Costa de

Almer a

Aparthotel ****

Advise Reina Avda. del Descubrimiento, 26. vera

Situado numa tranquila zona turistica de Vera (Almería) a apenas 3 minutos da melhor praia do municipio” El Playazo”. Muito próximo
da povoação piscatória de Garrucha e da pitoresca localidade de Mojácar. Os quartos dupos são ideais para casais, renovados em 2019,
podem ser com cama de casal ou 2 camas individuais. Contam com TV, escritório, minibar, wifi grátis e varanda. Banho com banheira ou
duche, secador e amenities. Os apartamentos com 1 quarto duplo e sala com sofá cama, ar condicionado, Tv, frigorifico, cozinha eléctrica
com utensilios basicos, cofre (opcional) Wifi grátis e varanda. Banho com banheira, secador e amenities. Ainda dispõe de Junior Suites.
Conta com 2 piscinas para adultos e 2 para crianças ao ar livre; 1 delas com escorregas para adultos e crianças. Restaurante renovado em
2018 oferece uma cozinha muito ampla e um buffet variado tendo por base a cozinha espanhola tradicional, cafetaria com serviço tudo
incluido desde 1/6 -25/9. Espectáculos e animação diária para todos os públicos. Novo spa com uma pequena piscina climatizada, banho
turco, sauna e dois jacuzzis (suplemento), conta ainda com garagem (opcional) e supermercado, ginásio (opcional) para os clientes do
hotel. Existe também um miniclub para os mais pequenos, (menores de 5 anos devem estar acompanhados pelos pais).

Spa Hotel Luxury ****

Zimbali Playa
Avda. de Alicante, s/n. vera

Tudo
incluído

Crianças
grátis



Crianças
grátis

Club Hotel Naturista ****

Vera Playa Club
Crta. Garrucha-Villaricos, s/n. vera



Apartamentos *

Paraíso Playa
Avda. Islas Canarias, s/n. vera

COSTA DE

Único hotel naturista de España. Situado em primeríssima linha de
praia também naturista. Os quartos contam com ar condicionado
ou aquecimento, varanda/varandim, cofre, banho com banheira
redonda e secador. Ap. com sofá- cama e 1 ou 2 quartos, varanda
ou varandim. Estúdios onforme tipologia com 2 camas, cozinha
de parede, varanda ou varandim. Dispõe de piscina temática exterior com jacuzzi, solário, zona de jogos exterior, animação, delfinclub mini e junior, teen-club, maxi club, ginásio,petanca, minigolf,
restaurante buffet, pub e bar sala, wifi grátis em todo o hotel. O
hotel conta com acessibilidade para deficientes. É obrigatório ir
nu para a zona da piscina durante o dia, nas restantes zonas do
hotel é de livre escolha do cliente. Obrigatório estar vestido no
restaurante. Solicita-se roupa adequada a partir das 20h em todo
o estabelecimento. Proíbido realizar fotografias/vídeos.

Apartamentos, localizado num condomínio fechado com amplas áreas ajardinadas, piscina e jacuzzi. A 100m da praia com
acesso pedonal directo. Os apartamentos contam com ar condicionado ou aquecimento, conforme temporada, cozinha equipada com forno frigorífico, vitrocerâmica e todos os utensílios
necessários, varanda ou varandim, ventilador de tecto, TV. 1 o
2 quartos com una cama de 1,50x2m, sala com sofá-cama, cuarto de banho, varanda o varandim. Apartamentos com piscina
privada e conforme tipologia jardim ou solário. Recepção de 8
horas, garagem (paga), limpeza e mudança de roupa uma vez
cada 7 dias. Admitem mascotes até 15 kg.

almería

Situado em primeira linha de praia, hotel temático com grande
piscina exterior com tobogans e jacuzzi. Conta com um centro
de Spa&Wellness Acquaplaya. Dispõe de zona exterior de jogos,
programa de animação, Delfin-Club: mini e junior, Teen club,
maxi club, ginásio, petanca, minigolf, xadrêz gigante, tiro com
arco, tiro com carabina, ping pong, restaurante buffet e à carta,
bar piscina, wi-fi grátis em todo o hotel. Salões sociais.Todos os
quartos dispõem de TV LCD, ar condicionado ou aquecimento
conforme temporada, varanda/varandim, serviço de limpeza
diária, carta de almofadas. Quarto de banho com banheira com
duche, cabine de duche, secador de cabelo. O quarto duplo tem
duas camas de 1.35x2m (não se colocam camas extras) varanda
ou varandim. Acessibilidade para deficientes.

Quarto Superior

Verao 2020
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Costa de
Apartamentos

Marina Rey C/ Sotavento, 2. vera

Almer a


A urbanização situa-se no município de Vera, a apenas 300 metros da melhor praia de areia da zona, conhecida como El Playazo de Vera. Aqui poderá apreciar cerca de 7 km de areias douradas y desfrutar das águas puras e quentes do mar Mediterrâneo.
O complexo conta com 282 unidades com diferentes tipos de apartamentos com 1, 2 e 3 quartos, águas furtadas e estudios,
equipados com cozinha equipada com vitro cerâmica, micro-ondas, forno ou forno micro-ondas, frigorifico, máquina de lavar
roupa e loiça, cafeteira, tábua de engomar, batedora, talheres, loiças, copos e outros utensilios de cozinha, ar condicionado
(frio e calor), roupeiros embutidos, sala totalmente mobilada, incluindo sofá cama, TV, telefone com serviço de central 24
hrs. Casa de banho totalmente equipada com banheira, excepto os apartamentos adaptados para pessoas com mobilidade
reduzida que têm chuveiro, e secador (mediante pedido). Limpeza com mudança de toalhas e lençóis a cada três dias, para
estadias superiores a 4 noites. Complementa-se com 2 restaurantes: Buffet Escondido y restaurante Tibu, wifi gratuito nas
zonas nobres, bar cafetaria no andar de baixo, 2 amplas piscinas para adultos e 2 para crianças, com espreguiçadeiras. Conta
também com estacionamento privado vigiado 24h. Não são permitidos animais de estimação.

Crianças
grátis

Apartamentos ***

Parque Tropical
C/Paseo de los Limoneros, 2. vera

Situado numa zona tranquila, a cerca de 600 metros da praia.
Apartamentos com 1, 2, e 3 quartos com cozinha equipada com
micro-ondas e máquina de lavar, ar condicionado, ligação Wifi
gratuita, TV via satélite e com varanda privada mobilada. Conta
ainda com 3 piscinas ao ar livre, um parque infantil com piscina
para crianças, estacionamento privado. Restaurante buffet, bar,
sala de fitness e aluguer de bicicletas.

Hotel ****

Hotel/Apartamentos ****

Vera Coast

Mojácar Playa Aquapark

Mojácar Beach

Residencial Pueblo Laguna, s/n. vera

Crta. Garrucha-Carboneras, km 9. mojácar

C/ Solana, 4. mojácar

COSTA DE

almería

Apartamentos
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A 250 m da praia e do calçadão, numa área tranquila da praia
de Vera. Os edificios são de 2 alturas, simulando uma pequena
aldeia andaluza, com 2 piscinas e áreas ajardinadas. Os aptos.
2/4 têm sala de estar, sofá cama, cozinha na sala de estar, banho
completo e quarto com ventiladores de teto. Os dúplex têm dois
pisos, no piso térreo tem sala de estar com sofá cama, cozinha
e banheiro, no andar superior há dois quartos e un banheiro
completo. Todos têm TV, ventiladores de teto na sala e quartos,
ar condicionado em sala de estar, cozinha com geladeria, forno,
máquina de lavar, torradeira, microondas, ferro, tábua de engomar, cadeiras e mesa de terraço, utensílios de cozinha, lençois
e toalhas. Não admiten animais. Nos arredores, você pode encontrar restaurantes, cafés, bares, supermercados e uma parada
de ônibus.

Verao 2020

Situado a 200 m da praia e a 7 km da povoação de Mojácar. 190
quartos de grande amplitude e luminosidade, graças às suas janelas e varandas, impressionantes vistas mar, ar condicionado,
cofre (de pago), TV, secador de cabelo. Dispõe de uma novidade
o aquapark com 3 escorregas, zona splash com jogos aquáticos,
fontes e escorregas, piscina exterior climatizada, para além de
uma sala de jogos, ginásio, loja de souvenirs e sala de leitura. Amplo programa de animação para todas a idades. Conta com um
grande restaurante Buffet com cozinha ao vivo, cafetaria, bar na
da zona piscina, bar teatro. Wifi grátis.

A 50 m da praia e muito próximo dos restaurantes, pubs e chiringuitos da zona. Aptos. de 1 e 2 quartos equipados com camas
individuais, sala com sofá-cama e com cozinha, varanda, Tv., ar
condicionado (frio/quente) na sala ou quartos, todo o ano sem
encargos, aquecimento, telefone, banho completo, frigorífico,
microondas, utensílios e cofre (opcional). Outras instalações:
piscina com solário para adultos, piscina para crianças, sauna
(pago directo), restaurante, parque infantil, bar piscina, pub,
supermercado, infantário, sala de jogos, parking, serviço de lavandaria e recepção 24 horas.

Costa de

Almer a

Tudo
incluído

Apartamentos

Apartamentos

Mojácar Playa

Vista Mojácar

Cabo de Gata

Pº Mediterráneo 409 Esq. C/ Artesas. mojácar

c/ Miguel Hernández, s/n. MOJÁCAR

Juegos de Argel, s/n. Urb. El Toyo. el toyo

Situados na primeira linha de praia. Apartamentos com 1, 2
ou 3 quartos, todos com cozinha americana totalmente equipada, cafeteira, máquina de alvar louça, casa de banho completa, sala com sofá cama dupla, ar condicionado e Tv com
canais internacionais. A maioria conta com vista mar. Equipados com roupa de cama e de banho. Complementam-se com
piscina exterior com espreguiçadeiras e piscina infantil, Wifi
gratuito, estacionamento coberto (pago). Admitem animais
de estimação (pago) com prévia apresentação de passaporte animal. Limpeza no final da estadia, com possibilidade de
limpeza durante a estadia, excepto cozinha (pago).

Hotel ****

Cabogata Jardín
Avda. de Los Juegos de Casablanca, s/n. el toyo

Estes apartamentos encontram-se a 350 m da praia e escassos
cinco minutos da zona de bares e lojas. Os apartamentos com
vista mar contam com sala de estar com lareira, casa de banho,
varanda, cozinha eléctrica, frigorífico, micro ondas, ar condicionado, TV, e na maioria tem solário independente e máquina de
lavar. Dispõe de piscina, estacionamento grátis e campo de ténis.
Limpeza, mudança de toalhas e lençóis será feita uma vez por semana para estadias superiores a 7 noites. Wifi nos apartamentos
mais próximos à recepção.

Hotel ****



Cabogata Beach
Avda. de Los Juegos de Casablanca, s/n. el toyo

hotel ****

Crianças
grátis

Situado a 320 m da praia, junto a um dos melhores campos de Golf. A
partir do hotel poderá recorrer às melhores praias de Cabo de Gata,
conhecer as suas aldeias, fazer excursões em plena natureza e relaxar.
Muito perto do hotel, na urbanização, há zonas desportivas, de lazer, restaurantes e cafetarias, assim como um espectacular passeio
marítimo. Dispõe de quartos com Tv satélite, ar condicionado ou
aquecimento conforme a temporada, casa de banho com secador
e cofre (pago directo). Dispõe de piscina exterior tematizada com
escorregas e terraço-solário com espreguiçadeiras, toalhas de piscina
mediante depósito, zona de jogos exterior, serviço de animação para
adultos, e para os mais pequenos o Delfi-club. Conta ainda com restaurante buffet, beach club em temporada alta e cafeteria. Serviços
pagos: estacionamento, ligação à internet e Wifi Premium. Wifi grátis
em todo o hotel. Admite animais de estimação até 15 kg.

Hotel Wellness & Golf *****



Envía Almería
Av. de la Envía, 45. Urb. La Envía Golf. A-7. Salida 429. la envía

COSTA DE

Situado em 1ª linha de Praia de Retamar, a apenas 15 km de Almeria e a 5 km do aeroporto. Nuna exclusiva zona com campo
de golf de 18 buracos apenas a 25 m do hotel. 270 quartos duplos e familiares dotados de 2 camas e sofá cama, climatizados,
TV, minibar, cofre, telefone, conexão “wireless”… Sala e hidromassagem nas suites. Quartos adaptados. Variado buffet frio
e quente e cozinha ao vivo. Snack-bar piscina, cafetaria, lobby
bar… Uso obrigatório de calças compridas no serviço de jantar.
2 piscinas exteriores e piscina climatizada, mini club (4-12 anos).
Pista polidesportiva, pista de paddle e ténis (com cargo), minigolf. Animação diurna e nocturna. Spa (com cargo): Centro de
Wellness & Spa. Serviço de toalhas na piscina gratuito e Internet
corner.

A 5 minutos de Aguadulce, 10 minutos de Roquetas do Mar e 15
minutos de Almería. A apenas 3 km da praia de Aguadulce, com
transporte privado e grátis para os clientes do hotel. Conta com
127 quartos situados no edificio principal com espectaculares
vistas (51 Duplos, 72 Duplos Preferentes, 3 Jr. Suite e 1 Gran Suite). De destacar a piscina exterior, jacuzzi exterior climatizado,
varanda exterior que conecta o edificio principal com a piscina
exterior, zona chill out, chiringuito (próxima abertura). Restaurantes a la Carta, Buffet, Room service 24 h, snack bar. Ludoteca
para crianças dos 2 aos 12 anos, grátis para clientes, serviço de
babysitting não incluido e possivel a pedido. Wellness e Campo
de Golf de 18 buracos.

Verao 2020

almería

Situado em 1ª linha de Praia de Retamar, a apenas 15 km de Almeria e a 5 km do aeroporto. Nuna exclusiva zona onde encontrará, ainda, campo de golf de 18 buracos. 243 quartos duplos e
familiares dotados de 2 camas e sofá cama, climatizados, TV, minibar, cofre, telefone, conexão “wireless”, sala e hidromassagem
nas suites. Quartos adaptados. Conta com restaurante buffet
com cozinha ao vivo, snack-bar na piscina, cafetaria, lobby bar,
sala de banquetes… Uso obrigatório de calças compridas no serviço de jantar. Dispõe de 2 piscinas exteriores e piscina climatizada, mini club 4-12 anos. Pista polidesportiva, de paddle e ténis
com cargo, cabeleireiro, ginásio e mini-golf. Animação diurna e
nocturna. Spa com cargo. Serviço grátis de toalhas na piscina,
Internet corner, lonja.
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Hotel ****

Best Indalo

Almer a

100%
Renovado
en

2015

Paseo del Mediterráneo, 1 · MOJÁCAR
Situado a 50 m da praia e a cerca de 7 km da típica vila andaluza de Mojácar.
Ideal para famílias e casais que querem desfrutar de férias tranquilas.
El hotel dispõe de quartos equipados con dos camas Queen size (não admiten cama extra),
varanda vista mar, banho completo com secador de cabelo, telefone, Tv. vía satélite, cofre
gratuito e ar condicionado (1/6-30/9). Quartos superiores com magníficas vistas o mar, ecrã
Led 26” e serviços adicionais como um minibar e set de café e infusões como cortesia.
Completa as suas instalaciões com sala Tv., piscina para adultos e outra para crianças, amplo terraço
ensolarado, jardins, parque infantil com balanços, miniclub e restaurante buffet com “cozinha ao
vivo” onde é obrigatório roupa formal para o jantar (calças compridas), alimentação especial para
celíacos (a pedido). Snack bar, bar piscina e cafetaria. Dispõe de um grande jacuzzi exterior. Opcional: parque de estacionamento, cabeleireiro, loja de souvenirs, massagens, banho turco e sauna.

Apartamentos

Best Pueblo Indalo

100%
Renovado
en

2016

Paseo del Mediterráneo, 233 · MOJÁCAR
Situado a 50 m da praia.

COSTA DE

almería

Apartamentos de 1 ou 2 quartos, sala jantar com sofá cama para 2 pessoas, ar condicionado (15/6-15/9), Tv. vía satélite, telefone, cofre opcional, banho completo, varanda e cozinha
equipada.
Trata-se de um complexo de estilo árabe-andaluz de 586 apartamentos com recepção, restaurante buffet onde é obrigatório roupa formal para o jantar (calças compridas), snack-bar/
cafetaria, pub irlândes, piscinas de adultos e crianças, amplas zonas ajardinadas com espreguiçadeiras e guarda-sóis, parque infantil, bar piscina, parque de estacionamento, lavandaria,
loja de souvenirs e supermercado (Julho e Agosto).
Conta com um amplo programa de animação para crianças e adultos com espectáculos nocturnos.

Hotel ****

Best Mojácar

100%
Renovado
en

2015

Avda. Costa de Levante, 2 - Urb. Marina de la Torre · MOJÁCAR
Situado a 50 m. da praia e a 200 m. do campo de golf Marina Golf.

Conta com quartos standard e standard vista mar (com custo), todos completamente equipados com 2 camas Queen Size (1,35 m.), não admitem cama extra, varanda, banho completo com secador de cabelo, frigorífico, telefone, T.V. vía satélite, ar condicionado (1/6-30/9),
wifi gratuito e cofre gratuito.
O hotel coloca à sua disposição um restaurante serviço buffet com “cozinha ao vivo”, onde é
obrigatório roupa formal para o jantar (calças compridas). Também dispõe de um snack-bar
interior, sala de T.V. vía satélite, wifi gratuito e ginásio. Piscina exterior para adultos e outra
para crianças rodeado por um grande terraço com solário com espreguiçadeiras e parque
infantil. Amplo programa de animação diurno e nocturno.
Serviços opcionais (de pago): aluguer de viaturas na recepção, loja de souvenirs, sala de convenções e zona de Spa com jacuzzi, sauna, banho turco, duche escocês, pulverização e pedilúvio.
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Almer a

Hotel ****

Best Oasis Tropical

Avda. del Mar 1 - Urb. Marina de la Torre · MOJÁCAR

Situado a 50 m da praia, a escassos metros de um campo de golf.
Amplos quartos a maioria com camas Queen Size, com varanda, Tv., banho com secador de
cabelo, frigorífico, ar condicionado (1/6-30/9), telefone e cofre gratuito.
Complementa as suas instalações com piscinas para adultos e crianças, com um amplo
terraço com jardim e snack-bar, piscina climatizada no inverno.
Restaurante tipo buffet com “cozinha ao vivo”, onde é obrigatório roupa formal para o
jantar (calças compridas), cafetaria, sala Tv., salões, wifi e loja de souvenirs.
Outros serviços opcionais: parque de estacionamento, sauna, jacuzzi, banho turco, paddle,
ténis, cabeleireiro, salão de beleza e massagens.

Hotel ****

Best Sabinal

Avda. Gaviotas, s/n · ROQUETAS DE MAR

100%
Renovado



en

2017

Situado em primeira linha de praia em Roquetas de Mar, a 21 km da cidade de Almería.
Amplos quartos completamente equipados (com 2 camas Queen size, 2 camas individuais
ou uma cama King size), com varanda, TV. vía satélite, banho completo com secador de cabelo, frigorífico, ar condicionado (1/6-30/9), telefone, WIFI gratuito e cofre gratuito. Quartos comunicantes a pedido.
Restaurante buffet de comida nacional e internacional com “cozinha ao vivo”, onde é obrigatório
roupa formal para o jantar (calças compridas). Alimentação especial para celíacos (a pedido).
Piscinas exteriores: 1 para adultos e 1 para crianças, rodeadas de um amplo terraço com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Dispõe de wifi gratuito, bar-cafetaria, snack bar, chiringuito (t.alta) e ginásio. Programa de animação diurno e nocturno. Miniclub (temporada alta, crianças 5-12 anos).
Servicios opcionais: parque de estacionamento descoberto gratuito, garagem coberta (sujeito a
disponibilidade), zona SPA com piscina climatizada, sauna, banho de vapor, jacuzzis, banho turco.

COSTA DE

Best Roquetas

Urbanización Roquetas de Mar · ROQUETAS DE MAR
Situado no passeio marítimo, a primeira linha da Praia Serena.

almería

Hotel-Apartamentos ****

Nova
Incorporação
en

2018



Conta com luminosos quartos duplos e apartamentos (vista mar opcional com suplemento), completamente equipadas (com 2 camas de casal de 1,35 cm., 2 camas individuais de 1,05 cm. ou uma
cama King Size de 1.80x2 m.), varanda, TV. sinal IPTV, banho completo com banheira ou duche
(mediante disponibilidade), secador de cabelo, mini frigorífico e ar acondicionado centralizado,
telefone, wifi grátis e cofre grátis. Quartos com facilidades a pedido. Restaurante com serviço buffet
com “show cooking”. Conta com alimentos especiais para celíacos e para outras intolerancias (a pedido). Recomenda-se ao jantar roupa formal (calças compridas). Piscina exterior: para adultos com
dois escorregas com uma zona delimitada para as crianças. Dois jacuzzis (uso exclusivo para adultos). A piscina encontra-se rodeada por uma ampla esplanada com palmeiras e com uma grande
quantidade de guarda-sóis e espreguiçadeiras. O Hotel ofrece ainda, Bar-Cafetaria, Snack-Bar ou BarPiscina (t. alta), sala para bagagem, um pequeno mini-golf, xadrez gigante, zona de petanca e galeria
de tiro. Programa de animação diurno e nocturno. Miniclub em t.alta para crianças dos 5-16 anos.
Serviços opcionais (de pago): garagem, aliguer de toalhas com depósito (mediante disponibilidade).

Verao 2020
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Costa de
hotel ****

Ohtels Cabogata
Avda. Juego de Argel s/n, El Toyo Retamar. CABO DE GATA

Encuentra-se na Urbanização El Toyo, frente ao Mar Mediterâneo, a
dez minutos de carro da entrada sul do Parque Natural Cabo de Gata
e junto ao campo de Golf Alborán El Toyo. Moderno e confortável,
dispõe de 149 unidades de alojamento, dais quais 65 são suites e 12
suites especiais com jacuzzi privado no terraço exterior. Conta ainda
con um amplo restaurante-buffet, cafetaria interior, terraço-bar, piscinas exteriores, salões privados e garagem. Dispõe do maior centro
de Spa da zona. Oferece serviços de beleza e bem-estar mediante
a aplicação de terapias de recuperação com productos altamente
especializados de cosmética e um amplo programa de sensações
para os sentidos que convidam ao relaxamento. Ideal para aquelas
pessoas que desejam dedicar o seu tempo de lazer e descanso a desfrutar do sol, do mar e dos desportos ao ar livre, tudo isto num ambiente de pura natureza mediterrânea e ambiente tranquilo.

Hotel ****

Almer a

Hotel situado em 1ª linha de praia e na orla do mar, na tranquila baía de Palmer. Os quartos dispõem de 2 camas de 1,35x2 m.,
banho com duche e secador, TV satélite, ar condicionado ou aquecimento segundo temporada, ventoínha de tecto, telefone,
cofre (pago) e varanda com vista mar. Dispõe de piscina exterior e jacuzzi e piscina “El Palmer” com escorregas. Oferece serviço
de restaurante com buffet livre e “cozinha ao vivo”, bar e bar piscina, pub (aberto 6 dias), amplos salões, zona de jogos, parque
infantil, loja e parking privado (pago). Programa diário de animação nocturna e diurna e para crianças o Club Delfín. Possibilidade
de practicar desportos aquáticos. Wifi grátis em todo o hotel. Admite animais até 15 kg.

almería
COSTA DE

Situado na primeira linha de praia da ampla
baía que une Cabo de Gata com a cidade de
Almería. Hotel de construção recente com
amplas zonas ajardinadas, 4 piscinas (uma
climatizada), ampla oferta de serviços, deliciosos
sabores e pratos tradicionais mediterrâneos,
cocktails e refrescos de primeiras marcas.
Ideal para passar umas férias em família.

SITUADO EM PRIMEIRA LINHA DE
PRAIA, COM ACESSO DIRECTO
JUNTO AO PARQUE NATURAL CABO DE GATA
AMPLOS QUARTOS COM VARANDA
4.000 M2 DE JARDINS E PISCINAS
U-SPA COM UMA VARIADA CARTA DE TRATAMENTOS
NOVO PROGRAMA DE ANIMAÇÃO PARA CRIANÇAS
BARCELÓ TUDO INCLUÍDO

Verao 2020

Crianças
grátis

Diverhotel Odyssey Aguadulce Bahía El Palmer. aguadulce

Moderno hotel
com vista mar
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Tudo
incluído

Costa de
Hotel ****

Playadulce Avda. del Palmeral, s/n. aguadulce

Almer a

Tudo
incluído

Crianças
grátis



Junto à Praia e ao passeio marítimo de Aguadulce e próximo da zona de lojas, restaurantes e bares. Dispõe de quartos temáticos Faroeste, cada quarto esta dedicado a um filme rodado em Almería, recorrendo à historia do western. Toda uma experiência para os clientes. Quartos com TV satélite, ar condicionado, ventoínha de tecto e banho com secador. Conta com 2 quartos
adaptados para pessoas de mobilidade reduzida. Restaurante Buffet “Andalucía”, Pub Old Pression, Bar Salão e Bar piscina “El
Torito” (aberto em temporada alta). Conta com piscina exterior temática com ecorregas do Oeste e jacuzzi (acesso exclusivo a
maiores de 15 anos) cadeiras, zona de jogos e piscina climatizada coberta (fechada em temporada alta). Conta com animação
para adulto e para os mais pequenos o Delfi-Club, zonas de jogos recreativos e possibilidade de realizar actividades aquáticas
na zona. Serviços de pago: parking, acesso à internet, Wifi grátis em todo o hotel. Admite animais até 15 kg.

hotel ****

Portomagno
Paseo Marítimo, s/n. aguadulce

Na 1ª linha da praia e a 250 metros do porto desportivo, a 8 km
da cidade de Almería, com longas praias e clima quente fazem
com que seja o lugar perfeito para as suas férias com amigos ou
com familia. Dispõe de 383 quartos, a maioria com vista ao mar,
casa de banho com amenidades e secador, terraço, ar condicionado, telefone, wifi, frigorífico, Tv, minibar e cofre. Conta ainda
com Wi-Fi gratuito nas zonas comuns, zona wellness e SPA, ar
condicionado em todo o hotel e bagageiro. Admite animais de
estimação (máximo 8 kg), piscinas, actividades de animação e
shows, mini club, pistas de desporto e recepção 24 horas.

COSTA DE

almería
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RESERVA

ANTECIPADA
Aplicável para reservas efectuadas entre 03 de março e 31 de mAio
Para reservas com data de chegada entre 12/04 e 01/11/2020.

10%

20%

Estadias de 1 a 10 noites

Estadias de 11 a 15 noites

de desconto

de desconto

30

%

de desconto

Estadias de 16 noites ou mais

Para reservas que coincidam com alguma das datas especiais de chegada indicadas em cada
hotel, Descobra Andaluzia e oferta Monoparental, os descontos a aplicar serão os seguintes:

15%

25%

Estadias de 1 a 10 noites

Estadias de 11 a 15 noites

COSTA DE

almería

de desconto

de desconto

%

de desconto

Estadias de 16 noites ou mais

AtÉ 50% dto. com A ReseRvA AntecipAdA pLUs eFectUAndo A sUA ReseRvA AtÉ 2 de mARÇo de 2020.
Além, com a ReseRvA AntecipAdA terá um 25% de desconto em:
• Entradas no Oasys MiniHollywood e no Aquarium Costa de Almería.
• Garagem nos hotéis Zimbali Playa, Playacálida, Almuñécar Playa,
Playacartaya, Playamarina e Playacanela. Parking no Cabo de Gata Hotel.
• Entradas no circuito de spa Senzia nos hotéis que dispõem do mesmo.

198

35

Verao 2020

Costa de

Almer a

ROLETAS
As Roletas são um sistema de reserva com hotel aberto que lhe garante o alojamento num hotel de 4 estrelas ou 4 estrelas Luxury
a um preço muito especial. Uma semana antes da sua chegada e de acordo com o tipo de roleta reservada, ser-lhe-á confirmado o
nome do hotel. Os estabelecimentos que lhe poderão ser atribuidos são:
• Roleta Andaluzia: Qualquer dos hotéis participantes na Roleta Costa de Almería, Costa do Sol/Tropical e Cádiz/Huelva.
• Roleta Costa de Almería: Playadulce Hotel, Playacapricho Hotel, Playasol Aquapark & Spa Hotel, Playalinda Aquapark & Spa Hotel,
Zimbali Playa Spa Hotel e Mojácar Playa Aquapark Hotel.
• Roleta Costa do Sol/Tropical: Almuñécar Playa Spa Hotel, Playacálida Spa Hotel e Marbella Playa Hotel.
• Roleta Cádiz/Huelva: Playaballena Aquapark & Spa Hotel, Playacartaya Aquapark & Spa Hotel, Playacanela Hotel e Playamarina Spa
Hotel.
Acumulável com Reserva Antecipada Plus, Reserva Antecipada e Estadias Longas. Não acumulável com as restantes ofertas. Esta oferta é válida reservando com um
mínimo de 10 dias de antecedência da data de chegada e para estadias mínimas de 5 noites. Para estadias inferiores será aplicado o suplemento correspondente. Não
são possíveis estadias de uma noite em Tudo Incluído.

30/04 - 04/06
27/09 - 01/11

05/06 - 18/06
10/09 - 26/09

19/06 - 02/07
04/09 - 09/09

03/07 - 16/07
28/08 - 03/09

17/07 - 25/07

26/07 - 06/08
21/08 - 27/08

07/08 - 20/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO (ALOJAMENTO)
26,50 €
50,30 €
52,00 €
28,60 €
52,50 €
54,30 €
39,80 €
71,80 €
73,00 €
41,60 €
79,60 €
82,30 €
Suplemento quarto individual por pessoa e noite

54,20 €
56,60 €
73,00 €
82,30 €

76,40 €
79,70 €
96,30 €
106,60 €

79,50 €
83,00 €
96,30 €
106,60 €

Roleta Andaluzia
Roleta Costa de Almería
Roleta Costa do Sol/Tropical
Roleta Cádiz/Huelva

9,00 €
9,00 €
17,00 €
19,00 €

11,00 €
20,00 €
21,00 €
11,00 €
20,00 €
21,00 €
24,00 €
43,00 €
44,00 €
25,00 €
48,00 €
49,00 €
Suplemento por pessoa e noite em todas as Roletas

21,00 €
21,00 €
44,00 €
49,00 €

31,00 €
31,00 €
58,00 €
64,00 €

31,00 €
31,00 €
58,00 €
64,00 €

Pequeno-Almoço buffet
Meia Pensão
Pensão Completa
Tudo Incluído Premium

11,90 €
11,90 €
11,90 €
11,90 €
11,90 €
32,20 €
33,90 €
35,30 €
35,30 €
35,30 €
52,50 €
55,90 €
58,70 €
58,70 €
58,70 €
67,60 €
73,70 €
76,80 €
76,80 €
76,80 €
DESCONTOS PARTILHANDO QUARTO DUPLO COM DOIS ADULTOS

11,90 €
35,30 €
58,70 €
76,80 €

11,90 €
35,30 €
58,70 €
76,80 €

1ª Criança Grátis
2ª Criança 40%

1ª Criança Grátis
2ª Criança 40%

Grátis
45 %
25 %

Grátis
30 %
25 %

Grátis
30 %
25 %

Grátis

Grátis

Grátis

2 CRIAnçAS ATé 11,99 AnoS

Grátis

Primeira criança
Segunda criança
Terceiro adulto

Grátis
50 %
25 %

Primeira criança até 14,99 anos

Grátis

Grátis

Grátis

1ª Criança Grátis
2ª Criança 50%

1ª Criança Grátis
2ª Criança 50%

almería

18,40 €
19,80 €
28,50 €
31,00 €

COSTA DE

Roleta Andaluzia
Roleta Costa de Almería
Roleta Costa do Sol/Tropical
Roleta Cádiz/Huelva

Se alguma das crianças for maior de 12 e menor de 14,99 anos
Grátis
Grátis
Grátis
50 %
50 %
45 %
25 %
25 %
25 %
Desconto partilhando quarto individual com um adulto
Grátis

Grátis

Grátis
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Roquetas de mar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

Arena Center
Bahía Serena
Best Roquetas
Best Sabinal
Colonial Mar
Destinos de Sol La Minería
Diverhotel Nautilus Roquetas
Golf Center
Mediterráneo Bay
Neptuno
Ohtels Fénix Family
Ohtels Roquetas
Playacapricho
Playalinda
Playasol Hotel Spa
Protur Roquetas & Spa
Roc Golf Trinidad
Roquetas Beach

Almer a

Hotel ****

Roquetas Beach

Colonial Mar

Avda. del Sabinal, 421. roquetas de mar

Plaza de Malta, 1 Urb. Las Salinas. roquetas de mar

É um alojamento completo para férias em familia com todo o
tipo de serviços especializados para os que viajam com crianças
e que procuram a máxima comodidade. Situado a tão somente
400 metros da praia de Roquetas, uma das praias mais familiares
e tranquilas de Almeria. Os quartos dispõem de casa de banho completa com secador, TV, telefone. Este hotel dispõe de ar
condicionado, wifi gratis, jogos infantis, piscina, programa de
animação para todas as idades.

Situado mesmo em frente à praia, perfeito para ciclistas e familias que queiram passar umas férias longe das grandes cidades.
Conta com quartos muito espaçosos e com decoração tropical,
todos eles com TV, ar condicionado, wifi, cofre, frigorífico, terraço, telefone, casa de banho completa (duche ou banheira)
com amenidades e secador de cabelo. Entre as sus instalações
destaca-se a piscina splash com escorregas, restaurante buffet
gastronómico, 1 piscina para adultos e 1 para crianças, todas
rodeadas por zonas ajardinadas, terraço solário, miniclub, bares e bar piscina, lojas, sala de refeições com buffet e local de
animação (shows). Flamingo Club para actividades e desportos
(adultos e crianças). Estacionamento (pago). Wi-Fi gratis. Admite animais de estimação, máximo 8 kg pago directo.

Hotel Roc Golf Trinidad ★★★★

Bebida
Tudo Crianças
incluída incluído grátis

COSTA DE

almería

Avenida Playa Serena. ROQUETAS DE MAR

w Estadia mínima em MP e PC 2 noites de 1-29/5 y 18/9-11/10,
w
w
w
w
w

4 noites de 30/5-18/6. Em TI mínimo 5 noites.
TI obrigatório de 19/6-17/9.
Bebidas incluídas en almoço e jantar: água, vinho da casa,
cerveja e refrigerantes.
Berços grátis mediante disponibilidade.
Spto. Junior Suite: 31,25 € excepto 19/6-17/9: 43,75 €/pax/noite.
Crianças em monoparental: 1ª 25% dto. e 2º 75% dto.

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
mp
1-29/5
30/5-18/6
19/6-9/7 e
28/8-17/9
10/7-27/8
18/9-11/10
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pC

50,00 60,00
72,75 80,75

DESCONTOS %
CRIANÇAS 2-11 3ª

S.Ind 1ª
2º PAX
64,50 60% grátis 50 30
87,50 60% grátis 50 30
ti

117,50 60% 50 50 30
152,00 60% 50 50 30
50,00 60,00 64,50 60% grátis 50 30

Situado a 6km de Roquetas de Mar muito
próximo da praia, lojas, restaurantes, bares
e uma paragem de transporte público.
O hotel dispõe de 368 quartos duplos
repartidos por 7 pisos: Os quartos estão
dotados de banho com duche, telefone, TV
via satélite ou por cabo, pequeno frigorífico
(vazio e gratuito), ar condicionado e
aquecimento central e varanda ou varandim.
Conta com duas piscinas com piscina
separada para crianças, bar de piscina e
guarda sóis, recepção aberta 24 horas,
três elevadores, cafetaria, bares, Club e
parque infantil.

Costa de

Almer a
COSTA DE ALMERÍA - ROQUETAS DE MAR

A sua distinção, a sua personalidade e
a sua vontade de acrescentar valor e as melhores
experiencias, converteram-no

COSTA DE

um hotel com alma

almería

Mediterráneo Bay Hotel & Resort
C/ Pez Espada, s/n
04710 - Roquetas de Mar - Almería

Tudo
incluído

w Estadia mínima 2 noites excepto 19/6-12/9

mínimo 3 noites.
Inferiores 25% spto.
w Desconto 4ª pax: 20%.
w Consultar preços para quartos duplos vista
mar, duplo superior, junior suite, junior suite
royal, premium e gold level.
(*) Dto. crianças em TI: 1ª 75% y 2º 50%.

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
APA
1-31/5 e 1-31/10
1-18/6 e 13-30/9
19/6-2/7 e 23/8-12/9
3-23/7
24/7-22/8

mp

44,60 59,60
62,97 77,97
101,65 120,15
122,99 141,49
158,62 177,12

	descontos %
CRIAN. 2-12(*) 3ª

pC	TI
1ª
2º PAX
73,60 91,10 grátis	 50 20
91,97 109,47 grátis	 50 20
137,65 160,15 75 50 20
158,99 181,49 75 50 20
194,62 217,12 75 50 20

Crianças
grátis

Ofertas

-12% Desconto: Reservas realizadas antes de 31 de Março.
Pagamento de 50% antes de 30 de Abril.
-10% Desconto: Reservas realizadas antes de 30 de Abril.
Pagamento de 50% antes de 30 de Maio.
-PC x MP: Reservas em Júnior Suite realizadas antes de
31 de Março. Pagamento de 50% antes de 30 de Maio.
-Up grade a Junior suite: Reservas en quarto duplo
stándard ocupado por 4 pax. Válida para reservas realizadas
antes de 30 de Abril. Pagamento de 50% antes de 30/5.
-15% dto: Reservas com entrada no domingo.
Válida de 5 de Maio a 14 de Junho e del 15 de Setembro a 31
de Outubro, excepto feriados.
-7x6 válida toda a temporada e sujeita a disponibilidade.
Ofertas não acumuláveis.
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Hotel ****

Playacapricho

Tudo
incluído

Crianças
grátis

Hotel ****



Urb. Playa Serena. roquetas de mar

Em 1ª linha de praia, junto ao passeio marítimo pedonal, rodeado de jardins. Quartos totalmente equipados com TV satélite, telefone, minibar, cofre (de pago), ar condicionado ou aquecimento segundo temporada, ventoínha de tecto e porta dupla, banho com secador e varanda/varandim. Conta com 4 quartos adaptados para pessoas de mobilidade reduzida. Dispõe
de restaurante Buffet “Andalucía”, bar salão, bar piscina, Beach Club, piscina exterior temática
com escorregas e jacuzzi (acesso exclusivo a maiores de 15 anos), piscina climatizada (fechada
no verão), cadeiras e zona de jogos, esplanada/solário com mais de 200 palmeiras, serviço de
toalhas na piscina com depósito, animação adultos e para os mais pequenos Delfi-club, zona
de jogos e parque infantil. Serviços de pago: garagem, acesso à internet, Wifi grátis em todo o
hotel. Admite animais até 15 Kg.

Spa Hotel ****

Playasol

Crianças
grátis

Playalinda

Crianças
grátis



Urb. Playa Serena. roquetas de mar

Situado a 50 metros da praia, junto ao passeio marítimo pedonal de Roquetas de Mar e a 800
m do campo de golf Playa Serena. Rodeado de jardins, acolhedor, tranquilo e pormenorizado. Quartos totalmente equipados com TV, escritório, aquecimento, ar condicionado, cofre
de pago, telefone, varanda, ventoínha de tecto, minibar, banho com secador. Não é possivel
colocar camas extra são camas de 1,35x2. Dispõe de restaurantes com Tudo Incluido, bares,
piscina exterior com divertidos escorregas e jacuzzi, rodeados por u grande palmeiral, cadeiras
e zona de jogos, serviço de toalhas (com depósito). Podem desfrutar da piscina temática com
escorregas, piscinas e uma área de 2000m2. Restaurante buffet com cozinha ao vivo, programa
de animação e para os mais pequenos o Delfi-club. Serviços de pago: parking, ligação à internet,
Wifi grátis em todo o hotel. Admite animais até 15 kg.

Spa Hotel ****



Tudo
incluído

Diverhotel Nautilus Roquetas

Tudo
incluído

Crianças
grátis

C/ Sierra Nevada, 41. roquetas de mar

COSTA DE

almería

Urb. Playa Serena, s/n. roquetas de mar

Tudo
incluído

Almer a

Situado em 1ª linha de praia e junto ao passeio marítimo pedonal e muito recomendado para
familias. A 800 m. do campo de golf “Playaserena”. Quartos com TV satélite, telefone, cofre (de
pago), ar condicionado ou aquecimento (segundo temporada) e ventoínha de tecto, banho
com secador e varanda/varandim. 2 Quartos adaptados para pessoas de mobilidade reduzida.
Conta com restaurante Buffet com cozinha ao vivo, bar salão, bar teatro, beach Club, piscina
exterior temática com escorregas e jacuzzi (acesso exclusivo a maiores de 15 anos) e esplanada/
solário com mais de 150 palmeiras e cadeiras de piscina. Nova piscina climatizada (partilhada
com o Playalinda), zona de jogos e parque infantil. Animação para adultos e Delfim club para
os mais pequenos. Conta com ginásio e serviço de toalhas com depósito. Serviços de pago:
parking, ligação à internet, Wifi grátis em todo o hotel e Centro Senzia Spa &Wellness. Conta
com um Aquapark com escorregas, piscinas. Admite animais até 15 kg.
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A 250 m da praia. A sua estructura de planta em forma de “L” com uma ampla zona aberta
e ajardinada. Os quartos dispõem de ar condicionado/aquecimento (segundo temporada),
TV satélite, ventoínha de tecto, varanda ou varandim, minibar, o banho dispõe de secador
e banheira com duche, mudança de toalhas a pedido, os quartos duplos contam com duas
camas de 1.05m e cama extra. Conta com quartos superiores, familiar temática, superior
com jardim e comunicantes. Dispõe de piscina exterior temática com escorregas, jacuzzi,
esplanada/solário com palmeiras e cadeiras, restaurante buffet Andalucía, zonas de jogos
exterior, Delfin-club mino dos 4 aos 6 anos, Junior dos 7 aos 11 anos, maxi club, mini golf
e ping pong de pago. Regime alimentar tudo incluido, cozinha ao vivo de pastas e arroz ao
almoço e ao jantar. Admite animais até 15 kg. Wifi grátis em todo o hotel.

Almer a
Bahía Serena ****
Costa de

Hotel de Apartamentos

AV.GAVIOTAS, S/N - PLAYA SERENA.

ROQUETAS DE MAR

na 1ª linha da praia, na urbanização Playa
 Situado
Serena. Conta com 199 apartamentos tipo T1 e 23

apartamentos tipo T2, com sala independente, equipados
com TV satélite, ar condicionado e aquecimento, sofá cama
de 1,35x2 m, wifi gratuito, cofre (pago directo), telefone,
frigorífico, cozinha e terraço. Facilidades para pessoas
de mobilidade reduzida. Restaurante tipo buffet com
show cooking, restaurante a la carta, bar, cafeteria, salão
para convenções, banquetes e sala de animação infantil.
Zona desportiva com ginásio de 300 m2 completamente
equipado e estacionamento coberto (pago directo). Piscina
de adultos e infantil e climatizada no Inverno. Programa de
animação diário. Não são permitidos animais de estimação.



Hotel de Apartamentos

Neptuno ****

PASEO CENTRAL, 45. ROQUETAS DE MAR

COSTA DE

na urbanização Playa Serena, a 250 m. da praia.
 Situado
Conta com 107 quartos com capacidade para 3 adultos
ou 2 adultos e 2 crianças, 94 apartamentos de 1 quarto
(máximo 4 pax) e 32 aptos. com 2 quartos (máximo 6 pax).
Os quartos dispõe de casa de banho com secador de cabelo,
climatização, telefone, Tv satélite, minibar, cofre e terraço.
Os apartamentos ainda dispõem de sala de refeições com
sofá-cama tipo nido e cozinha com micro-ondas. Alguns
apartamentos estão adaptados para pessoas com mobilidade
reduzida. Conta com restaurante tipo buffet, cafetaria, bar
de piscina aberto no verão, piscina, ginásio gratuito, salão
de estética e de massagens e estacionamento (pago direto).
Piscina climatizada no inverno. Animação para crianças (miniclub) e adultos todo o dia no verão. Wifi grátis nos quartos e
nas zonas comuns. Não são permitidos animais de estimação.

almería
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Hotel & Spa *****

Hotel / Apartamentos ****

Hotel / Apartamentos ****

Protur Roquetas

Fénix Family

Arena Center

Urb. Playa Serena. roquetas de mar



Situado na primeira linha de praia. Os quartos dispõem de casa
de banho completa com banheira, secador de cabelo, ar condicionado, cofre, minibar (água e refrescos incluídos), varanda,
Wifi grátis e TV. Conta com piscina exterior para adultos com
espreguiçadeiras com passadiço, parque aquático para crianças,
piscina climatizada, bares, parque infantil, solário, sauna, pista
multifuncional, ginásio, miniclube, sala de reuniões e estacionamento (pago). Biomar Spa Roquetas. Restaurante buffet com
terraço e vista mar e oferece dois restaurantes temáticos; “La Sal”
de cozinha italiana e “Asian” de cozinha asiática. Animação diurna e noturna. Facilidades para pessoas com mobilidade reduzida.

Pº Central, 42-44. roquetas de mar

Pº Central, 51. Urb. Playaserena. roquetas de mar

A 300 metros da Praia, junto ao Campo de Golf Playa Serena,
numa das zonas mais quente, claras e limpas do Mar Mediterrâneo. Dispõe de quartos e estudios, todos com ar condicionado/
aquecimento, telefone, internet WI FI (grátis), TV, cofre (pago),
kichenette e salão nos estudios, banho com banheira, secador,
berços a pedido (pago), todos com sofá cama e vistas para a piscina ou campo de golf. Conta com restaurante buffet,2 bares,
internet Wifi grátis em todas areas comuns, serviço de lavandaria, garagem e parking exterior. Piscina com espreguiçadeiras e
outra climatizada, jacuzzi, 2 campos de ténis, volleyball e zona
de jogos para crianças. Admite animais de estimação até 5 kg
pago directo.

Apartamentos

Maracay

Destinos de Sol La Minería

C/ Maracay, s/n. Urb. Roquetas. ROQUETAS DE MAR

Avda. Las Gaviotas, s/n. ROQUETAS DE MAR

Apartamentos



Golf Center
Urb. Playa Serena, C/Diagonal, s/n. ROQUETAS DE MAR

COSTA DE

almería

Apartamentos

Situados no centro da urbanização de Roquetas de Mar, a 150
metros da praia e a 250 metros do campo de golf. Dispõe de
estudios e de apartamentos com 1 e 2 quartos. Os estudios de
41 m2, dispõem de casa de banho, cozinha, 2 camas, sofá cama,
terraço, ar condicionado, Tv, telefone y cofre (pago directo).
Apartamentos 2/4: 1 quarto com 2 camas e apartamentos 4/6: 2
quartos, restantes condições iguais aos estudios. Complementase com restaurante buffet, bar, snack bar na piscina, 2 piscinas
exteriores, adultos e niños, espreguiçadeiras, chapéus de sol, solário, jardins, piscina climatizada coberta (Inverno), ginásio e sala
de jogos. Jacuzzi, sauna, sala de internet e parking (todos pagos
directamente). Dispõe de Wifi gratuito na receção.

204

Apartamentos situados a 150 m da praia. Ideal para famílias com
crianças. Conta com apartamentos de 1, 2 e 3 quartos, com casa
de banho, cozinha totalmente equipada, com máquina de lavar
roupa, cafeteira e micro ondas, sala com sofá cama, TV com
canais satélite, varanda mobilada, ar condicionado, WIFI grátis.
Limpeza semanal e mudança de toalhas duas vezes por semana.
Dispõe de piscina de adultos e crianças, solário, zonas ajardinadas, garagem privada coberta (paga), zona de estacionamento
público, bar e restaurante com cozinha mediterrânica.

Verao 2020

Situados junto ao passeio da Praia La Serena. Os seus apartamentos contam com magníficas vistas para todo o passeio
marítimo. O edifício é um bloco azul de dez pisos que consta
de 126 apartamentos perfeitamente equipados, com capacidade máxima para três adultos, ou dois adultos e duas crianças.
Todos dispõem de ar condicionado, aquecimento e conexão à
Internet e são compostos por cozinha, sala, quarto, banho e varanda. Apartamentos adaptados para pessoas com mobilidade
reduzida. Entre as suas instalações destacam-se a piscina exterior e a piscina climatizada (uso obrigatório de touca em ambas),
bar-cafetaria-sidraria, lugar acolhedor com ampla zona de ócio:
zona de baile com karaoke, esplanada-piscina, sala de tv e sala de
jogos. Buffet livre de marcado carácter mediterrâneo com uma
ampla variedade en pratos tradicionais, castelhanos e asturianos.

Situados na Urbanização Playa Serena no centro do campo de
golfe e a 500 m. da praia. Dispõe de 2 grandes piscinas “lago”
com zona infantil e solário, bar-cafetaria, restaurante e estacionamento privado. Os apartamentos de 1 e 2 quartos dispõem de
cozinha totalmente equipada, casa de banho, sala de refeições
com sofá-cama, ar condicionado, TV led, varanda e todos com
vistas ao campo de golfe ou para a piscina e jardins. Admite animais com máximo 6 kg.
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