Costa
Aparthotel

Dorada

Solimar Calafell C/ Villimar, 79. calafell

O Complexo situado a 50 metros da praia junto à a zona comercial e de lazer de Calafell Playa. A 30 minutos do Universal Studios
Port Aventura e a 40 minutos de Barcelona. Conta com mais de 2000 metros quadrados de jardim com duas piscinas, zona para
espectáculos, parque infantil, salão social, sala de jogos e WIFI grátis. Na temporada alta realizam-se actividades para crianças e
adultos. Complementa-se com serviços opcionais como Bar-Cafetaria, Cabeleireiro, Sauna, Jacuzzi, parking assim como, Restaurante com serviço de Buffet Livre de cozinha Mediterrânica. Quarto Standard: dispõe de varanda, banho/duche, TV satélite, telefone,
aquecimento, cofre e ar condicionado grátis. Quarto Gran Terraza: com vista para as piscinas, inclui ainda frigorifico e secador de
cabelo. Apartamento Standard 2/4: quarto duplo com cofre, banho completo com secador de cabelo, sala de jantar com sofácama gavetão, kitchenette com vitrocerâmica e frigorifico, ar condicionado/bomba de calor e TV satélite. Limpeza diária(excepto
cozinha), equipado com utensilios, roupa de cama e banho. varanda vista piscinas ou varanda exterior. Apartamento Gran Terraza:
com varanda de 20 metros quadrados com vista para as piscinas, conta ainda com duas cadeiras. Entradas: a partir das 14:00 horas
e saídas antes das 11:00 horas.

Hotel ****

Canadá Palace



Tudo Crianças
incluído grátis

4R Miramar Calafell
Rambla Costa Daurada, 1. calafell

Ofertas





Hotel ***

Brisamar Suites
Avda. Generalitat nº 2. comarruga

C O S TA

dorada

C/ Mosen Jaime Soler, 44. calafell

Hotel ***

Situado a 120 metros da praia, ambiente familiar. Os quartos
dispõem de banho, TV, ar condicionado (15/6-15/9 aprox.),
aquecimento, cofre opcional, telefone e a maioria com varanda. Dispõe de jardim, 2 piscinas e parque infantil, bares, restaurantes, parking, solário, sauna, piscina coberta, campo de padel
e Spa. Conta com ginásio de pago e parking de pago. Serviço
restaurante buffet com show cooking. Admite animais pago directo. Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida. Dispõe
de wifi grátis.

Situado em 1ª linha de praia, e em pleno centro. Conta com 215 quartos, com varanda e equipados com ar condicionado (15/6-15/9), aquecimento, banho, TV satélite, telefone, cofre, berços e frigorifico (tudo
com spto.), a pedido. As instalações complementam-se com restaurante buffet com vistas a praia, cafetaria, beach bar, piscina exterior, parking
(de pago), acesso adaptado para pessoas de mobilidade reduzida.
w Estadia mín. de 2 noites, excepto del 1-5/5, 10-11/5 mín.
3 noites e 30/5-26/9 mín. 5 noites, en TI mín. 5 noites.
w Spto. TI adultos sobre MP 21,25 € excepto 13/6-5/9 são 25 €.
Crianças tuda a temporada 17,5 €.
-10% dto. estadias 7 ou mais noites 3/4-31/7 e 23/8-31/10.
-10% dto. rvas. com 60 dias de antecedência mín. 7 noites.
Não aceitam mudanças de nomes. Acumulável.
DESCONTOS %
PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
1ª CRIAN. 3ª
1-29/5 e 22/9-31/10
30/5-5/6 e 13-21/9
6-12/6
13-19/6
20-26/6
27/6-3/7
4-13/7
14-31/7
1-22/8
23/8-5/9
6-12/9
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mp

pC

33,75
37,50
48,75
53,00
61,25
65,00
71,25
76,75
83,00
66,75
48,75

40,25
44,00
55,25
61,25
69,25
73,00
79,50
85,00
91,25
75,00
55,25

S.Ind
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

2-11

PAX

20
20
20
20
70 20
70 20
70 20
70 20
70 20
70 20
grátis 20
grátis
grátis
grátis
grátis

SItuado no centro de Comarruga, em frente ao mar e porto desportivo. Hotel familiar, conta com 100 quartos, dos quais 50 são
frente ao mar (todos com varanda), e os outros 50 com vista
para a montanha (alguns com varanda). Todos os quartos estão equipados com banho completo, ar condicionado, televisão,
telefone e cofre. O hotel dispõe de ligação WiFi grátis em todas
as zonas. Complementa-se com salão social com televisão, recepção e restaurante buffet para os três serviços de refeições.

Costa

Dorada

****

Avenida brisamar, 44-50. Comarruga.
C O S TA

Localização

Hotel situado em primeira linha de praia, em pleno coração de Comarruga, o que o hotel o Resort ideal para umas férias em família, num ambiente de relaxe e
tranquilidade.

Quartos

Instalações e serviços

Piscinas exteriores para adultos e crianças, restaurante buffet com buffet infantil de 23/06 a 10/09, sala de máquinas recreativas, Restaurante à carta “La
Nansa” e restaurante Pizzaria Di Mare (ambos pagos directamente), Snack-bar piscina, sala de eventos para celebrações e empresas, sala de cinema (abertos
conforme temporada), recepção 24 horas, Wellness e zona Spa com piscina interior (pago directamente), Ginásio totalmente equipado, parking exterior (pago
directamente), WI-FI áreas comuns e um amplo hall hotel.

Verao 2020

dorada

O hotel dispõe de 236 quartos, a maioria com vista mar, excepto os familiares. Todos os quartos estão completamente equipados com 2 camas queen size, banho
completo, TV plana via satélite, cofre, ar condicionado, secador de cabelo, telefone (pago directamente), mini bar à carta e conexão por LAN-ADSL. Dispõe ainda
de várias suites panorãmicas.
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Costa
Hotel ***

San Salvador
C/ Llobregat, 11. comarruga

Dorada

Tudo
incluído

Hotel ****

Crianças
grátis

Ofertas

Gran Hotel Europe



Avda. Palfuriana, 107-109. comarruga

Hotel situado a 30 minutos de Barcelona e do Port Aventura e a 250 metros da extensa praia de
San Salvador, dispõe de todos os serviços necessários para passar uma férias agradáveis. Conta
com quartos adaptados para pessoas com mobilidade reduzida. O Hotel dispõe de cafetaria,
uma zona ajardinada tranquila, piscina, campo polivalente de tenis, futebol, basquetebol e de
voleibol, e miniclub para os mais pequenos junto com um variado programa de actividades,
que reúnem tudo aquilo que possa necessitar na sua visita para passar uma estadia inesquecível. Possui ainda um restaurante acolhedor onde todas as noites são apresentados diferentes e
deliciosos buffets temáticos além de uma variada oferta gastronómica internacional, na qual se
incluem productos próprios para celíacos. Admite animais de estimação (máximo 6 kg, pago
directo).

Situado na 1ª linha de praia e construido num estilo tipicamente espanhol. Todas os quartos
têm casa de banho, secador, ar condicionado, telefone, frigorifico, cofre, TV satélite e canal musical. A maior parte dos quartos têm varanda com vista mar lateral e vista montanha. Dispõe
de piscina climatizada com bar “piscina”. Complementa-se com elegantes salões, restaurantes,
2 bares, mini-club e numerosos campos de golf nas redondezas. Programa de animação com
atuações musicais e baile. Serviço de espreguiçadeiras na praia. Serviço de refeições: todas as
refeições são tipo buffet. Aceita cães entre 5 e 10 kg pago directo. Wifi grátis.
w Estadia mínima 2 noites excepto 9-12/4 que será 3 noites e 30/5-26/9 que será
5 noites. Estadia mínima 5 noites em régime de Tudo Incluído.
w Spto TI adultos sobre MP 21,25 € excepto 15/6-6/9 que são 25 €. Crianças 17,5 €.
w Os serviços de MP e PC incluem primer serviço jantar.
PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
mp

39,00 45,50
42,50 49,00
51,50 58,00
60,00 68,00
65,50 73,75
71,25 79,50
77,50 85,50
87,50 95,50
103,00 111,25

16-29/5 e 22/9-3/10
30/5-5/6 e 13-21/9
6-12/6
13-19/6 e 6-12/9
20-26/6
27/6-3/7 e 30/8-5/9
4-13/7 e 23-29/8
14-31/7
1-22/8

Bebida
incluída

Hotel ****

Comarruga Platja

Natura Park

Avda. Palfuriana, 1. comarruga

C/ Villafranca, 8-10. comarruga

Crianças
grátis

Ofertas

S.Ind
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

DESCONTOS %
CRIANÇAS 2-11 3ª
1ª
2ª PAX

50
50
50
50
50
50
50
50
50

grátis
grátis
grátis
grátis
grátis
grátis
grátis
grátis
grátis

30
30
30
30
30
30
30
30
30

w Os quartos para

4 pax são com 2 camas de
135x200 cms. Não são
camas extras.

-10% dto. estadias 7 ou
mais noites 9/4-31/7 e
23/8-3/10.
-10% dto. efectuadas com
60 dias de antecedência
min. 7 noites. Não aceitam
mudanças de nomes.
Ofertas acumuláveis.

Hotel Balneario ****

Termaeuropa



Avda. Balneari, 4-6. comarruga

C O S TA

dorada

Hotel ***

pC

Situado na 1ª linha de praia. Dispõe de quartos standard e quartos reformados com casa de banho, climatização, telefone, cofre
(pago directo) e Tv satélite. Todos quartos têm terraço e alguns
dispõem de vista para o mar. Completa as suas instalações com
bar-restaurante climatizado tipo buffet, sala com Tv, piscina com
solário, zona infantil e zona de estacionamento. Aceita cães até
5 Kgs com suplemento.

A cerca de 80 mts da praia. Os seus quartos dispõem de 2 camas de 1.35
m, banho, aquecimento, minibar e ar condicionado, TV satélite, telefone,
cofre (opcional). Conta com cafetaria, 2 piscinas (adultos e crianças), bar
na piscina com guarda-sóis e cadeiras grátis, salão de jogos recreativos e
jogos de mesa, animação diária. Restaurante-buffet com grande variedade de pratos e com menú para celiacos. Parking (opcional) e acesso para
pessoas de mobilidade reduzida. Wifi grátis nos quartos e zonas nobres.
w Estadia mín. 3 noites Dom-Quinta e 4 noites Sexta e Sábado.
w Bebidas incluídas em PC de 1/5 a 21/6.
w 4ª pax 50% dto. w Spto. Vista Mar: 16,50 €/quarto/noite.
Reservas efectuadas antes de 15/6, estadias de 1/6 al 31/10. -25% dto. 7 noites ou
mais. -20% dto. de 6 e 5 noites. -15% dto. de 4 e 3 noites.-10% dto. de 2 noites.
DESCONTOS %
PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
CRIAN. 1-12 3ª
APA

1-31/5
1-21/6
22-30/6
1-17/7
18/7-2/8
3-16/8
17-23/8
24-31/8
1-11/9
12-18/9
19-30/9
1-31/10
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mp

pC

S.Ind

1ª

2ª

Este hotel encontra-se a 50 metros da praia de Comarruga e oferece banhos, terapias termais e tratamentos de beleza. Os quartos contam com varanda com vistas, TV de plasma e minibar
sem suplemento. O restaurante buffet serve pratos regionais e
internacionais. Conta ainda com um spa com acesso grátis com
piscinas termais cobertas e ao ar libre, sauna e banho de vapor.
w Estadia mínima 2 noites de 1/7-31/8 e fins de semana e

3 noites de 9-11/10.

w Livre acesso diario a piscina termal activa e ginásio.
w Outras tarifas consultar.

PAX

28,75 32,50 36,25 25,50 grátis grátis 50
45,00 48,75 52,50 25,50 grátis grátis 50
75,00 78,75 82,50 25,50 grátis grátis 50
91,25 95,00 98,75 25,50 grátis grátis 50
98,75 102,50 106,25 25,50 grátis grátis 50
108,75 112,50 116,25 25,50 grátis 50 50
101,25 105,00 108,75 25,50 grátis 50 50
88,75 92,50 96,25 25,50 grátis grátis 50
65,00 68,75 72,50 25,50 grátis grátis 50
60,00 63,75 67,50 25,50 grátis grátis 50
46,25 50,00 53,75 25,50 grátis grátis 50
40,00 43,75 47,50 25,50 grátis grátis 50

tarifa básica: PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
APA	MP	PC
1/5-19/6 Sexta-Sábado, 2-3/10,
9-11/10, 24-26/12
12-31/10 e
Domingo-Quinta: 1/5-18/6, 1-8/10
20/6-31/7, 23/8-30/9
1-22/8

73,00

78,50

S.Ind

84,00 32,00

62,00 67,50 73,00 32,00
84,00 89,50 95,00 40,00
95,50 101,00 106,50 40,00

Costa

Dorada
La Pineda

SALOU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Hotel
Aptos
Aphtl
Aptos
Aptos
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Aptos
Hotel
Hotel
Aptos
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

Acqua
Albatros
Almonsa Playa
Arquus I-II-III-IV e V
Bahía Dorada/Iris
Belvedere
Blaumar
Cala Font
California Gardens
California Palace
Calypso
Cap Salou
Caribe Resort
Casablanca Playa
Catalunya
Club Dorada Palace
Colorado Greek
Cye Holiday Centre
Da Vinci Royal
El Paso
Estival Park
Eurosalou
Four Elements

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Hotel
Aptos
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Aptos
Hotel
Aptos
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

Gold River
Goya
Gran Palas
H10 Delfín Park
H10 Mediterranean Village
H10 Salauris Palace
H10 Salou Princess
H10 Vintage Salou
Hacienda Gran H.
Jaime I
Las Vegas
47 Hotel
Les Dalies
48 Hotel
Los Ángeles
49 Hotel
Los Peces
50 Hotel
Magnolia
51 Hotel
Mansión Lucy
52 Hotel
Marinada
53 Hotel
Mediterráneo
54 Hotel
Michelangelo
55 Aptos
Molinos Park
56 Aptos
Negresco I
57 Hotel
Negresco II
58 Hotel
Oasis Park
59 Hotel

Aparthotel ****

Ofertas

Olympus Palace
Pirámides Salou
Palas Pineda
Planas
Playa de Oro Park
Playa Park
PortAventura
Regina
Royal
Salou Pacific
Salou Park
San Diego
San Francisco

60
61
62
63
64
65
66

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Aptos

Cap Salou

Santa Mónica Playa
Sol Costa Daurada
Sol D’Or
Terramarina
Villa Dorada
Villa Romana
Zahara/Azahar

Hotel ****

Mercure Atenea Aventura

Palas Pineda

Avda. Ramón D´Olzina, 52. vila-seca

C/Muntanyals, 5. la pineda

Hotel *****GL



Gran Palas
C/ La Sequia Major, 5. la pineda

C O S TA

w Estadia mínima 2 noites todos os Sábados de 19/6-12/9.
w MP obrigatório jantar (menú à carta). Bebidas não incluídas.
w Transfer a praias e Port Aventura grátis de 19/6-12/9.

Magnífico Hotel situado sobre uma área de 20.000 m2 na zona
residencial de la Pineda. Encontra-se a 100 m. da praia e a 400 m
do parque aquático e do delfinário. Quartos com banho completo, ar condicionado, TV, cofre (de aluguer), telefone, secador e
varanda. Dispõe ainda de dois bares, restaurante para banquetes
, sala TV, sala convenções, bagageiro, sala jogos, ginásio, elevadores, 2 piscinas externas e 1 piscina coberta com jacuzzi, garagem
( pago). Complementa-se com programa animação, baile com
musica ao vivo e discoteca 5 vezes semana em temporada. Animação Infantil. Facilidades para pessoas de mobilidade reduzida. Restaurante com serviço buffet, totalmente renovado em
2017/2018. Zona Chil Out-VIP só para adultos.

Situado a apenas 20 m da Praia de la Pineda. Conta com quartos Classic e Loft suite. Todos dispõem de 2 camas de 105 cm,
banho, secador, espelho de aumento, cofre, minibar, TV de 32” e
varanda com mesa e 2 cadeiras. Restaurante: Oferece varias possibilidades mediante temporada e ocupação: Menú no Gastro
Bar, cozinha show cooking no restaurante El Racco, Corner Pizzeria, Corner Sushi Mex, serviço na zona de piscina e room service.
Conceda à sua mente e corpo a atenção que merece no nosso
Centro Spalas. Campos de golf (1km), ginásio e fitness, centro de
desportos de água, 2 campos de paddle. Miniclub e animação
infantil em temporada. Piscina com escorregas para crianças.
Também convenções e reuniões de trabalho a um passo do mar.

dorada

Situado a apenas 2 minutos do Parque Port Aventura e a escassos
quilómetros da praia. Dispõe de 94 amplos quartos com quarto e
banho completo e equipados com todo tipo de detalhe. Os apartamentos oferecem uma ampla sala e cozinha equipada para tornar
mais cómoda a sua estadia. O hotel também dispõe de um elegante
restaurante tipo buffet para os pequenos almoços e uma ampla e
cuidada carta elaborada com produtos mediterrâneos. Como serviços adicionais, ol hotel dispõe de 5 salas de reuniões, zona SPA,
piscina exterior com solário, biblioteca, zona de jogos, cafetaria,
business corner, parking, Spa, aluguer de bicicletas.

-5x4 e 7x6 para tudas as datas. -10% dto. Não reembolsável.
-30% dto. reservas efectuadas com 30 dias antecedência.
Não reembolsável.
-MPxAPA Maiores de 55 anos (acreditação obrigatória).
Não aplicável de 19/6-12/9. Não acumulável.
€/Pax/noite	quarto duplo	apartamentos 243
sa	APA	MP	S.Ind
1/5-18/6 e
13/9-31/10
19/6-9/7 e
23/8-12/9
10/7-22/8

sa	APA	MP

31,50 40,50 57,50 29,50 27,66 36,66 53,66
43,50 52,50 69,50 41,50 35,66 44,66 61,66
62,00 71,00 88,00 60,00 53,66 62,66 79,66

Verao 2020
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C O S TA

dorada

Costa
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dorada

Costa
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Costa

Hotel ****SUP

Ohtels La Hacienda

Tudo
incluído

Aparthotel **



Hotel ***

Almonsa Playa

Planas

C/ Montblanc, 4. salou

Plaza Bonet, 3. salou



C O S TA

dorada

Plaza de La Unió Europea, 1. LA PINEDA

Dorada

Situado a 200 m. da praia de La Pineda. Dispõe de quartos completamente equipados e climatizados, casa de banho com banheira ou duche, secador de cabelo, ar condicionado, wifi grátis,
TV LCD, telefone, varanda ou varandim. Conta com piscina, cafetaria com dois grandes televisores, bar na a piscina de estilo caribenho, jacuzzi, spa (salas de massagens, sauna finlandesa, pedilúvio, piscinas com hidromassagem e jacuzzi, banho turco), mini
clube infantil, pistas de ténis e paddel, ginásio, dois salões para
celebrações e reuniões. Programa de animação para crianças e
adultos. Acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Restaurante buffet, dispõe de refeições para celíacos.

Situados no centro de Salou e a 150 metros da praia. Todos os
apartamentos dispõem de casa de banho, varanda e sala. Completa as suas instalações com piscina de adultos e de crianças,
bar, elevador, cofre na recepção e estacionamento (pago). Wifi
em todos apartamentos (pago).
Estadia mínima 3 noites excepto 3/7-22/8 mínimo 5 noites
e 13/9-31/10 mínimo 2 noites. Estadias inferiores 25% spto.
w Spto APA: 3 €, MP: 6.25 €, PC: 10 € e TI (Maio a Setembro):
17,5 €/pax/noite.
w Depósito 100€/apto, com cartão de crédito.
w Spto. ar condicionado: 7 € apto/dia. Pago directo.
w Admitem animáis á pedido com suplemento.
w

preços apartamento e noite
2
1-30/5 e 13/9-31/10
31/5-12/6
13/6-2/7 e 6-12/9
3/7-2/8
3-22/8
23/8-5/9
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pax

3/4

5/6

38,75 42,50 47,50
56,25 62,50 68,75
70,00 76,25 85,00
93,75 103,75 115,00
133,75 146,25 162,50
92,50 101,25 112,50

Hotel situado no coração de Salou, frente ao Club Náutico e
Passeio Marítimo, ideal para familias e adaptado para pessoas
de mobilidade reduzida. Conta com quartos climatizadas, com
casa de banho completo, telefone, minibar e tv satélite. Em plena zona comercial de lojas e restaurantes cuenta con 500 metros
de jardim privado, piscina, ginásio e zona wellness. Wifi grátis
em todo o hotel.

Costa

Dorada

Cami del Recó, s/n
Situado a 150 m. da praia. Quartos de luxo com banho,
ar condicionado, telefone, cofre opcional, minibar opcional e varanda. Dispõe de Complexo Desportivo com sala
de fitness, sala de aeróbica, piscina climatizada, zona de
tratamentos estéticos e corporais, cabeleireiro (tudo
isto opcional), piscinas, e salões sociais. Serviço de
refeições: buffet na temporada alta.
AQUUM SPA&CLUB Instalação com 3.100 m2.
Andar Inferior AQUUM SPA: 1.800 m2 interior e
600 m2 exterior. 1º Andar AQUUM CLUB: 700 m2
interior. HORÁRIO: Das 10h. às 21:30h.
21:30h. fechadura piscinas, 22:00h instalações.

C O S TA

AQUUM SPA:
◗ 650 m2 de lâmina de água entre todas as piscinas com mais de 100
postos e 50 sensações dentro da água entre as quais encontramos
camas de ar, camas de ar e água, camas envolventes, projectores
cervicais, cascatas, cortina de água, jactos subaquáticos, bancos de
ar, bancos com jactos, hot tub e rio hidrodinâmico.
◗ Piscina de 32º, piscina de 36º, piscina interior-exterior de 30º,
Hidromassagem exterior e piscina infantil (crianças a partir de 5
anos). Sauna, banho de vapor, fonte de gelo e duches especiais.

dorada

AQUUM CLUB:
◗ Camas envolventes, hidromassagem a 36º, piscina quente de 42º
e piscina fria de 18º. (piscinas de contraste), sala multisensorial de
relaxamento (aromaterapia, cromoterapia, musicoterapia) e sala de
infravermelhos. Camas calefactadas, sauna, banho de vapor e fonte
de gelo. Duches especiais (nebelizante, bitérmica sequencial e de
cascata). Salão de Chá.

Verao 2020
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Costa

Hotel ***

Best Cap Salou
C/ Cala de la Font, 1

100%
Renovado
em 2019

· SALOU

Hotel situado em primeira linha de praia na zona de “Cap
Salou”, a 2,5 Km. de Salou (linha de autocarro) e a 6 km. do
parque temático Port Aventura World.
Dispõe de quartos com banho completo, varanda, ar condicionado
(15/6-15/9), T.V satélite, fechadura magnética de segurança, telefone,
WIFI grátis e cofre opcional. Os quartos podem estar equipados com
2 camas Queen Size (não admitem cama extra). O hotel dispõe de
salão com T.V. vía satélite, salão de jogos e WIFI grátis. Restaurante
serviço buffet com “cozinha ao vivo” (comida nacional e internacional), bar e snack-bar. É obrigatório roupa formal para o jantar (calças
compridas). Ao meio dia, possibilidade de serviço de snacks.
Zona exterior com piscinas (adultos e crianças) e área “Splash” de piscina temática com tobogans, barco pirata e zona infantil com jogos de
água, ambas rodeadas de cadeiras e chapéus de sol. Piscina climatizada
e ginásio. É proibído o uso de insufláveis dentro das piscinas.
Para maior tranquilidade durante a estadia do cliente, o hotel limita
a animação a 2 shows/actuações nocturnas semanais na temporada
baixa e 3 shows/actuações nocturnas semanais na temporada alta.
Serviços opcionais: ping-pong, garagem subterrânea (mediante disponibilidade), zona SPA e bicicletas para alugar.

Hotel ****

C O S TA

dorada

Terramarina
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C/ Pau Casals, 108

Parcialmente

Renovado
em 2019

· LA PINEDA

Situado em primeira linha de mar, directamente na magnífica
Praia de areia dourada, no coração turístico de La Pineda.
Próximo de todo tipo de comercios, do parque aquático Aquópolis, de
magníficos campos de Golf, do Port Aventura World e a pouca distancia
de outras alternativas de lazer. Ideal para casais e para umas férias tranquilas.
Conta com varios tipos de quartos: De Luxe (standard), Junior Suite
e Penthouse. com capacidade para 2 adultos+1 criança. Dispõem de
2 camas de 90 x 190 cm. e um pequeno sofá-cama para criança, TV.,
minibar e banho completo com secador de cabelo, ar condicionado,
cofre grátis e wifi grátis. Os J.Suite/Duplo Superior com capacidade
para 4 adultos e com vista lateral ou frontal para o mar. Dispõem de 2
camas de 90 x 190 cm. e um sofá-cama para 2 pessoas, TV., minibar e
banho com banheira de hidromassagem, bidet e secador de cabelo, excepto 5 quartos que dispõem de duche e uma cama de 160 x 190 cm.
Contam com ar condicionado, cofre grátis e wifi grátis. Os Penthouse/
Premium são de diferentes tamanhos e têm capacidade para 2 adultos
+ 1 criança. Dispõem de 2 camas de 90 x 190 cm. ou 1 cama de 160 x
190 cm., TV., minibar, ar condicionado, cofre grátis, wifi grátis e banho
com banheira, bidet e secador de cabelo. As varandas têm solo em
madeira e cama balinesa, com uma vista privilegiada para o mar.
Serviço de restaurante buffet com “cozinha show cooking”, comida
nacional e internacional. É obrigatório o uso de roupa mais formal ao
jantar (calças compridas). Conta ainda com esplanada “Caffe di Marina”, junto ao passeio marítimo e rodeada por pinheiros, é um restaurante à carta com área Chill Out para bebidas e cocktails. Zona exterior com piscina para adultos e crianças. Animação: shows nocturnos.
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Hotel ****

Best Los Ángeles

Dorada

100%
Renovado
em 2015

C/ Falset, 9 · SALOU

Hotel situado no centro turístico de Salou, a 300 m da Praia Capellans e a 3 Km do parque
temático Port Aventura World.



Os quartos dispõem de varanda, banho completo com secador de cabelo, fecho magnético
de segurança, telefone, T.V plana, ar condicionado (1/6-30/9), frigorífico, wifi gratuito e cofre
gratuito. Conta com quartos adaptados para deficientes. Os quartos poderão estar equipados com
2 camas Queen Size (1,35m), não admitem cama extra. Restaurante buffet de comida nacional e
internacional com “cozinha ao vivo”, wok e espaço especial de pasta e pizza. Obrigatório roupa
formal para o jantar (calças compridas). O hotel dispõe também de bar-cafetaria, zona de recreativos, guarda bagagens e Wifi gratuito em todo o hotel. Ampla zona exterior de esplanada com duas
piscinas de adultos e uma de crianças, um jacuzzi exterior e parque infantil. Programa de animação
diurno e nocturno para adultos e crianças, além de shows externos. Serviços opcionais: garagem
coberta (sujeito a disponibilidade) e bicicletas de aluguer.

Hotel ****

Best San Diego

100%
Renovado
em 2017

C/ Penedés, 23-27 · SALOU

Hotel situado no centro turístico de Salou, a cerca de 200 m. da Praia Capellans, 700 m.
da Praia Larga e a 3 km. de Port Aventura World. Ideal para famílias e jóvens.
Quartos com varanda, banho completo com secador de cabelo, espelho de aumento, telefone, T.V.
de ecrã plano vía satélite, ar condicionado (1/6-30/9), minibar, fecho magnético de segurança, wifi
gratuito e cofre gratuito. Posibilidade de banheira ou prato de duche (mediante disponibilidade).
Os quartos podem estar equipados com 2 camas Queen Size (1,35 m), não admitem cama extra.
Restaurante buffet com “cozinha ao vivo”, onde é obrigatório roupa formal para o jantar (calças
compridas). Também conta com alimentação especial para celíacos e outros tipos intolerâncias e
alergias (a pedido). O hotel dispõe ainda de bar-cafetaria com área de jogos de mesa, kids room,
ginásio, wifi grátis, guarda bagagens e quarto de cortesia. Piscinas (adultos e crianças), jacuzzi exterior e zona/pátio de jogos, rodeados de uma ampla esplanada. Programa diurno de actividades
para adultos e crianças e shows profissionais nocturnos. Serviços opcionais (com custo): garagem
coberta (mediante disponibilidade) e bicicletas de aluguer.

C O S TA

Best San Francisco

dorada

Hotel ****

100%
Renovado
em 2015

C/ Amposta, 5-7 · SALOU

Hotel situado no centro turístico de Salou, a cerca de 250 metros das praias de Levante e
Capellans. PortAventura World fica a 3 kilómetros. É um hotel ideal para famílias e jovens.



Dispõe de quartos completamente equipados com varanda, banho completo com secador
de cabelo, fecho magnético de segurança, telefone, T.V plano, ar condicionado (1/6-30/9), frigorífico, wifi gratuito e cofre gratuito. Conta com quartos adaptados para deficientes. Os quartos
podem estar equipados com 2 camas Queen Size (1,35m), não admitem cama extra. Restaurante
buffet de comida nacional e internacional com “cozinha ao vivo”, wok e espacio especial de pasta
e pizza. É obrigatório roupa formal para o jantar (calças compridas). O hotel dispõe ainda de barcafetaria, guarda bagagens, zonas de jogos e wifi gratuito em todo o hotel. Ampla esplanada com
piscinas para adultos e crianças e jacuzzi exterior. Serviços opcionais (com custo): garagem coberta
(mediante disponibilidade) e bicicletas de aluguer.
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Hotel ***

Best Mediterráneo
C/ Vendrell, 23 · SALOU

O Hotel Mediterráneo está situado numa
das zonas mais céntricas de Salou, a menos
de 10 minutos da praia e a 3 km do parque
temático Port Aventura World.

100%
Renovado
em 2020

Ideal para famílias e jovens. Os quartos dispõem de varanda,
T.V. vía satélite, banho completo com secador de cabelo, ar
condicionado (15/6-15/9), fecho magnético de segurança,
telefone, WIFI gratuito e cofre opcional. Os quartos podem estar
equipados com 2 camas Queen Size (não admitem cama extra).
O hotel oferece serviço de restaurante buffet com “cozinha ao vivo”,
com comida nacional e internacional, onde é obrigatório roupa
formal para o jantar (calças compridas). O hotel coloca também à
sua disposição um salão social com TV vía satélite, bar–cafetaria,
guarda bagagens e WIFI gratuito. Esplanada solário com zona
ajardinada com pinheiros, piscinas de adultos e de crianças, parque
infantil e snack bar.
Conta ainda com programa de animação diurna e nocturna.
Serviços opcionais: garagem (mediante disponibilidade), internet
corner e bicicletas de aluguer.

Hotel ***
dorada

Best Sol D’or

Camí del Racó, s/n· SALOU
O Hotel Sol d’Or está situado a 100 m. da
Praia del Racó (La Pineda), a 300 m. do
parque aquático Aquópolis e a 3 km do
parque temático Port Aventura World.

100%
Renovado
em 2020

C O S TA

Os quartos dispõem de varanda, banho completo com secador
de cabelo, telefone, ar condicionado (15/6-15/9), T.V. vía
satélite, WIFI gratuito e cofre opcional. Os quartos podem estar
equipados com 2 camas Queen Size (não admitem cama extra).
Oferece serviço de restaurante buffet com “cozinha ao vivo”,
comida nacional e internacional, onde é obrigatório roupa
formal para o jantar (calças compridas).
Ampla zona exterior com piscinas para adultos e crianças
rodeadas de uma esplanada e zona ajardinada. Parque infantil
para as crianças.
O hotel dispõe de bar principal, bar piscina, WIFI gratuito, salão
com T.V. satélite, sauna e jacuzzi (interiores) e ginásio, ainda
mini-golf, ping-pong e bilhar.
Conta com programa de animação diurno e nocturno, com
actividades para adultos e crianças, além de shows externos.
Serviços opcionais: garagem (sujeito a disponibilidade), internet
corner e bicicletas de aluguer.
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Alojamiento

Best Michelángelo
C/ Lleida, s/n · SALOU
Situado a solo 150 metros da praia, no coração turístico de Salou e a 2 Km. do parque
temático Port Aventura World.

100%
Renovado
em 2016

Dispõe de apartamentos de 1 quarto (capacidade 2/4 pessoas) e
de 2 quartos (capacidade 4/6 pessoas), equipados com varanda,
salão com T.V. vía satélite, cozinha eléctrica com utensílios básicos,
microondas, frigorífico, banho completo com secador de cabelo,
telefone, ar condicionado (15/6-15/9), cofre opcional e fecho electrónico de segurança.
Dispõe de bar/cafetaria no Best Da Vinci, restaurante buffet com
“cozinha ao vivo”, onde é obrigatório roupa formal para o jantar
(calças compridas).
Também conta com esplanada solário com espreguiçadeiras e pára-sóis, piscina exterior para adultos e crianças. Serviços opcionais:
garagem coberta e exterior opcional (mediante disponibilidade) no
Best Da Vinci e bicicletas de aluguer. Wifi grátis em todo o hotel.
Animação diária para adultos e crianças no Best Da Vinci.

Aparthotel ****

Best Da Vinci Royal
C/ Mayor, 55 · SALOU

100%
Renovado

C O S TA

Situado no coração turístico de Salou, a 150
m. da praia e do passeio marítimo “Jaime I”
e a cerca de 2 km. do parque temático Port
Aventura World.

em 2017

dorada

Consta de quartos e estúdios para 2/4 pessoas. Estúdios equipados com varanda, banho completo, cozinha eléctrica com
utensílios básicos, microondas, frigorífico, T.V. vía satélite, ar
condicionado (1/6-30/9), telefone, wifi gratuito e cofre gratuita.
Os estúdios dispõem de 2 camas de 90 cm. + sofá cama de 140
cm. (em minoria de 2 camas de 135 cm.). Quartos equipados
com 2 camas de 90 cm + sofá cama de 140 cm., varanda, banho
completo, frigorífico, TV. vía satélite, ar condicionado (1/6-30/9),
telefone, wifi gratuito e cofre gratuita.
Oferece serviço de restaurante buffet com “cozinha ao vivo”, comida nacional e internacional, onde é obrigatório roupa formal para o
jantar (calças compridas). Dispõe de guarda bagagens, salas de T.V.
vía satélite e de reuniões e bar-cafetaria. Zona exterior com piscina
para adultos e crianças, esplanada com espreguiçadeiras e pára-sóis,
parque infantil. Oferece shows-actuações nocturnas semanais.
Serviços opcionais (com custo): garagem coberta e exterior (mediante disponibilidade) e bicicletas de aluguer.
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Hotel ****

Best Negresco

Dorada

100%
Renovado
em 2019

Carrer dels Replanells, 12-14 · SALOU
Situado em 1ª linha de mar e junto à Praia Larga, à qual acede através de um agradável
passeio marítimo.

Dispõe de quartos com varanda, equipados com ar condicionado (1/6-30/9), telefone, frigorífico,
TV vía satélite, banho com secador de cabelo, WIFI gratuito e cofre gratuito. Os quartos podem estar equipados com 2 camas Queen Size (não admitem cama extra). Piscina exterior para adultos e
crianças, esplanada solário com snack bar; restaurante buffet com “cozinha ao vivo” (comida nacional
e internacional) onde é obrigatório roupa formal para o jantar (calças compridas) e no bar cafetaria.
Além coloca a sua disposição sala de jogos, sala de TV, miniclub (5 a 10 anos), WIFI gratuito, sala de
fitness e sala de conferências com capacidade para 200 pessoas e iluminação natural. Programa de animação diurna e nocturna. Serviços opcionais: garagem (mediante disponibilidade), internet corner,
bicicletas de aluguer e zona de spa (piscina climatizada, sauna, banho turco, cabeleireiro e massagens).

Hotel ****

Best Marítim

100%
Renovado
em 2017

Av. Diputación, 172-174 · CAMBRILS
O Hotel Best Marítim situado em Cambrils, em 1ª linha da praia Cap de Sant Pere e do
Passeio Marítimo. Dispõe de bonitos quartos com varanda, banho completo com secador de

C O S TA

dorada

cabelo, espelho de aumento e espelho com led, telefone, T.V. plana led de 40”, ar condicionado (1/630/9), minibar, fecho magnético de segurança wifi gratuito e cofre gratuito. Podem estar equipados
com 2 camas Queen Size (1,35 m.) ou 2 camas de 0,90 m. + sofá cama de 0,90 m. No hotel encontrará um restaurante buffet de comida nacional e internacional com “cozinha ao vivo”, zona de pizzas,
salteados de pasta e “wok oriental”. É obrigatório roupa formal para o jantar (calças compridas).
Ainda, o hotel dispõe de sala de jogos, espaço para guardar as bicicletas, ginásio e wifi gratuito.
Zona exterior com piscinas para adultos e crianças, ampla esplanada solário, parque infantil e bar
chillout (zona relax reservada). Dispõe de uma esplanada Premium com Jacuzzis e espreguiçadeiras no sotão. Amplo programa de animação diurno (com Miniclub para as crianças) e nocturno.
Serviços opcionais (com custo): parking exterior (mediante disponibilidade) zona SPA com piscina
climatizada, sauna, banho turco, massagens, cabeleireiro, loja de souvenirs e bicicletas de aluguer.

Hotel ****

Best Cambrils

Av. Diputación, 141 · CAMBRILS
O Hotel está situado em Cambrils, a escassos 100 m. da praia.

100%
Renovado
em 2019

Dispõe de quartos com balção equipados com ar condicionado (1/6-30/9), telefone, TV vía satélite,
fecho electrónico, banho con secador de cabelo, frigorífico, WIFI gratuito e cofre gratuito. Os quartos para 3, 4 pessoas estão equipados com 2 camas Queen Size (não admitem cama extra). Piscina
exterior para adultos e crianças com ampla esplanada solário, jacuzzi, snack bar e parque infantil.
No hotel encontrará um restaurante buffet, com “cozinha ao vivo” nos pequenos almoços e jantares, comida nacional e internacional. É obrigatório roupa formal para o jantar (calças compridas).
O hotel dispõe de bar cafetaria, zonas de jogos, WIFI gratuito, sala de TV, ginásio, sauna e banho
turco. Programa de animação diurno e nocturno. Serviços opcionais: parking exterior (mediante
disponibilidade), loja, internet corner, bicicletas de aluguer e massagens.
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Hotel ***

Casablanca Playa



Pº Miramar, 12. salou

Situado em 1ª linha do mar, no centro de Salou e a escassos 200 m
do porto, numa zona muito tranquila. A 3 km encontra-se um grande
parque de atrações Port Aventura, até ao qual saiem autocarros a cada
meia hora. Dispõe de 84 quartos insonorizadas, climatizados, com cofre (grátis), minibar, telefone, Tv, banho, secador e varanda. Dispõe de
restaurante à la carta e menú. Conta com facilidades para pessoas com
mobilidade reduzida e wifi. Parking de pago e admite animais (pago).
w De 1/5-31/7 e 1/9-12/10 mínimo 2 noites, 1-31/8 3 noites.
w De 1-28/5 el servicio de MP obrigatório jantar.
w Crianças 0-4 anos grátis, de 5-12 e 3ª pax consultar.
w As reservas podem ser alojadas em qualquer um dos edifícios

Dorada

Hotel / Apartamentos ***

Marinada

C/ Fray Junipero Serra, 4. salou



O hotel está situado na parte este de Salou, em uma área residencial a 6 minutos a pé da praia Els Capellans e 10 da praia de
Levante e do passeio marítimo. Conta com 220 quartos duplos,
30 são comunicantes ideais para familias e 8 dúplex com cozinha equipada e serviço de limpieza diário. Todos os quartos têm
TV, telefone, cofre de aluguer, banho completo com banheira ou
duche, secador de cabelo e varanda e ar condicionado (25/525/9 aprox.). Dispõe de piscina exterior e interior, bar, salão Tv.,
sala recreativa, parque infantil, animação e parking. Restaurante
buffet. Acessos ao hotel e piscina para pessoas de mobilidade
reduzida. WiFi em todo o hotel, grátis no R/C e esplanada.

(Casablanca Playa e Casablanca Playa Suites).

Hotel ****

Las Vegas
C/ Alfonso V, 7. salou



Situado próximo do passeio marítimo numa pequena colina,
mesmo na zona comercial da nova área de Salou. A apenas 95
metros da Praia e a 10 minutos do parque temático Port Aventura. Dispõe de 282 quartos com TV com TDT Satélite e Canais Internacionais, ar condicionado e aquecimento, banho completo
e varanda. Cofre e frigorífico opcional. Dispõe 5 quartos adaptados a pessoas com mobilidade reduzida. Complementa-se com
piscinas de adultos e crianças com zonas de esplanada, restaurante com variado buffet, snack bar junto a piscina, lobby bar e
bar Azul, assim como um variado programa de animação. Os
clientes podem usufruir da ligação WIFI grátis tanto nos quartos
como nas zonas comuns.

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
	APA	MP

39,95
48,95
57,50
39,95
39,95

1-28/5
29-31/5
1-18/6
19/6-2/7
3-30/7
31/7-22/8
23/8-12/9
13-15/9
16-26/9
27/9-12/10
13-31/10

S.Ind

PC

53,45
62,45 73,95
62,45 73,95
72,85 84,35
85,65 97,15
91,43 102,93
72,95 84,45
71,00 82,50
71,00 82,50
53,45 64,95
-

Crianças
grátis

Hotel ***

Santa Mónica Playa

18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00

Ofertas



C/ Falset 1. salou

Hotel ****

Hotel ****

Oasis Park

Cala Font

Avda. Carles Buigas, 46-48. salou

Les Dunes 2. cap salou

C O S TA

sa	APA	mp	pC

1-28/5 e 20/9-13/10
29/5-5/6
6-19/6
20/6-3/7
4-24/7
25/7-15/8
16-22/8
23/8-12/9
13-19/9

22,25
27,50
36,00
44,25
56,25
67,25
62,00
36,75
29,25

25,25
30,25
39,00
47,00
59,00
70,00
64,75
39,50
32,00

27,50
32,75
41,25
49,25
61,50
72,25
67,25
41,75
34,50

30,25
37,25
46,00
55,00
66,00
78,00
73,00
47,50
39,00

1ª

50
50
50
50
50
50
50
50
50

2ª

Situado a uns 10 minutos das Praias de Levante e Capellans e a
cerca de 3 km. de Port Aventura World. Totalmente renovado
em 2016. Os quartos contam com varanda, banho com secador,
wifi grátis, fechadura magnética, telefone, TV., aquecimento, ar
condicionado, minibar e cofre opcional. Os quartos poderão
estar equipados com 2 camas Queen Size (1,35 m), não aceitam
camas extra. Dispõe de restaurante buffet, comida nacional e
internacional. Obrigatório o uso de roupa mais formal ao jantar
(calças compridas), varanda exterior com espreguiçadeiras e 4
piscinas: 2 de adultos (uma delas com jactos e borbulhas) e 2
de criança (uma delas temática com barco e escorregas). Parque
infantil, bar-cafetaria com zona de jogos, ginásio, sala de T.V. e
wifi grátis, animação...

Situado numa bonita enseada, perfeitamente comunicado com
as povoações mais próximas e a 3km do parque temático Port
Aventura. Dispõe de quartos amplos, confortáveis e luminosas,
todos com TV LCD com TDT Satélite e canais internacionais,
wifi grátis, ar condicionado e aquecimento, banho completo e
varanda. Complementa-se com piscina de adultos e crianças, lobby bar, animação infantil e de adultos, miniclub, ginásio. Conta
com restaurante buffet para além de un snack bar junto à piscina.

dorada

A apenas uns passos do centro da cidade e da Praia. Quartos
confortáveis climatizados, todos foram actualizados e decorados
com um estilo moderno e contemporâneo com banho completo, varanda e televisão. Piscina ao ar livre para crianças e adultos .
Dispõem de uma equipa de animação durante os meses de verão,
para que não falte o entretenimento. Bar aberto todos os dias e restaurante buffet oferece cozinha internacional e jantares temáticos.
w De 1/8-19/9 excepto Domingos e 10/10 mínimo 3 noites,
o 2/5 e 30/5 mín. 2 noites. Inferiores consultar suplementos.
w Máx. em Standard: 3 adultos + 1 crian. ou 2 adultos + 2 crianças.
-8% dto. reservas efectuadas antes de 15/5 e mínimo
3 noites. Pago de 50% antes de 31/5.
-5% dto. não reembolsável e pago 100% no momento da
reserva. Reservas efectuadas com uma entecedência de
4 dias excepto Agosto com 5 dias.
DESCONTOS %
PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
CRIAN. 2-11 3ª
PAX

grátis 20
grátis 20
grátis 20

50
50
50
50

20
20
20
20
grátis 20
grátis 20
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Hotel ***

Jaime I

Crianças
grátis

Dorada

Ofertas

Hotel ***

Eurosalou

C/Logroño, 16-20. salou

C/ Ciutat de Reus, 5. salou

Sitado na tranquila zona hoteleira de Salou, a poucos metros do centro e a apenas 5 min da
praia e do porto desportivo. Todos os quartos dispõem de telefone, ar condicionado, aquecimento, TV. satélite, cofre (aluguer), banho e varanda. Instalações: Uma piscina exterior com
zona para crianças, solário, guarda-sóis e cadeiras; Fitness Center: ginásio (pago). Spa (entrada
permitida a maiores de 16 anos): piscina climatizada, sauna, jacuzzi, massagens( pago). Sala Tv.
com parabólica, ecrã gigante com projector e miniclub para os mais pequenos. Restaurante
buffet, chiringuito, bar e discoteca-pub (discoteca mediante disponibilidade). Outros Serviços:
Mascota Palmy e entretenimentos diurnos e nocturnos e programa infantil.

Hotel *** / Apartamentos

Hotel ****

California Gardens / California

California Palace

Hotel: Autovía Tarragona, 13. Apartamentos: C/Prat D´En Carbo, s/n. salou

C/ Ciutat de Reus, 7. salou

Hotel: È composto por 2 edificios amplos totalmente renovados recentemente. Situado
num curto passeio da Praia de Levante, em pleno centro comercial e de lazer de Salou e tão
só uns minutos de Port Aventura. Quartos duplos com casa de banho, telefono, secador
de cabelo, ar condicionado e aquecimento central, terraço e Tv satélite. Cofre (opcional).
Complementa-se com piscinas, receção 24h, bar-cafetaria, salões sociais e de Tv, ginásio e
mini-golf (opcional). Estacionamento exterior e garagem subterrâneo (opcional). Serviço de
restaurante: buffet. Wifi em todo o recinto. Animação diurna e nocturna.

Situado no centro da localização de Salou, numa das zonas mais tranquilas da capital da Costa
Dourada, a poucos metros da estação de comboio e a uma curto distancia do das Praias de
Levante e Poniente. Os quartos dispõem de telefone, ar condicionado e aquecimento, TV satélite,
cofre e minibar (pagos), casa de banho completo com secador e varanda ampla. Completa as
suas instalações com cafetaria, piscina de crianças e de adultos, ginásio e zona de águas com casa
de banho turco (opcional), jardim com zona infantil e programa de animação diurna e nocturna.
Garagem subterrâneo (opcional). Wifi em todo o recinto. Serviço de restaurante: buffet.

C O S TA

dorada

Situado no centro de Salou, a 5 minutos da praia. Todos os quartos dispõem de banho, ar condicionado, telefone, varanda e Tv. Complementa-se com 2 piscinas exteriores de adultos + 2 para
crianças, 1 cafetaria, 1 chiringuito e um pub inglés, restaurante principal tipo buffet, um de pratos
de arroz/barbecue na esplanada e uma pizzaria, um grande parque infantil. Contam com parking
de pago, cofre nos quartos, piscina climatizadabanho turco, sauna, minigolf, padel, squash, ginásio, wifi grátis nas zonas nobres. O hotel dispõe de animação para adultos e para crianças durante
toda a temporada e em julho e agosto oferecem um serviço de baby sitting para crianças.
w De 1/5-31/7 e 13/9-3/10 estadias de 1 noite na sexta: 15% spto., estadias de 1 noite no
Sábado: 25% spto. e de 2 noites sexta e sábado: 15% spto. De 1/8-12/9 estadias de 1 noite:
25% spto. e de 2 ou 3 noites: 15% spto. Estadia mínima para TI 4 noites, excepto de 2/712/9 mínimo 5 noites.
w Spto. TI : 25 €/pax/dia sobre MP (sem dtos. crianças/3ª/4ª pax).
Crianças de 0-2 anos não pagam este spto. (sem direito a bebidas).
DESCONTOS %
w Spto. vista piscina: 5 €
PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
CRIANças 0-11 3ª
excepto de 27/6-22/8:
	SA	APA	mp	pc	S.Ind
1ª
2ª PAX
6,9 €/quarto/dia.
1-2/5
30,50 31,75 33,00 36,75 22,25 grátis grátis 30 w Dto. 4ª pax: 40% (partil3-20/5 e 24-28/5 27,25 28,50 29,75 33,50 22,25 grátis grátis 30
hando cama de 1,35cm)
21-23/5
28,75 30,00 31,25 35,25 22,25 grátis grátis 30 w Os quartos triplos ou
29/5-5/6
34,75 36,00 37,25 41,00 22,25 grátis grátis 30 quádruplos podem ter 1
6-10/6
39,50 40,75 42,00 46,25 22,25 grátis grátis 30 ou 2 camas ´Queen Size´
11-18/6
43,25 44,50 45,75 49,25 22,25 grátis grátis 30 (140x190).
19-26/6
55,50 56,75 58,00 63,50 22,25 grátis grátis 30 w MP obrigatório jantar.
27/6-10/7
58,50 59,75 61,00 66,00 40,25 grátis 75 30 w No voucher deve incluir a
11-31/7
62,25 63,50 64,75 70,50 40,25 grátis 50 30 data de nascimento de as
crianças.
1-22/8
75,50 76,75 78,00 84,00 40,25 grátis 50 30
23-29/8
56,00 57,25 58,50 63,50 22,25 grátis 50 30 -20% dto reservas efectuadas
30/8-12/9
49,00 50,25 51,50 55,75 22,25 grátis 50 30 até 28/2 estadias de 1/5-31/7
13-18/9
30,75 32,00 33,25 37,25 22,25 grátis grátis 30 e 12/9-3/10 mín. de 5 noites.
19/9-3/10
26,00 27,25 28,50 32,50 22,25 grátis grátis 30 Não são modificáveis.

Apartamentos: Situado a uma curta distância da Praia do Levante, em pleno centro comercial e de lazer de Salou e a tão somente a uns minutos de Port Aventura. Os apartamentos California dispõem de 1 ou 2 quartos, sala de refeições, sofá cama duplo na sala, cozinha, frigorifico,
ar condicionado frio/quente e Tv satélite e cofre (pago). Limpeza diaria. Acedendo ao Hotel
California Garden, os clientes podem utilizar o ginásio, mini-golf (pago) e da zona infantil com
campo de petanca, piscinas, animação diurna e nocturna. Wifi em todo o recinto.
Aptos.
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Costa
Hotel ***

Tudo Crianças
incluído grátis

4R Salou Park II

Ofertas

Hotel ****

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
1-29/5 e 22/9-11/10
30/5-5/6 e 13-21/9
6-12/6 e 6-12/9
13-19/6
20-26/6 e 30/8-5/9
27/6-3/7 e 23-29/8
4-13/7
14-31/7
1-22/8

33,75
38,25
47,50
52,50
60,50
65,00
70,25
76,75
81,75

40,25
44,75
54,00
60,50
68,50
73,00
78,25
85,00
90,00

S.Ind
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

DESCONTOS %
1ª CRIAN. 3ª
2-11 PAX

grátis
grátis
grátis
grátis

70
70
70
70
70

20
20
20
20
20
20
20
20
20

Ofertas



C/ Amposta, 2. SALOU

A 200 m da praia Capellans e a poucos, conta com com fácil acesso
a Port Aventura. Dispõe de 199 quartos de 2 tipos standard e familiar, todos equipados com ar condicionado e aquecimento, Tv satélite e cofre. Dispõe de uma piscina para adultos, uma para crianças
e um spa. Complementa-se com restaurante buffet e show cooking, bar tropical junto à piscina, bar cafetaria, mini club, parque
infantil, parking e acesso para pessoas com mobilidade reduzida.
w De 1-2/5 e 10-11/10 mín. 3 noites, de 30/5-26/9 5 noites, restantes
datas 2 noites. Em TI mínimo 5 noites de 1/5-31/10.
w Spto. adultos TI: 21,25 €, excepto de 13/6-5/9: 25 €/pax/noite (sem dtos) e spto. crianças TI; 17,5 €/pax/noite.
w MP e PC incluem 1º serviço jantar, MP peq. almoço e jantar.
-10% dto. reservas de 7 ou mais noites, não aplicável de1-22/8.
-10% dto. reservas efectuadas com 60 dias de antecedência,
mín. 7 noites, não aceptam mudança de nomes. Acumuláveis.
mp	pC

Tudo
incluído

4R Salou Park I



C/ Amposta, 4. SALOU

Dorada

mp	pC
1-29/5 e 22/9-30/10
30/5-5/6 e 13-21/9
6-12/6 e 6-12/9
13-19/6
20-26/6 e 30/8-5/9
27/6-3/7
4-13/7 e 23-29/8
14-31/7
1-22/8

39,00
49,75
53,75
60,00
66,25
71,25
77,50
86,75
94,25

45,50
56,25
60,25
68,00
74,25
79,50
85,50
94,75
102,50

S.Ind
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

DESCONTOS %
CRIANças 2-11 3ª
1ª
2ª PAX

50
50
50
50
50
50
50
50
50

Hotel ****

50
50
50
50
50
50
50
50
50

20
20
20
20
20
20
20
20
20

Ofertas

Olympus Palace C/ Navarra nº 6. salou

	APA	mp	pC
1/5 e 26/9-16/10 35,00 38,75 45,00
2-15/5
41,25 45,00 51,25
16-29/5
46,75 50,50 56,75
30/5-12/6
56,75 60,50 66,75
13-26/6 e 22/8-4/9 73,00 76,75 86,25
27/6-10/7
80,50 84,25 93,75
11-31/7
92,50 96,25 105,50
1-21/8
101,75 105,50 115,00
5-18/9
58,00 61,75 71,25
19-25/9
47,50 51,25 57,50
17-31/10
46,25 50,00 56,25

S.Ind
50%
50%
50%
50%
70%
70%
70%
70%
70%
50%
50%

2-12

PAX

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50



A 200 m do centro e a 700 m da praia. Têm 294 quartos com varanda
e ar condicionado (15/6-15/9), aquecimento, banho com secador,
TV, telefone via satélite. Seguro e minibar pago dto. As instalações
incluem sala de Internet, restaurante, Pool Bar, terraço, 2 piscinas,
spa, estacionamento, parque infantil, mini-clube, acesso adaptado
para pessoas com deficiência e diurna e entretenimento nocturno.
w Estadia mín. de 2 noites, excepto del 1-2/5, 10-11/5 min. 3 noites e
30/5-26/9 mín. 5 noites Em TI mínimo 5 noites.
w Spto. TI adultos sobre MP 21,25 € excepto 13/6-5/9 que são 25 €.
Crianças toda a temporada 17,5 €.
-10% dto. reservas de 7 ou mais noites, não aplicável de1-22/8.
-10% dto. reservas efectuadas com 60 dias de antecedência,
mín. 7 noites, não aceptam mudança de nomes. Acumuláveis.
DESCONTOS %
PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
CRIAN. 2-11 3ª
S.Ind

1ª

2ª

PAX

39,00 45,50 50%
49,75 56,25 50%
53,75 60,25 50%
60,00 68,00 50%
66,25 74,25 50%
71,25 79,50 50%
77,50 85,50 50%
86,75 94,75 50%
94,25 102,50 50%
77,50 85,50 50%
70,00 78,00 50%

70

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

mp	pC

1-29/5 e 22/9-31/10
30/5-5/6 e 13-21/9
6-12/6 e 6-12/9
13-19/6
20-26/6
27/6-3/7
4-13/7
14-31/7
1-22/8
23-29/8
30/8-5/9

16 anos incl. 20% dto. È necessaria a acreditação de parentesco.

w O spto. individual é para duplo uso individual.
w Spto. Vista Piscina 6,25€/quarto/dia excepto

que será 12,5€/quarto/dia.

13/6-18/9

- 7x6 e 14x12 ou 18x21 de 3/4-17/7 e 26/9-31/10.

70
70
70
70
70
70

Crianças
grátis

Hotel ***

4R Playa Park

Ofertas



C/ Vendrell, 1-3. SALOU

A 100 m da Praia Larga e a 400 m do centro de Salou. O hotel conta
com 315 quartos, todos com varanda e equipados com ar condicionado de 15/6-5/9, aquecimento, banho completo com secador,
TV satélite com canal musica, telefone, cofre e frigorifico (ambas de
pago). Dispõe de restaurante buffet, bar piscina, esplanada-solário, 2
piscinas (adultos e crianças), zona de Internet e parking (ambas de
pago), zona infantil, mini club, área de jogos, acesso adaptado para
pessoas com mobilidade redzida e animação diurna e nocturna.
w Estadia mín. 5 noites 30/5-26/9. De 10-11/10 mínimo
3 noites, restantes datas mínimo 2 noites.
w MP e PC incluem 1º serviço jantar, MP peq. almoço e jantar.
-10% dto. reservas de 7 ou mais noites, não aplicável de1-22/8.
-10% dto. reservas efectuadas com 60 dias de antecedência,
mín. 7 noites, não aceptam mudança de nomes. Acumuláveis.
PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

w Estadia mínima 4 noites.
w Dto. 4ª pax adulto 50%, apenas possível em Junior Suite.
w Spto. Junior Suite 20%.
w Quarto monoparental 1 pai ou mãe + 1 ou 2 filhos até

grátis
grátis
grátis
grátis

mp	pC
16-29/5 e 22/9-31/10
30/5-5/6 e 13-21/9
6-12/6 e 6-12/9
13-19/6
20-26/6
27/6-3/7 e 23-29/8
4-13/7
14-31/7
1-22/8
30/8-5/9

33,75
39,50
47,50
53,75
61,75
67,50
73,25
79,75
85,50
61,75

40,25
46,00
54,00
61,75
69,75
75,50
81,50
88,00
93,75
69,75

S.Ind
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

dorada

%
PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO renovadO 1ªDESCONTOS
CRIAN. 3ª

Ofertas

C O S TA

Situado no centro de Salou a 350 m. da
praia. Todas os quartos dispõem de insonorização exterior, nos quartos Superiores
insonorização também interior, banho,
secador, telefone, varanda, ar condicionado, aquecimento, minibar, Tv e cofre.
Complementa as suas instalações com
bar, elevadores, wifi grátis em todo o hotel,
restaurante, piscina de adultos e crianças,
solário no terraço completamente renovado com piscina, jacuzzi, sala jogos, área
fitness, aluguer de bicicletas, cabeleireiro,
sala de TV, zona de jogos de crianças, jardim, salões sociais e garagem (pago directo e mediante disponibilidade). Animação
com espectáculos diversos todas as noites.
Serviço de refeições: buffet.

Crianças
grátis

4R Regina Gran Hotel
C/ Joan Fuster, 3. SALOU

Situado a 100 m da praia Capellans. O hotel conta com 218 quartos, a maioria com varanda e equipados com ar condicionado,
aquecimento, banho com secador. TV satélite com canal de musica, telefone, cofre e frigorífico (opcional), zona de internet. Restaurante, piano bar com vista mar, bar piscina, esplanada- solário, 2
piscinas (adultos e crianças), parking, zona infantil, mini-club, área
de jogos, acesso para deficientes e animação diurna e noturna.
w De 1-2/5 e 10-11/10 mín. 3 noites, de 30/5-26/9 5 noites, restantes
datas 2 noites. Em TI mín. 5 noites de 1/5-31/10.
w Spto. adultos TI: 21,25 €, excepto de 13/6-5/9: 25 €/pax/noite
sem dtos e spto. crianças TI; 17,5 €/pax/noite.
w MP e PC incluem 1º serviço jantar, MP peq. almoço e jantar.
-10% dto. reservas de 7 ou mais noites, não aplicável de1-22/8.
-10% dto. reservas efectuadas com 60 dias de antecedência,
mín. 7 noites, não aceptam mudança de nomes. Acumuláveis.
PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO

Tudo
incluído

Hotel ****

DESCONTOS %
CRIAN. 2-11 3ª
1ª
2ª PAX

grátis
grátis
grátis
grátis
grátis

70
70
70
70
70

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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Costa
Hotel ***

Ohtels Villa Dorada

Dorada
Hotel ***

Ohtels Playa de Oro
C/ Vendrell, 9. salou

A escassos 200 metros das praias únicas de Playa Larga e Playa de Capellanes, a 10 minutos de
Portaventura, no centro do comercio de Salou, junto à construção única, de visita obrigatória,
e típica da zona (Masía Catalana), o Hotel Villa Dorada goza de uma privilegiada encosta na
capital da Costa Dorada. Dispõe de terraços amplos junto às suas piscinas espectaculares, com
festas aquáticas para todas as idades, bar exterior, parque infantil para os mais exigentes da
familia, equipa de animação, actuações ao vivo, tudo para fazer da sua estadia umas férias inesquecíveis. Cozinha internacional, dieta preparada para celíacos, show cooking variado, jantares
temáticos e buffet infantil farão as delícias dos grandes e dos pequenos.

Situado no coração comercial de Salou, a 10 minutos de Port Aventura e junto a 2 encostas
privilegiadas, Playa Larga e Cala Llenguadets, fazem da Playa de Oro um hotel perfeito onde
desfrutar de Salou e das suas praias. Gastronomía internacional, jantares temáticos, e show
cooking variado, sempre com dieta especial para celíacos, amplos e cómodos salões, á disposição do bem estar dos seus hóspedes. Equipa de animação para todos e entretenimento em especial para os mais pequenos, piscinas para todas as idades, solário amplo, e zonas de sombras
donde poderá aproveitar as temperaturas veranianas agradáveis junto ao mar.

Hotel ***

Hotel ***

Ohtels Belvedere

Ohtels Villa Romana

C/ Terrer nº 7. salou

Avda. Paises Catalanes, 9. salou

Situado junto a Port Aventura e a escassos 700 metros da praia. Dispõe de quartos confortáveis
e totalmente equipados, renovados recentemente com ar condicionado, cofre, telefone, aquecimento, varanda, televisão, amenities grátis, serviço despertador. Conta com ligação WiFi grátis nos quartos e zonas comuns, piscina para adultos e crianças, amplo solário com espreguiçadeiras, zona Wellness inclui jacuzzi climatizado, ginásio, sauna e banho turco, programas de
animação diurnos e nocturnos, mini club, sala de jogos, bilhares, ping-pong e zona de petanca.
Restaurante buffet, que inclui variados productos aptos para celíacos, bar cafetaria e snack bar.

Situado em Salou, perto da praça Europa, a 10 minutos da praia e a 300 m de Port Aventura.
Todos seus quartos dispõem de telefone, ar condicionado, aquecimento, Tv. vía satélite, cofre,
banho com secador e balcão. Camas tipo Queen size con. sofá-cama para 2 crianças. O restaurante conta pequeno-almoço e jantar buffet. Têm bar interior, snack para piscina, piscina em
zona ajardinada, piscina infantil, zona de solarium, piscina climatizada coberta, petanca, bilhar
e jogos, parque infantil, ginásio com sauna, banho turco, massagens. Programa de animação,
garagem e aluguer de carros.

C O S TA

dorada

C/ Vendrell, 11. salou
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Dorada

Hotel ****

Hotel “Only Adults” ****

H10 Salauris Palace

H10 Delfín

Avda. Paisos Catallans, s/n. salou

C/ Rioja, 4-6. salou

Hotel a apenas 800 m. de Port Aventura e próximo da praia. Os
seus quartos dispõem de banho completo com secador de cabelo, ar condicionado, TV, cofre (gratuito) e serviço de minibar
(a pedido e de pago). O hotel completa as suas instalações com
piscina com cascata, piscina infantil, piscina climatizada coberta
com jacuzzi e cadeira hidráulica, solário com jacuzzi, zona ajardinada, wi-fi gratuito, zona de internet, serviço de lavandaria,
boutique, parking coberto (não vigiado e de pago), programa
de animação tanto para adultos como para crianças. Serviço de
refeições buffet com cozinha ao vivo e menú infantil.

Só

adultos

Apenas para adultos a partir dos 16 anos. Localizado na área
mais central e comercial de Salou, a apenas 200 m. da praia
e perto de Port Aventura. Quartos completamente renovados
com terraço, TV de ecra plana, minibar (pago), cofre, banho
com secador e ar condicionado. Completa as suas instalações
com 2 piscinas para adultos com jacuzzi, bar junto à piscina,
bar do átrio, solário, jardins Wi-Fi em todo o hotel, área de Internet, ginásio, serviço de lavandaria. Áreas nobres reformadas.
Nova “piscina” no telhado do hotel. Buffet de serviço de jantar
com cozinha ao vivo.

Hotel ****

H10 Vintage Salou
C/ Birmingham, 3. salou

Situado junto a Plaza de Europa , a 400 m. da praia e a menos de
1 Km de Port Aventura. O hotel foi completamente renovado, os
seus quartos disoõem de casa de banho completa com secador de
cabelo, TV LCD, ar condicionado, cofre gratuito, minibar (pago),
varanda ou terraço. Completa as suas instalações com piscina para
adultos e outra para crianças. Wi-fi gratuito, internet corner, salão
social com jogos de mesa e TV, serviços de massagens e tratamentos de beleza (pago), ginásio e serviço de lavandaria. Completo
programa de animação e mini-club. Nova piscina na cobertura do
hotel, além de um novo “Despacio Beauty Centre” e ginásio totalmente novo. O Hotel dispõe de uma estação para limpeza e armazenamento de bicicletas assim como de uma oficina de reparação.
Serviço de refeições: buffet com cozinha ao vivo e menú infantil.

Hotel ****

Hotel ****

Hotel ****

H10 Mediterranean Village

H10 Salou Princess

Acqua

Ginesta, s/n. salou

Avda. de Andorra,15 . salou

C/ Alfonso V, 9. salou

C O S TA

Situado junto a plaza de Europa, a 400 m. da praia e a 1 km do
Port Aventura. Suas confortaveis e luminosos quartos dispõem
de casa de banho com secador de cabelo, varanda, TV, mini
frigorifico(gratuito),cofre e ar condicionado. Completa as suas
instalações com uma piscina para adultos e outra para crianças,
solário com jacuzzi exterior, Wi-fi gratuito, sala de TV, ginasio e
sauna, mini-club, bilhar, bar cafetaria com zona de piano, bar piscina. Variado programa de animação. Serviço de refeições: buffet
com cozinha ao vivo.

Situado no coração de Salou e a poucos metros da praia, o hotel
Acqua esta indicado para clientes que procurem a tranquilidade,
qualidade e bom serviço na sua estadia. O hotel Acqua dispõe de
vários tipos de quartos; todos eles com banho completo (duche)
secador de cabelo e espelho de aumento, varanda, aquecimento,
ar condicionado, telefone, cofre, minibar, T.V, ligação a internet
(wiffi). Serviços: restaurant buffet, bar cafetaria, piscina exterior
com esplanada, piscina interior climatizada, sauna, ginásio, salas
de reuniões e convenções

Verao 2020

dorada

Próximo da praia e do Port Aventura. Conta com quartos amplos e luminosos recentemente renovados, com varanda, banho com secador de cabelo, climatização, TV, cooler box para
manter a temperatura das bebidas (de pago) y cofre gratuito.
Completa as suas instalações com duas piscinas para adultos e
1 infantil, piscina climatizada coberta com cadeira hidráulica,
sauna e banho turco, jacuzzis no terraço superior, zona de solario, Wi-fi gratuito no hotel, zona de internet e play station (de
pago), fitness center, campo polidesportivo, supermercado, parking (de pago), auto-serviço de máquinas de lavar e secar roupa
(de pago). Programa de animação tanto para adultos como para
crianças. Novo Restaurante Pizzeria Il Forno.
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Apth. ALBATROS

FAMILY ***

C/ Bruselas, 60

Situados a apenas 25 metros da praia Cala
Llenguadets, muito próximo da praia Capellans
e da praia larga a poucos minutos caminhando
do centro de Salou. Um lugar ideal para desfrutar com todas as comodidades e serviços numa
zona privilegiada rodeada de enseadas e praias
. Dispõe de estudios e apartamentos com amplas
varandas com umas magníficas vistas mar. Dispõe
de parque infantil, zona ajardinada, piscina para
adultos e crianças com vistas mar, espreguiçadeiras, bar restaurante com zona de jogos recreativos,
elevadores, sala de bagagem, parking, ar condicionado, wifi grátis.

Dorada

Hotel CALYPSO ***



C/ Pompeu Fabra, 54-62

Encontra-se a poucos passos de Playa Capellans,
uma das praias mais formosas da Costa Dorada.
O Calypso oferece quartos duplos e familiares
modernos, luminosos e confortáveis habitaciones
em dois edificios, todos com casa de banho privado, varanda / varandim, televisão via satélite e ar
condicionado (meses de verão), cofre e telefone.
Dispõe ainda de restaurante, duas piscinas e uma
área de jogos para crianças, animação de dia e
noite, jardim, solário, bar, sala de jogos, wifi gratis
em todas as instalações. Acessibilidades para pessoas de mobilidade reduzida.

Salou

Hotel PIRÁMIDE ****

Avda. Paisos Catallans, s/n

Situado no centro de Salou, a poucos minutos
da praia e das calas de Levante e a tão só 1,5
km do popular parque temático Port Aventura.
Dispõe de 230 quartos espaçosos e confortáveis,
todas elas com casa de banho privado, secador
de cabelo, telefone de linha directa, wifi gratuito, TV via satélite, ar condicionado, aquecimento
central. Conta ainda com 2 piscinas (uma delas
Piscina infantil) Wifi Premium gratuito disponível
em todo o hotel, área de jogos, terraço, snackbar, restaurantes, salões, bar, zona de jogos,
lugares para estacionamento privado.

Avda. Països Catalans, 11

C O S TA

dorada

Localizado perto das
melhores praias e do
parque Port Aventura,
é ideal para desfrutar
de umas férias
em família.

Quartos espaçosos, confortáveis e luminosos, renovados em 2015, com
ar condicionado com controle individual, TV, cofre, mini-frigorífico, terraço mobilado
(mesa / cadeiras) e casa de banho com banheira e secador de cabelo.

PORTAVENTURA PARK

um mundo de experiências únicas
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WELLNESS CENTER com piscina aquecida,
ginásio, sauna, banho turco e dois jacuzzis



Acesso gratuito à Internet (WI-FI) em todo o hotel; espectacular lago de piscina e piscina para
crianças; parque infantil com slides e baloiços, renovado em 2015 com novos jogos ao ar livre,
sala de jogos, estacionamento com 65 lugares, entretenimento noturno. Instalações para deficientes.

Mini-clubE gratuito e atividades
desportivas e recreativas para adultos

Diferentes espaços gastronômicos
uma autêntica experiência culinária

Costa

Dorada

Único hotel situado no passeio
marítimo e praia de Salou
Blaumar Hotel Salou
Paseo Jaume I , s/n 43840 Salou · España
HA-697

Suite Mediterránea

Apartamento para viajar
em família
AT-001

a 50m da praia
Magnolia Hotel Salou ****sup
Carrer Madrid, 8 - 43840 Salou
Tarragona (España)

C O S TA

Les Dàlies Apartments
Autovia Reus-Salou 3 - 43840, Salou
Tarragona (España)

Hotel Adults Only em Salou

HT-839

dorada

Verao 2020
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Costa
Hotel ****

Apartamentos

Dorada Palace
Cami de Les Pascuales, 6. salou

Dorada
Salou

Av. Pompeu Fabra, 25. salou

Situado a 500 m. da praia e 1 km. do Port Aventura. Os quartos
estão climatizados e oferecem telefone directo (opcional), Tv.
com satélite, minibar (vazio), room-service (opcional), secador
e cofre (opcional). Complementa-se com restaurante, cafetaria,
varanda, piscina exterior no 6º andar, jacuzzi, ginásio,(maiores 18
anos), jardins, zona de jogos para crianças, solário, sala de jogos e
garagem (sujeito a disponibilidade y de pago). Serviço de restaurante buffet (obrigatório uso de calças).

Ofertas

Apartamentos

Arquus
Avda. Carles Buigas, 40-42. salou

Situado num complexo de apartamentos, num bairro tranquilo
perto do centro e a 700 m da praia. Os apartamentos, amplos e
com ar condicionado, dispõem do equipamento indispensável
para passar uma estadia agradável, 2 quartos, sala de estar, Tv,
cozinha equipada, casa de banho, wifi, roupa de cama e de banho, ar condicionado, limpeza no final da estadia, kit de limpeza.
Entre as suas instalações destacam-se jardins, 2 piscinas exteriores de 100 m² com jactos de água, zona de jogos. Admitem
animais de estimação (pago directo).

Conjunto de 4 edifícios situados entre 400 e 600 m. do passeio Jaime
I e da praia. Aptos 2/4 constam de quarto duplo, sala de jantar com
sofá-cama gavetão ( 2 lugares ), banho completo, cozinha americana,
TV e varanda. 4/6 igual mas com dois quartos duplos. Nos arredores
é possivel encontrar todo o tipo de comercios, restaurantes, bares.
Piscina comunitária para adultos e no interior de cada recinto (aberta
em temporada alta). Possibilidade de aluguer de garagem no próprio
edificio. Inclui lençóis (não tem toalhas). Mudança de roupa semanal.
w Estadia mín. 4 noites 17/7-22/8, 3 noites 2-16/7 e 23/29-8,
restantes datas admite 2 noites com spto 35%.
-10% dto. efectuadas antes de 15/4 e estadia a partir de 1/5.
-15% dto. mínimo 7 noites não aplicável 1-22/8.
-10% dto. de 5 ou 6 noites não aplicável 1-22/8.
-20% dto. reservas com data 6-12 Junho.
Ofertas não acumuláveis.
preços apartamento e noite
2/4
1-21/5 e 20/9-29/10
22/5-5/6 e 13-19/9
6-19/6 e 6-12/9
20/6-1/7 e 30/8-5/9
2-16/7 e 23-29/8
17/7-2/8 e 16-22/8
3-15/8
30-31/10

Ofertas

Apartamentos

Zahara/Azahar

Ap. Zahara: C/Navarra, 3.
Ap. Azahar: Carrer de Saragosa, 15. salou

Apartamentos

Ofertas

Cataluña 92

Av. Carles Buigas, 24. salou

C/ Vendrell, s/n. salou

42,50
65,00
87,50
110,00
128,75
170,00
200,00
45,00

Ofertas

Apartamentos

Goya

4/6

32,50
43,75
60,50
78,75
93,75
121,75
150,00
35,00

C O S TA

dorada

Zahara

Ap. Zahara: A 50 m. da Plaza de Europa e a 350 m. da Praia e Passeio Marítimo. Ap. com 1 quarto, banho, cozinha equipada, sala-jantar com sofá
cama gavetão (2 lugares), Tv e varanda mobilada. Conta com piscina (adultos e crianças). Inclui lençóis excepto toalhas. Limpeza à entrada e saída.
Ap. Azahar: A 300 m. da praia. Ap. com 2 quartos duplos, sala de jantar
com sofá gavetão (2 lugares), ar cond., Tv, máquina de lavar roupa, cozinha,
banho e varanda. Piscina comunitária. Possibilidade de aluguer garagem
no mesmo edificio. Inclui lençóis excepto toalhas. Limpeza entrada e saída.
w Estadia mín. 4 noites 17/7-22/8, 3 noites 2-16/7 e 23/29-8,
restantes datas 2 noites com spto de 35%.
-10% dto. efectuadas antes de 15/4 e estadia a partir de 1/5.
-15% dto. mínimo 7 noites não aplicável 1-22/8.
-10% dto. de 5 ou 6 noites não aplicável 1-22/8.
-20% dto. para reservas com data 6-12 Junho.
Ofertas não acumuláveis.
preços apartamento e noite	
1-21/5 e 20/9-29/10
22/5-5/6 e 13-19/9
6-19/6 e 6-12/9
20/6-1/7 e 30/8-5/9
2-16/7 e 23-29/8
17/7-2/8 e 16-22/8
3-15/8
30-31/10
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ZAHARA

AZAHAR

2/4

4/6

36,25
48,75
64,25
82,50
98,75
137,50
162,50
38,75

48,75
68,75
92,50
118,75
131,25
183,75
206,25
51,25

Edificio situado no centro comercial e turístico de Salou, a 300 m.
da praia e do Passeio Marítimo. Todos os apartamentos capacidade 6/8 contam com 3 quartos duplos, cozinha equipada e independente com forno microondas e exaustor, sala de jantar com
sofá-cama, dois banhos completos e varanda. Inclui equipamento
completo de apartamento excepto toalhas de banho. Possibilidade de utilização da piscina do los Peces (a 500m aprox.).
w Estadia mínima 4 noites 17/7-22/8, 3 noites 2-16/7 e
23/29-8, restantes datas 2 noites com suplemento de 35%.

-10% dto. efectuadas antes de 15/4 e estadia a partir de 1/5.
-15% dto. mínimo 7 noites não aplicável 1-22/8.
-10% dto. de 5 ou 6 noites não aplicável 1-22/8.
-20% dto. para reservas com data 6-12 Junho.
Ofertas não acumuláveis.
preços apartamento e noite
6/8
1-21/5 e 20/9-29/10
22/5-5/6 e 13-19/9
6-19/6 e 6-12/9
20/6-1/7 e 30/8-5/9
2-16/7 e 23-29/8
17/7-2/8 e 16-22/8
3-15/8

57,50
78,75
112,50
137,50
160,50
223,00
237,50

Conjunto residêncial situado a 400 m. da praia, Os apartamentos
têm capacidade 2/4, com um quarto duplo, sala com sofá-cama
gavetão para 2 pessoas, cozinha equipada e banho completo; e
3/5 iguais aos anteriores mas com mais um quarto individual
tipo camarote e 4/6 com 2 quartos. Dispõe de piscina com ampla zona ajardinada com parque infantil.
w Estadia mínima 4 noites 17/7-22/8, 3 noites 2-16/7 e

23/29-8, restantes datas 2 noites com suplemento de 35%

-10% dto. efectuadas antes de 15/4 e estadia a partir de 1/5.
-15% dto. mínimo 7 noites não aplicável 1-22/8.
-10% dto. de 5 ou 6 noites não aplicável 1-22/8.
-20% dto. para reservas com data 6-12 Junho.
Ofertas não acumuláveis.
preços apartamento e noite
2/4
1-21/5 e 20/9-29/10
22/5-5/6 e 13-19/9
6-19/6 e 6-12/9
20/6-1/7 e 30/8-5/9
2-16/7 e 23-29/8
17/7-2/8 e 16-22/8
3-15/8
30-31/10

2/5

35,00 41,25
45,00 53,75
59,25 73,00
77,50 92,50
92,50 107,50
115,50 140,00
137,50 162,50
37,50 43,75

Costa
Ofertas

Apartamentos

Apartamentos

Dorada

Royal

Los Peces

Plaza Europa, s/n. salou

Avda. Andorra, 18. salou

Situado na Plaza Europa a 450 m. da praia. 2/4: 1 quarto duplo,
quarto de banho completo, sala com sofá-cama nido para 2 pax,
cozinha equipada e TV. e varanda. Piscina para adultos e crianças.
Nos arredores encontra-se todo o tipo de serviços. Está incluido
todo o equipamento completo de apartamento, excepto toalhas
de banho, limpeza á entrada, mudança de roupa semanal.
w Estadia mínima 4 noites 17/7-22/8, 3 noites 2-16/7 e

23/29-8, restantes datas 2 noites com suplemento de 35%.

Ofertas

2/4

37,50
48,75
64,25
82,50
98,75
137,50
162,50
40,00

1-21/5 e 20/9-29/10
22/5-5/6 e 13-19/9
6-19/6 e 6-12/9
20/6-1/7 e 30/8-5/9
2-16/7 e 23-29/8
17/7-2/8 e 16-22/8
3-15/8
30-31/10

A 100 m da rua Zaragoza e a 300 m. da praia, do passeio Jaime I
e da Fonte Luminosa. Aptos 2/4 pax contam com quarto duplo,
banho, cozinha equipada com forno microondas, sala de jantar
com sofá-cama (2 lugares), ar condicionado (quente/frio), TV
e varanda mobilidada. Aptos 4/6 têm as mesmas características do 2/4 com mais 1 quarto duplo. Piscina, espreguiçadeiras,
mini-golf, ping-pong, futebol e supermercado. Inclui: serviço de
lençóis excepto toalhas. Limpeza na entrada e saída do cliente.
w Estadia mínima 4 noites 17/7-22/8, 3 noites 2-16/7 e

Cambrils

Augustus
Best Cambrils
Best Maritim
César Augustus
Costa Verde
Estival El Dorado
Estival Centurión Playa
H10 Cambrils Playa
Mónica
Olimar II
Pins Marina
Pins Platja
Port Eugeni
Sol de España
Sol Port Cambrils
The Element
Voramar

37,50
51,25
87,50
97,50
112,50
157,50
185,00
40,00

4/6

50,00
71,25
100,00
123,75
137,50
183,75
212,50
52,50

6/8

68,75
93,75
137,50
168,75
200,00
250,00
287,50
71,25

std

25,00
35,00
50,00
61,25
75,00
87,50
106,25
127,50
93,75

1-28/5
29/5-4/6
5-11/6
12-18/6
19/6-2/7
3-9/7
10-31/7
1-15/8
16-22/8
23-29/8

Hotel ****

Hotel ***

H10 Cambrils Playa

César Augustus

Avda. Diputación, 77. cambrils

Avda. Diputación, 195. cambrils

2/4

29,00
40,00
56,25
67,50
81,25
93,75
112,50
150,00
135,00
100,00



Situado a 50 m da praia e a 4 km de Salou. Quartos com banho, ar condicionado de 15/6 a 15/9, Tv. e varanda. Completa-se
com piscinas para adultos e crianças, restaurante, bar-cafetaria,
solarium, elevador panorâmico, um amplo leque de serviços.
Consta de instalações desportivas: pista multiusos: futebol y
basket. Tiro com arco, petanca, três courts de ténis, ping pong
e parque infantil. Zonas nobres remodelados. O hotel dispõe
de uma estação de ciclismo para limpeza, armazenamento de
bicicletas e oficinas de reparação, ginásio e estacionamento exterior de pago. Serviço de refeições: buffet (buffet especial para
crianças sò no verão).

Hotel de ambiente familiar frente ao hotel Augustus, a 70m da praia
e a continuação do PºMarítimo. Recepção 24h. Piscinas, uma para
adultos com banco de bolhas de ar e outra para crianças rodeada
de solário com espreguiçadeiras. Bar-cafetaria, sala TV, sala de jogos
com maquinas recreativas e zona Internet (pago), ar condicionado
e Wifi grátis nas zonas comuns. Serviço de restaurante buffet e com
cozinha ao vivo em pequeno-almoço; em S.Santa e de 20/6-26/9 e
aos jantares. Novidade 2020, quartos totalmente renovados, todos
eles com varanda exterior e casa de banho com duche e secador de
cabelo. Ar condicionado (Junho-Set.), aquecimento, telefone interno, TV satélite, cofre e minibar (pago). O hotel dispõe de quartos
familiares (29 m2) mediante pagamento. Animação própria de 26/6
a 11/9. Mini clube para crianças de 4 a 12 anos. Transporte público a
1 m do hotel e estacionamento vigiado (400 lugares e pago).

Verao 2020

dorada

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

2/4
1-21/5 e 20/9-29/10
22/5-5/6 e 13-19/9
6-19/6 e 6-12/9
20/6-1/7 e 30/8-5/9
2-16/7 e 23-29/8
17/7-2/8 e 16-22/8
3-15/8
30-31/10

A 300 m da Playa Larga. Conta com 240 estudios com ar condicionado
e 1 quarto tipo camarote com 2 camas individuais, sala-jantar com sofá
cama para 2 pax, kitchenette com 2 placas eléctricas e equipados com utensílios, banho e varanda. Conta com recepção 24h em temporada alta e
piscina para adultos e crianças, solário, snack bar piscina, cadeiras, ar cond.,
cafetaria, sala Tv e jogos e parking subterrâneo (de pago). Wifi de pago na
recepção. Inclui lençóis excepto toalhas. Limpeza à entrada e saída.
w De 5/6-31/7 e 16/8-5/9 mín. 3 noites. De 1-15/8 mín. 4 noites. Restantes datas 2 noites. Consultar suplementos.
w Consultar preço de 30/8-31/10.
-15% dto. reservas de 5-11/6 (7 noites).
-10% dto. rvas. efectuadas antes 15/4, estadias a partir de 1/5.
-15% dto. estadias 7 ou mais noites excepto 1-22/8.
-10% dto. de 5 ou 6 noites excepto 1-22/8. Ofertas não acumuláveis.
preços apartamento e noite

C O S TA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

-10% dto. efectuadas antes de 15/4 e estadia a partir de 1/5.
-15% dto. mínimo 7 noites não apicável 1-22/8.
-10% dto. de 5 ou 6 noites não apicável 1-22/8.
-20% dto. para reservas com data 6-12 Junho.
Ofertas não acumuláveis.
preços apartamento e noite

3/5

46,25
61,25
90,00
102,50
118,75
163,75
193,75
48,75

Salou Pacific
C/Vendrell, 10. salou

23/29-8, restantes datas 2 noites com suplemento de 35%.

-10% dto. efectuadas antes de 15/4 e estadia a partir de 1/5.
-15% dto. mínimo 7 noites não apicável 1-22/8.
-10% dto. de 5 ou 6 noites não apicável 1-22/8.
-20% dto. para reservas com data 6-12 Junho.
Ofertas não acumuláveis.
preços apartamento e noite

Ofertas

Apartamentos
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Costa

Dorada

Hotel Augustus ****
Avda. Diputació, 190.

CAMBRILS

Hotel situado em frente ao mar
em primeira linha de praia,
junto ao passeio marítimo.
Dispõe de quartos totalmente renovados (2017)
e quartos familiares mais amplas e panorâmicas
com vista espetaculares (ambas com suplemento),
todos eles com:
· Ar condicionado (Junho-Setembro) e aquecimento
· Casa de banho completa com secador de cabelo.
· TV com antena parabólica.
· Minibar, wifi, telefone e varanda.
· Cofre opcional.
INSTALAÇÕES:
Piscina climatizada (energia solar) para adultos e
outra para crianças · Solário · Zona infantil · Sala de
TV · Cafetaria com terraço frente ao mar · Zonas comuns renovadas com ar condicionado e Wifi · Zona
internet (pago) · Restaurante com serviço buffet e
cozinha ao vivo toda a temporada · Animação para
adultos e crianças (S.Santa até 18/10) · Mini clube
para crianças de 4 a 12 anos toda a temporada ·
Estacionamento vigiado de pago.

Hotel ****

Sol Port Cambrils



Apartamentos

Mónica

Port Eugeni

Galceran Marquet, 1-3. cambrils

Pza. Aragón, 49. cambrils



C O S TA

dorada

Rambla Regueral, 11. cambrils

Hotel ****SUP

No centro de Cambrils, a 200 m da praia e do Porto Náutico e a
7 km de Port Aventura. Dispõe de 156 quartos duplos, dos quais
20 são duplos comunicantes, 2 preparados para pessoas com
deficiência, 2 Family Rooms, 6 Premium Rooms e 4 são elegantes
Junior Suites com banheira de hidromassagem. Todos os quartos
oferecem banho completo com secador de cabelo, ar condicionado/aquecimento, telefone directo, TV via satélite, linha para
conexão à Internet no escritório (com custo), minibar e cofre
(gratuito). Serviço de lavandaria. Restaurante com buffet frío e
quente para o pequeno almoço com show cooking. Restaurante
à carta e cocktail-bar no hall. Bar Piscina no Verão. Fitness Center totalmente equipado, duas saunas e sala de masagens (com
custo). Mini Club com actividades para crianças (conforme temporada). No exterior uma piscina de adultos e outra de crianças.

92

Verao 2020

A apenas 100 m da praia, alberga 104 quartos que dispõem de
antena parabólica, cofre, telefone, TV ecrã plano (TDT), ar condicionado ou aquecimento, frigorífico minibar, roupões e banho
com duche e secador de cabelo. Complementa-se com 3.000m²
em zonas comuns com um jardim de 1.500m², cafetaria, sala TV
e de leitura, ginásio, garagem e piscina para adultos, espreguiçadeiras e serviço de toalhas grátis; tudo isto rodeado por umas
fabulosas palmeiras. Para os mais pequenos, uma piscina infantil e uma zona de jogos exterior. Relax Center, uma zona onde
poderá desfrutar de jacuzzi, banho turco e sauna finlandesa de
forma totalmente grátis. Restaurante com vistas para o jardim e
a piscina poderá desfrutar de um variado buffet ou menú servido à mesa. Wifi grátis em todo o hotel.

Dentro do complexo do Hotel Port Eugeni, a 150 metros da praia
e a tão somente 50 metros do porto e numa zona comercial
onde se encontram varias lojas, bares e restaurantes. Conta com
29 apartamentos confortáveis, que constam de um quarto duplo com sala/sala de refeições, ar condicionado e aquecimentos,
casa de banho com secador de cabelo, zona de estar com TV via
satélite, ferro e tábua de engomar, WIFI, adaptado a pessoas com
mobilidade reduzida, cozinha equipada. Conta com serviços comuns com o Hotel Port Eugeni, como receção, restaurante, salão
de jogos-Tv, piscina, solário, cafetaria e garagem opcional, ar condicionado em todos os serviços comuns.

Costa

Dorada

Localizado no centro de Cambrils, a 150 metros da praia.

Conta com
100 quartos,
alguns com vista
mar, casas de banho
renovadas - com secador
de cabelo e amenidades
- em 2018. Dispõem de ar
condicionado e aquecimento.
TV satélite com ecrã plano, telefone,
minibar, cofre e serviço de quartos.
Dispomos de quartos adaptado para pessoas
com mobilidade reduzida.
Completa ainda as suas instalações com restaurante buffet
(cozinha mediterrânica, facilidades para menus especiais) e cafetaria
renovados em 2018, zona de descanso, salas de reuniões e banquetes.
WIFI gratuito na recepção, opcional nos quartos.
No quinto andar, os nossos hóspedes poderão desfrutar de um solário inaugurado em
2019, e piscina, com maravilhosas vistas para o mar.



IDEAL PARA FAMÍLIAS em pleno centro de Cambrils-Puerto, a 250 m da praia.

C O S TA

Complexo de
apartamentos 2/4
pessoas, renovados
na sua totalidade
para 2020. Quarto duplo
independente, com casa de
banho completa -secador de
cabelo-, sala com sofá cama de 2
lugares, kitchenette com micro ondas,
utensílios básicos e frigorífico. Varanda. TV
via satélite, ar condicionado, aquecimento, cofre
opcional.
WIFI gratuito na Recepção, opcional nos quartos.

dorada

Grande piscina para adultos e piscina infantil. Duas zonas de parques
infantis renovados para 2020, zona ajardinada e Solário. Programa de
animação para adultos e crianças, mini clube bem equipado, mini-disco, espetáculos
profissionais e shows com a equipa de animação do hotel. Restaurante buffet com cozinha ao
vivo, buffet infantil toda a temporada. Facilidades para menus especiais. Cafetaria (com parque
infantil) e bar com terraço piscina. Recepção 24 h, garagem opcional.

COMPLEXO TURÍSTICO IDEAL PARA FAMÍLIAS
entre Salou e Cambrils, a 50 m da praia.

188 aptos
2/4 pessoas
a 2 minutos da
praia. Quarto duplo
independente, com casa
de banho completa -secador
de cabelo-, sala de refeições com
sofá cama de 2 lugares, kitchenette
com micro ondas , utensílios básicos e
frigorífico. Varanda mobilada. TV via satélite,
ar condicionado, aquecimento, cofre opcional.
WIFI gratuito na recepção, opcional nos quartos.
Grande Piscina para adultos e piscina infantil. Zona de parque
infantil, zona ajardinada com área de jogos infantis. Programa de
Animação para adultos e crianças, mini clube, minidisco, espetáculos e shows.
Restaurante buffet com cozinha ao vivo, renovado para 2020, buffet infantil toda a
temporada. Facilidades para menus especiais. Cafetaria e bar com terraço Piscina.
Recepção 24 h, estacionamento exterior opcional.
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Avda. Diputación, 70.

CAMBRILS

S

ituado em frente à praia, a apenas cinco minutos do parque temático Port Aventura e perfeitamente comunicado com o centro urbano. Os quartos estão equipados com banho completo
com secador de cabelo e espelho de aumento, TV, minibar, cofre (de pago), ar acondicionado (friocalor), wifi de banda curta (sem custos) e wifi de banda larga (com custos). Completa as suas instalações com zona de piscina ajardinada, uma cómoda sala para reuniões e banquetes com luz natural
e vistas para o mar, zona lúdica desportiva com Spa com sauna, banho turco e hidromassagem, ginásio, mini club, parque infantil exterior, zona de jogos e un serviço de buffet com cozinha ao vivo.

Hotel ****SUP

Tudo
incluído

Ofertas

Hotel ****

Pino Alto

C/ Edmund Halley, 5. Urb. Eldorado Playa. cambrils

Urb. Pino Alto, Avenida Playa Cristal, 18. miami playa

O complexo está situado a 1,5 km do centro de Cambrils, junto à cidade através do passeio
marítimo que percorre a costa. Possui diferentes tipos de alojamentos: hotel, bungalow e
villas familiares. Os amantes do desporto têm uma ampla gama de possibilidades dentro do
mesmo resort: uma piscina desportiva, tenis, ciclismo, Club Náutico e um centro SPA com
ginásio. Para as familias com crianças existem varios mini- clubes com actividades diárias e
uma piscina com zona splash para as crianças. A oferta gastronómica é muito ampla e variada: 4 restaurantes com diferentes especialidades e 4 bares distribuidos pelo resort. Na praia
oferece-se serviço de espreguiçadeiras e chapéus de sol.

Situado na tranquila urbanização de Miami Playa. Construído com o estilo mediterrânico em
forma de U, ao redor de uma praça com arcadas e com um jardim. Dispõe de quartos para 1/4
pessoas e quartos duplos com sala de 4/5 pessoas, também dispõe de chalets contiguos para
6/8 pessoas. Todos os quartos são climatizados com banho completo, secador, telefone, cofre,
Minibar, TV ecrã plano via satélite, wifi grátis e varanda com umas bonitas vistas. Com amplo
jardim, parque infantil, 2 piscinas exteriores (uma infantil) com guarda-sóis e espreguiçadeiras,
bar na piscina, restaurante buffet, piscina interior climatizada com zona de hidromassagem,
ginásio. Programa de animação para adultos e crianças e actuações profissionais.

C O S TA

dorada

Estival Eldorado Resort

w Estadia mínima 7 noites de 4-23/7 e de 7-22/8, 3 noites 11/9, restantes datas 2 noites.
w Em quarto estándar máximo 4 pessoas (2 camas de 1.35m).
w Consultar preço em outros quartos.

PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
	APA	mp	pC
28/5-18/6 e
13-26/9
35,00 50,00 65,00
19/6-2/7 e
28/8-12/9
47,50 62,50 77,50
3-30/7
57,50 72,50 87,50
31/7-27/8
77,50 92,50 107,50
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DESCONTOS %
CRIAN. 3-12 3ª
1ª
2ª PAX

19,00 50

50

50

19,00 50
19,00 50
19,00 50

50
50
50

50
50
50

-5% dto. mínimo 7 noites
efectuadas até 31/5.
-10% dto. mín. 14 noites
realizadas até 31/5.
Não reembolsáveis e
efectuadas até 31/5:
-15% dto. mín. 7 noites
-20% dto. mín. 14 noites.

Costa

Dorada
Ofertas

Ofertas

Apartamentos

Apartamentos

Pins Platja

Pins Marina

Costa Verde

Avda. Diputación, 147. CAMBRILS

Avda. Diputación, 145. CAMBRILS

Avda. Diputación, 169. CAMBRILS

Em primeira linha de praia. A residencial esta formada por 2 fases,
a primeira é formada por apartamentos de capacidade máxima
4 pessoas. Cada um deles é composto por um quarto duplo,
sala de jantar com sofá-cama para 2 pessoas, cozinha americana
equipada com frigorífico, forno-vitrocerâmica, banho completo e
uma magnifica varanda. Os da segunda fase são iguais mas são
compostos por 2 ou 3 quartos duplos segundo a sua capacidade.
O complexo oferece recepção 24 hras, situada na segunda fase,
aluguer de cofre e de lugar de parking, portaría, bar e restaurante.
Poderá utilizar todas a zonas comuns: piscinas, terraços...

Edificio de aptos tipo 2/4, dispõem de um quarto com duas camas individuais. Sala jantar com sofá cama para duas pessoas
e Split de ar condicionado. Cozinha equipada com dois bicos
electricos, frigorifico, microondas. Banho completo, TV e varanda. Apto tipo 4/6 mesmas caracteristicas que os anteriores mas
com dois quartos duplos. Todos dispõem de ar condicionado.
Complementa as suas instalações com piscina para adultos e
crianças. Limpeza à entrada e saída do cliente.
w Estadia mínima 4 noites 17/7-22/8, 3 noites 2-16/7 e

23-29/8, restantes datas 2 noites com suplemento de 35%.

-10% dto. efectuadas antes de 15/4 e estadia a partir de 1/5.
-15% dto. mínimo 7 noites não aplicável 1-22/8.
-10% dto. de 5 ou 6 noites não aplicável 1-22/8.
-20% dto. para reservas com data 6-12 Junho.
Ofertas não acumuláveis.
preços apartamento e noite

Apartamentos

Ofertas

Sol de España

Localizado em 2ª linha de praia, a 50 metros. Apartamentos de capacidade máxima de 4 pessoas. Cada um deles é composto por um
quarto duplo, sala-jantar com sofá-cama para duas pessoas, cozinha
americana totalmente equipada com frigorífico, forno-vitrocerâmica e microondas, banho completo e varanda. Contam ainda com
ar condicionado, ventoínha de tecto na sala, cofre (de pago) e televisão. Complementa-se com bar, restaurante, piscina e parking (de
pago). Wifi grátis na zona do bar, restaurante e zona de piscina. Inclui lençóis (não tem toalhas). Limpeza à entrada e saída do cliente.
w Estadia mínima 4 noites 17/7-22/8, 3 noites 2-16/7 e
23-29/8, restantes datas 2 noites com suplemento de 35%.
-10% dto. efectuadas antes de 15/4 e estadia a partir de 1/5.
-15% dto. mínimo 7 noites não aplicável 1-22/8.
-10% dto. de 5 ou 6 noites não aplicável 1-22/8.
-20% dto. para reservas com data 6-12 Junho.
Ofertas não acumuláveis.
preços apartamento e noite

2/4
1-21/5 e 20/9-31/10
22/5-5/6 e 13-19/9
6-19/6 e 6-12/9
20/6-1/7 e 30/8-5/9
2-16/7 e 23-29/8
17/7-2/8 e 16-22/8
3-15/8

Apartamentos

36,25
43,75
57,50
87,50
112,50
133,75
181,25

4/6

43,75
56,25
82,50
106,25
137,50
171,25
225,00

2/4
1-21/5 e 20/9-31/10
22/5-5/6 e 13-19/9
6-19/6 e 6-12/9
20/6-1/7 e 30/8-5/9
2-16/7 e 23-29/8
17/7-2/8 e 16-22/8
3-15/8

40,00
51,25
65,00
87,50
112,50
133,75
181,25

Hotel ***

4R Meridia Mar C/ César Gimeno 29. HOSPITALET DE L’INFANT 

Avda. Diputación, 145. CAMBRILS

C O S TA

w Estadia mínima 4 noites 17/7-22/8, 3 noites 2-16/7 e

23-29/8, restantes datas 2 noites com suplemento de 35%.

-10% dto. efectuadas antes de 15/4 e estadia a partir de 1/5.
-15% dto. mínimo 7 noites não aplicável 1-22/8.
-10% dto. de 5 ou 6 noites não aplicável 1-22/8.
-20% dto. para reservas com data 6-12 Junho.
Ofertas não acumuláveis.

dorada

Complexo residencial, composto por vários edifícios, todos eles em
1ª linha de mar com acesso directo à praia. Cada apartamento possui 2 quartos, todos com TV, microondas, máquina de lavar roupa
etc... Contam com uma ampla varanda. Incluem roupa de cama
de acordo com a capacidade do apartamento com excepção de
toalhas de banho. Limpeza à entrada e saída, mudança de roupa
semanal e os consumos racionados de água e electricidade. Indicados para familias. Complementa-se com piscina comunitária para
adultos e crianças no interior do recinto e zonas ajardinadas.

Situado em frente ao porto desportivo de L´Hospitalet de
L´Infant e a 100m da Praia de Arenal.
O hotel dispõe de 86 confortáveis quartos com varanda
individual, equipados com ar condicionado (15/6-15/9),
aquecimento, banho completo, TV satélite, telefone directo.
Frigorifico e cofre (opcional).
Conta com um restaurante-buffet e um bar-cafetaria com
vista mar, assim como 2 piscinas (1 adultos e 1 crianças), parking e acesso para deficientes: Em temporada alta conta com
animação noturna 2 ou 3 dias por semana e infantil.

preços apartamento e noite
4/6
1-21/5 e 20/9-31/10
22/5-5/6 e 13-19/9
6-19/6 e 6-12/9
20/6-1/7 e 30/8-5/9
2-16/7 e 23-29/8
17/7-2/8 e 16-22/8
3-15/8

42,50
57,50
73,75
97,50
125,00
162,50
218,75
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Ametlla Mar

Ohtels Cap Roig

Urb. Roques Daurades, Cala Bon Capo s/n. l’ametlla de mar

C/Marinada, s/n. L’ampolla

Situado na 1ª linha de praia e unido a uma encosta através de uma ampla zona ajardinada.
Conta com 240 quartos para 2, 3 ou 4 pessoas com 2 camas duplos, banho, terraço mobilado,
telefone, Tv satélite, ar condicionado, aquecimento e secador de cabelo. Quartos vista mar com
suplemento. Dispõe de esplendidos jardins, solário, umas grande piscina adultos e crianças,
parque infantil, sala de jogos, elevadores e boutique. Restaurante tipo buffet com cozinha ao
vivo e restaurante buffet Italiano conforme temporada, pequeno-almoço com copo de champanhe, cafetaria e snack bar na piscina. Sala de Tv e sala de jogos e internet, sala de convenções
e congressos (200 pessoas aproximadamente), animação para adultos e crianças todo o ano.
SPA (pago), com ginásio, sauna, hidromassagem, jacuzzi e piscina aquecida. Estacionamento e
cofre (pago). Wifi gratuito.

Está situado no alto de uma escarpada, e permitirá ao hospede disfrutar de umas incomparáveis vistas sobre o mar, rodeado de uma paisagem singular do Parque Natural de Delta del
Ebro. Este moderno Resort, luxuosamente equipado, conta com restaurante, snack-bar, piscina
exterior e interior, sala de fitness, saunas, parque infantil, sala de banquetes... Todos eles com
um inovador estilo e com um desenho cuidado, convertendo-se num estabelecimento único
na zona. Dispõe de uma variada gastronomia, que inclui também productos preparados para
celíacos, podendo degustar de productos originais de Delta del Ebro.

Crianças
grátis

Hotel ****

La Rápita

Ofertas



Ohtels Les Oliveres
Garbi, s/n. cap roig-El perelló

C O S TA

dorada

Pl. Lluis Companys, s/n. san carlos de la rápita

Hotel ****

No centro de San Carlos, a 200 m. da praia. Todas os quartos são exteriores com varanda e
muito amplas, telefone, banho com articulos de cortesía, aquecimento, ar condicionado, Tv.,
frigorífico e cofre (opcional). Os quartos para 4 pax têm 2 camas de 1´35, sem camas extras .
Conta com 2 piscinas (adultos, crianças), esplanada-solário, jacuzzis, escorrega aquático, espreguiçadeiras e guarda-soís grátis, sala-cafetería, jogos recreativos, parque infantil ar condicionado nas zonas nobres e animação diária. Garagem (suplemento). Restaurante buffet. Facilidades
para deficientes. Zona Wifi grátis. Menú especial para celiacos.
PREÇOS PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO
	APA	mp	pC
1-31/5
28,75 32,50 36,25
1-21/6
42,50 46,25 50,00
22-30/6
72,50 76,25 80,00
1-17/7
87,50 91,25 95,00
18/7-2/8
95,00 98,75 102,50
3-16/8
106,25 110,00 113,75
17-23/8
95,00 98,75 102,50
24-31/8
80,00 83,75 87,50
1-11/9
65,00 68,75 72,50
12-18/9
60,00 63,75 67,50
19-30/9
45,00 48,75 52,50
1-31/10
40,00 43,75 47,50
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25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50

DESCONTOS %
w Estadia mínima 3
CRIANças 1-12 3ª
noites de Domingo a
1ª
2ª
PAX

grátis
grátis
grátis
grátis
grátis
grátis
grátis
grátis
grátis
grátis
grátis
grátis

grátis
grátis
grátis
grátis
grátis

50
50
grátis
grátis
grátis
grátis
grátis

Quinta e 4 noites Sextas

50
e Sábado.
50
w MP obrigatório jantar.
50
w Dto 4º pax: 50%
50 w Os quádruplos com
50
2 camas de 1.35cm
50
-25%
dto. 7 noites ou mais
50
-20% dto. 6 e 5 noites
50
-15% dto. 4 e 3 noites
50 -10% dto. 2 noites.
50 Reservas efectuadas antes
50 de 15/6 com estadias de
50 1/6-31/10.

Localizado no Parque Natural del Delta del Ebro, a 200 metros da praia e a tão somente 20
minutos do Port Aventura, construido sob os cânones de vanguardia, desenho e conforto,
combina um ambiente tranquilo e elegante. Dispõe de quartos com ar condicionado, varanda,
telefone, aquecimento, serviço de despertar, cofre e TV. Dispõe de salas de convenções com
auditorio, mini-mercado, serviço de estética, de saúde, de massagens e relaxantes zonas de
águas, com pistas de paddel, tenis, voleibol, mini club, parque infantil interior e exterior, ginásio, 8 piscinas, 2 delas interiores climatizadas e uma outra no terceiro piso só para adultos,
todos rodeados pela natureza singular do Parque Natural del Delta del Ebro. Dispõe de cozinha
mediterrânica, com variados productos preparados para celíacos, buffet internacional, noites
gastronómicas temáticas, uma show cooking variado e restaurante à la carta.

