costa

Tropical

Hotel ***

Playa Granada Club Resort

Salobreña Suites

C/Rector Pascual Rivas Carrera, 1. Motril

Ctra. Málaga-Almería, Km 323. salobreña

C O S TA

tropical

Hotel ****

206

Situado em 1ª linha da praia, a 3 Km. de Salobreña e 5 km de
Motril. Sus 329 quartos dispõem de varanda, telefone, TV vía satélite, duche, secador, espelho, frigorifico e cofre grátis. Rodeado
pelo campo de golf Los Moriscos, 2 piscinas exteriores, Spa, ginásio, sala fitness, 6 campos de tenis, 2 de vóleyball de praia, campo
polidesportivo, tiro com arco, zona de aerobica coberta, aluguer
de bicicletas, aulas de ténis, aulas de golf, actividades aquáticas,
aluguer de carros. Dispõe de um teatro com capacidade para
400 pessoas, salas de reuniões, bilhar, restaurante buffet com
grande esplanada exterior, restaurante á la carta “La Bodega”,
chiringuito na praia, discoteca, animação para jovens e adultos.
Serviço atenção ao cliente 24h, guarda bagagem, parking (de
pago). Não aceita animais. Wifi grátis.

Verao 2020

Situado em cima de un penhasco com vista sobre o mar e a 3 km
da vila. Os quartos standard, nos quais são admitidos animais
de estimação, dispõem de TV, ar condicionado, secador de cabelo, tábua de engomar, escritorio, artigos de higiene gratuitos,
casa de banho, casa de banho privada com banheira, serviço de
despertador, toalhas e cofre. Os quartos Duplo Club são mais
amplos e contam ainda com minibar, wifi grátis, varanda com
vista frontal para o mar. Complementa as suas instalações com
restaurante, salões, sala de TV, piscina e jardim con terraço, solário, restaurante de grelhados em temporada de verão, zona de
jogos e cabeleireiro, animação diurna e nocturna para adultos
e crianças, estacionamento grátis público no estabelecimento,
ligação gratuita à internet e Wi-Fi disponível em todo o estabelecimento.
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Carmen

Avda. Europa, 19. almuñécar
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Almuñécar Playa Spa
Alkisol
Arrayanes Playa
Bahía de Almuñécar
Bahía Tropical
Best Alcázar
Carmen
Helios
La Najarra
Playa de Cotobro
PlayaCálida Spa
Sol Los Fenicios
Suites Albayzín del Mar
Tao
Tobosso Almuñécar
Victoria Playa



O Hotel Carmen Almuñécar é um hotel de praia que está a 100
metros da praia de San Cristóbal, na Costa Tropical e a poucos
metros está a entrada do famoso parque botânico e arqueológico de Majuelo, com especies tropicais e ruinas romanas. Todos
os quartos estão equipados com cofre, ar condicionado, escritório, secador de cabelo, artigos de casa de banho gratuitos, casa
de banho com banheira ou duche, tv, telefone, serviço de despertador e wifi. Entre as suas instalações destacam-se bar, restaurante, receção 24h, wifi grátis em todo o hotel e terraço exterior.

Toboso
C/ Larache, 2. almuñécar

Helios

O Hotel Helios Costa Tropical está localizado em primerissima
linha da Praia de San Cristóbal em Almuñécar, destino reconhecido internacionalmente pelo seu clima tropical durante todo
o ano. O hotel conta com uma seleção de quartos confortáveis
e luxuosas suites, a sua esplanada lounge Blue Bar situada no
decimo andar é famosa pelos seus espectaculares pores do sol.
Podem desfrutar ainda de piscina exterior climatizada durante
todo o ano. Entre as suas instalações dispõe ainda de um amplo
restaurante com serviço buffet e um grande Bar Tropicana que
se encontra no andar baixo do hotel com uma ampla esplanada
e magníficas vistas sobre a praia de San Cristóbal, com um extenso calendário de actividades, música ao vivo e a transmissão
de todos os eventos desportivos a nivel internacional. O hotel
dispõe de Wifi grátis. Não aceita animais.

Hotel ***



Arrayanes Playa
Paseo Cotobro, 5. almuñécar



C O S TA

tropical

C/ Guadix, 12. almuñécar

Hotel ***
Pº de las Flores, 12 Playa de San Cristóbal. almuñécar

Hotel ***

Hotel ***

La Najarra

Tropical

208

Situado na urbanizaçao “La Najarra”, a 90 m da praia de San
Cristobal e do Passeio Marítimo, junto ao centro urbano e ao
Parque “El Majuelo”. Todos os quartos são exteriores e dispõem
de banho completo, ar condicionado, cofre (opcional), telefone,
música ambiente, Tv. e conexão à internet wifi. Complementa-se
com restaurante, bar-cafetaria, terraço no Verão, sala de Tv., ar
condicionado, conexão à internet wifi nas zonas comuns, court
de ténis e piscina com solário (meses de Verão). Serviço de refeições: buffet. Facilidades para deficientes.

Verao 2020

Situado a 300 metros da praia de Puerta del Mar. Os 39 quartos
são amplos, luminosos, confortáveis e de estilo moderno e casa
de banho completa, algumas habilitadas para pessoas com mobilidade reduzida. Contam com ar condicionado, aquecimento,
frigorifico, TV de ecrã plano e casa de banho privada. O hotel
também alberga um bar e uma sala com TV. A receção abre 24
horas, onde poderá solicitar informação turística. Estacionamento privado, pago. O clube de golf mais perto está a 15 km.

Situado a dois passos do passeio marítimo e a tão somente 20
minutos do bairro histórico da cidade. Os seus 33 quartos estão concebidos para o seu descanso e relaxamento, equipados
com casa de banho com banheira ou duche e secador de cabelo,
aquecimento, Tv e telefone, mais da metade dos quartos têm
varanda com vista mar e cofre. Conta com internet wifi grátis,
receção 24 horas, cofre, piscina exterior, com solário (aberta
todo o ano), bar-cafetaria e restaurante, salões, quartos adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, ar condicionado nas
zonas comuns, jardim com terraço-barbacue, tenda-boutique,
mesa de bilhar e estacionamento público perto do hotel (pago).

costa
Hotel ****

Hotel ****

Bahía Tropical



Paseo Tesorillo, s/n. almuñécar

Encontra-se na 1ª linha de praia e a 2 km do centro urbano.
Conta com alguns quartos adaptados para pessoas com mobilidade reduzida. Todas eles dispõem de TV, ar condicionado,
wifi, sofá, varanda, secador de cabelo, minibar, cofre e serviço de
quartos. Dispõe ainda de piscina de adultos e crianças, animação
no verão para toda a familia, SPA Termal e solário para adultos,
atuações ao vivo, eventos e celebrações, hotel recomendado
para celíacos, tratamentos e massagens no nosso spa.

Tropical

Bahía Almuñécar



Avda. Rey Juan Carlos I, 9. almuñécar

Possui uma situação privilegiada por encontrar-se no centro de
Almuñécar, e a tão somente 150m. da praia principal. Conta com
104 quartos, alguns adaptados para pessoas com mobilidade reduzida. Todos dispõem de TV, ar condicionado, wifi, varanda,
secador de cabelo, minibar, cofre e room service. Entre as suas
instalações destacam-se piscina exterior e piscina climatizada,
spa, wifi, restaurante, cafeteria, salões, hotel recomendado para
celíacos, estacionamento com acesso directo ao hotel (pago).

Crianças
grátis

Hotel ****

Ofertas

Suites Albayzín del Mar
Avda. Costa del Sol 23. almuñécar

No centro urbano e a 800 metros da praia. Conta com suites de
80 a 120 m2, com 2 e 3 dormitórios, amplia sala, cozinha, 1 ou 2
banhos equipados e varanda com umas impressionantes vistas
para o mar e/ou para a Vega, telefone, TV satélite, máquina de
lavar roupa, secador, ferro, ar condicionado, frigorifico, cafeteira
e wifi grátis. Dispões de salas interiores e exteriores para a celebração de eventos. Amplos jardins, fontes e jactos, restaurante
buffet, ginásio, piscina exterior, parking coberto, piano bar americano, snack bar, pub caribenho, mini club, caseta fllamenga e
amplas zonas comuns que convidam à tranquilidade e relaxe.
w Capacidade máxima 6 pessoas (incluindo bebês).
w Spto. Vista jardim: 25 €/suite/noite.
w 4º, 5º, 6º pax e restantes crianças consultar.

-10% dto para estadias de mais de 10 noites, válida toda a
temporada.
PREÇOS pessoa e NOITE Em suite familiar
Apa	mp
1-31/5
1-30/6
1-14/7 e 27/8-17/9
15-31/7
1-26/8
18-30/9
1-31/10

Spa Hotel Luxury ****

Playacálida
Urb. Playagalera. almuñécar

Tudo
incluído

Crianças
grátis



Spa Hotel ****

Tudo
incluído

Almuñécar Playa
Pº Marítimo San Cristóbal. almuñécar

Crianças
grátis



62,00
74,00
96,00
108,00
138,00
78,00
68,00

pC

88,00
100,00
122,00
134,00
164,00
104,00
95,00

115,00
127,00
149,00
161,00
191,00
131,00
121,00

DESCONTOS %
CRIANÇAS 2-13 3ª
1ª
2º PAX
grátis grátis
grátis grátis
grátis grátis
grátis grátis
grátis grátis
grátis grátis
grátis grátis

50
50
50
50
50
50
50

Hotel ****

Playa Cotobro
Paseo del Cotobro, 1. almuñécar


C O S TA

Em primeira linha de praia, junto ao passeio marítimo e a 5 minutos do centro histórico. Todos os quartos dispõem de ar condicionado ou aquecimento, conforme temporada, TV satélite, cofre,
minibar, carta de almofadas, Banho com banheira com duche,
secador de cabelo e espelho de aumento. Wifi grátis. Os quartos
duplos têm duas camas de 1,35x2m com varanda ou varandim. O
hotel dispõe de piscina exterior temática com tobogans, jacuzzi,
zona de jogos exterior com um completo e divertido programa
diário de animação diurna e nocturna, Delfin-club mini e junior,
teen club, campo de paddel, ginásio, minigolf, ping pong, tiro com
arco e carabina. Restaurante buffet, bar sala.Salas sociais. Spa &
Wellness Acquaplaya (pago). Acessibilidade para deficientes.

A tão somente 15 minutos das Cuevas de Nerja, ideal para familias e casais, este hotel é um refúgio de paz e tranquilidade em
plena Costa Tropical. Os seus quartos dispõem de casa de banho
completa, secador de cabelo, TV, minibar, cofre, aquecimento
regulável, a maioria com varanda. Entre as suas instalações destacam-se o lobby, recepção 24 horas, sala de TV, café, restaurante, wifi em todo o hotel, piscina exterior, terraço com solário, bar,
jardins, salas de reuniões, estacionamento e uma surpreendente
zona de exposição com restos arqueológicos romanos e fenicios.
Conta com facilidades para pessoas com mobilidade reduzida.

Verao 2020

tropical

Primeira linha marítima e com acesso directo à praia situada a
100 m. Amplo hall com grande pátio interior rodeado de jardins
e no qual se encontra uma piscina temática em forma de rio com
escorregas, jaccuzzis e uma grande piscina panorâmica. Restaurante buffet com cozinha ao vivo e restaurantes à la carta, bar recepção, bar teatro, pub e bar piscina, cadeiras nas piscinas e zona
de jogos, zonas de jogos, programa de animação com Delfi-club
para os mais pequenos. Serviços com suplemento como toalhas
de piscina e Spa & Wellness Acquaplaya. Wifi grátis. Quartos amplos e luminosos dispõem de ar condicionado ou aquecimento,
segundo temporada, ventoínha de tecto, TV satélite, cofre (pago),
varanda/varandim, banho com banheira e cabine de duche, wc
separado e secador de cabelo. Conta com quartos adaptados para
pessoas de mobilidade reduzida. Admite animais até 15 kg.

209

costa

Tropical

Hotel ****

Best Alcázar
Camino de la Playa, s/n.
Urbanización Marina del Este ·
LA HERRADURA
Na urbanização Marina del Este e a 1,2 km da praia
Punta de la Mona.
Os amplos e confortáveis quartos estão equipados com camas
Queensize. Dispõem de varanda, Tv satélite, banho completo
com secador de cabelo, minibar gratuito (2 águas e 2 refrigerantes), aquecimento e ar condicionado de 1/6 a 30/9, telefone
e cofre gratuito.
Complementa-se com piscinas exteriores para adultos e
crianças e uma delas climatizada no inverno, jacuzzi exterior,
rodeado de uma grande área com espreguiçadeiras e guardasóis, conta com Wifi gratuito, snack-bar, cafetaria, Área de Spa,
ginásio, serviço gratuito de shuttle-bus para a praia.

Apartamentos

Alkisol



Tao
Playa Velilla, 15. almuñécar

C O S TA

tropical

Playa del Tesorillo, 1. almuñécar

Apartamentos

Apartamentos em 1ª e 2ª linha de praia, 1 ou 2 km do centro da
cidade e a 2 km de shoppings. Dispõe de apartamentos com cozinha (lençóis, toalhas e toalhas de chá), torradeira, microondas,
máquina de lavar, aquecedor de água, televisão, terraço e sofácama. O edifício têm acesso para deficientes, elevador, piscina (a
pedido), estacionamento privado (a pedido e com suplemento).
Nas proximidades existem supermercados, restaurantes, ônibus
e estacionamento público.

Em 1ª linha de praia de Punta Velilla e a 1.5 km do centro urbano
e a apenas 500 m do Parque Aquático. Destacam-se pelas suas
vistas, amplitude e equipamento. Apartamentos 2/4 constam
de sala de jantar com sofá-cama duplo, cozinha equipada aberta
para a sala de jantar, 1 quarto duplo, banho completo e varanda e
aptos 4/6 que são iguais aos 2/4 mas com mais um quarto. Todos
com máquina de lavar e microondas. Complementa-se com elevador, piscina (aprox. 15/6-15/9, fechada às terças-feiras) e campo de tenis. Junto ao edifício encontram-se bares, restaurantes,
cafetaria, chiringuitos de praia e lojas de alimentação. Lençóis e
toalhas incluidas. Não aceita animais. Alguns apartamentos dispõem de Wifi de pago. Wifi grátis na zona da recepção.

Localização: Na Costa Tropical, situado na primeira linha
da praia da Herradura, numa paisagem de clima tropical,
perfeitamente comunicado a apenas 5 min de Almuñécar,
83 km do aeroporto de Málaga e 79 km do aeroporto de
Granada. Acomodação: Boutique hotel de típica arquitetura
andaluza com 43 amplos e acolhedores quartos, a maioría
com vista mar lateral e 4 espetaculares quartos superiores
com vista mar frontal, todos dispõem de varanda, banho
completo, ar condicionado, TV vía satélite, telefone directo,
minibar e cofre (com custo). Serviço de quartos no horário
do restaurante. Restaurantes e Bares: O restaurante Cartago, que dispõe de varanda com vista mar, oferece serviço
de buffet ao pequeno almoço e serviço de jantar que pode
ser buffet ou menú servido (em função da temporada). A cafetaria snack bar, com varanda e vista mar, dispõe de bebidas e uma ampla carta de snacks e aperitivos. Serviços: Piscina exterior na cobertura com cadeiras, serviço de toalhas
(com depósito) e serviço de bebidas. Sala de TV e parking
privado (custo adicional). WiFi gratuito nas zonas nobres e
quartos. Ponto de Internet no hall (com custo). Frente ao hotel, encontra-se a escola de mergulho e nas proximidades,
podem practicar-se desportos náuticos e parapente.

linha da praia

210

Verao 2020

