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Hotel COSTA NAREJOS ****
C/ Río Dobra, 25. LOS ALCÁZARES

LOCALIZAÇÃO
Situado numa das zonas de maior crescimento turístico do Mar Menor, a 
uns 100 metros das praias do Mar Menor, e junto ao Centro de Alto Rendi-
mento Infanta Cristina e a 30 min. do aeroporto.

ACOMODAÇÃO
Tem 193 quartos com casa de banho completa com secador de cabelo, 
amenidades, TV, sofá cama, minibar e cofre.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Completa as suas instalações com piscina infantil, piscina de adultos com 
jacuzzi e jactos de água, cafetaria com vistas para a piscina onde se pode 
saborear tapas, miniclub, ginásio, salas de reuniões e celebrações, gara-
gem grátis excepto de 15-06-15/09 (consultar preço).

Hotel Apartamentos LODOMAR ****
C/ Rio Bidasoa, 1. SAN PEDRO DEL PINATAR

LOCALIZAÇÃO
Localizado em frente ao Parque Regional de Las Salinas y Arenales de San 
Pedro del Pinatar.

ACOMODAÇÃO 
Tem 88 quartos exteriores, dos quais 80 são quartos duplos standard e 8 
quartos são Suites Júnior. Todos eles têm ar condicionado, TV satélite, Inter-
net Wifi , casa de banho completa com secador de cabelo, mini-bar, cofre e 
um terraço maravilhoso para desfrutar da paisagem. As Suites Juniores têm 
também uma sala de estar com sofá-cama. É também composto por um total 
de 35 apartamentos, que têm 1 quarto com 2 camas e roupeiro grande, casa 
de banho, kitchenette com aparelhos (frigorífi co, microondas e fogão a gás) 

e louça para 4 pessoas, máquina de lavar roupa, sala com sofá-cama, ferro 
e tábua de engomar, TV por satélite, Internet Wifi , ar condicionado e terraço 
ou varanda.
 
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
 Piscina exterior com serviço de salva-vidas (em Julho e Agosto), terraço 
com espreguiçadeiras e guarda-sóis, Spa, cafetaria com serviço de lan-
ches e bebidas e estacionamento.

SPA
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Aparthotel LONDRES ***
C/Gran Vía, s/n. LA MANGA.

LOCALIZAÇÃO
Localizado em La Manga del Mar Menor, em uma das áreas estreitas do 
mangá, a menos de 100 metros de qualquer um dos dois mares, o Mar Me-
nor e o Mar Mediterrâneo, e a 500 metros de um dos centros comerciais 
mais importantes, o Souk Alcazaba.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de estudios e apartamentos unifamiliares com 1 quarto com sala, 
cozinha completa com utensilios e tábua de engomar, casa de banho com 
secador de cabelo, ampla varanda mobilada, (excepto os de andares baixos 
que são com varandim), TV LCD, telefone, ventiladores de tecto, e pode dis-
por de cofre, berço ou ar condicionado mediante pedido e com suplemento.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com piscina para adultos e crianças, cafetaria, bar de praia, ser-
viço de lavandaria e/ou de engomadoria (pago), programa de animação 
e ludoteca em temporada alta com monitor, ginásio, aluguer de bicicle-
tas, parque infantil, campo de tenis, mini-golf, voleibol. Admite animais 
de estimação (pago). Serviço de restaurante buffet (1º serviço de estadia 
sempre é o jantar). Oferece facilidades para practicar desportos naúticos. 

MASCOTAS

Hotel & Spa POSEIDON LA MANGA ****
C/Gran Vía, s/n. LA MANGA.

LOCALIZAÇÃO
Este hotel só para adultos localizado no privilegiado enclave de La Man-
ga del Mar Menor com espectaculares vistas para o Mar Menor e para o 
Mar Mediterrâneo.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 139 quartos duplos standard e 2 Junior Suite com jacuzzi. Ofe-
rece a possibilidade de quartos duplos comunicantes. Todos os quartos 

estão perfeitamente equipados com varanda com vista para o Mar Menor 
ou para o Mediterrâneo, banho completo com secador e telefone, ar con-
dicionado/aquecimento (segundo temporada), TV por satélite, Wifi  grátis, 
minibar e cofre.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
O hotel conta com um Spa de 1.400 m2 no qual pode desfrutar do circuito 
de águas e diversos tratamentos de beleza. Complementa-se com outros 
serviços como ginásio, piscina exterior dois jacuzzis exteriores (com ser-
viço de bar em temporada), salões para eventos, parking coberto de pago 
e Wifi  grátis. Conta com um restaurante buffet com show cooking, cafeta-
ria e uma abundante oferta de lazer e desportos náuticos nos arredores.

SÓLO
ADULTOS

SPA
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Hotel IZAN CAVANNA ****
C/Gran Vía, s/n. LA MANGA.

LOCALIZAÇÃO
Situado junto à praia, mesmo à beira do Mar Menor e a escassos metros 
do Mar Mediterrâneo.

ACOMODAÇÃO 
Dipõe de 393 quartos exteriores com vista mar e varanda, quartos co-
municantes especiais para famílias e quartos duplos superiores vista Mar 
Menor e Mediterrâneo.  Com banho completo com secador de cabelo, 
climatização individual, wifi  grátis, minibar (opcional), TV LCD 26´ com 
canais por satélite, telefone directo e cofre (pago).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de salas sociais, de jogos e de reúniões, restaurante, pub, Beach 
Bar & Restaurant, cafetaria, lavandaria, lojas, cabeleireiro, piscina exte-
rior para adultos e crianças, jardins, parque infantil, ludoteca, pistas de té-
nis e uma de páddel, parking com carregadores Tesla e veículos elétricos 
(de pago e sujeito a disponibilidade no momento da chegada do cliente) 
e aluguer de bicicletas. Programas de animação, restaurante tipo buffet . 
Centro de Estética e Beleza  (de pago) e a escola de vela.

1ª LINHA FAMÍLIAS

Hotel & Spa ENTREMARES-TERMAS CARTHAGINESAS ****
C/Gran Vía, s/n. LA MANGA.

LOCALIZAÇÃO
Na primeira linha do mar mediterrâneo, com vistas imbatíveis e com 
acesso privado desde a piscina do hotel até à praia.

ACOMODAÇÃO
O hotel dispõe de 369 quartos amplos, simples e cómodos, contando to-
dos eles com ar condicionado, TV via satélite, secador de cabelo, cofre 
(pago) e ligação Wi-Fi gratuita.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Realizou uma reforma integral dos quartos duplos e triplos, climatização 
de todas as zonas nobres do hotel, novo salão de reuniões, recepção 
nova, modernização e nova decoração dos salões e zonas comuns do ho-
tel. Dispõe de restaurante situado em frente ao mar, sala de jogos, salões 
sociais, cafetaria, loja, três piscinas, uma delas coberta só no inverno e 
parque infantil. Programa de animação diária. Serviço de refeições tipo 
buffet. Acessos e quartos adaptados a pessoas com mobilidade reduzida. 
Dentro do estabelecimento localiza-se o centro termal “TERMAS CAR-
THAGINESAS” que utiliza as propriedades da água do mar.

SPA DEFICIENTES1ª LINHA
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Hotel PLAYA GRANDE ***
Avda. del Castellar, 19. PUERTO DE MAZARRÓN

1ª LINHA FAMÍLIAS

LOCALIZAÇÃO
O Hotel Playa Grande é um estabelecimento familiar de grande tradição, 
localizado em frente à praia de Puerto de Mazarrón.

ACOMODAÇÃO
O Hotel dispõe de 38 quartos com vista mar e varanda, casa de banho 
completa com secador de cabelo, ar condicionado e aquecimento cen-
tral, telefone directo, música canalizada e TV em todos os quartos, cofre 
opcional, antena parabólica. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Cuenta con piscina para niños y adultos, restaurante llamado “La Mese-
guera” especializado en cocina murciana y en gran variedad de tapas y al 
que pueden acceder clientes hospedados en el hotel así como cualquier 
persona que no lo esté.

Apartamentos TESY II
C/Gran Via, s/n. LA MANGA

LOCALIZAÇÃO
Complexo turístico situado a aproximadamente um quilómetro da entra-
da de La Manga, constituído por seis blocos de 3 andares com um, dois e 
três quartos, que não têm elevador, a 100 metros do Mar Menor e a 200 
metros do Mar Mediterrâneo.

ACOMODAÇÃO
Apartamentos com 1 quarto, 2 quartos e 3 quartos, sala de estar e jantar, 
cozinha equipada, casa de banho, totalmente equipada com lençóis, toalhas, 
talheres, máquina de café e artigos domésticos para as pessoas, de acordo 
com a capacidade descrita.  A roupa de cama é mudada semanalmente.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Na mesma urbanização existe uma piscina privada para adultos e 
crianças aberta de 16 de Junho a 15 de Setembro, recepção plana, super-
mercados, cafés, lavandaria, farmácia, loja de ferragens, etc.

MASCOTASDEFICIENTES


