
Situado entre as praias do Concelho de Cudillero y a montanha. Dis-
põe de 40 quartos exteriores, alguns adaptados para pessoas com 
mobilidade reduzida, com varanda ou varandim, banho (com seca-
dor de cabelo), TV, telefone, aquecimento, frigorifico e cofre (pago). 
Complementa-se ainda com sala social, sideraria, wifi grátis em todo 
o hotel, jardins, amplo estacionamento e parking opcional (pago).
w Estadia mín. 3 noites de 9-11/4,1-2/5, 1/7-12/9,9-12/10 e 4-7/12
w Criança (2-8 anos): APA: 22 €, MP: 30,80 €/noite. 
w Consultar preço do triplo, quarto superior e junior suite. 
w MP obrigatório jantar, incluí vinho/água (menú servido à mesa). 

hotel ***

Soto de Luiña. soto de luiñas
Valle las luiñas 

1-8/4, 12-30/4, 3/5-30/6, 13/9-8/10, 
13/10-3/12 e 8-12/12 33,00 45,10 11,00
9-11/4 e 24/7-29/8 49,50 62,70 27,50
1-2/5, 1-23/7, 30/8-12/9, 9-12/10 e 4-7/12 38,50 51,70 16,50

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 APA MP S.Ind

Bebida
incluída

Hotel *****

Las Caldas, s/n. las caldas-oViedo
Gran Hotel las caldas Wellness clinic

Construído nas fontes termais de Las Caldas, de 
tradição e fama europeias, combina alojamen-
to com serviços exclusivos de 5 estrelas e uma 
oferta de bem-estar dedicada a alcançar a sua 
saúde corporal e mental. Dispõe de quartos com 
cama king-size ou duas camas individuais, TV 
LCD, frigobar, ar condicionado individual, Wi-Fi 
gratis, cofre, casa de banho, roupão de banho e 
chinelos. O seu SPA conta com as melhores fon-
tes termais da Espanha, El Manantial, Clínica Las 
Caldas, a piscina de flutuação exclusiva da Sala de 
las Columnas. Tem ainda restaurante, bar, jardins. 
Instalações adaptadas para pessoas com mobili-
dade reduzida.

Hotel ****

Las Caldas, s/n. las caldas-oViedo
las caldas spa & sport

Hotel moderno de 4 estrelas que faz parte do 
complexo Las Caldas Villa Termal. Dispõe de 
quartos modernos e funcionais com TV LCD, 
frigorifico (pago), ar condicionado individual, 
Wi-Fi gratis para Blau Amigo, cofre, casa de 
banho, roupão de banho e chinelos. Conta 
com o Aquaxana Ecotermal, jardins, piscina 
aquecida, bar, academia, campo de golfe, res-
taurante, lavanderia e atendimento médico. 
Centro Desportivo com mais de 400 m².



É composto por dois grupos de chalets individuais Silvano I e Silvano II, am-
bos com as mesmas caracteristicas gerais, de estilo moderno é composto por 
sete apartamentos cada um com um hall á frente que dá para a sala e um nas 
traseiras que dá para a cozinha ambos individuais. A cozinha equipada com 
frigorifico, torradeira, microondas, exaustor, máquina de lavar loiça e roupa, 
talheres e pia necessários para desfrutar da estadia. A sala conta com Tv. e 
DVD, sofás conversiveis em camas no andar superior os quartos com cama 
de casal ou duplos. Dispõe de berços (a pedido). Aceitam animais.
w Estadia mínima 7 noites de 15/7-31/8 e 30-31/12, 
   4 noites de 9-12/4, 15/6-14/7 e 2 noites restantes datas. 
w Entradas a partir das 17 hrs.

Apartamentos ***

Avda. Río Nalón, 2. saN JuaN de la aReNa
silvano arena ii

1/1-8/4, 13/4-30/6 e 1/9-29/12 60,00 79,00
9-12/4 e 1-14/7 75,00 99,00
15/7-31/8 e 30-31/12 95,00 120,00

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
 2/4 4/6

Localizado entre a praia e a montanha, a apenas 10 minutos de carro de 
Avilés e rodeado pelo campo de golfe de 18 buracos par 70. Dispõe de 147 
quartos, alguns adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, todos 
com WIFI grátis, ar condicionado e aquecimento individual, telefone, fri-
gorifico, TV, cofre, banheiro com secador, serviço de quarto e produtos de 
boas-vindas Dispõe de restaurante, lobby bar, spa, salões, campos de golfe 
e estacionamento externo e garagem coberta. Aceitam animais até 20 kg.

hotel & Spa ****SUP

Avda de Los Balagares, 34. coRVeRa de astuRias
uRH Zen Balagares 

Situado a 5 minutos do centro e de varias praias. Os seus quartos dis-
põem de telefone, Tv via satélite, cofre, minibar, WI-FI, climatização, 
banho com secador, espelho de aumento e amenidades. Dispõe de 1 
quarto adaptado a pessoas com mobilidade reduzida. Completa as suas 
instalações com cafetaria, restaurante, com viveiro de mariscos, disco-
bar, sala Tv. e de leitura e salas para convenções. Áreas de lazer e jardins 
com piscina, campo de tenis e parque infantil. Spa e wellness center.
w Estadia mínima 3 noites de 9-12/4 e 15/7-31/8. 
w 15/2, 24/12 e 15/8 apenas APA e MP.
w Consultar preço do quarto Superior.

hotel & Spa ****

La Colorada, s/n. NaVia
Blanco



2/1-15/2, 16/2-8/4, 13/4-31/5, 
1/10-23/12 e 24-30/12 42,25 61,25 80,25 7,25
9-12/4, 1/6-14/7 e 1-30/9 46,25 65,25 84,25 20,00
15/7-14/8 e 15-31/8 52,75 71,75 90,75 48,50

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 APA MP PC S.IndA
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Situado o centro de Oviedo, frente à catedral e próximo da 
emblemática Bulevar de la Sidra. Dispõe de quartos equipados, 
mesa de trabalho, televisão, telefone, aquecimento, cofre, wifi 
grátis, solo de parquet, limpeza a seco e lavandaria de pago, ban-
ho com duche ou banheira, secador e amenities. Oferece uma 
serie de serviços complementares como serviço de quartos, bar, 
restaurante a pedido, salões, sala de leitura e parking.

Hotel ****

C/ Jovellanos 31. oViedo
Gran Hotel Regente

1/1-29/2, 2/11-3/12 e 8-31/12 25,75 36,50 26,25
1/3-8/4 e 13/4-31/5 28,25 39,25 29,00
9-12/4 46,25 57,25 47,50
1-30/6 33,25 44,25 34,25
1-31/7 e 1-30/9 38,50 49,50 39,50
1-31/8, 9-11/10, 1/11 e 4-7/12 41,00 52,00 42,25
1-8/10 e 12-27/10 30,75 41,75 31,50
28-31/10 51,50 62,25 52,75

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 sA APA S.Ind

Situado a somente 700 m da praia e com excelentes acessos a Gi-
jón (12 km) e Oviedo (15 km). Os seus quartos todos exteriores, 
dotados de casa de banho com secador de cabelo, Tv satelite e 
aquecimento. Conta ainda para os momentos de lazer com res-
taurante “à la carte” e menu diário, cafetaria, estacionamento 
gratuito, piscina exterior (apenas no Verão), conexão modem, 
ténis de mesa, sala de reuniões, terraços, parque infantil, ginásio 
e jardins. Pequeno almoço tipo buffet, almoços e jantares “à la 
carte”. O hotel dispõe de quartos quádruplos.

Hotel ***

La Nozaleda, s/n. peRloRa
el carmen

Situado na primeira linha da praia de San Lorenzo e do passeio 
marítimo, no coração da cidade. Todos os quartos têm Wi-Fi, 
cofre, telefone, frigobar, TV e casa de banho completa com seca-
dor de cabelo e amenidades. Possui nas suas instalações salas de 
convenções, bar-cafetaria, recepção 24 horas e estacionamento 
público em frente ao hotel, com o qual o hotel tem um acordo.

w Preço 3ª pax (adulto/criança consultar). 
w Spto. quarto vista mar: 10 €, excepto de 10/7-29/8: 
   22 €/quarto/noite. 
w Pequeno almoço continental servido à mesa. 
(*) De 1-31/8 mínimo APA. 
w Os duplos podem ser de 2 camas o cama de casal 
   (mediante disponibilidade) e os triplos são 2 camas + 
   cama extra. 

Hotel ***

C/ Cabrales, 24. GiJóN
alcomar

1/1-8/4, 13-30/4, 3-14/5, 17-21/5, 27/9-9/10, 
12-30/10, 2-6/11, 9/11-4/12 e 8-31/12 30,00 40,00 30,00
9-12/4, 1-2/5, 15-16/5, 22/5-30/6, 30/8-26/9, 
10-11/10, 31/10-1/11, 7-8/11 e 5-7/12 35,00 45,00 35,00
1-9/7 42,50 52,50 42,50
10/7-29/8 *61,50 71,50 61,50

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 sA APA S.Ind

Situado em frente ao mar, ao lado da praia e perto da vila de 
Candás. Os seus quartos dispõem de banho completo com seca-
dor de cabelo, telefone, wifi gratuito, cofre, música ambiente, Tv, 
aquecimento, ar condicionado e mini-bar. O hotel Marsol ofe-
reçe também outros serviços como facilidades para deficientes, 
lavandaria, 6 salas multiusos e cafetaria para pequenos almoços 
e jantar. Serviço de refeições pequeno-almoço buffet  e jantar 
servido à mesa. Parking de pago. Nao admite animais.

Hotel ****

C/ Astillero s/n. caNdás
city House Marsol



Situado a 500 m da praia e a 1,5 Km de Candás. Dispõe de quar-
tos, todos exteriores, com banho completo com secador, telefo-
ne, TV, música ambiente e cofre. O hotel complementa-se com 
salas de TV e leitura, bar-cafetaria, restaurante, parking, acesso 
para pessoas de mobilidade reduzida, parque infantil, jardim e 
varanda. Não admite animais. Wifi grátis no hotel.

w Estadia mínima 2 noites de 9-11/4, 13/7-2/8 e 23-29/8 e 
   3 noites de 3-22/8. 
w MP/PC de 1/1-8/4, 12/4-19/6 e 6/9-30/12, 
    restantes datas  pago directo no hotel. 
w MP pode ser almoço ou jantar. MP e PC água/vinho incluídos.
w Dto 4ª pax (adulto/criança): 50%, excepto de 1-22/8: 60%.
(*) O dia 24/12 não é possível PC e 31/12 obrigatório jantar de 

gala pago dto no hotel.

Hotel ***

Barrio Espasa, 6. peRloRa
piedra



PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

1/1-8/4, 12/4-19/6, 
6/9-24/12 e 
25-30/12 26,00 38,00 49,00* 13,00 30 50 30
9-11/4, 3-31/7, 
23-29/8 e 31/12* 37,50 - - 16,00 30 50 30
20/6-2/7 e 
30/8-5/9 30,50 - - 13,00 30 50 30
1-22/8 49,00 - - 16,00 30 60 30

 DESCONTOS %
 CRIANÇAS 2-12 3ª
 1ª 2ª PAX APA MP PC S.Ind

Bebida
incluída

Conta com uma localização privilegiada na 1ª linha da praia, 
e com fabulosas vistas para a Bahía de San Lorenzo. Dispõe de 
80 quartos modernos com ar condicionado e casa de banho 
completamente equipada com amenidades, secador de cabelo 
e espelho de aumento. Completa as suas instalações com uma 
magnífica zona ajardinada, bar-cafetaria com serviço de terraço 
todo o ano, restaurante Abba Mía, piscina exterior e zona We-
llness com ginásio, sauna, jacuzzi e banho turco, dispõe ainda 
de parking e 8 salas de reuniões para a celebração de eventos 
familiares e empresariais numa envolvência única.

Hotel ****

Pº Doctor Fleming, 37. GiJóN
abba playa Gijón
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Hotel renovado recentemente, próximo à Plaza Mayor e à praia 
de San Lorenzo. Dispõe de 56 quartos, todos com cama de casal 
grande, Wi-Fi gratuito, TV via satélite, frigobar, mesa, cofre, ar 
condicionado, casa de banho com chuveiro, secador de cabe-
lo, amenidades, telefone, rádio. Têm recepção aberta 24 horas, 
acesso Wi-Fi gratuito em todo o hotel, bar e salões. Animais de 
estimação admitidos com suplemento.

Hotel ***

C/ Santa Elena, 6. GiJóN
city House pathos Gijón

O Begoña Park Hotel está localizado na melhor área residencial 
de Gijón, a poucos passos da praia de San Lorenzo e do Centro 
de Convenções. Dispõe de quartos totalmente equipados com 
varanda, 1 cama de casal ou 2 camas individuais, casa de banho 
com secador de cabelo e amenidades, Wi-Fi gratuito, TV com 
canais internacionais, telefone, mesa, ar condicionado, frigobar e 
room service. Conta ainda com um restaurante, cafetaria, loun-
ges e estacionamento privativo gratuito.

w Estadia mínima 2 noites de 9-11/4 e de 1-31/8. 
w Consultar preço das crianças e 3ª pax.

Hotel ****

Ctra. Providencia 566. Urb. El Rinconín, S/N . GiJóN
Begoña park

Edifício artístico catalogado, localizado na área monumental 
da cidade, entre a marina e a praia de San Lorenzo, na Plaza del 
Ayuntamiento. Dispõe de 87 quartos, alguns adaptados, com 
dois estilos diferentes, quartos de estilo clássico, todos com te-
lefone, ar condicionado, mesa, TV, ligação Wi-Fi e quartos de es-
tilo moderno, que incluem telefone, TV, ar condicionado, mesa, 
frigorifico, Wifi e casa de banho com secador de cabelo. Possui 
ainda de restaurante, cafetaria, ar-condicionado, Wi-Fi gratuito, 
recepção 24 horas, salas de espera, serviço de quarto, estaciona-
mento acordado (pago). Animais de estimação são permitidos 
nas áreas autorizadas.

w Preço criança (2-12 anos) SA: 20,75 €, APA: 27,25 €, MP: 46,5 
€ e PC: 66 € excepto de 9-11/4 e 1/7-30/9 SA: 22,75 €, 

   APA: 29,25 €, MP: 48,75 € e PC: 68 €/noite.
w Spto. quarto moderno: 15,75 € excepto de 9-11/4 e 1/7-30/9 

23,25 €/quarto/noite.
w Consultar spto. do quarto DUI e quarto com jacuzzi.

Hotel ****

Plaza Mayor, 11. GiJóN
asturias



Localizado no “pulmão verde” da cidade de Gijón, a 450 metros 
da praia de San Lorenzo, em frente ao Palácio de Congressos e 
ao parque urbano Isabel la Católica. Dispõe de quartos, alguns 
adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, equipados 
com TV via satélite e Canal Plus, mesa, secador de cabelo, espel-
ho de aumento e produtos de higiene pessoal, Wi-Fi gratuito, ar 
condicionado, telefone, cofre e minibar. Possui ainda restauran-
te, cafetaria, acesso à Internet (WIFI) em todo o hotel, minigym 
24 horas, 6 salas de reuniões e de banquetes com capacidade 
máxima para 220 pessoas e estacionamento com acesso direto 
ao hotel.

Hotel ****

C/ Torcuarto Fernandez Miranda, 26. GiJóN
tryp Rey pelayo



1/1-8/4 e 12/4-30/6 35,75 42,25 61,50 81,00 15,25 
9-11/4 e 1/7-30/9 68,25 74,75 94,25 113,75 36,00

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

Este hotel familiar goza de uma localização privilegiada, localiza-
do próximo às principais áreas comerciais, em frente à Marina e 
às portas do centro histórico de Gijón. Dispõe de quartos, alguns 
adaptados, e todos com TV, cofre, frigobar, Wi-Fi, ar condiciona-
do e aquecimento, serviço de despertador, casa de banho com 
secador de cabelo e amenidades. Entre as instalações e serviços 
oferecidos por este hotel estão o restaurante, cafetaria, estacio-
namento e o salão de convenções. Aceita animais de estimação.

Hotel ****

C/ Torcuarto Fernandez Miranda, 26. GiJóN
don Manuel



O hotel Begoña Centro está localizado no parque Begoña, no 
centro de Gijón. Dispõe de 233 quartos distribuídos por 6 an-
dares, oferecendo simplicidade e conforto incomparáveis, to-
dos equipados com casa de banho, aquecimento, wifi, telefone 
e TV via satélite. Possui também cafetaria, restaurante, lounges, 
recepção 24 horas e estacionamento.

w Estadia mínima 2 noites de 10-11/4 e de 1/7-31/8.
w Consultar preço das crianças e 3ª/4ª pax.

Hotel ***

Carretera de La Costa, 44. GiJóN
Begoña

1/1-8/4, 12-30/4, 
3-31/5 e 13/10-31/12 41,50 47,25 57,25 70,75 26,75
9-11/4, 1-2/5, 
17/7-29/8 e 11-12/10 52,25 58,75 72,75 87,75 36,25
1/6-16/7 e 30/8-30/9 46,00 52,25 65,50 78,75 29,75

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

1/1-31/7 e 1/9-31/12 74,50 95,75 117,00 46,00
1-31/8 96,25 117,50 138,75 52,75

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 APA MP PC S.Ind
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Entre o mar e a montanha, rodeado de natureza salvagem, está 
este palácio do século XVI. Dispõe de quartos equipados com 
rádio, telefone, área de descanso, escritório, mini-bar, lavandaria, 
cofre, wifi gratis, climatização, TV e casa de banho com mármo-
re, lavatório duplo, roupão e chinelos e amenidades Bvlgari. O 
hotel dispõe ainda de restaurante, salões, piscina climatizada, 
sauna, ginásio, campo de minigolf, sala de leitura, troca de moe-
da, zonas ajardinadas e estacionamento privado.

Hotel Relais & Chateaux *****GL

Ctra. AS 257, s/n. luces-lastRes
palacio de luces

Localizado nas margens do rio Sella na localidade de Arriondas, 
a 14 km. de Covadonga e a 20 minutos da praia de Ribadese-
lla. Dispõe de 100 quartos equipados com casa de banho com 
secador de cabelo, telefone, Tv, cofre individual, frigorifico, ar 
condicionado e aquecimento. Complementa-se com salão so-
cial, salas de refeições, cafetaria, mini- ginásio gratuito, recepção 
24 horas, estacionamento privado e garagem. Pequeno-almoço 
buffet. Wifi gratuito em todo  estabelecimento.

Hotel ***

Urb. Santianes de Terrón s/n. aRRioNdas
los acebos arriondas

Situado na primeira linha da praia de Santa Marina, o Gran Hotel 
del Sella é um mirador aberto às belezas naturais envolventes. 
Conta com 82 quartos, alguns adaptados para pessoas com mo-
bilidade reduzida, todos os quartos com vista mar, sofá cama, 
casa de banho com amenidades e secador de cabelo, serviço de 
despertador e frigorifico. Conta com restaurante, ampla cafeta-
ria e salões confortáveis. As instalações incluem amplas varandas 
exteriores, campo de padel, uma piscina exterior com água do 
mar, garagem subterrânea e um moderno SPA onde poderá des-
frutar de tratamentos corporais e faciais.

w Preço de 3ª pax adulto/criança consultar.
w Spto. vista mar: 27,75 €/quarto/noite excepto de 9-11/4 
   18,5 €/quarto/noite.

Hotel ****

Ricardo Cangas, 17 - La Playa. RiBadesella
Gran Hotel del sella

1-8/4, 12/4-14/7 e 1/9-2/11 69,50 95,25 119,25
9-11/4 82,25 - -
15/7-31/8 95,25 121,00 145,00

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 APA MP PC



Bloco principal de apartamentos situados no centro nevrálgico 
de Ribadesella. Na plaza da Atalaya, a 100 m da praia com o mes-
mo nome e a 1 km da extensa e principal praia de Santa Marina. 
Moderno bloco de apartamentos dotados de utensílios todos, 
roupa cozinha eléctrica, Tv., máquina de lavar roupa e frigorífico. 
Os de 4/5 pax dotados de aquecimento e todos eles exteriores. 
Os aptos de 5 e 6 pessoas dispõem de elevador, os 2, 3 e 4 pax 
têm apenas 2 pisos sem elevador. O bloco de aptos de 6 pax está 
situado a 100m do edifício principal. O estabelecimento reserva-
se o direito de solicitar depósito aos seus clientes.

Apartamentos **

C/ El Sol. RiBadesella
las Vegas

Situado a 3 Km de Cangas de Onís e a 15 Km de Covadonga. 
Dispõe de quartos com casa de banho com secador, aquecimen-
to, telefone, cofre, wifi gratis e Tv. Completa-se com cafetaria, 
varandas, sala social com Tv. e estacionamento gratuito. Nas 
imediações, poderá ainda disfrutar de desportos de aventura.

Complexo Hotelero **

La Venta, s/n. caNGas de oNís 
la pasera

Localizado no centro da vila de Lastres, a 300 m da praia. Tem 29 
quartos com casa de banho privativa, secador de cabelo, TV de 
plasma, telefone directo, minibar, cofre e ligação Wi-Fi. É com-
plementado por um restaurante, bar, salas comuns, reuniões 
e convenções, recepção 24 horas, elevador e estacionamento 
privativo.

w Preço 3ª pax adulto/criança APA: 
w Tarifas variáveis mediante disponibilidade no momento de 

efectuar a reserva.

Hotel ***

C/ Pedro Villarta, s/n. lastRes
palacio de los Vallados

1/1-31/12 
 Tarifa Plana 1 31,25 43,75 32,00
 Tarifa Plana 2 41,50 53,75 35,00
 Tarifa Plana 3 34,25 46,50 35,00

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 APA MP S.Ind

Tarifas
variáveis
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Situado em plena natureza, com vistas panorâmicas sobre os pi-
cos de Europa, a 2,5 km. de Cangas e a 7 km do Santuario de Co-
vandonga e do Parque Nacional. Quartos com banho completo, 
aquecimento, telefone e TV. Complementa-se ainda com salão 
social, cafetaria, lavandaria e parking privado. Pequeno almoço 
Buffet. Não aceita animais. Wifi grátis nas zonas comuns. 

w Estadia mínima 4 noites de 20-22/8, 3 noites de 9-11/4 e 
   24-25/7 e 2 noites de 2/5, 5-6/6, 12/6, 31/7-19/8, 29/8, 
   10/10 e 31/10. 
w Preço 3ª pax adulto/criança 20 €/noite. 

Hotel **

Susierra, s/n. caNGas de oNís
azabache cardés

Situado em direcção a Covadonga a apenas 2km de Cangas 
de Onís e a 1 da “Cueva” pre-histórica de Buxu encontra-se no 
caminho de Covadonga frente ao antigo Moinho de Susierra. 
Dispõe de 14 acolhedores quartos com banho, telefone, TV. e 
aquecimento individual. Conta ainda com serviço de cafetaria, 
salão social, restaurante para pequenos almoços (buffet), par-
king privado. Pequeno almoço buffet. Não admite animais. Wifi 
grátis nas zonas comuns.

w Estadia mínima 4 noites de 20-22/8, 3 noites de 9-11/4 e 
   24-25/7 e 2 noites de 2/5, 5-6/6, 12/6, 31/7-19/8, 23/8, 29/8, 

10/10 e 31/10. 
w Preço 3ª pax adulto/criança: 15 €, excepto de 8-12/4 e 
   31/7-23/8: 25 € e de 1-2/5, 5/6, 23-30/7 e 24-29/8: 
   20 €/noite. 
w Pequeno almoço mediante disponibilidade pago directo no 

hotel. 

Hotel **

Susierra, 34. caNGas de oNís
azabache susierra

2-7/4, 13-30/4, 3-31/5 Domingo-Quinta 1-4/6, 
7-11/6, 14-19/6, 21-26/6, 28/6-2/7, 5-9/7, 
13/9-8/10, 12-29/10 25,00 15,00
8-12/4, 31/7-23/8 45,00 27,00
1-2/5, 23-30/7, 24-29/8 35,00 21,00
9-30/5 SábaDo, 5-6/6, 12-13/6, 20/6, 27/6, 3-4/7, 
10-22/7, 30/8-12/9, 9-11/10, 30/10-1/11 30,00 18,00

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 sA S.Ind

19-21/3, 8-30/5 e 6/6-4/7  Sexta-SábaDo, 10-22/7, 
30/8-12/9, 9-11/10, 30/10-1/11 25,00 15,00
2-7/4, 13-30/4, 3/5-9/7 Domingo-Quinta, 
13/9-8/10, 12-29/10 20,00 12,00
8-12/4, 31/7-23/8 40,00 24,00
1-2/5, 5/6, 23-30/7 24-29/8 30,00 18,00

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 sA S.Ind

Situado no centro da histórica cidade de Cangas de Onís, junto 
ao río Güeña ao passeio que vai de um extremo a outro do nú-
cleo rural e muito perto da popular Praça do Mercado e 20 min. 
da praia. Dispõe de 30 quartos com banho completo, telefone, 
Tv, cofre e aquecimento. Oferece ainda serviço de lavandaria, 
sala social e elevador.Possibilidade de realizar actividades de 
aventura, tais como descidas em canoa pelo rio Sella, percursos 
em quad, passeios a cavalo, tiro com arco, nas imediações existe 
um parking público grátis. O hotel dispõe de wifi grátis e todo 
o estabelecimento.

Hotel **

Avda. Covadonga, 53. caNGas de oNís
los acebos cangas

Hotel Águila Real é um hotel localizado em Cangas de Onís, 
muito próximo ao centro da localidade. Dispõe de 60 quar-
tos, todos com telefone, televisão, aquecimento, cofre e casa 
de banho com secador de cabelo e amenidades. Entre as suas 
instalações destaca restaurante, cafetaria, sala social, recepção 
24h, lavandaria, elevador, ar condicionado nas zonas comuns e 
estacionamento privado.

Hotel ***

La Pedrera, 27. caNGas de oNís 
águila Real

Situados em pleno centro de Cangas de Onís. Quartos com 
banho, Tv., telefone e secador de cabelo. Quartos superiores que 
incluem também cofre, frigoífico/minibar e ar condicionado 
e 4 Suites. Dispõe ainda de cafetaria, salas de reuniões, amplo 
restaurante e garagem para clientes. Situação ideal para realizar 
visitas turísticas e actividades de aventura.

w Estadia mínima 3 noites de 9-12/4, 22-26/7 e 19-23/8 e 
   2 noites de 1-3/5, 5-6/6, 1-18/8, 24-31/8, 11-13/10 e 4-8/12. 
w Preço 3ª pax e quarto Superior consultar. 

Hotel **

Calzada de Ponga, 16. caNGas de oNís 
cangas de onís center

15/3-8/4, 13-30/4, 4-31/5,
1-10/10, 14/10-3/12 Domingo-Quinta 19,80 29,80 10,40
15/3-8/4, 13-30/4, 4-31/5, 1-10/10, 
14/10-3/12 Sexta-Sáb e 1-4/6, 7/6-19/7, 
14-30/9 Domingo-Quinta e 4-8/12 22,00 32,00 17,00
9-12/4 37,50 49,50 27,50
1-3/5, 20-22/7, 27/7-5/8, 
23-31/8, 11-13/10 32,50 44,50 27,50 
5-6/6, 23-26/7, 6-22/8 42,50 54,50 32,50
12/6-19/7 e 18-30/9  Sexta-SábaDo e 1-13/9 27,50 38,50 22,50

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 APA MP S.Ind

O Hotel los Lagos Nature é um hotel Gourmet situado na Praça 
da Câmara Municipal da cidade histórica Cangas de Onís. Re-
novado totalmente em 2014 com uma decoração baseada em 
materiais nobres e cores quentes. Conta com 44 quartos amplos 
e acolhedores, todos eles com aquecimento, telefone, televisão 
LCD, secador de cabelo, amenidades, wifi grátis. Dispõe ainda de 
restaurante-casa de sidra, salões, elevador e terraço.

w Estadia mínima 2 noites de 9-11/4, 30/4-2/5, 31/7-29/8, 
9-12/10 e 4-8/12.

w Tarifas variáveis mediante disponibilidade no momento de 
efectuar a reserva.

Hotel ***

Plaza Camila Beseña, 3. caNGas de oNís
arcea los lagos Nature

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

1/1-23/12 e 25-30/12
 Tarifa 49 25,25 32,00 44,25 16,25 50 50 50
 Tarifa 55 28,25 35,00 47,25 15,25 50 50 50
 Tarifa 59 30,25 37,00 49,50 16,25 50 50 50
 Tarifa 66 34,00 40,75 53,00 23,25 50 50 50
 Tarifa 69 35,50 42,25 54,50 18,25 50 50 50

 DESCONTOS %
 CRIANÇAS 3-12 3ª
 1ª 2ª PAX sA APA MP S.Ind

Tarifas
variáveis
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Os apartamentos e estudios San Jorge encontram-se na Nueva 
de Llanes, a tão somente 2 km da praia de Cuevas del Mar. Todos 
são exteriores e contam com cozinha com placa vitrocerâmica e 
microondas, chão em parqué, aquecimento, TV e Wifi, casa de 
banho completa com secador de pelo. Conta ainda com uma 
varanda/terraço, estacionamento privado gratuito e poderá des-
frutar a poucos metros de inúmeros serviços.

w Estadia mínima 2 noites de 3-8/4, 12-15/4, 1/6-23/7, 
   26/8-30/9, 3-9/12, 3 noites de 9-11/4, 30/4-2/5, 24/7-1/8,
   9-13/10 e 5 noites de 2-25/8.

Apartamentos ***

Barrio de la Granda. NueVa de llaNes
san Jorge

3-8/4, 12-15/4, 1-16/7 e 1-30/9 65,25 93,50
9-11/4, 24-31/7, 23-31/8 e 3-9/12 88,50 141,00
30/4-2/5 e 9-13/10 76,00 120,50
1-30/6 65,25 97,75
17-23/7 71,00 128,75
1-22/8 150,25 183,25

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
 sTD 2/4

Os apartamentos alinham-se em redor de uma piscina, assim 
como de um prado, para poder desfrutar do sol e dos espaços 
verdes. Conta com 11 apartamentos com átrio dianteiro, o qual 
dá para a sala e para a piscina e outro átrio traseiro que acede 
à cozinha. A cozinha está equipada com frigorífico, torradeira, 
microondas, banca e máq. lavar roupa. Possui todo o tipo de 
utensílios e louça necessária. A sala dispõe de Tv e de leitor de 
DVD. Sofás convertivéis em camas. No piso superior, os quartos, 
com cama de casal ou duplas. Berço a pedido e mediante dispo-
nibilidade. Aceitam animais.

w Estadia mínima 7 noites de 15/7-31/8 e 30-31/12, 
   4 noites de 18-21/4, 1-14/7 e 2 noites restantes datas. 
w Entradas a partir das 17 hrs.

Apartamentos ***

Posada de Llanes. posada de llaNes
silvano llanes

1/1-8/4, 13/4-30/6 e 1/9-29/12 73,00 78,00 96,00
9-12/4 e 1-14/7 88,00 93,00 122,00
15/7-31/8 e 30-31/12 109,00 114,00 142,00

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
 2/3 2/4 4/6

Entre os dois hotéis conta com 71 quartos (17 com varanda e 
vista mar e 2 duplos com salão e Jacuzzi um deles com vistas 
mar.) Dispõem de camas extra. Todos os quartos contam com 
banho, secador, TV, aquecimento e WI-FI grátis. 2 elevadores 
com acesso para pessoas de mobilidade reduzida, acessivel entre 
andares. (Edificio Kaype) Parking exterior, esplanada, sala social 
(uma em cada hotel) WI-FI em todo o estabelecimento, infor-
mação turística, actividades de turismo activo através de empre-
sas especializadas, restaurante com viveiro de marisco próprio, 
3 restaurantes, sidreria, cafetaria, 2 esplanadas. Possivel utilizar 
indistintamente os serviços e instalações de ambos hotéis.
w Estadia mínima 4 noites de 1-29/8, 3 noites de 9-11/4, 12/6-

31/7, 30/8-19/9, 9-11/10 e 30/10-2/11 e 2 noites de 1-2/5. 
w Preço de 3ª pax, quarto familiar, vista mar, duplo uso indivi-

dual e quarto quintamar consultar. 
w MP obrigatório jantar de 1-29/8, restantes datas pode 
   escolher almoço ou jantar. 

Hotel ***

Playa de Barro. BaRRo
Kaype/Quintamar

28/2-8/4, 12-30/4, 3/5-11/6, 
20/9-8/10 e 12-29/10 30,00 33,00 43,00 53,00
9-11/4 e 10-31/7 73,50 77,50 89,50 101,50
1-2/5, 12/6-9/7, 30/8-19/9, 
9-11/10 e 30/10-2/11 47,00 50,00 62,00 74,00
1-29/8 79,50 84,50 96,50 108,50

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 sA APA MP PC



PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

31/1-3/4, 14-30/4, 1-8/10 e 13-30/10 40,75 17,25 30 20
4-8/4, 1/5-10/7, 9-30/9 e 9-12/10 44,00 17,25 30 20
9-13/4 e 11/7-8/9   66,75 23,25 30 20

DESCONTOS %
 1ª CRIAN. 3ª
 3-7 PAX APA S.Ind

Construido no penhasco da praia que leva o seu mesmo nome, 
com acesso directo à mesma e a escassos metros do bairro ur-
bano da vila. O hotel oferece 40 quartos, distribuidos em duplos, 
individuais, e suites, com vistas espetaculares para o mar. Todos 
contam com Tv, telefone, minibar, aquecimento, cofre, serviço 
de limpeza, serviço de quartos. Conta ainda com restaurante, 
cafetaria, salões, vários terraços e estacionamento privado. Des-
taca-se o seu amplo terraço situado por cima do mar e onde o 
cliente pode tomar o pequeno-almoço, lanchar, ou tomar um 
refresco ao ar livre sem perder a referencia do mar Cantábrico.

w Estadia mínima 3 noites de 9-13/4 e de 11/7-8/9.

Hotel ***

C/La Moria, 1. llaNes
sablon’s

O hotel Las Rocas está situado no centro de Llanes, a tão somente 
2 minutos a pé da praia de Puerto Chico. Dispõe de 33 quartos 
com aquecimento, telefone, casa de banho completa com seca-
dor de cabelo, chão com alcatifa, televisão com antena parabólica 
e video. Dispõe de cafetaria e WiFi grátis em todas as instalações.

Hotel ***

C/ Marqués de Canilejas, 3. llaNes
las Rocas

Situado muito perto de Cangas de Onís, este moderno hotel  
está equipado com todas as comodidades para que disfru-
te de uma estadia inesquecível. Conta com quartos com ar 
condicionado, TV, chaves electrónicas, telefone, wifi grátis, 
aquecimento, cofre, minibar e casa de banho com secador de 
cabelo e amenidades. Entre as suas instalações destaca, res-
taurante, ginásio, parque infantil, Spa “La Cueva del Agua” e 
piscina exterior. Acessível a pessoas com mobilidade reduzida 
e alguns quartos adptados.

Hotel & Spa ****

C/ La Vega, s/n. BeNia de oNís
María Manuela
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Edificio de nova construção, situado no que foi uma antiga pro-
priedade de macieiras, onde se conservaram as velhas palmeiras 
e magnólias assim  como o gradeamento que a cerca que data o 
séc. XIX. O hotel dispõe de 32 quartos distribuidos em 2 pisos, al-
guns com sala, outros com varanda, e, todas eles decoradas com 
intimidade e conforto e com minibar, Tv. via satélite e conexão à 
internet entre outros serviços. Completa as suas instalações com 
zonas sociais, sala de leitura, cafetaria, estacionamento, piscinas 
activas e tratamentos. Parking e wifi gratuito.
w Estadia mínima 3 noites de 9-12/4 e 25/7-22/8 e 
   2 noites de 29/4-2/5, 1-24/7, 23/8-8/9, 10-12/10,
   31/10-2/11 e 5-8/12. 
w  Preço crianças e 3ª/4ª pax consultar. 
w Spto quarto com varanda: 12 € e com sala: 28 €/qua./noite. 
w  Capacidade máxima: standard e com varanda: 3 pax e 
   em quarto com sala: 4 pax. 

Hotel ****

Calle Concepción, 5. llaNes
spa la Hacienda de don Juan

1/2-27/3 Sexta-SábaDo, 28/3-8/4, 
13-28/4, 3/5-30/6, 
9/9-9/10, 13-30/10 40,00 50,00 73,00 90,00 28,00
9-12/4, 25/7-22/8 - 82,50 105,50 122,50 39,00 
29/4-2/5, 1-15/7, 
23/8-8/9, 10-12/10, 
31/10-2/11, 5-8/12 49,50 59,50 82,50 99,50 30,00
16-24/7 55,00 65,00 88,00 105,00 30,00

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

1/1-31/12
 Tarifa Promo 29,50 37,25 54,50 71,75 29,00
 Tarifa Palma 4 36,00 46,25 63,50 80,75 26,75
 Tarifa Palma 3 43,00 56,00 75,25 94,75 32,75
 Tarifa Palma 2 50,75 63,75 83,00 102,50 43,50

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

O hotel La Palma de LLanes, na costa oriental asturiana, a esca-
sos minutos a pé do centro de LLanes, e próximo às praias mais 
emblemáticas da zona. Conta com 46 quartos amplos com cofre, 
minibar gratuito, secador de cabelo, amenidades, ar condiciona-
do /aquecimento, escritório, Tv satélite, Wifi e varanda. Entre as 
suas instalações destaca-se recepción 24 h, restaurante, salões, 
lavandaria (paga), bar cafetaria y estacionamento. Conta com 
um campo de golf próximo.

w Estadia mínima 2 noites de 27/6-10/7, 1-5/9, 9-11/10, 
   30/10-1/11 e 4-8/12, 3 noites de 9-11/4 e 11-31/7 e 
   5 noites de 1-31/8.
w Capacidade máxima em standard e deluxe: 2 pax e em
   superior (mais ampla com sofá cama para 3ª pax ou crianças):
   3 adultos + 1 criança. 
w Spto. quarto superior e deluxe consultar.
w Tarifa variável mediante disponibilidade no momento de 
   efectuar a reserva.

Hotel ****

Plaza Camila Beseña, 3. llaNes
la palma de llanes

Tarifas
variáveis

Situado a 50 m da praia.Conta com uma zona ajardinada de 400 
m2. Todos os apartamentos contam com cozinha com utensílios, 
frigorífico, vitrocerâmica, exaustor, microondas, sala com sofá 
cama, Tv., máq. de lavar, ferro e aquecimento, 1 quarto duplo, 
banho e varanda, arrumos e lugar de garagem grátis, 1 por apar-
tamento. Limpeza e mudança de roupa uma vez por semana, 
sem cozinha nem utensílios.

w Estadia mínima 7 noites de Sábado-Sábado de 25/7-22/8, 
   3 noites de 9-12/4 e 2 noites de 29/4-1/5, 1-24/7, 23/8-8/9,
   10-12/10, 31/10-2/11 e 5-8/12. 
w Apto superior é apto no andar superior, spto 5 €/noite.  
w Depósito: 100 €/apto em dinheiro. 
w Entradas a partir das 18 hrs e saídas antes das 10 hrs. 
w Não admitem animáis. 

Apartamentos **

Avda. de Toro s/n. llaNes
playa de toro

1/2-27/3 Sexta-SábaDo, 28/3-8/4, 
13-28/4, 2/5-30/6, 9/9-9/10, 13-30/10 80,00 85,00
9-12/4, 31/12 140,00 145,00
29/4-1/5, 1-24/7, 23/8-8/9, 10-12/10, 
31/10-2/11, 5-8/12 105,00 110,00
25/7-22/8 140,00 145,00

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
 2/4 2/4 sup.

1-8/4, 13/4-19/6 e 14/9-13/12 32,00 43,00 
20/6-17/7 e 30/8-13/9 45,00 55,00
18/7-29/8 55,00 68,50

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 APA MP

Localizado em Cué, a 2 km da Villa de Llanes, a 200 m da praia e 
a 300 m do campo de Golf La Cuesta e do mirador de la Boriza. 
O Hotel La Quinta conta de 20 quartos, 11 deles com vista ao 
mar Cantábrico, equipadas todas elas com aquecimento, te-
lefone, música ambiente, televisão, casa de banho completa. 
Oferece ainda aos seus clientes os serviços de cafetaria e de 
restaurante, estacionamento e área infantil.

w Estadia mínima 3 noites de 9-12/4 e 18/7-29/8 e 2 noites de 
20/6-17/7 e 30/8-13/9. 

w 3ª pax consultar.
w MP obrigatório jantar. 

Hotel **

Barrio de Juaco, s/n. cuÉ
la Quinta

-7x6 em APA, válida de 1-8/4, 13/4-19/6 e 14/9-13/12. 

Ofertas

Casa do séc. XIX renovada posteriormente. Situada a menos de 
1 Km da praia e a 8 Km de Llanes. Dispõe de apartamentos com 
capacidade de 2-8 pax. Estúdios para 2 pessoas, aptos. 2/4 (1 
quarto), aptos. 4/6 (2 quartos), aptos. 6/8 (1 quarto e 2 quar-
tos tipo sotão). Todos eles com sala com sofá-cama, cozinha 
americana e banho (2 banhos nos 6/8). As cozinhas dispõem 
de frigorífico, vitrocerâmica, microondas e utensílios. Comple-
mentam-se com cafetaria no verão, piscina, lavandaria e jardim. 
Jacuzzi aberto de meados de Junho a meados de Setembro. Não 
admiten animais. Wifi gratuita.

w Estadia mínima 5 noites de 4/7-31/8 e 3 noites de 9-12/4, 
6/6-3/7 e 1-21/9. 

w Limpeza diária (excepto domingos) e mudança de lençóis e 
toalhas cada 4 dias. 

w Cafetaria aberta todo o dia de 4/7-31/8; apenas pelas manhãs 
de 9-12/4, 6/6-3/7 e 1-21/9 e nas datas restantes apenas no 
horário de pequenho almoço previa reserva na recepção. 

w Piscina aberta apenas de 4/7-31/8. 

Apartamentos **

Barrio el Cueto s/n. VidiaGo
la casona de Vidiago

28/3-8/4, 13/4-5/6 e 
22/9-31/12 50,00 54,00 72,00 88,00 119,00 173,00
9-12/4, 6/6-3/7 e 
1-21/9 72,00 74,00 100,00 119,00 157,00 185,00
4/7-31/8 88,00 93,00 123,00 149,00 185,00 224,00

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
 sTD 242 243 244 4/6 6/8

Situado mesmo na praia de la Franca, umas das mais belas da 
Cornisa Cantábrica, muito próximo dos Picos de Europa, Llanes 
e Covadonga. Quartos com banho completo, TV e telefone. 
Dispõe de quartos duplos comunicantes. Conta com Salões e 
restaurante,bar, cafetaria, ténis e parque infantil. O Hotel tem fa-
cilidades para pessoas de mobilidade reduzida. Admite animais a 
pedido e pago directo. Parking e wifi grátis. 

Hotel ****

Praia de La Franca. RiBadedeVa 
arcea Mirador de la Franca
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