
Situado no vale de Peñarrubia, à porta dos Picos da Europa. Conta com 57 
quartos duplos, todos exteriores, com acesso sem fios à Internet (WiFi), cli-
matização, minibar, área de trabalho, música ambiente, televisão de plasma, 
telefone directo e cofre. Complementa-se com restaurante, cafetaria, salas 
para reuniões e eventos. O balneário conta com piscina activa de água termal 
minero-medicinal, pedilúvio, sauna nebulizada, banho de vapor, piscinas de 
contraste, saunas, uma ampla variedade de tratamentos termais individuais.

Hotel ****

Crta. La Hermida-Potes, s/n. la hermida
Balneario la hermida

O Hotel Don Pablo está localizado a poucos passos da praia, a 10 km 
de San Vicente de la Barquera, a 23 km de Llanes e a apenas 68 km de 
Santander. Os quartos dispõem de banho com banheira, secador e 
amenities de banho, piso e teto de madeira, aquecimento e varanda. 
Também oferece WiFi gratuito e estacionamento privativo gratuito..
w Spto. Suite consultar. 
w Consultar preço de 3ªpax.
w Tarifas variáveis mediante disponibilidade no momento de efectuar 

a reserva.

Hotel **

El Cruce, s/n. pechón
don pablo

1/1-31/12
 Tarifa 69 35,50 43,75
 Tarifa 79 40,75 49,00
 Tarifa 89 45,75 54,00
 Tarifa 99 51,00 59,25

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 sa aPa

Tarifas
variáveis

Os seus 36 quartos estão distribuidos por 2 edifícios de 3 andares, 
com TV LCD, wifi grátis, aquecimento e ar condicionado, cozinha com 
frigorífico, microondas, vitrocerâmica e secador. Dispõe de quartos 
para pessoas com mobilidade reduzida. Conta com restaurante, es-
planada chill-out e parking coberto. Dispõe de wifi em todo o recinto.
w De 16/6-31/8 estadia mínima 2 noites.
w Spto. Junior Suite: 20,50 € e Senior Suite: 51,50 €/quarto/noite.
w Tarifas variáveis mediante disponibilidade no momento de
   efectuar a reserva.

Hotel ****

Barrio Quintana, 64. pechón
Tinas de pechón

1/1-31/12
 Tarifa 79 40,75 51,50
 Tarifa 89 45,75 56,75
 Tarifa 99 51,00 62,00
 Tarifa 109 56,00 67,00

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 sa aPa

Tarifas
variáveis



Situado na vila de San Vicente de la Barquera, no inicio do porto e 
próximo do centro. Todos os quartos equipados com banho, secador 
de cabelo, TV, telefone, despertador, música ambiente e aquecimento 
central. Oferece ligação a internet wi-fi grátis e serviço de recepção 
24h. O hotel dispõe ainda de serviço de cafetaria com uma ampla 
esplanada de onde se pode desfrutar das belas vistas e da paisagem. 
Possibilidade de deixar o carro num parking privado situado nas 
proximidades do estabelecimento.
w Estadia mínima 3 noites de 9-12/4 e 1-15/8 e 2 noites as
   Sextas e Sábados de 1-31/7.
w Spto. quarto vista Mar: 10,5 € e superior: 31,5 €/quarto/noite.
w Tarifas variáveis, mediante disponibilidade no momento 
   de efectuar a reserva.

Hotel ***

C/ Fuente Nueva, 1. san vicenTe de la Barquera
Faro de san vicente

1/1-31/12 28,25 37,50 17,50

TARIFA A: PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 sa aPa S.Ind

Tarifas
variáveis

Situado junto aos Jardins do Palacio do Marqués de Comillas e sob a Universida-
de  Pontificia. A apenas 300 m. do centro. Conta com 30 quartos equipados com 
TV, telefone, wifi, cofre, música, banho com secador e minibar. O hotel dispõe 
de restaurante, cafetaria, terraço, jardim, piscina exterior e parking exterior grátis.
w Estadia mínima 4 noites de 1/7-5/9 e 2 noites de 9-12/4, 30/4-3/5, 

9-12/10 e 5-8/12. 

Hotel ****

Pº de Solatorre, 1. comillas
comillas

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

1/1-8/4, 13-29/4, 4-31/5, 1-8/10, 
13/10-4/12 e 9-30/12 35,50 42,50 - 60% 50 30
9-12/4 e 1-31/8 76,00 83,00 101,00 60% 50 30 
30/4-3/5, 1-30/6, 6-30/9, 
9-12/10 e 5-8/12 46,00 53,00 71,00 60% 50 30
1-31/7 e 1-5/9 60,00 67,00 85,00 60% 50 30

DESCONTOS %
 1ª CRIAN. 3ª
 2-11 PAX sa aPa mP S.Ind

-oferta especial em apa: 35,75 €/pax/noite, válida de 1/3-8/4,
  13-29/4, 4-31/5, 1-8/10, 13/10-4/12 e 9-30/12. 

Ofertas

Hotel: Situado no coração de Liébana e ao lado do parque nacional de 
Picos de Europa. Conta com quartos equipados com TV, aquecimen-
to, telefone e banho com banheira ou duche. Entre as suas instalações 
conta com restaurante, bar cafetaria, terraço, climatização, ar condicio-
nado, WIFI grátis nas zonas comuns e estacionamento público grátis.

Apartamentos: As vivendas encontram-se em Cahecho, a 10 km de 
Potes. Dispõem de apartamentos, alguns adaptados, com 1,2 ou 3 
quartos, casa de banho completa algumas com duche e outras com 
banheira, sala com lareira e cozinha totalmente equipada, Tv e aque-
cimento. Oferece ainda área de jogos infantis, piscinas para adultos e 
crianças, zona de churrasqueira e amplas zonas verdes. Estacionamen-
to dentro do complexo gratuito. Wifi grátis nas zonas comuns.

w Estadia mínima no hotel: 2 noites excepto de 9-13/4, 10/7-31/8 
e 4-7/12 3 noites. Em Apto: mínimo 2 noites de 13-14/11 e 3 
noites de 9-13/4, 1-2/5, 10/7-14/9, 9-11/10 e 4-7/12.

w As reservas podem ser confirmadas no edificio anexo.
w Os quádruplos sempre são no edificio anexo e dispõem de
   2 camas de casal.
w Nos apartamentos aceitam animáis á pedido pago directo.

Hotel ** / Apartamentos
peña sagra Puente Ojedo, s/n. ojedo

1/1-8/4, 14/4-9/7, 
1/9-23/12 e 25-30/12 21,75 27,25 38,75 11,75
9-13/4 e 10/7-31/8 - 36,75 48,25 12,75

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

 68,75 80,25 85,75 103,00 126,00 143,25
 80,25 103,00 114,50 137,50 160,25 171,75

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
 242 243 464 465 676 677
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Encontra-se a tão somente a 10 minutos a pé da praia e do 
centro de Comillas. Todos os apartamentos admitem animais 
de estimação e dispõem de sala de estar com televisão e sofá 
cama, casa de banho, máquina de lavar roupa, cozinha com 
frigorifico, microondas, cafeteira e terraço. O complexo dispõe 
de restaurante, campo de ténis e piscina exterior. Localizado em 
pleno campo de Golf Rovacías. Está também completamente 
adaptado para ciclistas, com serviços e instalações Bikefriendly.   

Apartamentos

Urb. Rovacías, s/n. comillas
abba comillas Golf

Situado muito próximo à praia e junto ao campo de Golf Rova-
cías, conta com 55 quartos, alguns adaptados, todos eles com ar 
condicionado, aquecimento, minibar, cofre, televisão de plasma, 
escritório, telefone, serviço despertador e banho com amenities, 
banheira, secador e espelho de aumento. Dispõe de wifi grátis, 
restaurante de cozinha tradicional, zona Wellness com ginásio, 
Spa e piscina interior climatizada, parking, cafetaria e varanda, 
para além de estar localizado em pleno campo de Golf Rovacías. 
Admite animais com spto.

Hotel ****

Urb. Residencial Rovacías, s/n. comillas
abba comillas Golf



Hotel ****

Paseo de Jarón, s/n. comillas
mar comillas

Situado numa bonita baía, a 2 km da praia e a cerca de 10 minu-
tos a pé do centro antigo. Conta com quartos com varanda al-
guns com vista a mar, chão em madeira, ar condicionado, TV de 
ecrã plano, cofre e banho privado com artigo de casa de banho e 
secador de cabelo. A ligação Wi-Fi é grátis. Dispõe ainda de bar. 
A poucos passos conta com todo o tipo de lojas e restaurantes 
tradicionais de marisco. Parking privado com suplemento.

Hotel **

Ctra. General, 49. queveda-sanTillana
la casona de luis

Em Queveda, Santillana del Mar, muito perto da praia e dentro 
de um complexo onde partilha o espaço com Hotel Spa Felisa, 
encontra-se o Casona de Luis. O hotel conta com quartos equi-
pados com casa de banho e secador de cabelo, TV via satélite, 
aquecimento, musica ambiente e cofre. Dispõe ainda de SPA, 
restaurante e estacionamento.

Hotel ****

C/ Queveda, 70. queveda-sanTillana
Felisa & spa

Situado a 2 km do centro velho de Santillana del Mar e a 4 km 
de Suances e das suas praias, este hotel conta com quartos com 
ar condicionado, Tv. satélite, banho com secador, telefone, mú-
sica ambiente e WIFI. Completa as suas instalações com cafe-
taria, restaurante, sala social, salas de reuniões, zona desportiva 
e fitness, espaço infantil com jogos e amplas zonas ajardinadas. 
Piscina e Spa interior climatizado com encargo.

Está situado num ambiente belíssimo e privilegiada, numa das 
zonas com mais interesse turístico da Cantabria. A 1 km de San-
tillana del Mar e das Cuevas de Altamira, assim como a algumas 
das mais formosas praias do litoral Cantábrico. Os 30 quartos 
surpreendem pela sua amplitude e design cuidado. Distribuidos 
em três andares contam com casa de banho completa, secador 
de cabelo, TV, amenidades, aquecimento, escritorio, room servi-
ce. Entre as instalações do hotel destacam-se o wifi, bar-cafetaria, 
biblioteca, ar condicionado, salões e estacionamento gratuito.

w Estadia mínima 2 noites de 8-12/4 e de 3-29/8.
w Consultar preços de triplo e quádruplo, duplo uso e 
   superior.

Hotel ****

Barrio Vispieres. sanTillana de mar
casona de los caballeros

3-7/4, 13-29/4 e 4/5-2/7 37,00 41,00 
8-12/4 57,50 63,75 
30/4-3/5 e 3-16/7 42,00 45,25 
17/7-2/8 55,50 60,75 
3-29/8 71,00 76,50
30/8-12/9 49,25 54,50
13/9-8/10 e 13/10-2/11 42,00 45,25
9-12/10 e 4-8/12 48,25 52,50

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 sa aPa
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Situado a 200 m do centro de Santillana e a 800 m das Grutas de 
Altamira. O hotel conta com 40 quartos dos quais 2 são suites, 
todas equipadas com Tv., telefone, wifi, aquecimento, quarto de 
banho completo e ar condicionado. O hotel dispõe de restau-
rante, salões, sala com conexão à Internet, cafetaria, varanda, 
jardins, piscina e parking. Dipõe de piscina climatizada, sauna, 
jacuzzi, sala de massagem, ginásio e garagem.

w Estadia mínima 3 noites de 9-11/4 e 24/7-29/8.
w O complexo está composto por hotel de 4 estrelas e 
   posada rural, o cliente pode ser alojado alternadamente 
   mediante disponibilidade.
w Quartos quádruplos apenas podem ser ocupadas por 
   2 adultos + 2 crianças de 2-12 anos.

Hotel ****

Avda. Antonio Sandi, 27. sanTillana de mar
san marcos

1/1-8/4, 12-30/4, 3-21/5, 
24/5-25/6, 13/9-9/10, 13-29/10, 
1/11-3/12 e 8-30/12 31,25 35,00 47,25 60%
9-11/4 e 24/7-29/8 61,75 67,00 79,25 60%
1-2/5, 22-23/5, 26/6-16/7, 6-12/9, 
10-12/10, 30-31/10 e 4-7/12 41,75 45,25 57,75 60%
17-23/7 e 30/8-5/9 52,00 55,00 67,50 60%

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

O hotel Soraya encontra-se na villa marinheira de Suances. Está 
situado na primera linha de praia; entre as praias da Ribera e La 
Concha e junto ao porto. Conta ainda com quartos equipados 
com  Tv, wifi, telefone, algumas com vistas e varanda. Dispõe de 
restaurante, cafetaria, bar e estacionamento.

w Estadia mínima 3 noites de 9-12/4, 1/7-13/9, 9-12/10, 4-8/12 
e 2 noites de 1-3/5 e 19-30/6

w Consultar preço de quarto individual.
w Em temporada bixa pequeno almoço continental e meia 

pensão (jantar) buffet. Restantes datas pequeno almoço 
   buffet, MP almoço é buffet e jantar servida à mesa. 
w Spto. quarto vista mar ou quarto varanda: 
   11,50 €/quarto/noite. 

Hotel ***

El Muelle, 27. suances
soraya

1/1-2/7, 13/9-23/12 e 25-30/12 28,50 34,25 45,50 
3-31/7 e 23/8-12/9 45,50 51,25 62,75 
1-22/8 57,00 62,75 75,25

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 sa aPa mP

Situados no centro de Santillana e dotados de todas as comodi-
dades. Dispõem de 26 apartamentos e estudios com capacidade 
de 2 a 5 pessoas dispõem de quarto duplo, sala (com sofá cama) 
com cozinha e casa de banho. Os estudios integram um quarto 
com cozinha e casa de banho completa. Todos com TV, telefone, 
aquecimento, roupa de cama, toalhas de banho, amenidades, 
utensilios de cozinha, frigorífico, placa eléctrica, microondas 
e cafeteira. Contam ainda com recepção 24 horas, wifi, cofre, 
elevador, serviço de lavandaria, estacionamento, sala de jogos, 
mini-golf. Acessível para pessoas com mobilidade reduzida.

w Estadia mínima 5 noites de 4/7-22/8, 3 noites de 8-13/4 e 
   2 noites de 30/4-3/5, 27/6-3/7, 23/8-12/9 e 9-12/10.
w Entrada garantida a partir das 16h e saída antes das 12h.
w Mudança de roupa cada 7 dias e roupa de banho cada 4 dias. 
   Limpeza a entrada.

Apartamentos

Avda. Antonio Sandi, 7. sanTillana de mar
capriccio

8-13/4 113,25 - 147,25 -
14-29/4, 4/5-26/6 e 
13/9-8/10 68,00 79,25 102,00 113,25
30/4-3/5, 27/6-3/7,  
23/8-12/9 e 9-12/10 90,75 - 124,75 -
4/7-22/8 102,00 - 136,00 -

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
 std t23 2/4 2/5



Situado em Viveda, a 4 Km de Santillana  e a 8 de Suances. Dis-
põe de 38 quartos equipados com TV, musica ambiente, tele-
fone, aquecimento, wifi grátis e casa de banho com secador de 
cabelo e amenidades. Dispõe ainda de restaurante, cafetaria, bar, 
sala social, sala de reuniões, ar condicionado nas zonas comuns, 
terraço, jardim e estacionamento exterior grátis. Aceitam ani-
máis com suplemento.

w Estadia mínima 2 noites de 9-12/4 e 1-31/8 estadias 
   inferiores spto. 25%
w MP obrigatório jantar. 
w Spto. Individual consultar.

Hotel ***

C/ Puente de La Barca s/n. viveda
cueli

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

1/1-8/4, 13/4-30/6, 
16/9-29/10,2/11-3/12, 
8-23/12 e 26-30/12 24,75 28,75 39,00 50 50 25
9-12/4 e 1-31/8 46,25 50,50 60,75 50 50 25
1-31/7, 1-15/9, 
30/10-1/11 e 4-7/12 34,00 38,00 48,50 50 50 25

 DESCONTOS %
 CRIAN. 2-10 3ª
 1ª 2ª PAX sa aPa mP

Ofertas

-6x5 em SA excepto de 9-12/4, 1/7-15/9, 30/10-1/11 e 4-7/12.

Hotel ***

C/ Madrid, 18. suances
arha albatros

Num lugar tranquilo, a escassos 800 m da Praia Los Locos. Os 
quartos contam com banho com secador, TV satélite, telefone 
e aquecimento. Dispõe também de restaurante, cafetaria, salões 
sociais, cofre, piscina, jardim, esplanada no verão, jacuzzi, banho 
turco, pediluvio, sauna, banho de vapor e parking grátis. Acessi-
vel para pessoas de mobilidade reduzida, excepto os quartos que 
não estão adaptados. Admite animais até 10 kg pago directo. 
Wifi grátis nas zonas nobres, execepto nos quartos.



Hotel & Surf ***

Avda. Acacio Gutiérrez, 98. suances
mar azul

O hotel encontra-se situado ao lado da praia de la concha e da 
bem conhecida praia de los locos. Conta com 30 quartos, todos 
exteriores e com wifi gratuito, TV, chão de parquet, musica am-
biente, cortinas con foscurit, telefone, escritorio, casa de banho 
e alguns têm banheira de hidromassagem. Dispõe de sala para 
todo tipo de eventos, terraço, piscina, cafetaria com restaurante, 
cofre, musica ambiente, cafetaria, televisão, estacionamento pri-
vado, restaurante, WiFi gratuito, bar e acesso para pessoas para 
mobilidade reduzida.

w Estadia mínima 3 noites de 9-11/4, 24/7-29/8 e 9-11/10 e 2 
noites sexta e sábado de 7/2-4/4, 17/4-18/7, 4/9-28/11.

w Preço 3ª pax e criança consultar.
w Animáis de estimação permitidas 12 €/noite pago directo. 

1/2, 7/2-7/3 Sexta-Sábado, 
13/3-7/4, 13/4-2/7, 13/9-1/11, 
6-28/11  Sexta-Sábado, 4-8/12,
11-12/12, 18-19/12,
25-26/12 31,00 38,00 51,50 - 19,00
8-12/4, 3-23/7, 
30/8-12/9 - 55,50 74,75 83,75 27,75
24/7-29/8 - - 97,00 106,00 40,50

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



-5x4 excepto de 8-12/4 e 3/7-12/9.

Ofertas
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Hotel ***

Ceballos, 75. suances
surfances

Situado a tão somente 200 m da Praia da La Concha e a 10 minu-
tos a pé da conhecida Praia de los Locos. Dispõe de 55 quartos 
duplos com televisão, wifi, telefone, escritorio e casa de banho 
privada com amenidades. Conta entre as suas instalações com 
espaços para reuniões e zonas de descanso, bar-cafetaria, res-
taurante, sala de refeições com capacidade para 120 pessoas, te-
rraço e estacionamento gratuito. Admite animais de estimação. 

w Estadia mínima 4 noites de 4-8/12, 3 noites de 8-12/4, 
   30/4-2/5, 14-16/5 e 7-9/11 e 2 noites sábados de 14/3-4/4,
   18/4-18/7, 19/9-7/11.
w Pequeno almoço buffet frio.
w MP jantar no Hotel Mar Azul & Surf.
w Animáis de estimação a pedido 10 €/noite.

10/3-7/4, 13/4-2/7 e 
13/9-10/11 28,50 33,50 48,00 62,75 17,50
8-12/4, 3-23/7 e 
30/8-12/9 37,00 42,25 56,75 71,25 22,75
24/7-29/8 - - 65,25 79,75 28,00

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

w Estadia mínima 3 noites de 18-20/4, 22/6-5/7 e 25/8-14/9  e 
   4 noites de 6/7-24/8. 
w MP obrigatório jantar. 

PREÇOS PAX/NOITE EM QUARTO DUPLO hOTEL SUANCES gRAN hOTEL SUANCES

14/2-8/4, 12-30/4, 3/5-19/6, 13/9-9/10, 
12-30/10 e 1/11-4/12 31,00 36,00 48,00 38,00 44,00 56,00 25,00 30 30
9-11/4 e 1-22/8 - 76,00 91,00 - 90,00 105,00 25,00 30 30
1-2/5, 20/6-3/7, 30/8-12/9, 10-11/10, 
31/10 e 5-7/12 45,00 51,00 65,00 55,00 62,00 76,00 25,00 30 30
4-31/7 e 23-29/8 - 56,00 71,00 - 67,00 82,00 25,00 30 30

 sa aPa mP sa aPa mP
Spto.
Indiv.

DESCONTOS %
 1ª CRIAN. 3ª
 2-12 PAX

-7x6 em APA e MP válida de 14/2-8/4, 12-30/4, 
  3/5-19/6, 13/9-9/10, 12-30/10 e 1/11-4/12.

Privilegio
Cántabro

O Gran Hotel Suances**** encontra-se 
situado a escassos 400 metros da
praia, renovado em 2011, edifício 

de estilo Victoriano com instalações 
modernas e actuais

e inigualáveis vistas para o mar 
Cantábrico.

O Hotel Suances*** encontra-se a 5m a pé da praia, total-
mente remodelado, um hotel com encanto para desfrutar 
de umas férias inesquecíveis.

Ofertas

Hotel ***

C/ El Muelle, 2. suances
muelle

Situado junto ao porto marítimo e á praia de la Ribera. Conta 
com  55 quartos acolhedoramente decoradas, dispõem de ban-
ho com secador, Tv., telefone e aquecimento. Conta também 
com restaurante com grande variedade de pratos desde os mais 
tradicionais até aos mais surpreendentes, cafetaria com gran-
des janelas  com vista para o porto e praia de la Ribera, salas 
sociais,zona wifi.

Hotel ****

Playa de Usil, 771. moGro
milagros Golf

Situado na 1ª linha de praia,próximo ao campo de golf e frente 
ao Parque Nacional Las Dunas de Liencres. Conta com 75 quar-
tos exteriores com banho com secador, telefone, Tv satélite com 
canal + e digital,música ambiente, cofre, minibar, conexão ADSL 
e aquecimento. Dispõe de quartos comunicantes, superiores 
com vista mar, banheira de hidromassagem, jacuzzi e suite. Dis-
põe ainda de restaurante, bar-cafetaria, Zona de SPA (ginásio, 
banho turco, jacuzzi, piscina climatizada), parque infantil, par-
king e garagem. Pequeno almoço buffet, almoço e jantar servi-
dos à mesa com escolha de pratos. Ménu especial para crianças. 
Mediante a temporada conta com infantário.
w Preço de 3ª pax adulto e criança consultar.
w Incluí acesso ao Ohana Spa (piscina aquecida com camas 
   de borbulhas, cascata, banho de vapor e jacuzzi).
w Não dispõe de triplos são duplos com cama extra de 80 cms.
w Wifi e parking exterior não guardado.
w Tarifas variáveis mediante disponibilidade no momento de 
   efectuar a reserva.

1/1-31/12
 Tarifa T5 25,50 39,00 58,50 78,00 26,25
 Tarifa T5.5 28,25 41,50 61,00 80,50 28,75
 Tarifa T6 30,75 44,00 63,50 83,00 31,50
 Tarifa T6.5 33,25 46,50 66,00 85,50 34,00

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

Tarifas
variáveisPosada 

C/ Cacho Regatillo, 17. corTiGuera
santa ana

A Posada Santa Ana é uma casa do ano 1823, recentemente res-
taurada, situada a apenas 1 km. das praias de Suances e a cerca 
de 8 km. de Santillana del Mar e las Cuevas de Altamira. Dispõe 
de amplos quartos, todos eles com agradáveis vistas e equipa-
das com televisão, aquecimento e banho completo. Conta com 
cafetaria, sala com lareira, restaurante, jardim, área de 4000 m2, 
piscina, terraço e parking privado.

w Estadia mínima 3 noites de 9-11/4, 30/4-3/5, 17/7-29/8, 
   9-11/10, 30/10-1/11 e 4-7/12, restantes datas sexta e 
   Sábado 2 noites.
w Em temporada alta e meia régime mínimo MP.
w Preço de 3ª pax adulto e criança consultar.
w Aceitam animáis de estimação a pedido: 15 €/noite.
w Berço pago directo: 10 € e 6 €/noite se os clientes levam 
   o deles.

1/1-13/2, 16/2-8/4, 12/4-2/7, 
6/9-3/12, 8-23/12 e 25-30/12 30,75 49,50 
9-11/4, 17/7-29/8 e 4-7/12 - 70,00 
3-16/7 e 30/8-5/9 - 59,75

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 aPa mP
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Aparthotel ***

Urbanización Ría de Pas, s/n. Boo de piélaGos
playa de liencres

A 7 minutos de Santander, frente ao Parque Natural de Playas de Liencres. Os apartamentos 
com capacidade para 4 pessoas contam com 1 quarto com sala de estar independente, aque-
cimento, varanda, cozinha equipada, TV, música ambiente, banho com secador, telefone, co-
fre, totalmente equipados com mobiliário e utensílios. Recepção, cafetaria, restaurante buffet, 
piscina exterior panorâmica no verão e outra climatizada, ginásio, ar condicionado nas zonas 
nobres, sala de jogos e amplo parking. Animação infantil tipo ludoteca na semana santa e 
verão. Restaurante: buffet. Limpeza diária excepto domingos.

-7x6 de 30/3-8/4, 13-29/4, 3-13/5, 17/5-25/6, 6/9-8/10 e 12-24/10. w De 16-22/8 mínimo 4 noites,
   de 9-12/4, 30/4-2/5, 

5/7-31/8 3 noites excepto 
a noite de Domingo sem 
estadia mínima, 

   restantes datas 2 noites 
sexta e Sábado.  

   Apenas a noite de Sexta e 
Sábado suplemento

   31,25 €/apto/noite.
w Consultar preço de 3ª pax.
w Todos os quartos 
   têm varanda.
w Outros quartos 
   consultar preços.

30/3-8/4, 19-29/4, 
3-13/5, 17-31/5, domingo-Quinta 30,00 - - -
1-8/10, 12-24/10 Sexta-Sábado 30,00 37,00 50,00 -
9-12/4, 17-31/7, 16-22/8 74,50 81,50 94,50 104,50
13-18/4, 1-25/6,  domingo-Quinta 37,50 - - -
6-30/9 Sexta-Sábado 37,50 44,50 57,50 -
30/4-2/5, 23-31/8  - 62,00 75,00 85,00 
14-16/5, 9-11/10, 26/6-4/7, 1-5/9 42,50 49,50 62,50 72,50
5-16/7  57,50 64,50 77,50 87,50
1-15/8  - 91,50 104,50 114,50

PREÇOS PERSONA E NOITE EM APARTAMENTO 2/4
 sa aPa mP PC

Ofertas Apartamentos ***

Urbanización Ría de Pas, s/n. Boo de piélaGos
las dunas de liencres

Situados frente ao Parque Natural de Liencres, a 7 minutos de Santander. Dispõe de 50 aptos 
com capacidade 2/4, 4/6 e 6/8 com estructura normal, duplex ou de Loft e constam de sala de 
estar independente, varanda, aquecimento, cozinha equipada, banho com secador, TV, tele-
fone e cofre. Completa as suas instalações com piscina na temporada de verão. Mudança de 
toalhas ao 3º dia de estadia e lençóis ao 7º dia de estadia com opção de limpeza diária de pago 
(pedir na recepção).

-4x3 de 30/3-8/4, 13-29/4, 3-13/5, 17/5-25/6, 6/9-8/10 e 12-24/10.
w De 16-22/8 mínimo 4 

noites, 9-12/4, 30/4-2/5, 
5/7-31/8 3 noites, 

   restantes datas 2 noites 
sexta e sábado, estadias de 
1 noite spto. 15 €/ e 4/6 e 
6/7: 20 €/apto/noite.

w Possibilidade de APA, MP 
e PC no aparthotel playas 
de Liencres.

w Acesso gratuito a mini 
club, piscina aquecida e 
ginásio de Playa de 

   Liencres.

30/3-8/4, 19-29/4, 3-13/5, 17-31/5, 
1-8/10 e 12-24/10 40,00 50,00 65,00
9-12/4, 17-31/7 e 16-22/8 139,00 139,00 139,00
13-18/4, 1-25/6 e 6-30/9 65,00 70,00 80,00
30/4-2/5 e 23-31/8 105,00 105,00 105,00
14-16/5, 26/6-4/7, 
1-5/9 e 9-11/10 80,00 80,00 80,00
5-16/7 110,00 110,00 110,00
1-15/8 165,00 165,00 165,00

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
 242 243 244

Ofertas

Moderno complexo hoteleiro e de saúde, situado numa bela 
paisagem natural a 28 km de Santander e perto das vilas de San-
tillana del Mar e Cabarceno. 134 quartos com ar condicionado, 
aquecimento, minibar, música ambiente, Tv. satélite, telefone e 
vídeo. Dispõe de bar-cafetaria, garagem, ginásio, jardim e zonas 
verdes, mini golf, parking, piscina exterior, parque infantil, res-
taurante, sauna, sala de convenções, ténis.

Hotel ****

Urb. Residencial Rovacías, s/n. puenTe viesGo
Gran hotel puente viesgo

Hotel ***

Avda. José María Pereda, 6. sanciBriÁn-sanTander
château la roca

Situado próximo da costa, conta com instalações renovadas, 
cómodas, amplas e modernas, adaptadas a todos os clientes. 
Conta com 60 quartos com banho e secador, rádio, televisão, 
telefone, wi-fi grátis, cofre, ar condicionado e aquecimento. 
Complementa as suas instalações um amplo parking privado 
grátis, garagem, serviço de recepção 24 horas, serviço médico, 
serviço de lavandaria, elevador, sala de TV, zonas recreativas para 
as crianças, supermercado. Nos arredores existem restaurantes 
tradicionais com uma ampla oferta gastronómica e grande va-
riedade de opções para fazer uma refeição.
w Estadia mínima 3 noites de 9-11/4 e 2 noites de 1-2/5, 
   14-15/8 e 10-11/10.
w Crianças de 0-12 anos grátis em alojamento, pequeno
   almoço pago directo, 3ª pax consultar.
w Tarifas variáveis mediante disponibilidad no momento de 
   efectuar a reserva.

1/1-31/12
 Tarifa 52 26,00 37,00 22,45
 Tarifa 54 27,00 38,00 21,45
 Tarifa 55 27,50 38,50 23,95
 Tarifa 56 28,00 39,00 22,45

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

Tarifas
variáveis

-10% dto. reservas efectuadas 30 dias antes da chegada.
-13% dto. para reservas de mínimo 4 noites.
-15% dto. não reembolsável.

OfertasCrianças 
grátis Hotel **

Travesía de Vargas, 3. sanTander
picos de europa

Situado no centro da cidade, a menos de 10 minutos a pé dos 
principais pontos de interesse. Os quartos constam de casa de 
banho completa com secador de cabelo, TV ecrã plano, aque-
cimento, chão de madeira, ar condicionado só na zona superior. 
O hotel dispõe de duas zonas, uma standard de linhas clássicas 
e outra superior, esta última construida recentemente de linhas 
modernas. Conta com WiFi grátis em todo el hotel, restaurante-
cafetaria e recepção 24 h.

w Estadia mínima 2 noites de 26/6-17/7 e 30/8-19/9 e 
   3 noites de 9-12/4 e 18/7-29/8
w Spto. quarto Superior (máx. 2 pax) 11,25 € excepto de 
   26/6-17/7 e 30/8-19/9 22,50 € e de 9-12/4 e 18/7-29/8 
   24,75 €/quarto/noite.
w Os quartos superiores são novas no edificio anexo que 
   contam com insonorização e ar condicionado.
w Os quartos estándar não são reformados.

1/1-31/3 30,25 14,00
1-8/4, 13/4-25/6 e 20/9-31/12 35,75 14,00
9-12/4 e 18/7-29/8 54,00 18,00
26/6-17/7 e 30/8-19/9 44,00 16,75

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 aPa S.Ind

C
O

STA
 D

E
C
A
N
TA

B
R
IA

37

CautabriaCosta de

2020Verao



Hotel **

C/ Nicolás Salmerón, 3. sanTander
city house alisas

Situado a um passo do centro da cidade e dos famosos Jardines 
de Pereda, ao lado da estação de comboios de Santander. Os 79 
quartos oferecem um leque completo de serviços pensados para 
garantir o máximo de descanso: televisão, cofre, escritório, wifi 
gratuito e casa de banho privado com amenidades. Conta ainda 
com cafetaria, bar, restaurante, sala de refeições, salões, wifi grá-
tis, recepção 24 horas e estacionamento privado (pago).

Hotel ***

Avda. Manuel García Lago, 9. sanTander
chiqui

Situado na 1ª linha da praia de Sardinero com  vistas espetacu-
lares do Palacio de la Magdalena, da Ilha de Mouro e do Abra 
del Sardinero. Conta com 161 quartos, todos eles com vista para 
o mar Cantábrico, canais de televisão internacionais, cofre, wifi 
gratuito, minibar mediante pedido e disponibilidade, room ser-
vice 24h, TV, uma ampla gama de amenidades, estacionamento 
(pago e mediante disponibilidade). Entre as suas instalações 
destacam-se restaurante, ludoteca aos fins de semana, estacio-
namento, Wifi gratuito, lavandaria, assistência médica de urgên-
cia, salas de refeições privadas, salões, excursões organizadas e 
serviço de catering.

Situado em pleno centro administrativo, económico e comercial 
da cidade de Santander, em frente à preciosa baía, de onde o 
Hotel Bahía Santander toma o seu nome. Os seus quartos dispõe 
de ar condicionado e aquecimento, cofre, TV, minibar, wifi grátis, 
escritório, amplos armários e casa de banho com amenidades. 
Complementa-se ainda com restaurante, salões, snack bar e ga-
ragem privada.

Hotel ****

C/ Cádiz 22. sanTander
Bahía 

Hotel ****

C/ Mª Luisa Pelayo, 38. sanTander
Gran hotel victoria

Situado em frente às praias de Sardinero, entre o Gran Casino 
e o Palacio de la Magdalena. Conta com 70 quartos totalmente 
equipados, todos com varanda e na sua maioria com vista mar, 
ar condicionado, ligação Wi-Fi gratuita, minibar e cofre, varan-
da, telefone, TV de ecrã plano, escritório, aquecimento, casa 
de banho com secador de cabelo e amenidades. Entre as suas 
instalações destacam-se as zonas ajardinadas, terraço, cafetaria, 
restaurante e salões. Dispõe de ligação à Internet WiFi sem cargo 
para os clientes e garagem privada (grátis). 

w 1ª criança 0-12 anos grátis em SA, restantes serviços pago 
directo no hotel. 3ª pax e spto. individual consultar.

(*) Nas datas 1-6/1, 24-25/12 e 31/12 não há régime de MP 
nem PC. Menú especial consultar.

w Pequeno almoço buffet, menú servido a mesa (água/vinho incluido).
w Spto. Junior Suite e Deluxe consultar.
w Tarifas variáveis mediante disponibilidade no momento de 
   efectuar a reserva.

1/1-31/12
 Tarifa 3 34,50 46,75 70,50 85,00 
 Tarifa 2 69,50 82,00 105,50 120,00
 Tarifa 1 56,75 69,00 92,75 107,25

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 sa aPa mP* PC*

Tarifas
variáveis

Crianças 
grátis

Hotel situado a escasos metros do Gran Casino e na primera 
linha de praia, localização privilegiada na cidade. Dispõe de 109 
quartos, alguns adaptados para pessoas com deficiência, com 
casa banho completo, telefone directo, Tv e aquecimento. Tam-
bém dispõe de salas para bodas e convenções, cafetaria, restau-
rante, pub, etc.

Hotel ****

Plaza de Italia, 1. sanTander
Gran hotel sardinero



Situado em 1ª linha da praia de Sardinero com modernas ins-
talações ao lado do Gran Casino, situado na Plaza Italia. Dispõe 
de 88 quartos, decorados de forma elegante, com ligação a Wi-
Fi grátis, edredões nórdicos, amplo escritório, TV de ecrã plano 
com mais de 40 canais, telefone, ar condicionado e aquecimento 
com control individualizado, cofre, minibar, banho com espelho 
de aumento, toalheiro térmico, secador, telefone e refrescantes 
amenities de chá verde. O hotel complementa-se com cafetaria, 
restaurante, sala para convenções e garagem.

Hotel ****

Avda. Reina Victoria, 153. sanTander
silken río santander
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O hotel está idealmente situado a dois minutos da extensa praia 
de areia fina El Sardinero e muito perto de la Magdalena. Dispõe 
de quartos, algumas adaptadas para pessoas com mobilidade 
reduzida, todas equipadas com TV, telefone, minibar (pago), co-
fre, wifi gratis, ar condicionado e casa de banho com secador de 
cabelo. Dispõe de restaurante, cafetaria,  ginásio, salões e salas de 
reuniões, serviço de lavandaria e estacionamento (pago).

Hotel ****

C/ Joaquín Costa, 28. sanTander
santemar 



Hotel ****

Alcalde Vega Lamera, 5. sanTander
palacio del mar

O hotel está situado em frente à Playa del Sardinero, e ao lado do 
Palácio de Congressos, muito próxima do campo de Golf e do 
Porto Chico. Conta com 67 quartos amplos, todos eles com luz 
natural, ar condicionado e aquecimento, TV com TDT, Internet 
WiFi grátis, cofre, casa de banho de mármore, minibar e varan-
dim ou varanda. Dispõe de restaurante, cafetaria, salões, piano 
bar e ao lado do hotel encontra-se um centro desportivo onde 
os clientes do hotel poderão desfrutar da piscina climatizada e 
do ginásio e da sauna (com um pagamento extra).

w Preço 3ª e 4ª pax adulto/criança consultar.

31/3-2/4, 9-11/4, 1-2/5, 
11-16/7 e 26-30/7 101,75 119,25 141,75 164,25 104,50
3-8/4, 13-23/4, 26-30/4, 3-7/5,
10-14/5, 17-19/5, 24/5, 31/5-4/6, 
1-9/10 e 13/10-1/11 50,75 68,25 90,75 113,25 52,25
12/4, 24-25/4, 8-9/5, 15-16/5, 22/5, 7-11/6, 
13-30/9, 10-12/10,  62,25 79,75 102,25 124,75 63,75
20-21/5 e 25-30/5 56,50 74,00 96,50 119,00 58,00,
23/5 e 5-6/6 67,75 86,50 107,75 130,25 69,50
12/6-10/7, 1-12/9 e 31/12 84,75 102,25 124,75 147,25 87,00
17-25/7 e 23-31/8 113,25 130,75 153,25 175,75 116,00
31/7-22/8 128,75 146,25 168,75 191,25 116,00

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

Tarifas
variáveisHotel ***

C/ La fuente, 3. somo
Bemon playa

Situado na localidade de Somo, em frente à baia de Santander. 
Encontra-se a tão somente 150 m de uma longa praia de areia 
e de várias escolas de surf.  Conta com quartos, alguns deles 
adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, todos eles 
com aquecimento, escritório, Tv, wifi e casa de banho com se-
cador de cabelo.  Complementa-se com restaurante, cafetaria 
e estacionamento.

w Entradas a partir das 14 hrs e saídas antes das 12 hrs.
w Preço de 3ª pax consultar.
w Pequeno almoço buffet.
w Tarifas variáveis mediante disponibilidade no momento de 
  efectuar a reserva.

1/1-31/12
 Temporada Baixa 1 30,25 36,50 16,25
 Temporada Baixa 2 35,50 41,75 20,50
 Temporada Meia 1 40,25 46,25 22,25
 Temporada Meia 2 49,50 57,75 24,25
 Temporada Alta 61,25 69,50 37,50

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

Tarifas
variáveis



Tarifas
variáveisHotel ****

C/ Arna, 66. somo
Torres de somo

Situado no sul da Baia de Santander. A 2 kms do campo de golf 
de Pedreña e a 3 km do campo de golf da Junquera. Conta com 
30 quartos e suites todos com TV, wifi, serviço de quartos e casa 
de banho. Entre as suas instalações conta com cafetaria, sala 
de reuniões, terraço, piscina, restaurante, recepção 24h e esta-
cionamento privado. O hotel está adaptado para pessoas con 
mobilidade reduzida.

w Estadia mínima 2 noites os fins de semana e 
   de 9-11/4, 1-2/5, 19/6-9/7, 30/8-12/9, 9-11/10 e 30/10-1/11;
   3 noites de 10/7-29/8, 9-11/4, 1-2/5, 9-11/10, 30/10-1/11, 
   6-8/12 e 24/12, 31/12. 
w Consultar preço de 3ª pax.

20-21/3, 27-28/3, 3-8/4, 12-30/4, 
3/5-18/6, 13/9-8/10 e 12-29/10 39,50 53,50 78,50 29,50
9-11/4, 1-2/5, 19/6-9/7, 30/8-12/9, 
9-11/10 e 30/10-1/11 64,50 78,50 103,50 54,50
10/7-29/8 - 103,50 128,50 79,50

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



-15% dto. efectuadas com 7 dias de antecedência. Não reembolsável.
-10% dto. efectuadas com 20 dias de antecedência.
-10% dto. estadias de mín. 3 noites e 15% dto.  mín. 5 noites. 
Válidas de Domingo a Quinta, não aplicáveis em Temporada 
Alta, Semana Santa, Pontes e feriados.

Ofertas

Localizado num extenso parque de árvores centenarias no cen-
tro da localidade. Dispõe de 113 quartos totalmente equipados, 
5 delas junior suites e 7 duplos superior, alguns adaptados a pes-
soas com mobilidade reduzida e todos com WIFI grátis, minibar, 
ar condicionado, cofre, varanda e casa de banho com secador de 
cabelo. Complementa-se com restaurante, lobby bar, cafetaria, 
piscina exterior, terraço, salões e balneario com piscina termal, 
hidromassagem, sauna,...

Hotel ****

C/ Calvo Sotelo, 13. solares
Balneario de solares

Hotel ****

Plaza de los Remedios, 1. sanTander
silken coliseum

O centro de Santander conta com uma grande variedade de 
pontos de interesse perto uns dos outros. Conta com 92 quartos, 
muitas delas com umas vistas magnificas do centro histórico da 
cidade, todos com ligação Wi-Fi gratuita, cofre, minibar, escritó-
rio, TV com mais de 40 canais, telefone, ar condicionado e aque-
cimento com controlo individual, casa de banho com espelho de 
aumento, secador de cabelo, toalheiro térmico e telefone. Entre 
as suas instalações destacam-se a cafetaria, salões para eventos, 
salas de reuniões e garagem (paga). Dispõe de facilidades para 
pessoas com mobilidade reduzida.
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Hotel **/ Apartamentos

C/ El Corrillo, 9. isla
los arces

Situado a 250 m da praia numa propriedade privada. Dispõe de 18 acolhedores quartos todos 
eles exteriores (a maioria delas com varanda), dispõem todos de telefone, cofre, TV, música 
ambiente, aquecimento e banho com secador. Apartamentos equipados, tipo 2/4, exteriores, 
constam de quarto para 2  pessoas, sala jantar com 2 camas abativeis, cozinha americana, ban-
ho, Tv., telefone, aquecimento e alguns com varanda. Dispõe também de parking exterior, cafe-
taria, restaurante, zona de jogos infantis e piscinas para adultos e crianças.

-apartamentos: 7x6 excepto de 4/7-9/9.

Observações do Hotel:
w Estadia mínima 2 noites  de 9-13/4, 26/6-31/7, 25/8-9/9 e  4 noites de 1-24/8.
w Bebês 0-1 ano alojamento grátis, restantes serviços pago directo. 

Observações dos Apartamentos:
w Estadia mínima 7 noites de sábado a sábado de 11/7-24/8, 4 noites de 21/6-10/7 e 
  25/8-9/9, 3 noites de 9-13/4 e 2 noites resto do ano. 
w Possibilidade de contratar berço, limpeza diaria 
   ou cama extra para quinta pessoa (pago directo). 

PREÇOS PAX/NOITE EM QUARTO DUPLO

9-13/4, 26/6-31/7 e 
25/8-9/9 48,00 18,00 40 40 25
5-25/6 e
 10-27/9 35,00 10,00 40 40 25
1-24/8 56,00 22,00 40 40 25

 DESCONTOS %
 CRIAN. 2-12 3ª
 1ª 2ª PAX aPa S.Ind

1/1-8/4, 14/4-25/6 e 
10/9-30/12 70,00 75,00
9-13/4, 26/6-31/7 e 
 25/8-9/9 105,00 110,00
1-24/8 125,00 130,00

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
 2/4 2/4 varanda

Ofertas Hotel ***/ Apartamentos

Barrio de Quejo, s/n. isla
alfar

Em 1ª linha de praia, e no centro de Isla. Os quartos contam com banho, telefone e televisão. 
Dispõe de elevador, cafetaria, restaurante com vivero de marisco, garagem, sala social, piscina 
climatizada, jacuzzi, sauna e discoteca-pub. Acesso para pessoas deficientes e um bom restau-
rante. Nem aquecimento nem fogão. Os apartamentos com quarto duplo, banho, telefone, Tv. 
e cozinha com frigorífico. Não dispõem de máquina de lavar roupa e aquecimento. 
Observações do Hotel:
w Estadia mínima 4 noites de 31/7-22/8, 3 noites de 9-13/4 e 2 noites de 3-30/7 e 22/8-12/9.
w 3ª pax 30% dto. e 1ª e 2ª crianças 2-8 anos 50% dto.
w Incluí uso da piscina aquecida e sauna.
w MP obrigatório com jantar.

Observações dos Apartamentos:
w Estadia mínima 7 noites de 27/6-22/8, restantes datas 3 noites. 
w Os apartamentos não dispõem de aquecimento.
w  Os clientes alojados nos apartamentos podem usar a piscina aquecida e sauna do hotel 
   mediante disponibilidade.

9-13/4, 3-30/7 e 
30/8-12/9 100,00 105,00 124,75
14/4-2/7 e 
13/9-11/10 70,00 80,25 94,75
31/7-29/8 120,50 130,75 151,50

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
 2/4 2/5 4/6

7/2-28/3 Sexta-Sábado, 14/4-2/7, 13/9-31/10, 
6-28/11 Sexta-Sáb., 4-7/12 40,75 53,00 65,50 13,25 
9-13/4 49,50 61,75 74,25 30,50 
3-30/7, 30/8-12/9 52,50 65,00 77,25 28,50 
31/7-29/8 70,50 83,00 95,25 40,50

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



A 50 metros das praias de Sable e Los Barcos. Os quartos têm 
aquecimento, TV e banho privativo. Wi-Fi grátis em todas 
as suas instalações. A cafetaria tem um grande terraço onde 
pode tomar um lanche ou uma bebida. O restaurante oferece 
pratos tradicionais feitos com produtos locais, como peixe, 
marisco e lagosta.

w Estadia mínima 2 noites de 1-30/6. 
   Estadia mínima 4 noites de 1/7-13/9.

Hotel **

Paseo de Sable, 7. isla
las rocas

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

6/3-8/4, 13/4-31/5 e 
15/9-8/12 28,25 43,75 48,75 18,25 50 gRáTIS 30
9-12/4, 1-31/7 e 
26/8-14/9 43,75 56,50 64,25 18,25 50 gRáTIS 30
1-30/6 28,25 45,00 51,50 18,25 50 gRáTIS 30
1-25/8 51,50 69,50 77,25 33,00 50 50 30

 DESCONTOS %
 CRIANÇAS 2-12 3ª
 1ª 2ª PAX aPa mP PC S.Ind

Crianças 
grátis Hotel **

Avda. Juan Hormaechea, 19. isla
isabel

Situado cerca de 300 m da praia e em pleno centro urbano. 
Dispoe de 71 quartos com banho, telefone, Tv. e varanda. Com-
plementa-se com cafetaria com terraço, restaurante, parking 
próprio, ar condicionado nas zonas nobres, cofre, elevador, sala 
Tv. e leitura e aquecimento central.

w Pequeno almoço continental reforçado.
w 2ª criança 2-12 anos grátis no mesmo régime que os 
   adultos partilhando cama extra com a 1ª criança.
w MP sempre jantar: menú servido a mesa escolher entre 
   3 primeiros, 3 segundos e sobremesa (muda diariamente).
w Bebidas não incluídas.

1/3-8/4 21,50 26,75 39,00 45,25 9,50 
9-11/4, 1-15/7 e 23/8-12/9 35,00 41,25 53,50 60,75 24,25
12/4-30/6, 13/9-23/12 e 
26-30/12 23,25 29,25 41,75 49,00 10,00
16-31/7 39,50 45,75 58,25 65,50 28,00
1-22/8 45,25 51,50 63,75 71,00 32,75

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

-7x6 excepto de 1-22/8.

OfertasCrianças 
grátis

Situado à beira mar. Dispõe de 53 quartos todos exteriores, 
com casa de banho com duche, secador de cabelo, espelho de 
aumento e amenidades, TV, Telefone, cofre, aquecimento, mi-
nibar, escritório e WIFI gratuita. Alguns com varandim ou va-
randa. Conta também com 24 apartamentos todos exteriores, 
con varanda, casa de banho com secador, 2 TV, telefone, cofre, 
aquecimento e WIFI gratuito. Cozinha americana com todos os 
utensilios, vitrocerámica, microondas e frigorifico. Entre as seus 
instalações destaca-se o reconhecido restaurante especializado 
em mariscos, a piscina com jacuzzi, o ginásio completo e a co-
modidade de estacionamento à sua disposição.

Hotel ***

Avda. Juan Hormaechea, 1 - Barrio de Quejo. isla
astuy
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Situados a 350 m da praia, numa ampla propriedade privada 
com zonas verdes e piscina. Dispõem de dois quartos, sala de 
jantar com sofá cama, cozinha independente com máquina de 
lavar roupa, banho completo e varanda, TV e aquecimento com 
lugares de garajem cobertos e atribuidas a cada apartamento.

w Estadia mínima 7 noites de Sábado a Sábado de 11/7-24/8, 
   4 noites de 21/6-10/7 e 25/8-9/9, 3 noites de 9-13/4 e 
   2 noites resto do ano. 
w Possibilidade de contratar berço e limpeza diaria pago dto.  
w Depósito na entrada.

Apartamentos 

C/ Corrilo, 9 (Barrio de Quejo). solamaza
solamaza

1/1-8/4, 14/4-25/6 e 10/9-30/12 90,00 105,00
9-13/4, 26/6-31/7 e 25/8-9/9 150,00 166,50
1-24/8 190,00 205,00

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
 4/6 4/6 varanda

-7x6 válida todo o ano excepto de 6/7-8/9.

Ofertas Tarifas
variáveisHotel **

Paseo de Trengandín, 6. noja
arillo

Hotel situado na 1ª linha da praia de Trengandín e a 100m do 
centro de Noja. Quartos todos eles com varanda e com banho 
com secador, cofre (pago), aquecimento, Tv. Dispõe de eleva-
dores, restaurante, sala de Tv, cafetaria com varanda e parking. 
Wifi grátis.

w Estadia mínima 5 noites de 13/7-30/8 e 4 noites de 9-12/4, 
1-3/5, 1-12/7, 31/8-13/9 e 10-12/10. 

w Preço de 3ª pax adulto/criança e quádruplo consultar. 
w No quarto stadard 2 crianças 2-8 anos partilham cama extra, 
   se querem 4 camas devem pagar como quádruplo. 

12/3-8/4, 13-30/4, 4/5-30/6, 
14/9-9/10 e 13-24/10 36,00 45,00 57,00 70,50
9-12/4, 1-3/5, 1-12/7, 
31/8-13/9 e 10-12/10 45,50 55,00 67,00 81,00
13/7-30/8 - 62,50 74,50 88,50

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 sa aPa mP PC

-7x6 em MP ou PC excepto de 1-23/8.
-5x4 em MP ou PC válida de 1-30/6.

Situado na 1ª linha da praia de Ris. O hotel dispõe de cafetaria, 
parking privado e acesso para deficientes. Todos os quartos dis-
põem de Tv, telefone, secador de cabelo, aquecimento, banho 
completo, varanda com vista mar ou montanha. Conta também 
com elevador. Não admite animais. Ambiente familiar e comida 
caseira.

w Estadia mínima 3 noites excepto Junho 2 noites e 
   de 1-23/8 4 noites.
w 3ª e 4ª pessoa adulto/criança partilham sofá-cama de 1.20
w Em MP pode escoher almoço ou jantar toda a estadia 
   o mesmo regime.

Hotel **

Playa de Ris - Castrejón. noja
quinfer

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

8-13/4 34,00 46,00 57,00 28,00 50 50 15
5/6-3/7 e 7-13/9 30,00 39,00 47,00 28,00 50 50 15
4-17/7 38,00 47,50 57,50 28,00 50 50 15
18-31/7 48,00 56,50 65,50 28,00 50 50 15
1-23/8 57,00 67,00 75,00 28,00 50 50 15
24/8-6/9 44,00 52,00 61,00 28,00 50 50 15

 DESCONTOS %
 CRIAN. 2-12 3ª
 1ª 2ª PAX aPa mP PC S.Ind



Ofertas

Hotel ***

Paseo de Sable, 2. isla
isla Bella

Situado na 1ª linha da praia, no centro urbano. Os seus 62 quar-
tos totalmente novos, dispõem de casa de banho com coluna de 
hidromassagem (algumas com banheira), ar condicionado cli-
matizado, minibar, telefone, cofre, e TV plasma com canal satéli-
te digital. Dispõe ainda de cafetaria, wifi grátis, SPA, restaurante, 
sala de TV e leitura, sala de hidromassagem, serviço de animação 
infantil em temporada alta e tenis no hotel anexo, cozinha tra-
dicional de reconhecido prestigio, viveiros naturais de marisco e 
estacionamento privado.

w Estadia mínima 2 noites de 10-12/4, 3-17/7 e 23/8-12/9 e 
  3 noites de 18/7-22/8.
w Quando a 1ª criança 2-10 anos va grátis em SA, 
   restantes serviços pago directo.
w Pequeno almoço buffet.
w MP obrigatório jantar, água mineral incluída.

28/2-9/4, 13/4-2/7, 
13/9-23/12 e 26-30/12 49,75 59,75 71,00 92,00 35,50
10-12/4, 3-17/7 e 
23/8-12/9 54,75 64,75 83,25 97,00 35,50
18/7-22/8 69,25 79,50 97,75 111,50 41,50

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

Bebida
incluída

Crianças 
grátis

Tarifas
variáveisHotel ***

Avda. Juan Hormaechea, s/n. isla
estrella del norte

A 200 m. da praia e em pleno centro. Todos os quartos estão 
equipados com TV com antena parabólica, musica ambiente, 
telefone, secador de cabelo, mini-bar e cofre. Complementa-se 
com restaurante (viveiro próprio de mariscos), cafetaria, piscina, 
ginásio, hidromassagem, jacuzzi, sauna, solário, salões, discoteca, 
elevadores panorâmicos, estacionamento e garagem privada.

w Preço de 3ª pax e 1ª criança consultar.
w 2ª criança (2-12 anos) grátis no mesmo régime dos adultos.
w Acceso a sauna, jacuzzi. piscina exterior e ginásio
w MP jantar menú servido a mesa a escolher entre 3 primeiros, 
   3 segundos e sobremesa (mude diariamente).
w Os quartos triplos ou quádruplos são dúplex: planta baixa com 

banho completo, sala tv, minibar e sofá cama de 1.40, no segun-
do andar com 2 camas de 1.05 ou 1 cama de 1.50m.

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

1/1-31/12
 Temporada 1 35,75 45,00 59,50 21,00
 Temporada 2 36,75 48,25 61,50 22,00
 Temporada 3 60,50 71,75 85,00 18,75
 Temporada 4 68,75 80,00 93,25 26,25

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

Tarifas
variáveis

-5x4 obrigatório Domingo-Sexta excepto de 1-24/8.
-7x6 excepto de 1-24/8.

OfertasCrianças 
grátisHotel ****

Finca de Los Cuarezos, s/n. isla
olimpo

Situado junto à praia com acesso directo e privado às enseadas 
de Suaces e de la Barrosa. Os seus 69 quartos dispõem de TV, 
musica ambiente, ar condicionado, aquecimento, mini-bar, co-
fre grátis e secador de cabelo. Conta com cafetaria, restaurante, 
viveiros de marisco, sala de congressos, salas de reuniões e con-
ferencias, boutique, fitness center, piscina exterior (somente na 
temporada de verão), berçário (na temporada de verão), cam-
po de ténis e estacionamento privado. Na zona pode practicar 
desportos como vela, wind-surf, pesca submarina, natação e 
caminhadas.

w Estadia mínima 2 noites de 1-31/7 e 3 noites de 1-31/8. 
w Admite 2ª criança partilhando cama com a primeira (não há 

quádruplos) sempre que as duas crianças são menores de 8 
anos. A 2ª criança grátis em SA, resto serviçós pago directo. 

w MP toda a estadia o mismo serviço. 
* Só Alojamento é possível de 1/1-30/6, 1/9-31/12, resto de 

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

1/1-31/12
 Tarifa 53 27,00 27,00 50,00 73,00
 Tarifa 57 29,00 29,00 52,00 75,00
 Tarifa 61 31,00 33,00 56,50 80,00

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO COM vARANDA
 sa* aPa mP PC

Tarifas
variáveis

Crianças 
grátis
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-5x4, válida de 12-30/6. 
-oferta Fim semana (Sexta-Domingo 2 noites): APA 83€, 
  MP 89,25 €, PC 105€/pax/2 noites, válida de 12-28/6. 

Situado em 1ª linha de praia. Os seus quartos dispõem de banho 
completo, aquecimento, telefone, Tv., cofre e varanda. O Hotel 
complementa-se com um amplo hall com zona de Tv piscina, 
parking. Wifi gratuito.

w Estadia mínima 4 noites. 
w MP pode escolher almoço ou jantar, pero toda a estadia o 

mesmo serviço. Bebidas não incluídas. 
w No quarto monoparental criança 25% dto.
w Não dispõe de berços. 
w Bebés menores de 2 anos serviços pago directo. 

Hotel **

Praia de Ris, Paseo Marítimo nº 4. noja
las dunas

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

12/6-14/7 e 1-10/9 46,00 49,50 58,25 16,75 25 35 25
15-31/7 e 20-31/8 55,00 58,25 67,00 16,75 25 35 25
1-19/8 64,75 68,00 77,00 16,75 25 35 25 
11-12/9 46,00 - - 16,75 25 35 25

 DESCONTOS %
 CRIAN. 2-10 3ª
 1ª 2ª PAX aPa mP PC S.Ind

Ofertas Tarifas
variáveisHotel **

C/ La Sierra, 9. noja
Torre cristina

Situado na 1ª linha do mar. Os seus quartos dispõem de ban-
ho, aquecimento, Tv., telefone, cofre, mini-frigorífico, varanda 
ou miradouro. Complementa-se com cafetaria, piscina exterior, 
esplanada/solário, sala de jogos infantil, jardim, parking privado 
e lavandaria para clientes. Cozinha caseira típica do norte. Não 
admite animais. Wifi grátis nas zonas comuns.

w Estadia mínima 4 noites, inferiores 10% spto.
w Spto. vista mar: 21,75 €/quarto/noite.
w Spto. Duplo uso individual consultar.
w Preço 3ª pax adulto e criança consultar.
w O Hotel não dispõe de berços. 

19/6-12/7 e 1-30/9 48,75 61,00 20,00
13-23/7, 26-31/7 e 20-31/8 54,75 67,00 27,50
24-25/7 65,75 77,75 26,75 
1-13/8 e 16-19/8 71,50 83,25 26,75
14-15/8 82,25 94,25 26,75

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 aPa mP S.Ind

Situado na 1ª linha da praia de Ris. Dispoe de 25 quartos com 
banho, Tv., aquecimento, telefone a  maioria com amplas varan-
das com vista mar e montanha. Complementa-se com cafetaria, 
sala, restaurante, elevador e parking privado. O menu dispõe de 
amplas especialidades, todos com comida caseira.

w Estadia mínima 4 noites de 1/7-25/8 e 3 noites de 9-12/4 e 
26/8-3/9.

w MP sempre o mesmo serviço.
w Não é garantida vista para o mar.
w Tarifas variáveis mediante disponibilidade no momento de 

efectuar a reserva.

Hotel **

Praia de Ris. noja
los juncos

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

9/4-12/9
 Tarifa 1 34,00 48,25 55,75 27,25 50 50 15
 Tarifa 2 34,50 49,25 57,00 27,25 50 50 15
 Tarifa 3 40,50 53,50 62,75 27,25 50 50 15
 Tarifa 4 41,50 54,00 63,00 27,25 50 50 15

 DESCONTOS %
 CRIAN. 2-11 3ª
 1ª 2ª PAX aPa mP PC S.Ind

Tarifas
variáveis

Hotel ***

Praia Trengandín, 4. noja
las olas

O Hotel Las Olas é um hotel familiar, situado em Noja na pri-
meira linha da praia de Trengandín. Conta com 29 quartos 
equipados com televisão de plasma, frigorifico e casa de banho 
completa. Completamente renovado, entre os seus serviços dis-
põe de ligação internet wifi gratuita, restaurante à la carta com 
especialidade em Paellas, cafetaria, estacionamento exterior, sala 
de jogos, salão para casamentos, banquetes e garagem fechada.

w Consultar preço de criança e quarto vista mar.

Hotel ***

Paseo Marítimo, s/n (entrada por C/El Rano, 8). noja
Gala

Situado em frente à praia do Ris de Noja e a tão somente a uns 
metros del Campo de Golf Villa de Noja. Dispõe de 50 quartos, 
todos com magnificas vistas e WIFI gratuito, minibar, ventilador, 
Tv ecrã plana e casa de banho com secador de cabelo. Entre as 
suas instalações destacam-se a piscina com solário rodeado de 
espreguiçadeiras para relax, zona recreativa para o entreteni-
mento e um viveiro próprio de marisco, para degustar no nosso 
restaurante uma cozinha tradicional e propia de nossa cultura.

w Estadia mínima 3 noites, de 1-31/7 e de 23/8-5/9; 
   4 noites de 1-22/8.
w O hotel não dispõe de quádruplos, crianças partilham 
   cama extra.

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

10-14/4 e 7-30/7 65,50 81,50 92,75 44,00 50 gRáTIS 20
1/6-6/7 e 
6/9-31/10 39,50 56,50 67,75 32,50 50 gRáTIS 20
31/7-24/8 79,25 94,00 105,25 55,75 50 50 20
25/8-5/9 65,50 81,50 92,75 44,00 50 50 20

 DESCONTOS %
 CRIAN.2-12 3ª
 1ª 2ª PAX aPa mP PC S.Ind

OfertasCrianças 
grátis

-5x4 de 1/6-9/7.
-10% dto reservas efectuadas até 31/10 de Domingo a 
  quinta de 10/4-30/7 e de 25/8-31/10. Não reembolsável.

Hotel ****

Praia Trengandín, 4. noja
viadero

Hotel localizado no centro de Noja, a 150 metros da praça e a 
menos de 10 minutos a pé da praia. Os quartos do Hotel Viadero 
estão equipados com ar condicionado, cofre e TV de ecrã plano, 
alguns oferecem ou vista jardim ou para a avenida principal, com 
casa de banho privada com banheira, artigos de casa de banho 
gratuitos e secador de cabelo. Entre as suas instalações destaca-
se jardim com piscina, wifi grátis em todo o estabelecimento, 
cafetaria, restaurante, salões, terraço, recepção 24h e garagem. 
Hotel acessível para pessoas com mobilidade reduzida.



PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

1-3/5   38,50 - -
Sexta-Sabado:
4-31/5, 1-8/10 e  13-31/10 30,75 - -
Sexta-Sabado: 
5-20/6 e 11-26/9  48,75 - -
21/6-2/7  41,00 56,50 74,50
3-16/7  51,50 69,50 87,50
17-30/7 e 23-29/8  69,50 87,50 105,50
31/7-22/8  79,75 97,75 115,75
30/8-5/9  54,00 72,00 90,00
9-12/10  48,75 - -

 aPa mP PC
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Situados na 1ª linha da praia a 100 m do centro. Conta com 24 
apartamentos todos exteriores e dispõem de varanda, televisão 
de ecrã plano de 22”, ligação WiFi, secador, máquina de lavar 
roupa, microondas, tábua de engomar, batedora, placa de in-
dução e utensílios de cozinha, lençóis, toalhas, toalhas de mesa, 
panos de cozinha. Não se admitem animais de estimação. Dis-
põe de WIFI gratis, zona ajardinada, serviço de receção, elevador, 
aquecimento e garagem gratuita.

w Estadia mínima 7 noites de 13/6-5/9, 3 noites de 9-12/4,
   30/4-3/5 e 9-11/10, restantes datas estadia mínima 2 noites.
w No apartamento 3/5 máximo 5 pessoas (incluindo bebês) 
   e no 4/6 máximo 6 personas (incluindo bebês).
w Spto. vista mar: 20,75 €/apto/noite.

Apartamentos

C/ La Costa, 12. noja
costa salceda

9-12/4, 11-17/7 e 24/8-6/9 119,75 140,00
13-29/4, 4/5-12/6, 7/9-8/10 e 12-30/10 78,00 99,00
30/4-3/5, 13/6-10/7 e 9-11/10 99,00 119,75
18/7-23/8 145,75 166,50

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
 3/5 4/6

Hotel ***

C/ La Arenosa, 2. laredo
risco cantabria experience

Este hotel de gestão familiar ocupa um edifício rústico situado 
em frente à baía de Laredo e goza de vistas para a montanha e 
ao porto.Dispõe de quartos com banheira, secador, artigos de 
wc, aquacimento, banheira ou duche, TV de écran plano com 
canais por cabo. Conta ainda com restaurante, bar, parking, wifi 
em todo o estabelecimento, jardim, esplanada solário. 

Tarifas
variáveisHotel ***

Avda. de la Victoria, 27. laredo
cosmopol

Frente à praia da Salvé, no centro Laredo, a poucos metros do 
bairro histórico. Dos 60 quartos exteriores com vistas maravilho-
sas desde as suas varandas, 54 são duplos e 6 individuais, todos 
eles com wifi, telefone, Tv, frigorifico e casa de banho. O com-
plexo, que dispõe de piscina exterior, rececão 24 h, bar-cafetaria 
com terraço exterior, restaurante a la carta, serviço de lavanda-
ria, cofre, WIFI em todas as suas instalações, salões socias.

w Não dispõe de triplos, são duplo com cama dobrável.
w 1ª criança de 0-5 anos grátis em SA, restantes serviços pago 
   directo. Criança de 6-12 anos e 3ª pax adulto consultar
   preço.
w Entradas a partir das 13 hrs.
w Segundas feiras de 7/2-7/7 e 1/9-31/12 não há possibilidade
   de  MP nem PC. 
w O 24-25/12 e 31/12 apenas admitem reservas em SA ou APA.

7/2-8/4, 12/4-11/6, 
16/9-23/12 e 26-30/12 43,50 50,75 68,75 87,25 17,00
9-11/4 e 8/7-31/8 - 92,75 113,50 135,75 24,25
12/6-7/7 e 1-15/9 59,00 66,25 84,25 102,75 17,00

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

Crianças 
grátis

Tarifas
variáveisHotel ***

C/ Avenida de Francia, 126. laredo
playamar

Situado na 1ª linha de praia junto ao passeio marítimo de La-
redo e a apenas 150 m. do Club Naútico. Dispõe de 68 quartos 
com banho com banheira, coluna de hidromassagem e secador, 
aquecimento, Tv ecrã plano com rádio,TDT e antena parabólica, 
telefone, wifi, cofre (opcional) e varanda. Entre os seus serviços 
cabe destacar Wi-fi gratuito, restaurante, bar-cafetaria, piscina 
exterior adultos, elevadores, Spa, solário e ginásio.

(*) PC não é possível de 1-30/4.
w Não admite triplo de adultos.
w Não admite animáis de estimação.
w As tarifas não incluem acesso ao spa.
w Entrada a partir das 14 hrs e saída antes das 12 hrs.
w Tarifas variáveis mediante disponibilidade no momento 
   de efectuar a reserva.

1/1-31/12 
 Tarifa 1 41,25 56,75 67,00
 Tarifa 2 46,25 61,75 74,75
 Tarifa 3 49,00 64,25 79,75
 Tarifa 4 59,25 74,75 90,25
 Tarifa 5 69,50 85,00 97,75

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
 aPa mP PC*

Tarifas
variáveis

1/1-31/12 
 Tarifa 1 136,75 150,50 140,25
 Tarifa 2 114,00 127,75 116,75
 Tarifa 3 79,75 93,50 81,75
 Tarifa 4 76,50 90,25 75,75
 Tarifa 5 68,25 82,00 52,50

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

Edifício novo, de estilo arquitectónico singular, situado no cen-
tro da praia e a somente 150 m da mesma. Os clientes podem 
utilizar todos os serviços do Complexo Squash Playa muito 
próximo. Os apartamentos dispõem de 1 ou 2 quartos, sala de 
jantar com sofás-camas para 2 ou 3 pessoas, banho completo, 
cozinha americana e Tv. Dispõe de utensílios de cozinha, lençóis 
e toalhas, não dispõe de panos, cafeteira e tábua.

w De 3/7-6/9 estadia mínima 4 noites, de 8-12/4, 12/6-2/7
   3 noites, restantes datas 2 noites. Estadias inferiores as
   indicadas 20% spto. 
w Não há limpeza diaria.
w Depósito 100 €/apto reembosável na entrega das chaves se 
   não há danos no apartamento.
w Prohibido qualquer tipo de festa ou despedida de solteiro.

Apartamentos

C/ República de Guatemala, 14. laredo
elena

8-12/4 e 12/6-2/7 88,00 110,00
13-14/4, 29/5-11/6 e 7-20/9 73,00 90,00
3-16/7 e 24/8-6/9 95,00 125,00
17/7-23/8 110,00 138,00

PREÇOS APARTAMENTO E NOITE
 2/4 4/6

-7x6 excepto de 8-12/4, 12/6-6/9.

Ofertas Hotel ***

C/ Flaviobriga 1. casTro urdiales
las rocas playa

Situado junto a praia numa zona residencial. Quartos com ban-
ho completo, Tv. vía satélite, ar condicionado, tábua de engo-
mar-calças, ADSL, cofre, telefone, minibar, aquecimento. Dispõe 
tambem de restaurante, cafetaria, sala para reuniões, garagem 
fechada, facilidades para pessoas deficientes.

w Estadia mínima 3 noites de 1-30/6 e 1-31/8 e 2 noites os Sá-
bados de Julho.

w Admite animáis de estimação até 10 kg 13,25 €/noite pago dto. 
w Quádruplos com beliches.
w Consultar preço em MP e PC.
w Tarifas variáveis mediante disponibilidade no momento 
   de efectuar a reserva.



Tarifas
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