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Hotel *

Castellou

Blasón Junior

Avda. Estación, 4. peñíscola

Hotel situado no centro urbano, a cerca de 300 m da “Playa Norte” e a cerca de 100 m da “Playa Sur” (ambas de areia). Todas os
quartos com banho, TV, ventilador de tecto, ar condicionado,
alguns dispõem de varanda (pago directo). Complementa-se
com cafetaria, restaurante e sala de Tv. Serviço de refeições: servido à mesa.

Hotel **

Felipe II
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Acualandia
Acuasol
Acuazul
Agora
Arena Prado
Argenta
Azahares
Blasón Junior
Felipe II
Font Nova
Forner
Hostería del Mar
Jaime I
Jardines del Plaza
La Volta
Los Delfines
María Cristina
Mercury
Peñíscola
Peñíscola Palace
Peñíscola Playa
Peñíscola Plaza Suites
Peñísmar I
Prado II
Puerto Mar
RH Casablanca&Suites
RH Don Carlos
RH Portocristo
Spa Natura Resort
Sunday’s Beach
Voramar

Hotel **

Hotel ***

Sunday’s Beach

Jaime I

Avda. Papa Luna, 64. peñíscola

Avda. Pigmalion, s/n. peñíscola

COSTA DE

castellón

Avda. Papa Luna, 32. peñíscola

Peñíscola

Situado em 1ª linha de praia a 1200 m do centro antigo. Dispõe
de quartos com banho completo, telefone, Tv.de ecra plano satélite, ar condicionado, aquecimento, wifi grátis, cofre opcional e
varanda. Alguns contam com vista mar. Oferece gratuitamente
parking excepto temporada alta. Complementa-se com restaurante, cafetaria com varanda frente ao mar. Animais de estimação são permitidos até 10 kg mediante pagamento.
w Estadia mínima 3 noites de 6/7-22/8.
w Crianças e 3º pax consultar preços.

PREÇOS pessoa e noite em quarto DUPLO
SA
APA
1-2/5, 6/6, 13/6, 26/9,
9-10/10 e 31/10
34,00
3-28/5, 31/5, 1-8/10 e 12-29/10 25,00 29,00
29-30/5, 1-5/6, 7-12/6, 14-17/6, 20-25/9,
27-30/9, 11/10 e 30/10
30,00 34,00
18/6
37,50 42,50
19-30/6
42,50
1-5/7 e 23/8-19/9
60,50
6-31/7
1-22/8
-
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42,00 48,00
37,00 43,00
42,00
50,50
50,50
70,00
70,00
80,00

48,00
57,50
57,50
77,50
77,50
87,50

Hotel situado em frente ao passeio marítimo e à praia, a 1.500
m. de Peñón e centro antigo. Dispõe de 50 quartos com banho
completo, varanda, cofre, Tv. com parabólica, telefone, ar condicionado. As suas instalaçõe complementam-se com cafetaria,
piscina com zona de adultos e crianças, sala de Tv., elevador e
parking exterior junto ao hotel segundo disponibilidade. O serviço de pequenho almoço é tipo buffet. Animais de estimação
são permitidos a pedido.

Situado uma zona tranquila a 200 m. da praia e do centro da
povoação. Quartos com telefone, banho completo, varanda, ar
condicionado, Tv. minibar e cofre. Dispõe restaurante buffet, sala
de televisão, sala de jogos, bar, piscina, esplanada/solário e parking (pago). Não admiten animais. Wifi em todo o hotel grátis.
	descontos %
PREÇOS pessoa e noite em quarto DUPLO
	CRIANÇAS 2-12 3ª
APA	mp	pC

1-2/5 e 29/5
41,50 50,50
3/5, 14/5, 17-22/5 e
24-28/5
34,75 43,50
15-16/5 e 23/5 38,50 47,25
30-31/5 e 14-18/6 44,00 53,00 61,75
1-4/6 e 21-23/9 34,75 43,50 50,50
5-6/6
41,50 50,50 59,25
7-11/6
37,75 46,50 53,50
19/6
49,25 58,00 65,00
20-26/6 e 6-12/9 64,25 73,25 80,00
27/6-3/7
69,25 78,25 85,25
11-25/7
83,25 92,00 99,00
26-31/7
74,50 83,25 90,25
1-22/8
97,75 106,50 113,50
4-10/7 e 23-29/8 78,75 87,75 94,50
30/8-5/9
66,75 75,75 82,50
13-17/9 e 24-26/9 42,75 51,75 58,50
5-6/6 e 18-20/9 46,50 55,50 62,50

S.Ind

1ª

25%

50

50 25

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

2º

PAX

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
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Hotel ***

Arena Prado

Prado II

Avda. Papa Luna, 3. peñíscola

Avda. Papa Luna, 3. peñíscola

Hotel situado em primeira linha de praia, em pleno centro comercial de Peñiscola e a 500 m do castelo. Os quartos todos
dispõem de banho completo (banheira), ar condicionado (calor ou frio segundo temporada), cofre grátis, minibar, telefone,
tv plasma de 40’ com canais internacionais e varanda. Tanto a
recepção, piscina, parking - garagem são de pagamento directo
todo o ano, cafetarias, restaurante partilhado com o Hotel Prado
II situado no mesmo recinto. O serviço de restaurante é buffet
e realiza-se no Hotel Prado II. Não admite animais. Wifi grátis.

Hotel totalmente novado em 2017. Situado em pleno centro de
Peñiscola a 500 metros do castelo e mesmo atrás do Hotel Arena
Prado. Os quartos dispõem todos de banho (duche) ar condicionado (calor ou frio segundo temporada), cofre grátis, minibar,
telefone, TV com canais internacionais e varanda. Piscina com
bar aberto apenas na temporada de verão (21/06 a 23/09), chill
out, cafetaria, salão social, recepção com serviço de 24 horas,
parking - garagem é de pago todo o ano, o serviço de restaurante
é buffet. Não admite animais. Wifi grátis.

Crianças
grátis

Hotel ***

Ofertas

Puerto Mar



Urb.Altalayas, C/Irlanda 2-4. peñíscola

Situado na zona nova de expansão de Peñíscola, a somente 800 m da
praia, do centro urbano e a 900 m do Porto Pesqueiro. Todos os Aptos contam com sofá-cama, banho com secador, varanda, ar condicionado frio/calor, frigorífico, telefone, TV satélite e cofre (opcional).
Complementa-se com bar-cafeteria, com uma ampla varanda, piscina
exterior para adultos e crianças, jacuzzi/solário exterior com vistas para
a cidade, ginásio, garagem privado (opcional) e restaurante com serviço
buffet. Não aceitam animais. Adaptado para minusválidos e wifi grátis.
w Estadia mínima 2 noites 27/6-31/8 e Sábados de 13-26/6 e
1-19/9. Estadias de 1 noite de 27/6-31/8 30% spto.
w Não tem camas extras. São 2 camas de 105 cm e um sofá de 135 cm.
w Crianças menores de 3 anos em sofá cama, 10 €/día pago directo.
- 5% dto. reservas efectuadas até 30/4 com estadia de 31/5-12/10.
- 4x3 de 1-28/5. - 7x6 de 31/5-25/7 e 1/9-12/10.
- 2 Crianças grátis de 5-30/5. -1ª criança grátis de 31/5-13/6 e 15/9-12/10.
- APA 15% dto. del 30/6-26/7, restantes datas 20%. Minimo 7 días.
	descontos %
PREÇOS pessoa e noite em quarto DUPLO
	CRIANÇAS 3-11 3ª
APA	mp

1-2/5, 8-9/5, 15-16/5, 22-23/5,
29/5-4/6 e 13-26/9
3-7/5, 10-14/5, 17-21/5 e 24-28/5
5-18/6
19/6-30/7
31/7-22/8
23/8-12/9
27/9-13/10

35,00
26,75
45,50
57,50
82,50
55,00
35,00

42,50
34,25
53,00
66,25
91,25
63,75
-

1ª

2º

PAX

50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50

25
25
25
25
25
25
25
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Os aparthotéis da Cadeia Hotéis Mediterrâneo de Peñíscola são os únicos com 4 estrelas
de toda a Costa de Azahar certificados pelo Instituto para a Qualidade Turística Espanhola (ICTE)
com o “Q de Excelência Turística”, pelo AENOR com a ISO 9001 e pela Federação Espanhola de
Famílias Numerosas com o selo de “Turismo Familiar”.

Desfrute das suas férias enquanto
os seus filhos se divertem à grande
com actividades de todo tipo sempre
sob a atenta supervisão da nossa
equipa de animação.


APARTHOTEL: Situado em 1ª linha de praia de areia, frente ao passeio
marítimo, a 1 km do centro urbano. Dispõe de 158 apartamentos tipo junior
suite com capacidade 2/4 pessoas, compostos de quarto duplo, sala com
sofá cama duplo, cozinha, banho completo com secador, wc e varandas com
vista mar (suplemento). Todos os apartamentos dispõem de ar condicionado
e aquecimento, televisão e antena parabólica, microondas, música ambiental,
telefone e cofre.
HOTEL: Situado junto ao Aparthotel, a escassos metros da praia de areia e
passeio marítimo, a 1 km aprox. do centro urbano. Dispõe de 78 quartos com
capacidade 2/4 compostos por cama King size (duas camas de casal), dos
quais 10 quartos são do tipo suite junior e 8 estão adaptados para deficientes.
Conta ainda com 4 quartos temáticos decorados com motivos infantis das
personagens de cinema e televisão preferidos das crianças, e em todos eles
acompanhados da nossa mascote “ballenita”. Todos os quartos dispõem de ar
condicionado e aquecimento, banho completo com secador, televisão, antena
parabólica, telefone, música ambiente e cofre.
De entre as suas instalações, o complexo conta com elevador panorâmico,
recepção, sala de leitura, cafetaria e restaurante tipo buffet, com show cooking
e buffet infantil na temporada alta, serviços de jornais, toalhas de praia e
lavandaria, câmbio de dinheiro, mesa de ping pong, programa de animação
e zona infantil. Serviço de sala mini-club tipo infantário e animação infantil na
temporada alta. Ampla varanda com chiringuito-barbacue e zona Chill Out, área
infantil e piscina para crianças e adultos. Nova zona Splash Park com jogos de
água numa superficie sem profundidade, garantindo um jogo seguro. Programa
de animação infantil na temporada alta. Garagem coberta (pago directamente).
Como novidade ampliámos a oferta com duas novas zonas comuns na cobertura do Aparthotel, The Nw Rooftop Peñíscola. Uma zona destinada á salão de
TV e cafetaria, e outra zona, destinada ao ócio de crianças e adolescentes com
sala mini-club e máquinas recreativas do estilo Play Station. Ambas zonas com
varandas com extraordinárias vistas mar.

castellón

Os clientes podem aceder a WIFI gratuito em todo o complexo. Acesso
gratuito ao complejo AQUÁTICO ACUALANDIA para os clientes do hotel
e seus acompanhantes (aberto de junho a setembro), dispõe de 6.000 m² de
instalações desportivas. Capacidade limitada. Aluguer de bicicletas para crianças
e adultos. SPA COMPLEXO ACUAZUL, com serviços de depilação unisexo,
masagens, circuitos de águas e ginásio. Sem sair do Complexo Hoteleiro, já é
possível sentir-se como se estive-se a flutuar no mar Morto, graças à incorporação no Spa Acuazul do ÚNICO FLOTARIUM DE PEÑISCOLA.


Situado em 1ª linha da praia de areia, em frente ao passeio marítimo
a 2 km do centro urbano. O Hotel - Aparthotel & Spa Acualandia, que foi
objeto de uma reforma integral, dispõe de 155 apartamentos tipo junior
suites com capacidade 2/4, compostos de quarto duplo, sala com
sofá-cama duplo, cozinha, banho completo com secador, wc e varanda.

COSTA DE

Todos os apartamentos têm varanda com vista mar e estão equipados com ar condicionado e aquecimento, televisão e antena parabólica,
microondas, telefone e cofre. Entre as suas instalações dispõe de quartos
adaptados, conta com 3 elevadores, recepção, cafetaria, restaurante tipo
buffet, com show cooking e buffet infantil na temporada alta, serviços
de jornais, toalhas de praia e lavandaria, sala de TV, câmbio de dinheiro,
mesa de ping pong, programa de animação e zona infantil.
Sala mini-club tipo infantário e programa de animação infantil na temporada alta. Garagem coberto com lugares limitados (pago directamente). Os
clientes podem aceder ao WIFI gratuito em todo o Aparthotel.
Acesso gratuito ao complejo AQUÁTICO ACUALANDIA tanto para
os clientes como os seus acompanhantes e amigos (aberto de junho a
setembro), situado a menos de 200 metros do Aparthotel, conta com 6.000
m² de instalações desportivas, capacidade limitada. Aluguer de bicicletas
para crianças e adultos.
Este ano colocamos à sua disposição uma zona nova na praia, o novo
BEACH CLUB ACUALANDIA, com serviço de cafetaria, música de ambiente, guarda-sóis e cadeiras.
O Aparthotel Acualandia dispõe de 7 apartamentos/ coberturas de
luxo com piscina privada dentro do quarto, (Suplemento pago directamente na recepção e sujeito a disponibilidade). No mesmo edifício está
situado o SPA ACUALANDIA o qual conta com sauna, banho turco, ginásio,
hidromassagem, coluna de água-vapor e salão de beleza com serviço de
depilação unisexo e massagens. (Aberto de junho a Setembro).
Preços especiais no “Spa Acuazul”, situado dentro do Complexo Acuazul.
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Av. Papa Luna, 34. PEÑÍSCOLA

Castellou



Com impressionantes vistas mar, em primeira linha de praia, em pleno passeio marítimo e a apenas 2
quilómetros do centro histórico de Peñíscola. Os quartos dispõem de banho completo com secador de cabelo e
banheira com duche, telefone, ar condicionado, aquecimento, Tv., frigorífico, cofre gratuito, Wifi grátis e varanda.
Quartos adaptados a clientes com mobilidade reduzida. O hotel completa as suas instalações com restaurante
com uma ampla zona envidraçada que oferece vistas para o mar, buffet e cozinha ao vivo além de jantares
temáticos, cafetaria com esplanada, piscina para adultos e crianças em frente à praia e jacuzzi, ginásio, spa
(pago directamente) composto por sauna finlandesa, banho de vapor, jacuzzi, duche bitérmico, duche escocês,
fonte de gelo, pediluvio (caminho de contrastes) e esperguiçadeiras aquecidas. Parking exterior e lugares de
garagem interior à disposição dos clientes (lugares limitados e pagos). Animação para crianças e adultos em
temporada alta, salões para eventos, zona de jogos e muito mais. Wifi gratuito em todo o hotel.

Ofertas

Complejo

Hotel ****

Ágora

Partida Villarroyo s/n. peñíscola

C/ Huerto, 8. peñíscola



Hostería del Mar
Avda. Papa Luna, 18. peñíscola



COSTA DE

castellón

Spa Natura Resort

Hotel ***** SUP

Dispõe de Cabanas tipo (Bungalow Montanha, Casa Suiza, Mobile
Home, Shipping Container Home) são alojamentos completamente
equipados situados num meio natural entre mar e montanha com
uma superficie total de 45 m2 ditribuida em: Sala jantar com TV e sofa
conversível em cama dupla, 2 quartos, uma com cama de casal ou com
2 camas individuais e outra com beliche ou com 2 camas individuais,
Banho (duche,wc e lavabo), cozinha com utensílios para 6 pax, frigorífico familiar, placa vitrocerâmica, microondas climatização/ar condicionado com bomba de calor. Varanda- Alpendre com moveis exteriores.
w 11-31/7 e 22-28/8 mínimo 5 noites e 1-21/8 7 noites.
w MP: pequenho almoço e jantar. w Crianças menores de 3 anos grátis
em alojamento.
w Posibilidade de alugar as toalhas (maõ e banho): 8€/jogo.
w Acesso livre a piscina climatizada balinesa. w 3º/4º pax 30% dto. 1ª/2º
criança 3-10 anos 65% dto. w Animais 10€/estancia pago dto.
- 7x6 - 20% dto. estadias entrada de domingo a quinta feira
1-4/5, 7-11/6, 14-18/6, 14-17/9, 20-24/9, 27/9-8/10 e 13-29/10.
- 10% dto. Não reembolsaável, realizadas 30 noites antes.
PREÇOS pessoa e noite em cabana 4/6
APA
1-2/5, 5-6/6, 12-13/6, 19-26/6, 5-13/9,
18-19/9, 25-26/9 e 30-31/10
3/5-4/6, 7-11/6, 14-18/6, 14-17/9,
20-24/9, 27/9-8/10 e 13-29/10
27/6-31/7, 22/8-4/9 e 9-12/10
1-21/8
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63,77 71,64

37,43 51,08 60,00
67,62 75,50 83,37
92,98 100,85 108,73

Situado a poucos metros das duas praias, junto à zona antiga
e em pleno centro de Peñiscola. O hotel dispõe de 315 quartos com ar condicionado, wifi, Tv. interactiva, banho, minibar,
cofre grátis, secador e telefone, 9 dos quais estão adaptados a
deficientes. Conta com vários tipos de quartos com diferentes
características. Complementa as suas instalações com 2 piscinas
exteriores, restaurantes, zona de Spa, zona de ócio com cafetería
e zona de jogos. Parking subterrânio com custo e animação durante todo o dia no verão. Resto do ano música ao vivo e bingo
6 dias por semana.

Situado em pleno passeio marítimo frente ao mar e a 500 metros
do centro de Peñíscola. Recentemente renovado em 2017/2018.
Dispõe de quartos com babho completo com secador de cabelo,
telefone, TV.LCD 32’, climatizador frio-calor minibar, wifi, varanda e cofre grátis. Alguns adaptados para pessoas de mobilidade
reduzida. O hotel completa as suas instalações com restaurante, salas para banquetes e convenções, cafetaria, bar esplanada,
jardim, piscina, parking exterior descoberto grátis e serviço de
guarda-sóis e espreguiçadeiras na Praia frente ao hotel no verão
(de pago). Serviço de toalhas de praia e piscina com depósito.
Não admite animais. Ligação wifi grátis em todo o hotel.

Costa de
Ofertas

Apartamentos

Apartamentos

Castellou

Ofertas

Apartamentos

Forner

Los Azahares

Peñíscola Playa

Plaza Constitucion, Ed. Forner. peñíscola

Avda. Pigmalion, s/n. peñíscola

Avda. Papa Luna, s/n. peñíscola

Situados em 1ª linha 50 m. da praia (zona sul) e no centro urbano.
Apartamentos de 3 andares. Constam de Tipo A: sala com sofá-cama
duplo, 1 quarto duplo, cozinha com máquina de lavar, banho completo e varanda. Tipo B: igual ao tipo A mas com mais 1 quarto duplo.
Conta ainda com elevador, bar, snack-bar, piscina (1/6-30/9) e garagem
(opcional pago directo). Nos arredores todo o tipo de serviços. Possibilidade de alugar roupa de cama e TV na recepção. Admite animais.
w Estadia mínima 5 noites excepto 11/7-21/8 7 noites.
w Inclui: 1 jogo de lençóis por cama, limpeza de entrada e saida
e uso da piscina de 1/6-30/9 sujeito a alterações da comunidade de vizinhos.
w Aluguer TV spto 35€/semana. w Garagem: 70€/semana.
w Animais 30€/estadia, mediante pedido e pagamento directo.
w Depósito 150 €, com cartão.

A 400 mts da praia Norte de arena e do centro urbano. Em
zona residencial, a entrada de Peñíscola, junto ao hotel Jaime
I da avenida Pigmalión. Os aptos 4/6 contam com 2 quartos duplos ou com cama de casal, sala de jantar com sofá
cama, Tv color, ar condicionado, cozinha americana ou independente com frigorífico, vitrocêramica eléctrica, forno,
esquentador eléctrico, microondas, maq.lavar automática,
banho completo e varanda-terraço. Inclui 1 lugar de estacionamento coberto por apartamento. Não se admite animais
domésticos. Inclui roupa de cama. Têm Wifi.

- 20% dto. para reservas de mínimo 7 noites excepto de
11/7-21/8 realizadas antes de 15/3.

- 20% dto. para reservas de mínimo 7 noites excepto de
11/7-21/8 realizadas antes de 15/3.

preços apartamento e noite

preços apartamento e noite
2/4

1/5-19/6 e 12/9-14/10
20/6-3/7
4-10/7
11-31/7
1-21/8
22-28/8
29/8-11/9

53,50
91,00
107,50
122,75
162,75
114,75
93,00

4/6

T23

67,75
116,50
137,75
157,50
208,50
147,00
119,00

Ofertas

Apartamentos

Situados em 1ª linha a 50 m. da praia e do centro urbano. Conjunto de blocos de apartamentos. Aptos. Tipo 2/3: sala/jantar
com sofá cama duplo mais cama individual, cozinha americana,
banho e varanda. Aptos. Tipo 4/6: sala jantar com sofá cama
duplo, 2 quartos duplos, cozinha americana, máquina de lavar
roupa, banho e varanda. A urbanização complementa-se com
piscina (15/6-15/9), elevador, snack-bar, restaurante, centro comercial, campo de ténis.
w Estadia mínima 5 noites excepto 11/7-21/8 7 noites.
w Piscina de 15/6-15/9
w Lençóis: posibilidade de aluguer 6€ jogo/estadia; toalhas.
w Aluger TV spto 35€/semana.
w Animais 30€/estadia, mediante pedido e pagamento directo.
w Depósito: 150€, com cartão.

36,25
64,50
76,25
87,50
115,50
81,50
66,00

1/5-19/6 e 12/9-14/10
20/6-3/7
4-10/7
11-31/7
1-21/8
22-28/8
29/8-11/9

Ofertas

Apartamentos

La Volta

Font Nova

Camino de la Volta. peñíscola

Urb. Font Nova (Playa Sur). peñíscola

4/6

57,00
96,00
113,00
129,50
171,50
120,75
97,75

Ofertas

Apartamentos

Peñismar II
Avda. Papa Luna, s/n. peñíscola

COSTA DE

w Estadia mínima 5 noites excepto 11/7-21/8 7 noites.
w Piscina de 15/6-15/9. w Aluguer TV spto 35€/semana.
w Lençõis: posibilidade de aluguer 6€ jogo/estadia; toalhas.
w Animais 30€/estancia, mediante pedido e pagamento directo.
w Depósito 150€, com cartão.
w * 4/6 com ar condicionado.

- 20% dto. para reservas de mínimo 7 noites excepto del
11/7-21/8 realizadas antes del 15/3.
4/6

46,25
79,25
94,00
107,75
142,50
100,75
81,75

50,75
87,25
103,25
119,00
156,75
110,75
89,75

preços apartamento e noite
2/4

4/6*
1/5-19/6 e 12/9-14/10
20/6-3/7
4-10/7
11-31/7
1-21/8
22-28/8
29/8-11/9

Bungalows situados entre 50 e 200 m. da praia e a 2 km do centro da
cidade. Bungalows geminados de 2 andares (1 apt. por andar), composto por sala com sofá-cama duplo, cozinha americana, 1 quarto duplo, pequena divisão separada uma cortina com beliche duplo, banho
e varanda, tudos com máquina de lavar. Conta com 2 piscinas para
adultos e crianças com escorregas (1/6-30/9 sujeitos a modificação
por parte dos moradores), 4 campos de ténis e solario jardim. A cerca
de 100 m. supermercado, restaurante, snack-bar e centro comercial.
w Estadia mínima 5 noites excepto 11/7-21/8 7 noites.
w Piscina não incluída, pagamento directo 35€/semana/apto.
w Aluguer TV spto 35€/semana.
w Lençõis: posibilidade de aluguer 6€ jogo/estadia; toalhas.
w Animais 30€/estancia, mediante pedido e pagamento directo.
w Depósito 150€, com cartão.
- 20% dto. para reservas de mínimo 7 noites excepto del
11/7-21/8 realizadas antes del 15/3.

- 20% dto. para reservas de mínimo 7 noites excepto del
11/7-21/8 realizadas antes del 15/3.
preços apartamento e noite

preços apartamento e noite
1/5-19/6 e 12/9-14/10
20/6-3/7
4-10/7
11-31/7
1-21/8
22-28/8
29/8-11/9

Situados numa zona tranquila a 1.000 m. do mar e a 4 km do nucleo
urbano e da praia de areia fina. Os apartamentos 2/4 dispõem de
sala de jantar com sofá-cama, 1 quarto duplo, cozinha americana,
banho completo e varanda; 4/6 com mais um quarto duplo. Todos
com máquina de lavar roupa. Dispõe de piscinas para adultos e
crianças (15/6-15/9, sujeito a modificação por parte dos vizinhos).
Existe um pequeno Club Desportivo com campos de ténis e Squash
(pago directo). Dispõe de supermercado. Admite animais mas nem
em todos os edifícios da urbanização (pago directo). TV de aluguer.
w Estadia mínima 5 noites excepto 11/7-21/8 7 noites.
w Piscina de 15/6-15/9. w Aluguer TV spto 35€/semana.
w Lençõis: posibilidade de aluguer 6€ jogo/estadia; toalhas.
w Animais 30€/estancia, mediante pedido e pagamento directo.
w Depósito 150€, com cartão.

castellón

Situados a 300 m. da praia e a 3 km do centro urbano. Os apartamentos têm sala de jantar com sofá-cama duplo, 1 quarto duplo,
2 quartos duplos, cozinha com máquina de lavar roupa, banho
e varanda. Dispõe de elevador e piscina. A 1 km supermercado,
restaurante, snack-bar e centro comercial. Não inclui roupa de
cama (possibilidade de aluguer). Não admite animais. Os apartamentos não têm TV, possibilidade de alugar.

4/6

34,00 40,75
56,50 65,00
66,75 76,75
76,50 88,00
101,00 116,50
71,25 86,25
57,75 66,50

2/6
1/5-19/6 e 12/9-14/10
20/6-3/7
4-10/7
11-31/7
1-21/8
22-28/8
29/8-11/9

40,75
73,50
85,25
100,25
132,50
93,50
75,75
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Costa de
Complejo

Castellou

Eurhostal Urb. Las Fuentes, s/n. ALCOCÉBER



Complejo situado em 1ª linha de praia. Oferece serviços similares aos de um hotel com
a independência de um apartamento. Estes aptos são tipo estudio para 2 a 4 pax: 40 m2
com duas camas separadas da sala por uma cortina, dois sofás-cama, cozinha tipo kitchenette com frigorifico, banho completo, Tv. e varanda. Algunos adaptados para pessoas de
mobilidade reduzida. Complementa as suas instalações com uma ampla zona ajardinada,
piscinas para adultos e crianças, recepção 24 horas, restaurante tipo buffet, cafetaria. Para
os mais pequenos oferece programa de animação e tenis de mesa, também se pode utilizar o bilhar e o “Air Hockey”. Nos arredores possibilidade de realizar várias actividades
desportivas. Parking grátis nos arredores. Não aceita animais. Wifi grátis.

Alcocéber
Aphtl
H/Ap
Aphtl
Hotel
Aptos
Hotel
GHtl
Aptos
Aptos

Al Andalus
Alcocebre Suites
Alcossebre Sea Experience
Alegría Alcocéber
Casablanca
Complejo Eurhostal
Las Fuentes
Marcomar
Mare Nostrum

COSTA DE

castellón

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
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Hotel de 4 estrelas ideal para famílias situado em frente á Praia das Fuentes,
muito próximo ao Porto Desportivo e ao centro de Alcocéber / Alcossebre.

207 quartos totalmente renovados, com vistas
mar (*), com serviços Premium (*), com serviços
VIP (*) e Standar. Todos com varanda, 2 camas
duplas (1,35 m x 1,90 m), banho completo
renovado com secador, TV mínimo 40’’,
mini-bar, telefone, ar condicionado/aquecimento e cofre. Serviço de Berço (*). O hotel não
dispõe de camas extras.

Restaurante con buffet variado (bebidas não incluídas) e zona de comida
ao vivo (conforme temporada). Menus sem glúten. Bar-Cafetaría “Royal”.
Club “Tropical” com esplanada, zona de jogos (*) e zona de baile. Bar piscina
“Palapa” (conforme temporada). Salões “El Papagayo” e “Costa Azahar”
para eventos. Cocktail gratuito de boas vindas e cava incluído ao pequeno
almoço. Mini-buffet de pequenos almoços para os menos madrugadores.
Circuito SPA (idade mínima de acesso 12 anos) de uso gratuito em
turnos de 30 minutos/dia. Horário exclusivo para crianças de 12-17 anos,
sempre acompanhados de 1 adulto. Piscina circuito SPA com camas de
ar, assentos jacuzzi de ar-água, massagem de gémeos, pescoços de
cisne, cascata de água e vulcão. Zona pediluvio, Duches Sensações,
Refrigerium, sauna e banho turco. Uso obrigatório de touca e chinelos
especiais. Zona de saúde/ beleza com tratamentos á carta (*). Ginásio
de acesso livre.

INC

Piscinas e jacuzzi gigante exteriores rodeadas de jardins,
serviço de esperguiçadeiras gratuito (mediante disponibilidade) e
parque infantil com baloiços. Lavandaria autoserviço gratuita. Loja
com imprensa. WIFI gratuito. Parking exterior (*).
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Fanty Club: completo programa de animação
para crianças e jovens de 2 a 14 anos (conforme
temporada). Os menores de 4 anos devem estar
acompanhados por 1 adulto. Animação diurna e
nocturna para adultos, espectáculos própios
(conforme temporada) e baile todas as noites.
(*) Serviços com suplemento
e sujeitos a disponibilidade

Costa de
Hotel/Apartamentos ***

Alegría Alcocéber
C/ Dels Murs, s/n. ALCOCÉBER

Hotel familiar, em 1ª linha de mar, a 300 m. das praias, no centro
urbano e a 100 do porto desportivo. Dispõe de dois edificios um
de quartos duplos, triplos e suite e outro de Suites familiares de
um ou dois quartos e sala. Quartos com banho completo, telefone, TV. satélite, ar condicionado, aquecimento, cofre e varanda.
Complementa-se com bar-cafetaria, solário, piscina adultos e
crianças, chiringuito piscina. Pequeno almoço e jantar: buffet,
almoço no snack-bar da piscina. Programa de animação. Admite
animais (pago) e dispõe de wifi.

Castellou

Tarifas
variáveis

Aparthotel ****

Ofertas

Sea Experience Alcocéber Playa del Cargador, s/n. ALCOCÉBER

Complexo de construção recente, situado na 1ª linha da
Playa Cargador, a 550 m do centro urbano de Alcocebre. Os
apartamentos dispõem de 1 ou 2 quartos e uma sala-cozinha
equipada com: placa de indução, forno, microondas, frigorífico, torradeira, cafeteira eléctrica, liquidificador e fervedor
eléctrico. A sala com um sofá-cama e mobiliário exterior na
varanda. Casa de banho completa com chuveiro, bidé, secador e espelho de aumento. Ar condicionado, Wifi, cofre e TV
(canais franceses, ingleses, italianos e alemães) incl. SKY BAR
com piscina, espreguiçadeiras, guarda- sóis e camas balinesas
(vista para a praia, cidade e para a Serra de Irta). O bar permanecerá fechado durante a temporada baixa (1/10 a 31/5). As
camas balinesas terão um custo extra.

Ofertas

w Consultar preços em Ap. vista mar lateral e vista mar frontal.
w Depósito com cartão 250 €/apto.
w Não admite animais.

-10% dto. para mínimo 7 noites, 20% dto para mínimo
14 noites, 40% dto para mínimo 21 noites e 50% dto para
mínimo 28 noites, para reservas realizadas até 31/5.
preços apartamento e noite
1-2/5 e 29/5-2/6
3-13/5, 17-21/5 e 18/9-31/10
14-16/5
22-28/5, 3-11/6 e 11-17/9
12-18/6
19-25/6
26/6-2/7
3-9/7
10-30/7
31/7-20/8
21-27/8
28/8-3/9
4-10/9

2/4

3/5

115,00
55,00
90,00
70,00
85,00
125,00
145,00
170,00
200,00
230,00
190,00
120,00
110,00

145,00
65,00
120,00
90,00
115,00
155,00
175,00
200,00
230,00
250,00
210,00
140,00
130,00

Ofertas

Apartamentos

Apartamentos / Residencial

Apartamentos

Marcomar

Al Andalus

Complejo Marina Park

Urb.Marcolina, s/n. ALCOCÉBER

Avda. Blasco Ibañez, s/n. ALCOCÉBER

Urb. Marina d´Or. OROPESA DE MAR

COSTA DE

A 500 metros da praia e do centro da cidade. Composto por 4 andares,
Tipo A com sala de jantar con sofá cama duplo, 1 quarto duplo, cozinha
aberta para a sala com máquina de lavar e microondas, TV, banho completo e varanda. Tipo B igual mais 1 compartimento com beliche duplo. Tipo
C igual que tipo A pero com 2 quartos duplos. Posibilidade de ar condicionado em tipo B 2/6 com spto. Aptos. em andar baixo com pequenho
jardim (com spto.) Dispõe de piscina para adultos e crianças (1/4-30/9),
jardins, parking de pago directo. Incluido roupa de cama (não toalhas,
posibilidade de aluger) e acceso á piscina. Wifi em todos os apartamentos.
w Estadia mínima 5 noites 21/6-11/9, restante datas 3 noites.
w Depósito: 150€/apto. w Serviços de pagamento directo: toalhas 3€/pax/muda, ar condicionado em 2/6 10€/día, apto. andar baixo com pequenho jardim (mediante disponibilidade
na chegada) spto. 10€/día. Limpeza diaria de segunda a sextafeira (excepto cozinha), spto. 25€/día.
w Animais 30€/estadia, mediante pedido e pagamento directo.
- 20% dto. reservas de 1/5-3/7 e 7/9-29/10 realizadas antes de 1/4.
- 10% dto. reservas de 4/7-6/9 realizadas antes de 1/4.
preços apartamento e noite
2/4
1/5-18/6 e 13/9-29/10
19-25/6
26/6-11/7
12-31/7
1-22/8
23/8-12/9

2/6

4/6

42,00 47,25 52,75
68,50 76,50 85,00
73,00 90,00 94,00
97,25 109,00 122,00
162,25 196,00 205,50
98,50 119,50 125,00

Conjunto de vários blocos de apartamentos. Tipo A em 1ª linha
de praia (50-70 mts). Tipo B em 2ª linha de praia (100-300 mts),
na urbanização Marina d’or a 2 km do centro urbano. Dispõem os
aptos tipo A: sala- jantar com sofá cama, 2 quartos duplos, cozinha, 2 banhos e varanda, Tipo B: igual ao tipo A mas com 1 banho.
Todos com Tv., microondas, máquina de lavar e ar condicionado.
Dispõe de elevador, piscina de 15/6 a 15/9. Na urbanização: balneário, centro desportivo, supermercado e restaurantes.
w Estadia mínima 4 noites.
w Não incluí lençóis nem toalhas. Possibilidade de aluguer na recepção pago directo lençóis e toalhas 6€/pax/estadia
w Chegadas fora do horario recepção a pedido e com spto.
w Não admite animáis.
- 15% dto. reservas de 22/5-13/10 efectuadas antes de 15/4.
preços apartamento e noite
4/5
22/5-19/6 e 7/9-13/10
20-26/6
27/6-3/7
4-15/7
16-19/7
20-31/7
1-21/8
22/8
23-29/8
30/8-6/9

1ª LINHA

42,50
72,25
93,50
102,75
134,25
131,75
153,00
168,25
89,75
81,75

4/5

castellón

Situados na urbanização Las Fuentes, a 900 m da praia, do
porto desportivo e a 1,5 Km do centro urbano. Complexo de
apartamentos com Tv., ar condicionado, cozinha completa com
microondas e vitrocerâmica e banho completo. Dispõe de recepção, sala com terraço, com acesso à piscina privada e bar/balcão,
supermercado, restaurante, bar esplanada e sala de conferências.
Conta com SPA dotado de jacuzzi, sauna seca e de vapor, pedilúvio (banho aos pés), duches bitérmicos e ginásio. Conta ainda
com cabeleireiro, massagens, tratamentos corporais.

2ª LINHA

37,00
63,50
87,00
94,00
120,25
121,00
139,00
153,00
83,50
75,75
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Castellou

Hotel BalneÁrio Marina d’or 5*
Na 1ª linha, 184 quartos com banho completo, secador, A/A,
tel., TV sat., música ambiente, WI-FI, cofre, minibar e varanda.
Ginásio, animação... Acesso ilimitado ao balneário. Spa, piscinas
(climatizada e exterior em temporada) e solário. Opcional:
tratamentos, cafetaria, ludoteca, serviço de quartos, lavandaria,
salas, campos desportivos... Suplemento suites (todo o ano;
sujeito a disponibilidade). Por noite: suites 200€; júnior suites
100€. ¿Vem com crianças? Consulte disponibilidade e preços
para quartos temáticos.

criançaS gráTiS

MOnOParEnTaL

2 crianças 2-12 anos partilhando quarto Oferta monoparental. Com um adulto: 1ª criança:
duplo com 2 adultos de pago. Todo o ano. 50% dto.; 2ª criança: 75% de dto. Todo o ano.

01/01 - 31/05
01/06 - 19/06
28/09 - 20/12
Eventos
13/09 - 27/09
Exc. Eventos
especiais
esp.
Alojamento e pequeno almoço desde 101€ desde 108€ desde 134€

10% IVA INC. Tarifas dinâmicas segundo temporada e disponibilidade.
Consulte datas eventos especiais no calendário da contracapa.
PVP por adulto e noite (ou +12 anos) partilhando quarto duplo.
2 crianças (2-12 anos) grátis, em quarto duplo com 2 adultos de pago.

09/04 - 12/04
20/06 - 30/07 31/07 - 29/08
30/08 - 12/09
desde 190€

desde 211€

Meia pensão

desde 122€

desde 130€

desde 155€

desde 210€

desde 232€

Pensão completa

desde 137€

desde 145€

desde 170€

desde 226€

desde 247€

desde 239€

desde 261€

Pensão Completa Parques Incluídos. A tarifa para pais que, por pouco mais, inclui as entradas das crianças nos parques:

*A Pensão completa Parques incluídos junta as entradas das crianças 2-12 anos (não a dos adultos) a: Parque Aquático (1ª noite); Mundo
Fantasía (2ª noite); Balneário (3ª noite); Jardim Encantado (4ª noite); Aventura d’Or (5ª noite); Circuito de Obstáculos (6ª noite) e Karts (7ª noite). ¿Vem sem crianças? ¡Consulte-nos!
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25% DTO. 3er adulto em quarto duplo | Supl. +40% uso individual quarto duplo | Supl. +15% em estadias só 1 noite, de sábado | Fim de ano: suplemento obrigatório jantar de gala, festa, bar aberto... Adultos: 189€; Crianças: 94,50€

Hotel Marina d’or Playa 4*

Na primeiríssima linha. 225 quartos com banho
completo, banheira, secador, A/A, telefone, TV satélite,
WI-FI, cofre, minibar, varandas com vista mar. Acesso
ao spa, piscinas (climatizada e exterior em temporada),
solário e animação. Opcional: Restaurantes 7 Mares e
Oporto, serviço de quartos, lavandaria, salas, campos
desportivos, balneário, tratamentos... Suplemento
suites (todo o ano; sujeito a disponibilidade). Por noite:
suites 150€; júnior suites 75€.

criançaS gráTiS

MOnOParEnTaL

2 crianças 2-12 anos partilhando quarto Oferta monoparental. Com um adulto: 1ª criança:
duplo com 2 adultos de pago. Todo o ano. 50% dto.; 2ª criança: 75% dto. Todo o ano.

01/01 - 31/05
01/06 - 19/06
Eventos
28/09 - 20/12
13/09 - 27/09
Exc. Eventos
especiais
esp.
Alojamento e pequeno almoço desde 78€ desde 86€ desde 104€

10% IVA INC. Tarifas dinâmicas segundo temporada e disponibilidade.
Consulte datas eventos especiais no calendário da contracapa.
PVP por adulto e noite (ou +12 anos) partilhando quarto duplo.
2 crianças (2-12 anos) grátis, em quarto duplo com 2 adultos de pago.

09/04 - 12/04
20/06 - 30/07 31/07 - 29/08
30/08 - 12/09
desde 132€

desde 170€

Meia pensão

desde 92€

desde 101€

desde 117€

desde 145€

desde 183€

Pensão completa

desde 102€

desde 111€

desde 126€

desde 155€

desde 193€

desde 168€

desde 206€

Pensão Completa Parques Incluídos. A tarifa para pais que, por pouco mais, inclui as entradas das crianças nos parques:

*A Pensão completa Parques incluídos junta as entradas das crianças 2-12 anos (não a dos adultos) a: Parque Aquático (1ª noite); Mundo
Fantasía (2ª noite); Balneário (3ª noite); Jardim Encantado (4ª noite); Aventura d’Or (5ª noite); Circuito de Obstáculos (6ª noite) e Karts (7ª noite). ¿Vem sem crianças? ¡Consulte-nos!

25% DTO. 3o adulto em quarto duplo | Supl. +40% uso individual quarto duplo | Supl. +15% em estadias só 1 noite, de sábado | Fim de ano: suplemento obrigatório jantar de gala, festa, bar aberto... Adultos: 189€; Crianças: 94,50€

COSTA DE

Na primeira linha, 144 quartos com varandas vista
mar, banho completo, secador, A/C, telefone, TV
satélite, música ambiente , WI-FI e cofre. Imprensa
diária na recepção (sujeito disponibilidade), ginásio,
animação... Acesso ao spa, piscinas (climatizada e
exterior em temporada), solário... Opcional: cafetarias,
balneário, tratamentos de saúde e beleza, lavandaria,
salas, campos desportivos, mais de 100 lojas na zona
comercial. Ocupação máxima 3 PAX por quarto.

1ª criança gráTiS

MOnOParEnTaL

1 criança 2-12 anos partilando quarto duplo Com um adulto: 1 criança: 50% dto;
com 2 adultos de pago. Todo o ano.
2a criança: 75% dto. Todo o ano.
a

01/01 - 31/05
01/06 - 19/06
28/09 - 20/12
Eventos
13/09 - 27/09
Exc. Eventos
especiais
esp.
Alojamento e pequeno almoço desde 53€ desde 53€ desde 66€

10% IVA INC. Tarifas dinâmicas segundo temporada e disponibilidade.
Consulte datas eventos especiais no calendário da contracapa.
PVP por adulto e noite (ou +12 anos) partilhando quarto duplo.
2 crianças (2-12 anos) grátis, em quarto duplo com 2 adultos de pago.

09/04 - 12/04
20/06 - 30/07 31/07 - 29/08
30/08 - 12/09
desde 108€

desde 136€

Meia pensão

desde 64€

desde 64€

desde 75€

desde 119€

desde 147€

Pensão completa

desde 73€

desde 75€

desde 86€

desde 128€

desde 156€

desde 141€

desde 169€

Pensão Completa Parques Incluídos. A tarifa para pais que, por pouco mais, inclui as entradas das crianças nos parques:

castellón

Hotel Marina d’or 3*

*A Pensão completa Parques incluídos junta as entradas das crianças 2-12 anos (não a dos adultos) a: Parque Aquático (1ª noite); Mundo
Fantasía (2ª noite); Balneário (3ª noite); Jardim Encantado (4ª noite); Aventura d’Or (5ª noite); Circuito de Obstáculos (6ª noite) e Karts (7ª noite). ¿Vem sem crianças? ¡Consulte-nos!

25% DTO. 3o adulto em quarto duplo | Supl. +40% uso individual quarto duplo | Supl. +15% em estadias só 1 noite, de sábado | Fim de ano: suplemento obrigatório jantar de gala, festa, bar aberto... Adultos: 149€; Crianças: 74,50€
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Hotel GrAn duque 4*

564 quartos com A/C, tel., TV sat., cofre, banho completo, secador,
banheira ou duche e varandas. Imprensa diária na recepção
(sujeito a disponibilidade), animação, WI-FI, ludoteca... Spa, piscina
climatizada e exterior (a partir de 15 /6) e solário no mesmo hotel.
Opcional: cafetarias, lojas balneário, serviço lavandaria, área
desportiva... Descubra as Worldshops by Marina d’Or em redor do
hotel. Suplemento suites (todo o ano e sujeito a disponibilidade. Por
noite: suites 125€; júnior suites 65€. ¿Vem com crianças? Consultar
suplementos e disponibilidade dos quartos temáticos.

crianças GrÁTis

MOnOParEnTaL

10% IVA INC. Tarifas dinâmicas segundo temporada e disponibilidade.
Consulte datas eventos especiais no calendário da contracapa.
PVP por adulto e noite (ou +12 anos) partilhando quarto duplo.
2 crianças (2-12 anos) grátis, em quarto duplo com 2 adultos de pago.

01/01 - 31/05
01/06 - 19/06
28/09 - 20/12
13/09 - 27/09
Exc. Eventos
esp.

09/04 - 12/04
20/06 - 30/07 31/07 - 29/08
30/08 - 12/09

Eventos
especiais

Alojamento e pequeno almoço

desde 66€

desde 75€

desde 92€

desde 124€

desde 157€

Meia pensão

desde 80

€

desde 89

€

desde 105

€

desde 137

€

desde 170€

Pensão completa

desde 89

€

desde 99

€

desde 114

€

desde 147

€

desde 180€

desde 160€

desde 193€

Pensão Completa Parques Incluídos. A tarifa para pais que, por pouco mais, inclui as entradas das crianças nos parques:

2 crianças 2-12 anos partilhando quarto Oferta monoparental. Com um adulto: *A Pensão completa Parques incluídos junta as entradas das crianças 2-12 anos (não a dos adultos) a: Parque Aquático (1ª noite); Mundo
duplo com 2 adultos de pago. Todo o ano. 1ª criança: 50 dto.; 2ª criança: 75% dto. Todo o ano. Fantasía (2ª noite); Balneário (3ª noite); Jardim Encantado (4ª noite); Aventura d’Or (5ª noite); Circuito de Obstáculos (6ª noite) e Karts (7ª noite). ¿Vem sem crianças? ¡Consulte-nos!

25% DTO. 3o adulto em quarto duplo | Supl. +40% uso individual quarto duplo | Supl. +15% em estadias só 1 noite, de sábado | Fim de ano: suplemento obrigatório jantar de gala, festa, bar aberto... Adultos: 149€; Crianças: 74,50€

apartamentos Multiserviço
2 quartos, 1 ou 2 casas de banhos (com secador),
sala de jantar com sofá cama, varanda, cozinha
com utensílios e electrodomésticos, TV e A/CA.
Restauração em H3*. Spa, piscinas (climatizada e
exterior em temporada), solário... Limpeza diária (não
inclui cozinha) excepto sábados, domingos e feriados.
Mudança de lençóis e toalhas a cada 3 dias.
Ocupação mínima 2 adultos; ocupação máxima: 6
PAX. Opcional: balneário, tratamentos... Consulta
suplementos para apartamentos de luxo com serviço
de restauração no Hotel 5*.

crianças GrÁTis

FaMÍLias nUMErOsas

COSTA DE

castellón

Até 2 crianças grátis (2-12 anos) em Até 4 crianças grátis com a caderneta de
apartamento com 2 adultos de pago.
familia numerosa. Promoção válida todo o ano.

ApArtAmentos turísticos mArinA d’or
01/01 - 31/05
01/06 - 19/06
Eventos
28/09 - 20/12
13/09 - 27/09
Exc. Eventos
especiais
esp.
Meia pensão em apartamento 2ª linha desde 66€ desde 75€ desde 86€

10% IVA INC. Tarifas dinâmicas segundo temporada e disponibilidade.
Consulte datas eventos especiais no calendário da contracapa.
PVP por adulto e noite (ou +12 años) partilhando apartamento. 2 crianças
(2-12 anos) grátis, em apartamento com pelo menos 2 adultos de pago.

Pensão completa em apartamento 2ª linha

desde 75€

desde 84€

desde 95€

Pensão Completa Parques Incluídos. A tarifa para pais que, por pouco mais, inclui as entradas das crianças nos parques:

09/04 - 12/04
20/06 - 30/07 31/07 - 29/08
30/08 - 12/09
desde 138€

desde 171€

desde 147€

desde 180€

desde 160

desde 193€

€

Meia pensão em apartamento 1ª linha

desde 77€

desde 86€

desde 100€ desde 162€

desde 202€

Pensão completa em apartamento 1ª linha

desde 85

desde 95

desde 108

€

desde 210€

desde 184€

desde 223€

€

€

€

Pensão Completa Parques Incluídos. A tarifa para pais que, por pouco mais, inclui as entradas das crianças nos parques:

desde 171

*A Pensão completa Parques incluídos junta as entradas das crianças 2-12 anos (não a dos adultos) a: Parque Aquático (1ª noite); Mundo
Fantasía (2ª noite); Balneário (3ª noite); Jardim Encantado (4ª noite); Aventura d’Or (5ª noite); Circuito de Obstáculos (6ª noite) e Karts (7ª noite). ¿Vem sem crianças? ¡Consulte-nos!

50% DTO. 3o adulto e/ou 3ª criança 2-12 anos em apartamento | Supl. +15% estadias 1 sola noite, de sábado | Fim do ano: suplemento obrigatório jantar de gala, festa, bar aberto... Adultos: 149€; Crianças: 74,50€

apartamentos só alojamento
2 quartos, 1 ou 2 banhos, sala de jantar com sofá cama
e varanda. Piscina (verão) no edifício. Lençois, toalhas,
A/C, frigorífico, utensílios, máquina de lavar eTV. Miniclub
grátis; outros serviços adquirem-se à parte (exemplo: buffet
H3*: 15 ou 30€ diários por pessoa para 1 ou 2 serviços
respectivamente). Ocupação máxima 6 PAX.

10% IVA INCLUÍDO. Tarifas dinâmicas segundo temporada e
disponibilidade. Preços por pessoa e noite com base nuna ocupação
de 4 PAX. Consulte datas especiais na contracapa.

01/01 - 31/05
01/06 - 19/06
28/09 - 20/12
13/09 - 27/09
Exc. Eventos
esp.

Eventos
especiais

09/04 - 12/04
20/06 - 30/07 31/07 - 29/08
30/08 - 12/09

Apartamentos 2ª linha

desde 15€

desde 19€

desde 22€

desde 36€

desde 46€

Apartamentos 1ª linha

desde 21

desde 25

desde 26

desde 43

desde 56€

€

€

€

€

Com um preço base numa ocupação de 4 PAX por apartamento, uma 5ª e 6ª pessoa serão ¡grátis! | Suplemento +15% em estadias só 1 noite, de sábado

10% IVA INCLUÍDO. TARIFAS DINÂMICAS 2020 SEGUNDO TEMPORADA E DISPONIBILIDADE. Eventos especiais (tarifa verde): 14 e 15 Fevereiro; 19, 20 e 21 Março; 30 de Abril - 2 Maio;
9, 10, 11, 30 e 31 Outubro; 4, 5, 6 e 7 Dezembro e, Natal (a partir de 21 Dezembro). FIM DE ANO: Suplemento obrigatório indicado, por adulto e segundo alojamento, para jantar de
gala, crianças: 50% dto sobre so suplemento de adultos. EM TODOS OS ESTABELECIMENTOS: entradas entre as 16:00 e as 22:00h.; mais tarde, avisar a recepção.
Saídas antes das 11:00h. Consultar na recepção a possibilidade de atrasar, sem custo adicional, a sua hora de saída (serviço sujeito a disponibilidade). Parking
opcional (ver preço e disponibilidade). NOS HOTÉIS: Preços por pessoa e noite, partilhando quarto duplo segundo regime alimentar e datas indicadas.
Consultar disponibilidade e suplementos para Suites, Suites Jr e quartos Temáticos: Piratas, Princesas, Mascotes Marina d’Or.
EM APARTAMENTOS MULTISERVIÇO: Preços por pessoa e noite, segundo apartamento, regime alimentar e datas. Depósito obrigatório, à entrada e
em numerário, 50€ de depósito por apto. (200€ no Fim de Ano, FIB e Marina d’Or Cup), a devolver no dia da saída depois de verificado inventário. NOS
APARTAMENTOS SÓ ALOJAMENTO: Preços por apartamento e noite segundo datas indicadas. Suplemento por apto. e noite para Fim de Ano e FIB: 69€ 2ª
linha e 86€ em 1ª. Depósito obrigatório, à entrada e em numerário, 50€ de depósito por apto. (200€ no Fim de Ano, FIB e Marina d’Or Cup), a devolver no dia
de saída depois de verificado o inventário. Alojamento animais de estimação: Em aptos. (sujeito a disponibilidade). 10€ por animal e dia; depósito de 100€ à
entrada e em numerário por apto., a devolver no dia da saída com prévia comprovação do inventário do apartamento. CRIANÇAS (2-12 ANOS): ALOJAMENTO
GRÁTIS DURANTE TODO ANO (1 ou 2 crianças, segundo estabelecimento) em quarto duplo com 2 adultos de pagamento total.
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nO Marina D’Or TEM FanTáSTicaS OFErTaS Para TODO O anO...
aTé 4 criançaS gráTiS!
até 2 crianças grátis (2-12 anos) partilhando
quarto duplo com 2 adultos em hotéis Marina d’Or
5* e 4* e nos Apartamentos Multiservicio. 1ª criança
grátis (2-12 anos) no Hotel Marina d’Or 3* (ocupação
máxima 3 PAX). Válido todo o ano e compatível com
as demais promoções aquí publicadas.

¿Família numerosa?
Oferta até 4 crianças gráatis (2-12 anos)
com 2 adultos, em Apartamentos Multiserviço
com tu caderneta de família numerosa. Válido
todo o ano e compatível com as demais
promoções aquí publicadas.

balneÁrio, spa e piscinas
climatizadas... ¡grÁtis!

amplo programa diÁrio e
gratuito de animação

Acesso ilimitado ao balneário para os clientes alojados no Hotel
Marina d’Or 5*; acesso ao spa e piscinas climatizadas para os
clientes alojados em hotéis e aptos. multiserviço Marina d’Or (spa
do complexo ou do H. Gran Duque). Promoção válida todo o ano.

As nossas mascotes visitam as crianças nos buffets do
pequeno almoço, nas aulas de dança, jogos, atividades
para todas as idades, cavalgadas com carroças e artistas,
atividades temáticas...

FaMÍLiaS MOnOParEnTaiS

bar aberto nos buffets

ludoteca GRÁTIS

Hotéis Marina d’Or: 50% DTO. para 1 criança e
75% DTO. para a 2ª, partilhando quarto duplo
com un adulto (crianças 2-12 anos). Válido todo
o ano e compatível com as demais promoções
publicadas aquí, como a tarifa pensão completa
parques incluídos (neste caso, entradas para 1
adulto e 1 criança).

Bar aberto de bebidas nos buffets de almoços e jantares,
com vinho da casa, água, refrescos e cerveja nacional.
Promoção válida todo o ano.

Miniclub no Edifício Valparaíso (crianças 3-12 anos).
Consultar horário do serviço para a temporada de verão,
eventos, fim de semana e datas sinalizadas.

WI-FI
e imPRENSA diária grátis
Prensa en recepción, según disponibilidad;
Imprensaennahabitaciones
recepção, segúndo
disponibilidade;
WI-FI
y zonas
comunesWI-FI
de
nos quartos e zonas comuns dos hotéis. Promoção válida
los
hoteles.
todo o ano.

serviço grátis de berço
Para crianças desde 0 aos 24 meses, segundo
disponibilidade do hotel e solicitação anticipada.
Promoção válida todo o ano.

¡E OUTraS MUiTO ESPEciaiS Para SUaS MELHOrES FériaS DE VErãO!

reserva antEcipada
SUPERDESCONTOS

Se reservar verão antes de 31/5:

DTO.

Mínimo 15% descuento em Páscoa e reservas
entre 20/06 e 06/09.

30

aTé

45

%

DTO.

Reservas de 4 noites: P. Aquático Polinésia, Mundo
Fantasia, Balneário e Jardim Encantado

30% Desconto de 29/06 - 05/07, de 27/07- 02/08 e
de 07/09 - 12/09.

%

DTO.

Lugares limitados. Descontos não acumuláveis
um ao outro, permanecen compatíveis com as
restantes promoções publicadas nestas páginas.

52

€

28

€

TUDO i

Crianças 2 - 12
anos desde:

Parque Aquático Polinésia aberto no verão; consulta serviços
incluídos com esta tarifa para reservas na Semana da Páscoa.
Compatível com outras promoções publicadas.

UÍDO H
cL
n apenas

Ea

Adultos e +12
anos, desde:

Reservas de 7 noites: P. Aquático Polinésia, Mundo
Fantasia, Balneário, Jardim Encantado, Aventura d’Or e
Circuito de Obstáculos e Pista de Karts

S

26

cr

euros

éiS
OT

Agora 50% de DTO. para um
número limitado de lugares
(consulta validade da oferta)

Reservas de 5 noches: P. Aquático Polinésia, Mundo
Fantasia, Balneário, Jardim Encantado e Aventura d’Or
Reservas de 6 noites: P. Aquático Polinésia, Mundo
Fantasia, Balneário, Jardim Encantado, Aventura d’Or e
Circuito de Obstáculos

Para noites de domingo com promoção incluídas
em estadias de 4 ou mais noites entre 20/06 e 12/09.

¡VEnHa cOM TUDO incLUÍDO!

Reservas de 3 noites: P. Aquático Polinésia, Mundo
Fantasia e Balneário

ó
ia n ç a S S

com o tudo incluído Ócio:
Cinema 4D, Balneário, Balneário
Infantil, Jardim Encantado,
Aventura d’Or, Parque Aquático,
Mundo Fantasia, Pequemundo,
Tratamentos... ¡Diversão sem
limites!

Consultar domingos premiados com entradas para o
balneário ou para Aventura d’Or (1 entrada por pessoa
e reserva). Válido para estadias de 4 ou mais noites com
entrada em domingo ou saída em segunda-feira.
Compatível com outras promoções aquí publicadas.

especial apartamentos
UM SErViçO DE
BUFFET E EnTraDaS Para
aVEnTUra D’Or OU Para
O BaLnEáriO... ¡gráTiS!

castellón

aTé

Reservas de 2 noites: P. Aquático Polinésia e Mundo Fantasia

€

%

EL BaLnEariO... ¡graTiS!

COSTA DE

15

Inclui, por pouco mais, as entradas de crianças de
2 a 12 anos aos serviços indicadosde acordo com a
duração da estadia (não válido para as crianças de
mais de 12 anos ou para os adultos):
Reservas de 1 noite: Parque Aquático Polinésia

14

aTé

tarifa pensão completa DOMINGOS COm PRÉMIO
TUS EnTraDaS Para
parques incluídos
aVEnTUra D’Or O Para

Um serviço de buffet no hotel 3* mais 1 entrada para
o balneário ou Aventura d’Or (por pessoa e reserva).
Válido para estadias de verão de 4 ou mais noites em
apartamentos só alojamento Marina d’Or.
Compatível com outras promoções aquí publicadas.

TUDO
INCLUIDO OCIO
Adultos

39 Crianças31

Crianças com pensão completa
parques incluídos e -3 anos:

GRÁTIS!

Verao 2020
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Costa de
Bebida
incluida

Hotel ***

Castellou

Apartamentos / Bungalows

Apartamentos

Montreal

Orange Park

Bali

C/ Barracas, 5. benicasim

C/ Palmeral, 86. benicasim

C/Palmeral, 41. benicasim

Situado a 100 m da Praia de Terrers. Quartos com ar condicionado/
aquecimento, ventoínha de tecto, TV, telefone, cofre (aluguer), varanda
e quarto de banho com secador e minibar (aluguer). Wifi grátis. Sala de
televisão e jogos, cabine de internet, biblioteca, jardim solário, jacuzzi,
piscina para crianças e adultos na zona ajardinada com espreguiçadeiras (grátis), lavandaria self service, parque infantil e parking grátis não vigiado. Restaurante tipo buffet. Cozinha adaptada para clientes celiacos.
Serviço de massagens. Animação infantil (julho e agosto), Aquagym
(julho e agosto). Admite animais de companhia com spto.
w Estadia mínima 7 noites 13-20/7 e 15-24/8, 5 noites 1-12/7, 21/714/8 e 25-31/8. w Qua. monoparental adulto + 1,2 ó 3 crianças,
adulto preço base, 1ª e 3º criança 25% e 2º criança 50% dto.
w Água e vinho incluído nas refições de 1-15/6 e de 15-29/9.
	descontos %
PREÇOS pessoa e noite em quarto DUPLO
	CRIANÇAS 3-12 3ª
APA	mp	pC

1-31/5 e 30/9-10/10
1-14/6 e 14-25/9
15-26/6
27/6-3/7
4-12/7
13-31/7
1-21/8
22-28/8
29-30/8
31/8-13/9
26-29/9

30,25
39,00
48,00
48,00
48,00
71,00
71,00
71,00
53,75
53,75
30,25

45,50
59,75
56,75
72,00
72,00
82,00
67,25
67,25
59,75
45,50

50,75
65,75
63,25
76,00
76,00
91,25
75,00
75,00
65,75
50,75

1ª

2º

PAX

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Situado a 575 m. da praia de Heliópolis. Ap. 2/4 pax: 1 quarto
com cama casal, sala de refeições com sofá-cama duplo, cozinha
americana, casa de banho completa, varanda e jardim. Alguns
com ar condicionado. Ap. 4/6 pax: 2 quartos (1 com cama casal),
sala com sofá para 2 pax, cozinha, casa de banho completa ou
só duche, varanda, solário e ventilador de tecto. Alguns com ar
condicionado. Ap. 6/8 pax: 3 quartos, resto igual ao 4/6 . Conta
com piscina adultos e crianças (1/6-30/9), estacionamento (1
lugar por apto.) e jardim. Todos os aptos têm cofre (sem cargo),
máquina de lavar, microondas, vitrocerâmica e TV. Wifi gratuito
nas zonas comuns. Não inclui toalhas, nem toalhas de mesa e
nem panos de cozinha. Cama extra e animais domésticos (pagamento directo e mediante pedido).

Situados a 125 m. da praia. Os ap. 2/4: dispõem de 1 quarto duplo, sala jantar com sofá con chaiss longue para 2 pax, cozinha
tipo kitchenette com forno, vitrocerâmica, microondas e máq.
de lavar automática, banho e varanda.. Ap. 4/6 com 2 quartos
duplos um deles com cama de casal, banho, wc com duche e
restante igual ao 2/4. Dispõe de piscina (1/7-15/9), tenis, parking
coberto, parque infantil e jardim. Tv. e cama extra pago directo.
Não inclui toalhas nem panos de cozinha.

Apartamentos

Hotel ****

Castellmar

Princicasim

Del Golf Playa

Avda Dr. Fleming, s/n. benicasim

C/Bisbe Serra. benicasim

Avda. del Golf, 2. Playa del Pinar (Grao). castellón

COSTA DE

castellón

Apartamentos

112

Constituidos por 2 Blocos de apartamentos situados na primeira
linha de praia de Heliópolis. 8/9 contam com 4 quartos, sala de
refeições com sofá, TV, cozinha independente, casa de banho
completa ou duche e varanda de 40 metros frontal à praia. Dispõe de piscina adultos e crianças (1/7-15/9), campos de tenis
e estacionamento coberto. Não inclui toalhas, nem toalhas de
mesa, nem panos de cozinha. Cama extra e animais domésticos
mediante pedido.

Verao 2020

Situados a 125 m. da praia da “Almadraba” a 1 Km. do centro
urbano. Ap. 2/4: 1 quarto duplo com cama de casal, sala de refeições com sofá-cama, cozinha independente com máquina de
lavar, casa de banho completa, TV e terraço. Ap. 4/6: 2 quartos
duplos ou 1 deles com cama de casal. Ap. 6/8: 3 quartos duplos
ou 1 com cama de casal, sala de refeições com sofá-cama (2 pax).
Dispõe ainda de piscina (1/7-15/9), zona de estacionamento,
parque infantil, jardim, supermercado, campos de tenis e futebol
americano. Cama extra e animais domésticos pagamento directo.
Não inclui toalhas nem toalhas de mesa nem panos de cozinha.

Situado a 100m da praia e recentemente renovado. Dispõe de
amplos quartos com telefone, banho completo com secador de
cabelo e espelho de aumento, TV satélite com canais internacionais, frigorífico, ar condicionado e aquecimento, cofre, duas
camas Queen Size (135 X 190) sem possibilidade de camas extra.
Dispõe de restaurante com variado buffet, Wifi, sauna e ginásio
grátis para clientes, piscina exterior para adultos e crianças, salas
para reuniões e parking exterior. Programa de animação de Junho a Septembro, mini club para os mais pequenos.

Costa de

Castellou

Sinónimo de conforto e qualidade
Situados junto à praia Heliópolis de Benicàssim,
os três hotéis contam com quartos completamente
equipados e com uma grande variedade de serviços
e atividades para toda a família.
O resort que você merece!

praia

piscinas

ginásio

sauna
& jacuzzi

padel

mini-golfe

animação

atividades
desportivas

parking recarga veículos
eléctricos

250 m da praia
410 quartos

COSTA DE

castellón

200 m da praia
82 quartos

50 m da praia
88 quartos

Verao 2020
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