Costa deL

Pa s Vasco

hotel ***

Ilunion Bilbao

C/ Rodríguez Arias, 66. bilbao

COSTA DEL

PAÍS VASCO

Localizado no centro de Bilbao a poucos minutos do Palácio Euskalduna, os quartos standard Guggenheim etc. Os quartos são
funcionais e confortáveis, equipados com ar condicionado, aquecimento, secretária, TV por satélite, bem-vindo água e Wi-Fi gratuito. O hotel oferece Wi-Fi em todas as instalações do hotel. Tem
cfetería e sala de refeições. Ele tem 8 salas de reuniões para até 300
pessoas, equipada com alta tecnologia.

hotel ****

Meliá Bilbao

C/ Lehendakari Laizaola, 29. bilbao



Situado no centro da Villa. Conta com 211 quartos e suites, exteriores,
todas com carta de almofadas, LCD 37’, ar condicionado com controlo individual frío / calor, acceso grátis á Internet (Wi-Fi), minibar, cofre e banho
com duche e banheira separada e amenities. Dispõe também de quartos
para pessoas com problemas de alergias, deficientes e fumadores, ligação
grátis a Internet (Wi-Fi) em todo o hotel; Wellness Center com ginásio 24h,
uma piscina semi-exterior climatizada e sauna masculina e femenina.

hotel ****

Villa de Laguardia

Pº de San Raimundo, 15. LAGUARDIA



Situado na Rioja Alavesa, a 15 km de Logroño e rodeado de vinhas.
Dispõe de 84 quartos, alguns adaptados, com minibar, aquecimento,
Internet WiFi gratis, cofre, mesa escritorio e TV satélite, casa de banho com amenidades. Entre as suas instalações destaca-se o Spa con
ginásio, zona infantil, cafeteria, jardim, piscina exterior, salões, zona
infantil, bar, terraço, restaurante, cabeleireiro e estacionamento. Admitem animais de estimação.

44

Verao 2020

hotel ****

hotel ****

C/ Ercilla 37-39. bilbao

Pza. Bombero Etxaniz, s/n. bilbao

Ercilla

Situado no centro da cidade, próximo dos museus de Guggenheim
(10 min. a pé) e Bellas Artes (5 min. a pé). Facilmente acessível a partir
do aeroporto (15 km) ou por auto-estrada. Dispõe de 325 quartos
recentemente renovados e dotados das últimas melhorias e serviços.
Também conta com 14 salões privados para reuniões ou banquetes.
Destacando o seu restaurante Bermeo, cozinha vasca e internacional,
galardoado em diferentes ocasiões pela sua qualidade e serviço.

Indautxu

No centro da cidade, a 10 min. a pé do Museo Guggenheim. Dispõe
de quartos equipados com TV de plasma, ar condicionado e aquecimento individualizado, minibar, cofre grátis, canais satélite, serviço de
video, room service, banho, espelho de aumento, duche regulável, secador e amenities. Dispõe de restaurante, cafetaria, piano-bar e todos
os serviços nos quartos. Edificio pitoresco com garagem.

hotel ***

hotel ***

Nafarroa Kalea, 26. zarautz

Avenida Zumalacarregui, 21. san sebastiÁn

Zarauz

Hotel central situado a 150 m da praia. Dispõe de 75 quartos confortáveis, todos eles contam com casa de banho com secador de cabelo,
telefone, Tv., wifi grátis e aquecimento. Complementa-se com Wi-Fi
gratuito em todo o hotel, sala de estar com TV, aluguer de salas de
reuniões, restaurante, bar-cafetaria, serviço de quartos com serviço de
lavandaria, guarda bagagens, recepção 24 horas.

Codina

Localizado numa zona privilegiada, a 250 metros da praia de Ondarreta e do Palacio de Miramar. Conta com 65 quartos, todos eles exteriores, com minibar com águas minerais gratuitas, set com chaleira, café/
chá, ar condicionado, Wifi grátis, telefone,Tv, cofre, casa de banho
com amenidades, secador de cabelo e espelho de aumento. Dispõe de
Cafeteria, salões, Garagem paga (lugares limitados). Admite animais
de estimação (com suplemento).

Costa deL

Pa s Vasco

Hotel ***

Hotel ****

Avenida

Amara Plaza Silken

Tryp Orly

Paseo de Igueldo, 55. san sebastián

Pza. Pío XII, 7. san sebastián

C/ Zaragoza, s/n. san sebastián

A apenas 50 metros da Praia e muito próximo do centro antigo,
da Catedral e da Camara Municipal. Conta com 64 modernos
e espaçosos quartos, todos exteriores, dotados de duas camas
ou cama de casal, contam ainda, com colchão Dreamax by Flex,
LCD 27”, ar condicionado, acesso grátis a Internet (WIFI), minibar, cofre e banho com banheira. Dispõe de um restaurante
buffet, ligação grátis a Internet (WIFI) em todo o hotel, lobby
com dois espaços distintos e um parking para os nossos clientes
com suplemento.

Hotel ****

Hotel *****

San Sebastián

María Cristina

Urdanibia Park

Avda. Zumalacarregui, 20. san sebastián

Paseo República Argentina, 4. san sebastián

Avda. Jaizubia, 61. irún

Situado a poucos metros da praia de Ondarreta e a 15 minutos do centro. Recentemente renovado conta com 90 quartos
agradávelmente decorados com banho completo em mármore,
TV com canais digitais e cofre. Dispõe de cafetaria, restaurante,
garagem, salas e esplanada solário no 4º andar, wifi em todas as
suas instalações.

Situado no coração da cidade. Quartos luxuosos com todo o
tipo de comodidades. Conta com 108 quartos e 28 suites muito
espaçosas, com televisão vía satélite, acesso à Internet de alta
velocidade e Wi-Fi, telefone, minibar de autoservice e cofre, casa
de banho con secador de cabelo, toalheiros com aquecimento e
artigos de tocador de luxo da coleção Luxury. Dispõe de restaurante, cafetaria e salões.

PAÍS VASCO

Situado nas margens do Urumea e a apenas 15 minutos do emblemático Kursaal ou da Baía de La Concha. Todos os quartos
foram renovados , estão dotadas de 2 camas individuais ou com
uma de casal, amplo escritório, ligação Wi-Fi grátis e TV de tecnologia led com ligação satélite e diferentes canais temáticos
e internacionais, banho de mármore com secador de cabelo e
refrescantes amenities de chá verde. Dispõe de Restaurante, barcafetaria e garagem.

COSTA DEL

Situado numa localização privilegiado, na parte inferior do monte Igeldo de San Sebastián, a poucos metros da zona residencial
de Ondarreta e da sua praia. Conta com 52 quartos totalmente
equipados com TV LCD com canal + e satélite, wifi grátis, telefone, aquecimento, banho com secador, ar condicionado, cofre,
minibar e serviço despertador. Conta ainda com parking gratuito, sala de reuniões com luz natural e magníficas vistas, sala
fitness, serviço de babysitting a pedido, piscina exterior e jardim
esplanada com espreguiçadeiras.

Hotel ****

Hotel ***

Situado apenas 5 minutos das praias de Hondarribia e Hendaya
e a 7 minutos de carro de San Sebastián. Renovado em 2012, tem
um estilo moderno e descontraido. 114 quartos exteriores e amplos, com telefone, TV, banho com secador, serviço de despertar,
wifi e mesa de trabalho. Conta ainda com bar-cafetaria, parque
infantil, recepção 24 h, cofre, 5 salões com capacidade para 450
pessoas e parking privado grátis.
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