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Situado na primeira linha de praia, faz a ligação da zona turística-
com o bairro antigo. Todos os seus quartos são exteriores e dis-
põem de varanda, ar condicionado, casa de banho com secador 
de cabelo, telefone, TV, minibar e cofre. Complementa-se com 
elevador, bar, piscina com zona de duche, piscina infantil, terraço- 
solário, snack-bar, mini-club, sala de TV, estacionamento, WIFI, 
programa de animação, sala para bagagens, ginásio e jardim infan-
til. Serviço de refeições tipo buffet. Facilidades para deficientes.

Hotel ***

Paseo Marítimo, 1. MALGRAT DE MAR
Rosa Náutica



Situado na primeira linha da praia. Todos os quartos dispõem de 
varanda ou varandim, casa de banho completa, Tv, telefone, ar 
condicionado, quatro dos quartos está adaptado a pessoas com 
mobilidade reduzida. Complementa-se com 2 elevadores, te-
rraço, estacionamento exterior, piscina, solário, sala de convívio, 
dois salões de convenções, sala de jogos. Facilidades para pes-
soas com mobilidade reduzida. Serviço de refeições: tipo buffet.

Hotel ***

Paseo Marítimo, s/n. MALGRAT DE MAR
Reymar Playa

Situado a 50 m da praia. Quartos com duche ou banho, ar condi-
cionado e varanda. Dispõe de sala de Tv., sala de baile, piscina, sala 
de vídeo. Programa de animação, diversos jogos, parque infantil, 
restaurante e ar condicionado nos andares nobres. Facilidades 
para deficiente. Serviço de refeições: buffet.

Hotel ***

Paseo Marítimo, 6-8. MALGRAT DE MAR
Sorra Daurada Splash

 

Hotel situado a 75 m do centro da cidade e a 25 m da praia. Con-
ta com um bares, sala de Tv e vídeo, sala de jogos, aquecimento 
e ar condicionado nas zonas comuns. Conta ainda com jardim, 
piscina (adultos e crianças), lavandaria, miniclub, solário, cofre 
(pago), Beach Club em temporada alta, parking (pago directo), 
animação para adultos e crianças no hotel e na praia. Os quartos 
contam com banho completo, varanda, telefone, e vistas para o 
mar (consultar tipo de quarto). Facilidades para pessoas de mo-
bilidade reduzida. Serviço de refeições: buffet.

w Estadias inferiores ás indicadas 25% spto. 
w Bebidas incluídas em MP e PC. 
w Serviços de barra de TI de 10 a 23 hrs.

Hotel ***

Paseo Levante, 2-3. MALGRAT DE MAR
Sorra D´Or Beach Club

PREÇOS PESSOA E NOitE Em QuARtO DuPlO

1-2/5 37,50 38,75 45,25 50,00 53,75 30% 50 50 30
3/5-5/6 22,00 23,25 30,75 34,50 38,25 30% 50 50 30
6-19/6 40,00 41,25 48,75 52,50 56,25 30% 50 50 30
20/6-17/7 57,00 58,25 65,75 69,50 73,25 30% 50 50 30
18/7-21/8 67,25 68,50 76,00 79,75 83,50 30% 50 50 30
22/8-12/9 43,50 44,75 52,25 56,00 59,75 30% 50 50 30
13/9-11/10 24,00 25,25 32,75 36,50 40,25 30% 50 50 30

 DEScONtOS %
 cRiANÇAS 2-12 3ª
 1ª 2º PAX SA APA MP PC TI S.Ind
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Santa Susana

Alegría Maripins
Europa Splash
Reemar Plaea
Rosa Náutica

Sorra D’Or Beach Club
Sorra Daurada Splash
Top Cartago Nova
Top Planamar
Tropic Park

Alegría Mar Mediterrania
Alhambra
Aqua Hotel Onabrava & Spa
Aqua Hotel Aquamarina & Spa
Caprici
Caprici Verd
Checkin Sirius
Florida Park

Mercure
Montemar Maritim
Riviera
Tahití Plaea
Top Roeal Sun
Top Roeal Sun Suites 
Top Summer Sun

malgrat de mar
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Situado em frente à praia. Os quartos estão totalmente renova-
dos, contam com casa de banho, secador de cabelo, telefone, Tv., 
ar condicionado, cofre, varanda mobilada com vistas e minibar. 
Dispõe ainda de sala de Tv, sala de leitura, WIFI, mini-club, pisci-
na, espetáculos noturnos, discoteca e terraço chill-out. Serviço 
de refeições tipo buffet.

Hotel ***

Paseo Maritim, s/n. SANTA SUSANA
Alhambra

Situado em primeira linha de praia e do passeio marítimo, a 400 
m. do centro. Hotel Familiar. Os quartos contam com banho com 
secador de cabelo, varanda, telefone, Tv. satélite, ar condicionado, 
aquecimento, cofre, minibar, secador de cabelo, varanda/varandim, 
wifi, alguns adaptados para pessoas de mobilidade reduzida. O hotel 
conta com uma sala de TV e de jogos. Complementa-se com bar, bar 
piscina, restaurante com possibilidade de All inclusive, buffet gastro-
nómico, piscina adultos e crianças, espreguiçadeiras, ginásio, mini-
club. Também dispõe de uma zona de jogos para crianças e oferece 
actividades de entretenimento com programa de animação, bilhar, 
ping pong, SPA, parking (de pago) e Wifi grátis. Admite animais de 
estimação maximo 8 kg (de pago). Comida para celíacos.

Hotel ****

Paseo Maritim, 20-22. MALGRAT DE MAR
Alegría Maripins



Hotel central situado na 1ª linha de mar. Dispõe de quartos com 
banho, varanda, cofre opcional, aquecimento e alguns com vis-
ta para a piscina ou mar. Complementa-se com piscina, mini 
aquapark disponivel de Maio até Setembro, bar, bilhar, animação 
nocturna, restaurante com ar condicionado, parking exterior e 
aquecimento e ar condicionado nas zonas nobres. Dispõe de 
quartos especiais e facilidades para pesssoas de mobilidade re-
duzida. Serviço de refeições: buffet.

Hotel ****

Paseo Maritim, 76-78. MALGRAT DE MAR
Europa Splash



Situado a 100 m da praia e a 1000 m do centro. Quartos equi-
pados com banho, varanda, ar condicionado, aquecimento, Tv. 
parabólica, telefone, minibar (opcional) e cofre (ambos de pago). 
Também dispõe de quartos premium. Complementa-se com 4 
piscinas: 2 exteriores, 1 coberta e climatizada e outra infantil, es-
planada, solário, sauna, parque infantil, bar, restaurante, sala de 
Tv. e programa de animação. Facilidades para deficientes. Parking 
de pago. Serviço de refeições: buffet.

Hotel ****

Paseo Maritim, 68. MALGRAT DE MAR
Tropic Park



QUARTO PREMIUM

Situado em frente ao mar. Dispõe de quartos com casa de banho, 
varanda, cofre, telefone, TV e ar condicionado. Complementa-se 
com elevadores panorâmicos no interior, bar, cafetaria, sala de 
TV, Wifi em todo o hotel, piscina de crianças e de adultos, esta-
cionamento privado, zona de lazer, lavandaria e ginásio. Facilida-
des para pessoas com mobilidade reduzida.  Zona infantil com 
programa de animação. Serviço de refeições tipo buffet.

Hotel ****

Avenida del Mar, s/n. SANTA SUSANA
Mercury



Situado a 100 m da praia. Os quartos dispõem de casa de banho 
completa, varanda, telefone, TV, minibar e ar condicionado. Dis-
põe de 3 elevadores, um deles panorâmico, 2 piscinas (adultos e 
crianças), bar, programa de animação e espetáculos noturnos. Es-
tacionamento. WIFI grátis. Serviço de refeições: tipo buffet.

Hotel ***

Avenida del Mar, 21. SANTA SUSANA
Riviera
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Situado na primeira linha de praia. Todos os quartos dispõem de 
casa de banho completa com secador de cabelo, varanda mobi-
lada, ar condicionado, telefone, Tv, wifi grátis, frigorífico e cofre. 
Complementa-se ainda com snack-bar, piscina para adultos e 
crianças, piscina interior climatizada com sauna e jacuzzi, jardim, 
terraço-solário, sala de reuniões, mini-club. Restaurante buffet. 
Estacionamento grátis.

Hotel ****

Avenida del Mar, 5. SANTA SUSANA
Montemar Maritim

Situado na 1ª linha de praia. Os quartos dispõem de banho, aque-
cimento, ar condicionado, telefone, cofre (de pago), frigorifico, se-
cador de cabelo, wifi (de pago), TV. satélite e varanda/varandim. Os 
quartos quádruplos contam com 2 camas de casal, quartos triplos 2 
camas individuais e um divã ou 2 camas de casal. Alguns deles adap-
tados para pessoas com mobilidade reduzida. Complementa-se com 
piscina (adultos e crianças), ginásio, lavandaria, solário, espreguiça-
deiras, sauna (de pago) bar, bar piscina, miniclub, parque infantil, res-
taurante, sala Tv e sala de conferências. Facilidades para pessoas com 
mobilidade reduzida. Serviço de refeições: buffet com show cooking. 
Parking grátis próximo do hotel. Wifi grátis nas zonas comuns.

Hotel ****

Paseo Maritim, s/n. SANTA SUSANA
Caprici



Situado a 50 m da praia. Os quartos dispõem de casa de banho 
completa com banheira, TV, frigorífico, cofre, secador de cabelo, 
ar condicionado e varanda mobilada. Dispõe de 2 piscinas ( adul-
tos e crianças), terraço-solário, snack-bar, mini-club, SPA (pago), 
fitness center, estacionamento e wifi. Programação noturna. Ser-
viço de refeições tipo buffet. 

Hotel ****

Avenida del Mar, s/n. SANTA SUSANA
Florida Park

Situado a 150 m da praia. Com alguns quartos adaptados para 
pessoas de mobilidade reduzida, todos eles com TV, telefone, 
banho com secador de cabelo, ar condicionado/aquecimento, 
wifi grátis, cofre (de pago) e minibar (de pago), varanda e com 
cama de casal ou cama king-size. Quartos Premium/superior 
com vista piscina, espelho aumento, minibar e cofre (grátis). 
Restaurante buffet com show cooking e restaurante a la carta. 
Complementa-se com bar-cafetaria, salão de festas, snack-bar na 
piscina. Piscina de adultos e crianças. Animação e miniclub. Par-
king pago directo. Dispõe ainda de ampla zona de Spa Wellnes & 
Fitness, ginásio e tratamentos específicos.

Hotel ****sup

Avenida del Mar, 6 Apdo. 273. SANTA SUSANA
Aqua Onabrava



Situado a 150 metros da praia, dispõe de 186 quartos quartos 
tipo Suite ou Junior Suite, todos com aquecimento e ar condicio-
nado, casa de banho completa com secador de cabelo e espelho 
de maquilhagem, wifi gratis, mini-bar (taxa extra), cofre (pago), 
TV satélite, telefone e varanda. Quartos Premium também têm 
vista para a piscina. Restaurante buffet e show cooking também 
com Tudo Incluido, snack bar, cafetaria, 2 piscinas uma de adul-
tos e outra de crianças, ampla varanda, jardim, parque infantil, 
jogos de mesa, ping-pong e equipa de animação de adultos e 
crianças com programas diurnos e nocturno.

Hotel ****sup

Calle Torrento de Cant Gelat, s/n. SANTA SUSANA
Aqua Montagut

Junior Suite

Hotel ****sup

Avenida del Mar, 3. SANTA SUSANA
Caprici Verd



Tudo
incluído

Hotel moderno situado a 400 m da praia, com quartos distribui-
dos por 5 andares equipados com ar condicionado, banho, cofre 
(de pago), aquecimento, minibar, secador, telefone, varanda/
varandim e TV satélite. Complementa-se com bar, bar piscina, 
facilidades pessoas de mobilidade reduzida, garagem/parking, 
creche, jacuzzi, lavandaria, miniclub, parque infantil, piscina adul-
tos, piscina crianças, piscina coberta, programa animação, sala 
conferências, sala para bagagem, sala TV, sauna, wifi, restaurante 
buffet com show cooking e serviço de Tudo Incluido, bilhar, ping-
pong, ginásio e maquinas de video jogos. Admite animais pago 
directo máximo 5 kg. Dispõe de refeições celiacos. 
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QUARTOS  
FAMILIARES

O hotel de 3* está localizado no passeio marítimo de Malgrat de Mar, apenas a 25 metros 
de uma praia com areia dourada. Uma variedade de bares, lojas e restaurantes 
estão a a uma curta caminhada. Os 156 quartos e instalações 
oferecen atividades e comodidades de relaxamento é um 
lugar ideal para casais e grupos que procuram um 
hotel central.

O hotel de 4* está localizado à beira-mar, na tranquila localidade turística de 
Santa Susanna. Os 216 quartos oferecem uma maravilhosa vista para o 
mar para a maioria dos quartos e existe um
restaurante na praia só para os clientes e descontos no bar
da praia Sand Beach Club localizado mesmo em frente.

O hotel de 3* está localizado na tranquila localidade de Santa Susanna, 
apenas a 100 metros da praia.
Os 162 quartos estão equipados para uma estadia

O hotel de 4*S está localizado na tranquila localidade turística de 

confortável e é o lugar ideal para casais e famílias.

Santa Susanna.
É perfeito para solteiros, casais e famílias pequenas ou grandes.
Os espaçosos 106 quartos e instalações oferecen
atividades e comodidades relaxantes para adultos
e crianças.

O hotel de 3* está localizado no passeio marítimo de Malgrat de Mar, apenas a 25 metros 
da praia de areia dourada e em torno de uma seleção de bares, lojas e 
restaurantes.
Este incrível hotel com 214 quartos tem deslumbrantes 
vistas para os hóspedes que buscam mais tranquilidade
ou exclusividade. Perfeito para solteiros, casais 
e famílias.

TUDO
INCLUÍDO

TUDO
INCLUÍDO

TUDO
INCLUÍDO

TUDO
INCLUÍDO

TUDO
INCLUÍDO

l

l
l

l
l
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Hotel de construção singular situado no centro do Passeio Ma-
rítimo, a 150 m da praia. Oferece diferente tipos de quartos. 
Todos eles  contam com aquecimento/ar condicionado, banho 
completo com secador, cofre, TV, telefone e varanda mobilada, 
ligação WIFI grátis, minibar e espelho de aumento no banho. 
Andar nobre. Lobby bar e restaurante principal tipo buffet com 
show cooking e restaurantes à carta, Pizzeria e Burger Club. Pis-
cina exterior, amplo programa de actividades. Complementa-se 
com um centro wellness & spa com zona de águas, fitness e tra-
tamentos específicos.

Hotel ****

Avenida del Mar, 16. SANTA SUSANA
Aquamarina & Spa

Hotel com uma nova e moderna decoração, recomendado para 
adultos, situado a 150 m. da Praia e a 100 m. da zona comercial. 
Dispõe de 161 quartos, 4 adaptados para pessoas com mobilidade 
reduzida, alguns superiores com decoração e mobiliario renovado. 
Todos exteriores com varanda, secador de cabelo, ar condiciona-
do, aquecimento, telefone, TV, minibar, wifi e cofre de aluguer. 
Conta com  piscina, snack-bar piscina, bar salão, bilhar, ping-pong, 
ligação à internet. Conta ainda com sauna, banho turco, jacuzzi 
e um pequeno ginásio tudo com pagamento directo. Dispõe de 
supermercado/ loja de souvenirs. Programa de animação. Serviço 
de refeições: buffet e show cooking. Com suplemento: parking, ser-
viço de lavandaria, serviço de quartos, animais de estimação e wifi.

Hotel****

Avenida del Mar, 18. SANTA SUSANA
Checkin Sirius

Só
adulToS



Situado na primeira linha de praia. Os quartos têm vista piscina 
ou vista mar, e estão equipados com casa de banho completa 
com duche, telefone,Tv, ar condicionado, cofre, mini-bar, WIFI 
e varanda mobilada. Conta ainda com duas piscinas (adultos e 
crianças), jacuzzi exterior com hidromassagem, solário, zonas 
ajardinadas, mini-club, bar, espaço de leitura, bar-restaurante 
ao ar livre junto à praia. Serviço de refeições tipo buffet e com 
show-cooking.

Hotel  ****SUP

Paseo Maritim, s/n. SANTA SUSANA
Tahití Playa

Nº1 All Inclusive em Espaha
Aproveite a experiência mais completa em   
hotéis Tudo Incluído nos melhores destinos da 
Costa Brava, Costa Barcelona e Costa Daurada 

TOP 
FREE BUS

FAMILY
FRIENDLY

ADULTS
RECOMMENDED

MEDIEVAL 
SHOW

TOP ALL
INCLUSIVE

TOP

PASSPORT

TOP
PASSPORT

TOP
MINICLUB

WELLNESS 
& RELAX

TOP
ENTERTAINMENT

TOP
BEACH CLUBS

17
hotéis

8
destinos

O hotel de 4*S goza de uma localização privilegiada virada para o mar na tranquila localidade turístico de Pineda de Mar.
A maioria dos 194 quartos oferecem vistas espectaculares sobre o Mar Mediterráneo e é uma óptima 
opção para famílias ou casais que procuram o conforto de um grande hotel e praias limpas e seguras.

Descontos e promoções:  Descontos para todos os clientes com Tudo Incluído para o duplo show Medieval 
+ Pegaso, o cavalo alado e flamenco. Oferece também um bilhete PREMIUM que incluí o jantar, o transporte 
e os dois shows. Descontos para bebidas no Blue Bar Beach Club em Calella, no Sand Beach Club em 
Santa Susanna e no restaurante Simpatia & Friends Gastrobar em Malgrat de Mar.

TUDO
INCLUÍDO

l
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Hotel situado na primeira linha da praia. Os quartos dispõem de 
casa de banho completa com banheira e secador de cabelo, ar 
condicionado, telefone, TV, cofre, frigorífico e varanda mobila-
da. Complementa-se ainda com 2 piscinas principais, 2 piscinas 
infantis, uma piscina exterior de jogos com terraço e piscina in-
terior climatizada com jacuzzi, zona de redes espreguiçadeiras e 
chapéus de sol, quatro bares, mini-club e parque infantil. Esta-
cionamento e guarda-bagagem. Programa de animação. Parque 
aquático. Restaurante buffet. Dispõe de comida especial para 
celíacos e vegetarianos.

Hotel ***

Paseo Maritimo, 33. PINEDA DE MAR
Golden Taurus Park

Hotel ***

C/ Iglesia, 76. PINEDA DE MAR
Checkin Pineda

Situado no centro, conta com 156 quartos que dispõem de ar con-
dicionado, telefone, TV, banho completo e varanda. De maneira 
opcional complementa-se com mini frigorífico e cofre. Quartos 
adaptados para pessoas com mobilidade reduzida. Dispõe de 
um amplo bar, cafetaria, discoteca, sala de TV, internet, piscina 
exterior com esplanada e parte reservada para crianças, parque 
infantil, bilhares, sala de jogos, programa de animação diurna nos 
meses de Julho e Agosto, zonas ajardinadas nos arredores, serviço 
de engomadoria, recepção 24h e rampas para deficientes. Serviço 
de refeições: Buffet. Admite animais com suplemento. Oferece re-
gime de Tudo Incluido. Wifi com pagamento nos quartos.



Situado a 500 metros da praia. Os quartos dispõem de casa de 
banho completa, secador de cabelo, telefone, Tv, cofre, ar con-
dicionado, terraço e frigorífico. O hotel conta com piscina de 
adultos e piscina infantil, piscina de relaxe com jacuzzi, com bar-
cafetaria com varanda exterior e vista para a piscina, solário com 
redes espreguiçadeiras e salva-vidas. Programa de animação. Es-
tacionamento. Facilidades para pessoas com mobilidade reduzi-
da. Restaurante buffet com show cooking.

Hotel ***

Calle Montnegre, 54. CALELLA
Oasis Park Splash



Situado a 450 m da praia e a 400 m do centro. Todao os quartos 
contam com varanda com vistas, casa de banho com secador de 
cabelo, telefone, TV via satélite, frigorífico, cofre, ar condiciona-
do. O hotel complementa-se com bar-cafetaria, duas piscinas, 
jacuzzi, ginásio, salas de ping-pong, ateliers para crianças. Pro-
grama de animação. Facilidades para pessoas com mobilidade 
reduzida. Restaurante tipo buffet.

Hotel ***

Calle Valldebanador, 23. CALELLA
Mar Blau



Situado a 100 m da praia, e perto das ruas típicas comerciais. Todos 
os quartos foram remodelados e decorados com estilo moderno e 
contemporâneo, dispõe de casa de banho completa com secador 
de cabelo, mini frigorifico (grátis), cofre, telefone, ar condicionado, 
TV Led, WIFI grátis e varanda. Completa-se com piscina de adultos 
e piscina infantil, bar, snack-bar, bilhar e ping pong, sala de TV e 
leitura,  mini clube para crianças dos 4-12 anos. Programa de ani-
mação. Estacionamento (de pago).  Restaurante buffet.

Hotel ***

Avenida del Turisme, 72-78. CALELLA
Santa Mónica

1
2
3
4
5
6
7

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel 
Hotel
Hotel
Hotel

Bernat II
Bon Repós
Esplai
Mar Blau
Maritim
Neptuno
Oasis Park Splash

Hotel 
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

Presidemt 
Santa Mónica
Terramar
Top Amaika
Top Calella Palace
Top Olempic

Calella
8
9

10
11
12
13

Tudo
incluído
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ADULTS 
ONLY

@htophotels

É um hotel de 4*S Adults Only, temático baseado no “Titanic” e a opção ideal para casais.
Está situado numa animada zona de Calella, a poucos metros da praia 
e muito próximo do centro da cidade.
Os 228 quartos tem vistas para a cidade e ao mar e 
as instalações oferecen atividades e comodidades
de relaxamento para adultos.

É um hotel familiar de 4*S & Spa situado numa tranquila zona residencial de Calella ,
a poucos metros da praia e muito próximo de bares, restaurantes, lojas
e do centro da cidade.
Os espaçosos 339 quartos oferecen impresionantes
vistas para a cidade ou para a montanha e as instalações
oferecen atividades e comodidades de relaxamento 
para adultos e crianças.

O hotel de 3* está localizado numa tranquila zona residencial de Calella
apenas a 350 metros da praia.
O alojamento de 517 quartos é a opção ideal para casais jóvens
e grupos que procuram um hotel céntrico com um ambente
animado e agradável.

TUDO
INCLUÍDO

TUDO
INCLUÍDO

TUDO
INCLUÍDO
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Situado em 1ª línea de plaia. Quartos com banho, secador de cabelo e espe-
lho de aumemto, telefone, cofre (opcional), ar condicionado/aquecimento e 
Tv. satélite. Mobiliário dos quartos renovado em 2019. Conta com 2 elevado-
res, um deles panorâmico, sala de Tv. satélite e video, snack bar, ar condicio-
nado, piscina exterior (adultos e crianças) e piscina interior climatizada, gi-
násio, jacuzzi, sauna. Programa de animação de Junho a Setembro, e garagem 
de pago directo. Facilidades para deficientes. Serviço de refeições: buffet.
w De 20-23/6, 11/7-22/8 e 2-5/10 mínimo 3 noites, restantes datas 

consultar. Spto. 1 noite em Sábado 7,75€/pax/noite. 
w Spto. Vista Mar: 9,50€, excepto 1/5-14/6 e 11/9-12/10: 4,75€/pax/noite.
w Spto. Qua. Familiar: 7,75€/pax/noite. w  Spto. Duplo Uso Individual 70%.
w Monoparental crianças: 1ª 80% e 2º 50% dto. adulto paga spto. Ind. 

- 1ª Criança grátis de 1/5-19/6 e 13/9-11/10.  - 12% dto. 5 noites ou mais  
  chegadas até 12/6 e a partir 23/8, excepto 2-5/10.  Ofertas acumuláveis. 

Hotel ***

Calle del Mar, s/n.  CALELLA
Maritim

Crianças 
grátis ofertas



PREÇOS PESSOA E NOitE Em QuARtO DuPlO

1-31/5 e 1-11/10 27,25 31,00 - 50% 80 50 20
1-12/6 32,75 36,50 - 50% 80 50 20
13-19/6 32,75 36,50 45,25 50% 80 50 20
20-30/6 39,50 43,50 52,00 50% 80 50 20
1-10/7 55,50 59,50 68,00 50% 80 50 20
11-31/7 59,00 62,75 71,50 50% 80 50 20
1-22/8 69,75 73,75 82,25 50% 80 50 20
23/8-12/9 55,50 59,25 68,00 50% 80 50 20
13-30/9 37,00 40,75 - 50% 80 50 20

 DEScONtOS %
 cRiANÇAS 2-12 3ª
 1ª 2º PAX APA MP PC S.Ind

Situado a 100 m da praia e a 5 minutos do centro comercial. 
Quartos com banho com secador, varanda, ar condicionado, 
aquecimento, Tv. satélite, telefone, música ambiente, minibar 
e cofre (de pago). Completa suas instalações com piscina exte-
rior para adultos e crianças,  piano bar, sala de Tv com antena 
parabólica, ar condicionado nas zonas nobres. Restaurante de 
praia Bahari Club. Parking de pago a 200 m. (a pedido). Em Julho 
e Agosto Mini Club para crianças, actividades desportivas para 
adultos, espectáculos e actuações nocturnas. Serviço de res-
taurante: buffet. Zona wellness (opcional) com spa, piscina de 
hidromassagem, sauna finlandesa, banho de vapor. Não admite 
animais. Facilidades para pessoas com mobilidade reduzida. Wifi 
grátis em todo o hotel.

Hotel ****sup

Avenida del Turisme, 42-44. CALELLA
Bernat II



Situado frente ao mar e a 50 m. do centro, no  Pº Marítimo de 
Sitges. Dispõe de 170 espaçosos quartos, climatizados, com 
banho, secador, telefone, Tv. com canal satélite digital, minibar, 
cofre, música ambiente, ligação wifi grátis e a maioria com va-
randa e vista mar. Conta com quartos adaptados para pessoas 
com mobilidade reduzida, quartos com vista mar comunicantes. 
Dispõe de piscina exterior, solário, serviço gratuito de toalhas, 
esplanada no verão, bar, garagem privada, aluguer de bicicletas, 
serviço de wifi grátis e e-corner. Complementa-se com Lizar Mu-
sic club aberto às sextas e sábados, oferece noites temáticas e 
música ao vivo. Conta com ginásio equipado com os aparelhos 
mais recentes. Pequeno almoço buffet e restantes serviços menú. 
Não admite animais.

Hotel ****

Avenida Sofía, 2-6.  SITGES
Calípolis



Situado a 50 m da praia numa zona residencial. Hotel de só 
adultos. Os quartos dispõem de casa de banho completa com 
secador de cabelo, climatização, mini-bar, cofre, TV e telefone. 
Taça de espumante e água de sabor à chegada. Complementa-se 
ainda com piscina, bar, restaurante com ampla oferta gastronó-
mica e terraço-lounge na piscina. Dispõe de serviço de Wellness 
com tratamentos de beleza e bem-estar. WIFI grátis em todas as 
áreas do hotel.

w Estadia minima 2 noites, excepto de 1/5-3/7 e 24/8-12/9 mi-
nimo 3 noites e 4/7-23/8 minimo 4 noites.

w Spto. Avantgarde pool view: 15€ pax/noite.
w Spto. Deluxe: (capacidade máxima 3 pax ) 18,75€ pax/noite.
w Spto. Junior Suite: 31,25€ pax/noite.

Hotel ****

Avda. Mare de Deu Verge de Monserrat, 48. SITGES
Ibersol Antemare

Só
adulToS

1/5-4/6 48,75 51,25 66,25 77,50 50%
5/6-3/7 67,50 70,00 85,00 96,25 50%
4/7-2/8 72,50 75,00 90,00 101,25 50%
3-23/8 78,75 81,25 96,25 107,50 50%
24/8-12/9 68,75 71,25 86,25 97,50 50%
13/9-12/10 60,00 62,50 74,25 83,75 50%
13-31/10 30,50 33,00 45,00 54,25 50%
 

PREÇOS PESSOA E NOitE Em QuARtO DuPlO
 SA APA MP PC S.Ind

BON REPOS:  A 250 m da praia e 350 m do centro antiguo. Quar-
tos com varanda, ar condicionado, banho, wifi, cofre (pago),  tele-
fone  e Tv satélite. Dispõe de bar piscina, garagem/parking, mini-
club, piscina adultos, piscina crianças, jacuzzi,  sala para bagagem, 
sala Tv., esplanada solário,  loja, salão de jogos e Tv. Serviço de 
refeições buffet com cozinha nacional e internacional. Animação. 
Facilidades para deficientes. 

ESPLAI: A 300 m da praia e do centro. Quartos exteriores com 
banho, telefone, Tv. vía satélite, ar condicionado, wifi e varanda 
com vista mar ou piscina. Conta con bar, bar piscina, restaurante, 
sala de Tv., salão de jogos, garagem, piscina adultos e crianças, 
jacuzzi, wifi. Animação. Serviço de refeições buffet com show 
cooking e refeições para celiacos.

Hotel ***

Bon Repos: Vallderoure, 17-23. Esplai: Ramón e Cajal, 2-16. CALELLA
Bon Repos / Esplai


BON REPOS

BON REPOS

Situado a 500 metros da praia. Quartos com casa de banho e se-
cador de cabelo, varanda ou varandim, telefone, Tv via satélite, ar 
condicionado, cofre e WIFI. Dispõe de 2 piscinas para adultos e 
uma infantil, bar-cafetaria, piscina (adultos e crianças), bar no jar-
dim, mini-club, sala de TV, sala de jogos. Programa de animação 
para crianças e adultos. Facilidades para pessoas com mobilidade 
reduzida. Serviço de refeições tipo buffet.

Hotel ***

Calle Valldebanador, 31-37. CALELLA
President




