista de 
paddle, miniclub, parque infantil e Teens Zone, animação para 
adultos e niños durante todo o dia. A oferta de desporto e de 
lazer na Costa Ballena é muito variada: golf, tenis, padel, futebol, 
hipismo, surf...  Admite animais de estimação até 8 kg. Wifi grátis 
em todo o hotel.

Hotel ****

Avda. Juan Carlos I, s/n. rota
alegría Costa Ballena



Na 1ª linha da praia e junto ao campo de golf de Costa Ballena. 
Todos os quartos contam com ar condicionado ou aquecimento 
(segundo temporada), Tv satélite, ventilador de tecto, carta de 
almofadas, banho com secador, banheira com duche e WC sepa-
rado. Camas de 1,35x2 ou uma de 1,80x2 não se podem colocar 
camas extras. Conta com quartos adaptados para pessoas com 
mobilidade reduzida. Dispõe de piscinas temáticas com diverti-
dos escorregas e jacuzzis, espreguiçadeiras de piscina, zona de 
jogos e piscinas para crianças rodeada de um magnífico jardim 
com terraço-solário, toalhas de piscina (com depósito). Restau-
rante buffet com cozinha ao vivo, beach club, animação diurna 
e nocturna e Delfi-club. Conta com Spa&Wellness, um espaço 
de 1.000 m2 (serviços pagos). Wifi grátis. Admite animais de es-
timação até 15 kg.

Aquapark & Spa Hotel ****

Urb. Costa Ballena-Av. Juan Carlos I, s/n. rota
Playaballena



Niños 
gratis

TOdO
incluido
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Estilo colonial em frente a um 
campo de golf de 27 buracos
Hotel totalmente renovado em Fevereiro de 2018 

De arquitectura tipicamente colonial, encontra-se
situado na Costa Ballena (Cádiz) em frente a um 
campo de golf e a 800 m do mar. 
Os mais pequenos podem divertir-se com o seu 
variado programa de actividades e os amantes do 
relax contam com um completo Spa com numerosos 
tratamentos de saúde e beleza. Novos e modernos quartos 
totalmente equipados com varanda e vista golf ou piscina.

JUNTO A UMA  FANTÁSTICA  PRAIA E 
EM FRENTE A UM CAMPO DE GOLF

QUARTOS NOVOS E MODERNOS COM VISTAS

AMPLA OFERTA DESPORTIVA NA ZONA

U-SPA COM UMA VARIADA CARTA 
DE TRATAMENTOS 

NOVO PROGRAMA DE ANIMAÇÃO PARA CRIANÇAS

MINI CLUB

Hotel ****
Best Costa Ballena
Urbanización Costa Ballena · CHIPIONA

Situado em primeira linha de praia, a 3 km. de Chipiona e 
a 10 km. de Sanlúcar de Barrameda e do Parque Nacional 
de Doñana. Próximo ao hotel encontra-se o campo de golf.
É composto um total de 7 edificios, conta com 618 quartos de 
várias tipologias com diferentes vistas privilegiadas, todos eles com 
varanda, banho completo com secador de cabelo, ar condicionado, 
aquecimento, telefone, TV. ecrã plano, mini frigorifico, wifi grátis e 
cofre grátis. Não é possivel colocar cama extra em nenhum dos quartos. 
Ampla zona exterior ajardinada com várias piscinas, uma delas 
temática para crianças, rodeada por uma grande esplanada solário com 
cadeiras, guarda-sóis e parque infantil, onde os clientes podem relaxar 
desfrutando do Bar-Piscina com serviço de snacks. Um dos edifícios 
tem na sua cobertura a Esplanada Premium com 1 piscina Infinity, 
com fantásticas vistas sobre o Atlântico, serviço opcional nos Quartos 
Superiores e com acesso permitido apenas a maiores de 12 anos.
Nas zonas interiores do complexo, oferecem wifi grátis, um restaurante 
tipo buffet de comida nacional e internacional que inclui “Show Cooking” 
e oferece alimentação especial para celíacos e para outras intolerancias 
e alergias a pedido, (recomenda-se ao jantar roupa formal: calças 
compridas), um bar-cafetaria com varanda, zona recreativa, Miniclub (de 
15/06 a 15/09) e ginásio grátis dotado com a última tecnologia.
Serviços opcionais (de pago): garagem (sujeito a disponibilidade). 
Zona Spa com piscina lúdica climatizada (camas relaxamento 
borbulhas, cascatas e “cuellos” de cisne), sauna, banho turco, zona 
de relaxamento, fonte de gelo, templo de duches (duche sequencial 
bitermal, duche de contraste, duche essências, duche nebulizante, 
bitermal). Salas de massagens, tratamentos e cabeleireiro.
Amplo programa de animação diurno e nocturno em temporada alta. 
Animação nocturna diáia com vários shows e actuações semanais em 
temporada baixa.
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Localizado numa casa antiga de estilo típico andaluz, remo-
delado recentemente, na 1ª linha de praia, mesmo no Passeio 
Marítimo que une o Faro de Chipiona com o Santuario de la 
Virgen de Regla. Conta com 30 quartos decorados em estilo co-
lonial, climatizados, minibar, Tv, telefone, cofre, wifi, escritorio e 
casa de banho com secador de cabelo. Está ainda adaptado para 
pessoas com mobilidade reduzida e completa-se com sala com 
lareira, cafeteria, terraço com vista mar, taberna irlandesa, wifi e 
estacionamento.

Hotel ***

Paseo Costa de la Luz, 29 e 31. chipiona
playa de Regla



Este hotel de gestão familiar encontra-se a 300 metros da famosa 
praia de Regla, no centro de Chipiona, na provincia de Cádiz. 
Os quartos e zonas comuns contam com ligação WiFi grátis, ar 
condicionado e ainda banho, TV e minibar. Alguns com varanda 
e outros são adaptados para pessoas com mobilidade reduzida.. 
Conta com cofre disponivel a pedido. O restaurante do Hotel 
Chipiona oferece refeições caseiras mediterrâneas. Complemen-
ta-se com cafetaria, sala, esplanada e recepção 24 horas. Conta 
com parking privado disponível no hotel com um bom preço.

Hotel ****

Avda. de la Cruz Roja, 38. chipiona
agaro chipiona



Situado a 50 m da praia e 800 do centro. Quartos climatizados/
aquecimento, telefone, Tv. parabólica, banho completo, conexão 
à Internet, secador de cabelo, varandim/varanda. Conta com 
quartos para deficientes e comunicantes. Dispõe de salas sociais, 
bar-cafetaria, terraço-jardim, piscina, zonas ajardinadas, gara-
gem, parking, espreguiçadeiras, guarda-sóis, zona Wi-Fi, bilhar. 
Nas próximidades: golf, ténis, paddle. Admite animais. Serviço de 
refeições: peq. almoço buffet, restantes servidas à mesa.

Hotel ***

Avda. de Sevilla, 101. chipiona
al Sur de chipiona



Edificio de moderna arquitetura localizado em frente à playa de 
Sanlúcar de Barrameda, junto aos restaurantes mais típicos da 
zona e frente ao pinhal da reserva natural del parque natural de 
Doñana. Conta com 96 quartos totalmente climatizadas, com 
casa de banho completa e a maioria com terraço. O hotel dispõe 
de piscina, terraço com jardins, cafetaria, restaurante, salão de 
TV e salões. Garagem privada (pago). Wifi gratuito.

Hotel ****

Orfeón Santa Cecilia, s/n. SanlúcaR de baRRameda
macià doñana

O Hotel El Cortijo Golf, encontra-se situado junto ao Campo 
de Golf e a 800 metros da praia. os quartos dispõem de ban-
ho, secador de cabelo e amenities aquecimento, minibar, TV, 
cofre e aquecimento por infravermelhos na casa de banho. 
Completa as suas instalações com um restaurante buffet, sa-
lão, bar-cafetaria, um restaurante temático andaluz a la carta, 
piscina de adultos e outra de crianças e parking (de pago). 
Wifi gratis e alojamento para animais.

Hotel ****

Sector E. Parcela, 15. matalaScañaS
alegría el cortijo Golf

A tão somente 150 metros da praia e junto ao campo de golf 
de Matalascañas, rodeado da natureza de Doñana. Composto 
de 2 tipos de apartamentos de 1 e 2 quartos todos eles estão 
equipados com cozinha kitchenette, sala com sofá cama, casa de 
banho completa, ar condicionado centralizado com aquecimen-
to, cofre de segurança e televisão na sala e no quarto principal 
(o comando de TV está à disposição do cliente mediante uma 
caução). Dispõe ainda de piscina com espreguiçadeiras e serviço 
de estacionamento (pago).

Apartamentos

Sector J. Parcela, 424, Campo de Golf. matalaScañaS
on Family playa de doñana
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Localizado na primeira linha de praia de Matalascañas e no co-
ração do Parque Nacional de Doñana. Dispõe de 292 Estudios/
duplos e Apartamentos climatizados. Estudio: capacidade para 
2 pessoas com possibilidade de se colocar camas extras. Apar-
tamentos: compostos por quarto e sala com cama com gavetão, 
capacidade para 4 pessoas. Dispõe de casa de banho completo, 
telefone, televisão, cofre,  com frigorifico e varanda. Dispõe de 2 
piscinas de adultos e uma infantil, bar-snack, boutique, cafeteria, 
3 restaurantes (buffet), club infantil, cabeleireiro, programa de 
animação diário na temporada media e alta, desportos náuticos, 
visitas al Parque Nacional de Doñana.

Hotel- partamentos ***

Rda. Maestro Alonso, s/n. matalaScañaS
Flamero

Complexo de 91 apartamentos a 200 m da praia, composto por 
estudios e apartamentos de 1 e 2 quartos. Dispõe de cozinha 
com micro-ondas e frigorifico, casa de banho completa, tele-
visão por satélite, telefone, ar condicionado e aquecimento, sofá 
cama, cofre (pago) e amplas varandas. Master suite (capacidade 
máxima 6 pax): cozinha independente com máquina de lavar 
roupa, 2 quartos, wc e casa de banho, sala com 2 sofás camas. 
Dispõe de uma piscina de adultos e uma infantil, mini club em 
temporada alta, restaurante com serviço buffet, lavandaria, am-
plas zonas ajardinadas, estacionamento (pago) e garagem (pago) 
e lojas. Fiança obrigatória à chegada.

Apartamentos

Sector J, 3 Parcela 3-43.Urb. Campo de Golf. matalaScañaS
dunas de doñana Golf Resort

Situados em Mazagón, rodeados de bosques de pinheiros, os apar-
tamentos encontram-se a 15 km do centro de Huelva. O parque 
nacional de Doñana está a cerca de 25 km de distancia. Os apar-
tamentos contam com uma varanda privada e uma sala de estar 
com sofá cama e TV de ecrã plano. Banho com banheira e secador 
de cabelo. Dispõem ainda de parque aquático, uma piscina exte-
rior e uma varanda com vista panorâmica para o mar. Também 
dispõe de um campo de tenis e um campo de minigolf e um res-
taurante buffet que serve uma grande variedade de pratos medi-
terrânicos. O hotel tem também uma cafeteria e um bar com um 
grande terraço de Verão. A discoteca oferece musica ao vivo. Pro-
grama de entretenimento diurno e nocturno para todas as idades.

Aparthotel ****

C/ Cuesta de La Barca, s/n. mazaGón
ohtels mazagón
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Acolhedor hotel numa magnífica 
praia rodeada de dunas  

A sua localização privilegiada numa magnífica 
praia virgem na Costa de la Luz (Huelva), faz 
deste hotel uma opção única. A amplitude 
e características dos seus quartos unidos às 
modernas áreas comuns e excelentes serviços 
garantem uma estadia perfeita. Destacamos 
a renovação completa do restaurante 
buffet e da sua cuidada gastronomia.

NA MAGNÍFICA E EXTENSA PRAIA 
VIRGEM DE PUNTA UMBRÍA 
RODEADA DE DUNAS

EXCELENTES INSTALAÇÕES COM 
ACESSO PRIVADO AO MAR

AMPLA OFERTA COMPLEMENTAR 
DE ÓCIO, GASTRONÓMICA, 
CULTURAL E DE NATUREZA

COMPLETO PROGRAMA DE ANIMAÇÃO

Situado em primeira linha de uma 
espectacular praia virgem de 12 km, 
integrado entre dois enclaves naturais 
únicos, a apenas uma hora do Parque 
Nacional de Doñana e em pleno coração 
da Costa da Luz (Huelva), este fantástico 
resort é ideal para famílias com crianças. 

O melhor resort familiar 
da Andaluzia

BARCELÓ TUDO INCLUÍDO 

ROTA GASTRONÓMICA EM 4 RESTAURANTES 
BUFFET TEMÁTICOS DISPONÍVEIS DE 
17 DE JUNHO A 09 DE SETEMBRO

AMPLO PROGRAMA DE ANIMAÇÃO 
PARA CRIANÇAS E AGORA TAMBÉM 
PARA ADOLESCENTES

U-SPA TRATAMENTOS DE 
BELEZA E BEM-ESTAR 
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Situado num cenário natural rodeado de 12.000 hectáreas de 
pinhais. Frente ás magníficas praias de la Flecha (150 m). Quar-
tos com TV satélite, ar condicionado, ventilador de tecto, cofre 
(pago), minibar e banho com secador, banheira e cabina de du-
che. Alguns quartos adaptados para pessoas com mobilidade re-
duzida. Piscinas temáticas com divertidos escorregas e jacuzzis, 
espreguiçadeiras de piscina e zona de jogos, toalhas de piscina 
(com depósito). Parque aquático numa área de 1200 m com es-
corregas e  zona de splash, animação para todas as idades, e para 
os mais pequenos Delfi-club. Sala com TV, ginásio, restaurante 
buffet com cozinha ao vivo, restaurante á la carta (temporada 
alta), bar piscina, pub, bar sala. Conta con 3 campos de golf nos 
arredores do hotel. Relaxe-se no Spa&Wellness Acquaplaya. Ad-
mite animais até 15 kg. Wifi grátis.

Aquapark & Spa Hotel ****

C/Diego Almagro, 1. caRtaya
playacartaya



Crianças 
grátis

Tudo
incluído

Hotel ecológico de 4 estrelas único pela sua localização: vistas 
espectaculares para uma paisagem natural junto ao “Rio Pie-
dras”, vistas para o mar e “Flecha del Rompido” também para ao 
campo de golf. Junto a aldeia piscatória de Rompido e com aces-
so num pequeno barco a uma praia virgem de 12 km. Hotel de 
estilo andaluz, onde encontrará tranquilidade, natureza e uma 
grande variedade de actividades complementares a sua estadia 
que poucos lugares podem oferecer.

Hotel ****

Ctra. H-4111, Km 8. el Rompido
Fuerte el Rompido

Situado em 1ª linha da praia de Islantilla. Dispõe de 344 quartos, 
dos quais 16 adaptados para deficientes, com amplas varandas, 
banho completo com secador e amenities, wifi, Tv. satélite, 
minibar, cofre, música ambiente, telefone, ar condicionado e 
aquecimento. Complementa-se com wifi, piscina para adultos 
e crianças, piscina coberta (só no Inverno), jardins, cabeleireiro, 
salão de beleza, campo de ténis, ginásio, sauna e jacuzzi, loja de 
recordações, restaurantes, cafetaria-bar, esplanada na piscina. 
programa de animação diário, club Infantil, serviço de aluguer 
de automóveis. Instalações especiais para deficientes. Serviço de 
refeições: buffet.

Hotel ****

Avda. Islantilla, s/n. iSlantilla
ilunion islantilla



Localizado em Islantilla, elegante hotel de 4 estrelas em primeira 
linha de praia, conta com 478 quartos tipo estúdios, junior suite 
ou master suite, com temáticas infantis e familiares totalmente 
equipados. Conta com restaurante buffet, temáticos, bares e pis-
cinas. Espectacular palácio de exposições e congressos a 3 km do 
hotel, para concertos, reuniões, congressos e convenções. Activi-
dades de lazer e desportivas nas imediações do Hotel.

Hotel ****

Avda. Islantilla, s/n. iSlantilla
estival islantilla

Este hotel só para adultos em El Rompido está a um passo da 
espectacular Praia virgem de La Flecha, a mais bonita e melhor 
conservada de Cartaya. Ideal para uma escapada a dois ou umas 
férias tranquilas com o seu grupo de amigos, brinda com a com-
binação perfeita de conforto, serviços 4 estrelas e espaços com  
design: esplanada junto a piscina com camas balinesas, snack 
bar e restaurante buffet com os melhores productos locais, des-
portos, animação... Os seus 230 quartos e junior suites dispõem 
de espaços amplos, luminosos, com mobiliário moderno e de-
coração exclusiva, para além de ter sempre a mão os melhores 
serviços: wifi grátis, TV, telefone, varanda privada com vistas e 
inclusivé alojamento para o seu animal de estimação até 15 kg.

Hotel & Spa ****

Paraje de San Miguel Rompido. caRtaya
Garden playanatural

Só
adulToS

1
2
3
4
5
6

Hotel
Hotel
Aptos
Hotel
Hotel
Hotel

Ilunion Islantilla
Islantilla Golf Resort
Leo Islamar
Ohtels Islantilla
Puerto Antilla
Sentido Ama Islantilla

Islantilla
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AMA ISLANTILLA
Resort

Resort de 4 estrelas
24 quartos duplo standard
18 quartos duplos deluxe
26 apartamentos luxury com 2 quartos
2 restaurantes “Ostras!” e “Fandado”
1200m2 de zona de SPA
Wellness área exterior: sauna, pedilúvio,
Duche escocês
Ginásio
Sala de Yoga
Piscinas interior e exteriores
Jacuzzi
Estacionamento
Aluguer de carro e bicicletas
Reservas de golf

Benvindo
ao relax!

Resort de 4 **** localizado em Islantilla na Costa de la Luz em Andaluzia. Desfrute de um quarto sofisticado
cheio de luz ou de um apartamento com qualidades de luxo, totalmente equipado. Relaxe na zona 

Wellness & Spa, nas piscinas exteriores ou em qualquer um dos nossos restaurantes. Relax, arredores
preciosos e uma amável atenção, são os nossos ingredientes para fazer qua a sua estadia seja maravilhosa.
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Num ambiente de férias único na primeira linha de praia da lo-
calidade marinheira de Isla Cristina, onde o magnífico clima da 
Costa de la Luz e uma oferta lúdica de exceção prometem ex-
periencias únicas. Dispõe de Júnior Suites, com sala e quarto in-
dependente, TV de ecrã plano, ar condicionado e aquecimento 
independente, terraço, telefone, kitchenette, cofre, secador de 
cabelo, amenidades, duche e banheira. Entre as suas instalações 
destacam-se restaurante buffet, menu e á la carta, bar terraço 
e piscinas, 2 horas grátis em camas balinesas, Wifi gratuito em 
todo el hotel. Admite animais de estimação.

Hotel ****

Don Justo Rodríguez Pulido s/n. iSla cRiStina
estival isla cristina

A sua localização estratégica permitirá desfrutar, não só das nos-
sas costas, mas também de lugares de interesse situado na 1ª 
linha de praia. Conta com quartos estúdios e apartamentos do-
tados de WiFi Gratuito, cozinha totalmente equipada,  telefone, 
TV no quarto e sala, cofre, casa de banho completa, ar condicio-
nado e aquecimento. Entre as suas instalações destacam-se bar-
cafetaria, recepção 24 h, piscina exterior para adultos e crianças, 
solário, jardim e estacionamento (pago).

Hotel ***

C/ Pinar, s/n. Urbasur. iSla cRiStina
on Family islantilla

Complexo, na 1ª linha da praia, rodeado de dunas e pinhais e com 
acesso directo á praia desde a piscina. Todos os quartos equipados 
com ar condicionado, Tv vía satélite, varanda, secador de cabelo 
na casa de banho e cofre grátis. 1 piscina ao ar livre, terraço com 
espreguiçadeiras, bar piscina, camas em estilo balines e zona Chill 
Out. O novo centro Spa & Wellness dispõe de tratamentos além 
do circuito termal do hotel, gratuito para os clientes de 16 h a 20 h, 
excepto domingo que está encerrado (temporada alta, abre 7 días). 
Dispõe de restaurante á la carta (mediante reserva prévia), lobby 
bar, actuações ao vivo, loja, sala de Tv e de jogos, serviço gratuito 
de toalhas para a praia e piscina (1 apor dia), espreguiçadeiras e 
de chapéus de sol da praia e piscina grátis. Não admitem animais. 
Wifi grátis.

Hotel & Spa *****

Avda. Parque, 148. iSla cRiStina
tui blue isla cristina palace

Só
adulToS

Tudo
incluído
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O até agora Barceló Isla Cristina reabre as suas portas sob a marca Occidental 
com numerosas melhorias nas suas instalações. Situado na primeira linha 
da extensa praia de Isla Cristina (Huelva), dispõe de luminosos quartos e 
amplos apartamentos recém renovados, ideais para umas férias em família.

E precisamente para os mais pequenos, criámos um completo 
programa de animação enquanto os pais desfrutam do 
relax e da tranquilidade de umas férias merecidas.

Desenhado ao estilo tradicional das povoações 
andaluzes. Encontra-se em primeira linha 
da praia na Isla Canela (Huelva). Quartos 
totalmente renovados, que se destacam pela 
sua luminosidade, comodidade e conforto. 
Oferece ainda uma requintada gastronomia, 
3 piscinas, courts de ténis e pádel, restaurante e 
bar, piscina climatizada e todo tipo de instalações.

Estilo andaluz em 
primeira linha de praia

TOTALMENTE RENOVADO EM 2016

EM PRIMEIRA LINHA DA 
PRAIA DE ISLA CANELA

PROGRAMA DE ANIMAÇÃO 
DIURNA E NOCTURNA

IDEAL PARA FAMÍLIAS OU CASAIS
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Localização: Em 1ª linha da magnífica praia 
de Isla Canela, uma das zonas turísticas re-
sidenciais mais privilegiadas de Espanha, no 
municipio de Ayamonte (Huelva), ao extremo 
da denominada Costa de la Luz. Encontra-se 
a 200 m do Porto de Isla Canela e a zona co-
mercial, a 1 km da vila pesqueira Punta del 
Moral, a 7 km de Ayamonte e do Golf Isla 
Canela (18 buracos), 70 km do aeroporto de 
Faro (P) e a 160 km do de Sevilha.
Acomodação: 359 quartos dos quais 45 du-
plos, 150 duplos Premium (com e sem vistas), 
115 duplos familiares (com e sem vistas), 8 Ju-
nior Suites vista entrada, 17 duplos Premium 
vista Oceano The Level, 14 duplos Grand Pre-
mium The Level, 7 Junior Suites vista Ocea-
no The Level e 2  Executive Junior Suite The 
Level vista Oceano. Contam varanda privada 
ou varandim, ar condicionado, ventilador de 
tecto, TV pantalla plana vía satélite, telefone, 
conexão à Internet Wi-Fi de alta velocidade, 
quarto de banho completo com banheira 
(quartos The Level com base de duche), arti-

gos de toucador, secador de cabelo, espelho 
de aumento e de corpo inteiro, serviço de 
minibar* e cofre. Serviço de quartos*, de la-
vandaria* e engomar*.
Restaurantes e Bares: Amplo restaurante 
buffet Atlántico com show cooking, ofere-
cendo cozinha internacional e mediterrânea. 
Duas vezes por semana, durante o jantar, é 
oferecida uma área especial de culinária re-
gional ou mundial. Bar salão La Punta, snack 
bar, Restaurante Pasta Nostra na temporada 
alta e Lounge Bar Las Marismas. Possibilida-
de de Tudo Incluído.
Serviços: Conexão Wi-Fi gratuito em todo o 
complexo e nos quartos, computadores com 
acesso à Internet (e-point)*. Piscina exterior 
de 615 m2, rodeada de amplas varandas, com 
chapéus de sol e espreguiçadeiras e pisci-
na interior. Mini club Kids&Co (5 a 12 anos), 
clube infantil apenas em temporada* (de 8 
meses a 4 anos) e parque infantil. Ginásio 
com equipamento totalmente renovado e de 
grande qualidade tanto aeróbico, como de 

fitness. Wellness com centro de saúde e bele-
za*. Cabeleireiro*. Court de ténis e campo de 
páddel*, ténis de mesa e 10.000 m2 de zonas 
ajardinadas. Serviço de Babysitter (a pedido)* 
Parking de pago. (* Serviços com custo)
The Level: Representa a mais exclusiva apos-
ta de Meliá para lhe oferecer serviços supe-
riores na sua estadia em Isla Canela, com 
um novo Lounge The Level com variedade 
de snacks e bebidas (aberto mediante a ocu-
pação do hotel). Alguns dos nossos serviços 
exclusivos são: varanda e sala de pequenos 
almoços privados, check in personalizado, 
late check out (sujeito a disponibilidade), 
acesso ao solário e piscina privada com ca-
deiras, chápeus de sol e camas balinesas, de-
talhes de boas vindas à chegada e elegantes 
quartos estratégicamente situados.

Soul Matters

Premium

Premium The Level
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Situado na primeira linha de uma magnifica praia, junto ao 
passeio marítimo pedonal. Todos os quartos dispõem de ar 
condicionado, TV satélite, ventilador de tecto, casa de banho 
com banheira com duche, wc separado, secador de cabelo, cofre 
(pago), varanda/terraço e minibar. Alguns quartos para pessoas 
para mobilidade reduzida. Oferece piscinas temáticas com esco-
rregas divertidos e jacuzzis, zona de solário com espreguiçadeiras 
e palmeiras à volta da piscina, serviço de toalhas na piscina (com 
depósito), piscina climatizada temática, zona de jogos. Amplo 
programa de entretenimento diurno e nocturno para todas as 
idades e para os mais pequenos, o Delfi-club. Sala TV, restaurante 
buffet com cozinha ao vivo, sala de bar, Beach Club (temporada 
alta). Wifi grátis. Admite animais de estimação até 15 kg.

Hotel ****

Avda. de la Mojarra, s/n. iSla canela
playacanela



Crianças 
grátis

Tudo
incluído

Na primeira linha de uma magnífica praia e junto ao passeio marítimo 
pedonal de Isla Canela. Quartos amplos e luminosos com TV LCD 32”, 
ar condicionado, ventilador de tecto, varanda/terraço, quarto de ban-
ho com secador de cabelo, banheira e cabine de duche, wc separado, 
carta de almofadas. Quartos com 2 camas de 1.35x2m ou uma cama 
de 1.80x2 (sem possibilidade de colocar cama extra). Algumas estão 
adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida. Dispõe de piscinas 
temáticas com espreguiçadeiras e jacuzzis, zonas ajardinadas com pal-
meiras, toalhas na piscina (com depósito), piscina climatizada coberta 
com jacuzzi, zona de jogos e ginásio. Grande programa de animação, e 
para os mais pequenos o Delfi-Club. Restaurante buffet com cozinha 
ao vivo e restaurante à la carta, bares e sala de TV. Para um momento 
de descanso o hotel oferece o Spa & Wellnesss Acquaplaya. Garagem 
(pago directo). Wifi grátis. Admite animais de estimação até 15 kg.

Spa Hotel ****

Avda. de la Mojarra, Esq. C/Quija. iSla canela
playamarina



Crianças 
grátis

Tudo
incluído

Na primeira linha de praia e junto ao passeio pedonal de Isla Canela. Dispõe 
de zona de jogos infantil, pista de padel (pago), piscina e jacuzzi (maiores 
de 16 anos) comunitário, zonas ajardinadas, espreguiçadeiras na piscina, 
solário com palmeiras. Restaurante buffet, restaurante à la carta (t.alta), bar 
recepção, bar sala. Todos os quartos dispõem de TV 32”, ar condicionado ou 
aquecimento, ventilador de tecto, banheira com duche e cabine de duche. 
Dispõe de aptos. de 1 a 3 quartos e com possibilidade de piscina privada: Ap. 
1 quarto: sala com sofá-cama, quarto com uma cama de 1.50x1.90m, contam 
com wc com duche e cozinha com frigorífico, forno, vitrocerâmica e utensí-
lios. Varanda ou terraço. Ap. 2 quartos, com as mesmas condições que o tipo 
de apto anterior mais um segundo quarto com 2 camas de 0.90x1.90m. Ap. 
3 quartos contam com sala com sofá-cama, quarto principal com uma cama 
de 1.50x1.90m, 2 quartos com 2 camas de 0.90x1.90m, banho, wc, cozinha 
com frigorífico, vitrocerâmica, máquina de lavar roupa e loiça e utensilios.

Apartamentos

Avda. de la Mojarra, Esq. C/Quija. iSla canela
playamarina

ESPANHA · ANDALUZIA · PUNTA DEL MORAL

A LOJA M E N TO 300 quartos, incluindo familiares e suites

INSTALAÇÕES E 
SERVIÇOS

Piscina exterior
Piscina interior aquecida 
Piscina infantil separada
2 bares
Wi-Fi gratuito
Spa ($)
Salas de conferências
Parque de estacionamento coberto ($)
Unlimited Services ($)
Tudo incluído opcional

G A ST R O N O M I A 1 restaurante buffet com show cooking
Sea Soul Beach Club (verão) ($)
Snack-Bar na piscina

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

Excursões ($)
Ampla oferta de desportos aquáticos ($)
Atividades organizadas
Sala de fitness
Campos de golfe nas imediações ($)

E N T R E T E N I M E N TO Programa de animação durante o dia
Espetáculos profissionais e música ao vivo

CRIANÇAS Star Camp: programa de atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades (de acordo com a 
temporada) 
Piscina infantil
Parque infantil
Menú infantil
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w ESTADIAS MÍNIMAS
· Islamar/Varios Islantila/ San Bruno/ Canela: 
   Estadia mínima 2 noites, excepto de 3/7-2/8 e 23-29/8 3 noites e de 3-22/8 4 noites. Inferiores 25% spto.
· Isla Canela Selection / Punta Umbria III / Punta Umbria / Punta Umbria Deluxe: 
   Estadia mínima 2 noites excepto de 3/7-29/8 3 noites, inferiores 25% spto.
w DEPÓSITO:  100 € tudos os apartamentos.
 (*) Consultar tarifas.

w LIMPEZA E MUDANÇA DE ROUPA
· Islamar/Varios Islantilla/Canela/ I. Canela Selection: Limpeza e mudança de roupa de cama 

e toalhas 1 intermedia na quinzena, (não incluí cozinha e utensílios).  É feito entre 10 e 15 horas.  
· San bruno: De 29/6-31/8  diaria, excepto sábados, domingos e feriados, resto do ano 1 intermedia na 

quinzena. (Não incluí cozinha e utensílios). É feito entre 10 e 15 horas.
· Punta Umbria III/Punta Umbria/Punta Umbria Deluxe: Limpeza diária, excepto domingos e feria-

dos (não incluí cozinha e utensílios). É feito entre 10 e 15 horas.

Isla Canela - Punta de Moral. ISLA CANELA
Contam com piscina no verão e zonas verdes. 
Aptos. de 2 chaves comostos de 1, 2 e 3 quar-
tos, constam de sala, cozinha (independente ou 
incorporada na sala), quarto, banho completo 
e varanda. Os de 2 e 3 quartos são de idêntica 
composição, salvo a cozinha que é independen-
te. Todos eles estão equipados com utensilios 
de cozinha, frigorífico, máquina de lavar roupa, 
Tv satélite, lençóis e toalhas.

leo isla canela 
selection

Avda. de Decano, s/n. PUNTA UMBRÍA
Situados na segunda linha de Praia a mais ou 
menos 250 metros. É composto por aparta-
mentos tipo estudio, T1 ou T2 com cozinha in-
tegrada. Estão completamente equipados com 
utensilios de cozinha, microondas, frigorífico, 
ar condicionado e TV 32”, wifi grátis. Situados 
numa urbanização privada com piscina, espaço 
chillout, jacuzzi, parking (consultar preços). Pis-
cina de adultos e jacuzzi no verão. 

 leo PUnta UMBRÍa iii

Avda. de Decano, s/n. PUNTA UMBRÍA
Situado na 2ª linha de praia a cerca de 250 m. 
aprox. da praia. Conta com piscina de adultos 
e crianças, cadeiras, chapéus de sol, ar condi-
cionado e parking, com pagamento directo na 
recepção. Compostos de 1 e 2 quartos, com sala 
(sofá cama), cozinha incorporada na sala, quar-
to, banho completo e varanda. Os de 2 quartos 
são de idêntica composição mas com um quarto 
mais. Todos estão equipados com utensílios de 
cozinha, frigorífico, Tv. a cores via satélite. Admi-
tem animáis até 10 kgs com spto. 10€. 

leo PUnta UMBRÍa

Avda. J. Clayton, 3. PUNTA UMBRÍA
Localizado à beira-mar. Aptos. de 2 e 3 quartos. 
Possuem cozinhas com microondas, frigorífico, 
chaleira e torradeira. Casa de banho com secador 
de cabelo, sala de estar, amplas varandas de frente 
para o Atlântico, ar condicionado, TV, telefone e 
Wi-Fi. Recepção 24h. Possibilidade de alugar um 
carro ou bicicleta. Spa. Têm 2 piscinas exteriores 
para adultos e crianças, espreguiçadeiras e guarda-
sóis e 2 campos de padel. Piscina de adultos e 
crianças no verão. Lugar de estacionamento pago 
directo. Animais de estimação não são permitidos.

leo PUnta UMBRÍa 
DelUXe

Aptos. Leo Urbasur, Bellaluz. ISLANTILLA
Contam com piscina no verão e zonas verdes. 
Aptos. de 2 chaves compostos de 1, 2 e 3 quar-
tos, constam de sala, cozinha (independente 
ou incorporada na sala), quarto, aquecimento, 
banho e varanda. Os de 2 e 3 quartos são de 
idêntica composição, salvo a cozinha que é in-
dependente. Todos eles estão equipados com 
utensílios de cozinha, frigorífico, máquina de 
lavar roupa, Tv satélite, lençóis e toalhas. 

leo vaRios en 
islantilla

Avda. Charranes, s/n. ISLA CANELA
Aptos. situados em 1ª linha de praia. Contam 
com piscina (no verão) e zonas verdes. Aptos. de 
2 chaves compostos de 1, 2 e 3 quartos, constam 
de sala, cozinha (independente ou incorporada 
na  sala), quarto, banho completo e varanda. Os 
de 2 e 3 quartos são de idêntica composição, salvo 
a cozinha que é independente. Todos eles estão 
equipados com utensílios de cozinha, frigorífico, 
máq. lavar roupa, Tv satélite, lençóis e toalhas. 

leo san BRUno i-ii

Isla Canela. ISLA CANELA
Aptos. situados em 2ª linha de praia. Contam 
com piscina no verão e zonas verdes. Aptos. de 
2 chaves compostos de 1 quarto, constam de 
sala, cozinha (independente ou incorporada na 
sala), quarto, banho completo e varanda. Todos 
estão equipados com utensílios de cozinha, fri-
gorífico, máq. lavar roupa, Tv satélite, lençóis e 
toalhas. Dispõe de ar condicionado frio/quente. 
Aceitam cães até 10 kg com suplemento)

leo canela

Avda. Río Frío, s/n. ISLANTILLA
Conjunto de apartamentos situados a 200 m da 
praia de Islantilla. Constam de estudios e aptos. 
de 1, 2 ou 3 quartos com ar condicionado, cozin-
ha totalmente equipada com microondas, máq. 
de lavar roupa, vitrocerâmica, banho completo, 
Tv parabólica, a maioria com varanda. Com-
plementa as suas instalações com piscina para 
adultos, zona ajardinada, court de paddle-ténis, 
elevadores e garagem pago directo. Wifi grátis.

leo islaMaR

€/apTO/nOITe Islamar varIOs en IslanTIlla  san BrUnO I-II canela I.canela selec. pUnTa UmBrIa III pUnTa UmBrIa p.UmBrIa delUxe
 std 2/3 4/5 6/7 2/3 4/5 6/7 2/3 4/5 2/3 2/3sup. 4/5 6/7 std 2/3 2/3v.pis. 4/5 2/3 4/5 4/6 6/7
1-2/5  55,50 61,00 79,50 100,50 58,25 75,75 91,00 61,00 79,50 57,75 66,25 77,25 92,75 - - - - 61,00 79,50 87,50 105,00
3-31/5 e Sexta-Sab 55,50 61,00 79,50 100,50 58,25 75,75 91,00 61,00 79,50 57,75 66,25 77,25 92,75 - - - - 61,00 79,50 87,50 105,00
 Dom-Quin 51,00 56,00 72,75 92,50 53,25 69,50 83,25 56,00 72,75 52,75 61,50 70,75 84,75 - - - - 56,00 72,75 81,50 97,75
1-18/6 Dom-Quin 74,00 81,50 106,00 132,25 77,50 100,75 121,00 81,50 106,00 76,50 85,25 102,75 123,50 * * * * * * * *
 Sexta-Sab 83,50 91,75 119,25 148,25 87,25 113,75 136,25 91,75 119,25 86,50 95,25 115,75 138,75 * * * * * * * *
19-25/6 Sexta-Sab 120,50 132,50 172,25 217,00 126,25 164,00 196,75 132,50 172,25 125,25 133,75 164,75 197,50 117,25 117,25 122,25 152,50 107,00 139,25 178,50 214,00
 Dom-Quin 111,25 122,25 159,00 201,00 116,50 151,50 181,75 122,25 159,00 115,00 123,50 154,50 185,25 107,00 107,00 112,00 139,25 96,75 125,75 168,25 201,75
26/6-2/7  120,50 132,50 172,25 217,00 126,25 164,00 196,75 132,50 172,25 125,25 133,75 164,75 197,50 117,25 117,25 127,50 152,50 107,00 139,25 178,50 214,00
3-9/7  125,00 137,50 179,00 225,00 131,00 170,25 204,50 137,50 179,00 129,25 139,50 173,25 208,00 127,50 127,50 137,50 165,75 117,25 152,50 192,75 231,25
10-16/7  148,25 163,00 212,00 264,75 155,25 202,00 242,50 163,00 212,00 153,25 163,50 204,00 244,75 147,75 147,75 158,00 192,25 137,50 179,00 214,00 257,00
17-23/7  153,00 168,25 218,75 272,75 160,25 208,25 250,00 168,25 218,75 158,00 168,25 212,00 254,50 163,00 163,00 173,25 212,00 153,00 198,75 229,50 275,25
24/7-2/8  157,50 173,25 225,25 280,50 165,00 214,50 257,50 173,25 225,25 163,00 173,00 218,25 261,75 173,25 173,25 183,50 225,25 163,00 212,00 249,75 299,75
3-22/8  180,75 198,75 258,50 320,50 189,25 246,25 295,50 198,75 258,50 186,75 197,00 249,75 299,75 210,00 210,00 220,25 273,00 199,75 259,75 290,50 348,75
23-29/8  134,25 147,75 192,25 240,75 140,75 183,00 219,75 147,75 192,25 139,00 149,00 183,50 220,25 153,00 153,00 163,00 198,75 142,75 185,50 234,50 281,50
30/8-3/9  115,75 127,50 165,75 209,00 121,25 157,75 189,25 127,50 165,75 119,75 130,00 160,75 192,75 127,50 127,50 137,50 165,75 117,25 152,50 204,00 244,75
4-8/9  129,75 142,75 185,50 232,75 136,00 176,75 212,00 142,75 185,50 134,00 144,25 180,00 216,00 153,00 153,00 163,00 198,75 142,75 185,50 224,25 269,25
9-12/9  78,75 86,50 112,50 145,25 82,50 107,25 128,75 86,50 112,50 81,50 91,50 109,00 130,75 94,75 94,75 105,00 123,25 84,50 110,00 132,50 159,00
13-19/9  69,50 76,50 99,25 129,50 - - - 76,50 99,25 71,75 82,00 96,25 115,50 - - - - 73,25 95,25 102,00 122,25
20-26/9  55,50 61,00 79,50 100,50 - - - 61,00 79,50 57,75 66,25 77,25 92,75 - - - - 64,25 83,50 88,75 106,50
27/9-11/10 Sexta-Sab 55,50 61,00 79,50 100,50 - - - 61,00 79,50 57,75 66,25 77,25 92,75 - - - - 64,25 83,50 88,75 106,50
 Dom-Quin 51,00 56,00 72,75 92,50 - - - 56,00 72,75 52,75 61,50 70,75 84,75 - - - - 56,00 72,75 81,50 97,75

Só
adulToS

10% 
dto.

20% 
dto.

15% 
dto.

RESERVAS EfECTUADAS DE 1-30/4 Tudos os apartamentos excepto 
Punta Umbria III apenas aplicável em Ap. T0 + T1 e Punta Umbria em Ap. T1.

RESERVAS EfECTUADAS ATÉ 31/3 Mínimo 4 noites.
Islamar / Varios Islantilla / San bruno / Canela · De 3-22/8.
Islamar (t3) · De 1/6-19/9 mín 4 noites
I. Canela Selection (t3)/Punta Umbria III (T2)/Punta Umbria(T2) · De 1/6-19/9.

RESERVAS EfECTUADAS ATÉ  31/3
Islamar (t1,t2, t3) / Varios Islantilla / San Bruno / Canela · De 1/6-2/7 e 30/8-19/9 mínimo 
3 noites e de 23-29/8 mínimo 4 noites.
I. Canela Selection · De 1/6-2/7 e 30/8-19/9 mínimo 3 noites e de 3/7-2/8 e 23-29/8 mínimo 4 noites.
Punta Umbria III (T0 + T1) /Punta Umbria (T1)· De 1/6-2/8 e 23/8-19/9 mínimo 3 noites.

RESERVAS EfECTUADAS ATÉ  31/3
Islamar / Varios Islantilla / San bruno/ Canela · De 3/7-2/8 mínimo 4 noites.
I. Canela Selection/Punta Umbria III ( T0 + T1)/Punta Umbria (T1) · De 3-22/8 
mínimo 4 noites.
Punta Umbria Deluxe · De 1/6-23/7 e 23/8-19/9 mínimo 3 noites e de 24/7-19/9 
mínimo 4 noites.
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