
VERÃO 2022| 138 |

V
E
R

Ã
O

2022Costa Almería



| 139 |VERÃO 2022

V
E
R

Ã
O

 2022Costa Almería

Apartamentos MARINA REY
C/ Sotavento, 2. VERA

LOCALIZAÇÃO
A urbanização situa-se no município de Vera, a apenas 300 metros da 
melhor praia de areia da zona, conhecida como El Playazo de Vera. Aqui 
poderá apreciar cerca de 7 km de areias douradas y desfrutar das águas 
puras e quentes do mar Mediterrâneo.

ACOMODAÇÃO 
O complexo conta com 282 unidades com diferentes tipos de apartamentos 
com 1, 2 e 3 quartos, águas furtadas e estudios, equipados com cozinha equi-
pada com vitro cerâmica, micro-ondas, forno ou forno micro-ondas, frigorifi co, 
máquina de lavar roupa e loiça, cafeteira, tábua de engomar,  batedora, talhe-
res, loiças, copos e outros utensilios de cozinha, ar condicionado (frio e calor), 

roupeiros embutidos, sala totalmente mobilada, incluindo sofá cama, TV, tele-
fone com serviço de central 24 hrs. Casa de banho totalmente equipada com 
banheira, excepto os apartamentos adaptados para pessoas com mobilidade 
reduzida que têm chuveiro, e secador (mediante pedido). Limpeza com mu-
dança de toalhas e lençóis a cada três dias, para estadias superiores a 4 noites.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com 2 restaurantes: Buffet Escondido y restaurante 
Tibu, wifi  gratuito nas zonas nobres, bar cafetaria no andar de baixo, 2 
amplas piscinas para adultos e 2 para crianças, com espreguiçadeiras. 
Conta também com estacionamento privado vigiado 24h. 

DEFICIENTES

Apartamentos PARQUE TROPICAL ***
C/Paseo de los Limoneros. VERA

LOCALIZAÇÃO
Situado numa zona tranquila, a cerca de 600 metros da praia, é um com-
plexo projetado para famílias. 

ACOMODAÇÃO 
Apartamentos com 1, 2, e 3 quartos com cozinha equipada com micro-on-
das e máquina de lavar, ar condicionado, ligação Wifi  gratuita, TV via sa-
télite e com varanda privada mobilada. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta ainda com 3 piscinas ao ar livre, um parque infantil com piscina 
para crianças, estacionamento privado. Restaurante buffet, bar, sala de 
fi tness e aluguer de bicicletas.

FAMÍLIAS

FAMÍLIAS
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Hotel CABOGATA JARDÍN ****
Avda. de los Juegos de Casablanca s/n. EL TOYO

LOCALIZAÇÃO
Situado en 1ª línea de la Playa de Retamar, a solo 15 km de Almería y a 
5 km del aeropuerto. En una exclusiva zona donde encontrará, además, 
campo de golf de 18 hoyos. 

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 243 quartos duplos e familiares com varanda, quarto espaçoso, 
secretária, casa de banho completa com banheira com duche, secador de 
cabelo e amenities, Wi-Fi gratuito e cofre, ar condicionado, telefone, TV 
ecrã plano, minibar (sujeito a posição).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com restaurante buffet com cozinha ao vivo, snack-bar na pisci-
na, cafetaria, lobby bar, sala de banquetes… Uso obrigatório de calças 
compridas no serviço de jantar. Dispõe de 2 piscinas exteriores e pisci-
na climatizada, mini club (4-12 anos). Pista polidesportiva, de paddle e 
ténis (com cargo), cabeleleiro, ginásio e mini-golf. Animação diurna e 
nocturna. Spa (com cargo). Serviço grátis de toalhas na piscina, Internet 
corner, lonja.Animais de estimação permitidos a pedido e com custo.

DEFICIENTES1ª LÍNEA ESCORREGAS MASCOTASSPAFAMÍLIAS

LOCALIZAÇÃO
Situado em 1ª linha de Praia de Retamar, a apenas 15 km de Almeria e a 5 
km do aeroporto. Nuna exclusiva zona com campo de golf de 18 buracos 
apenas a 25 m do hotel.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 270 quartos duplos e familiares com 2 camas e sofá-cama, ar 
condicionado, TV, minibar e cofre, telefone, Wi-Fi, secretária, sala e hidro-

massagem nas suites, casa de banho com amenities e secador de cabelo. 
Quartos adaptados.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Variado buffet frio e quente e cozinha ao vivo. Snack-bar piscina, cafeta-
ria, lobby bar… Uso obrigatório de calças compridas no serviço de jantar. 
2 piscinas exteriores e piscina climatizada, mini club (4-12 anos). Pista 
polidesportiva, pista de paddle e ténis (com cargo), mini-golf. Animação 
diurna e nocturna. Spa (com cargo): Centro de Wellness & Spa. Serviço de 
toalhas na piscina gratuito e Internet corner.

DEFICIENTES1ª LÍNEA SPA

TUDO
INCLUIDO

Hotel & Spa CABOGATA BEACH *****
Avda. de los Juegos de Casablanca s/n. EL TOYO
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Hotel OHTELS CABOGATA ****
Avda. Juego de Argel s/n. EL TOYO-RETAMAR

LOCALIZAÇÃO
Está localizado na Urbanização El Toyo, de frente para o Mar Mediterrâ-
neo, a dez minutos de carro da entrada sul do Parque Natural do Cabo de 
Gata, e a pouca distância a pé do campo de golfe El Toyo Albora.

ACOMODAÇÃO
Moderna e confortável, tem 149 unidades de acomodação, das quais 65 
são suites e 12 suites especiais com jacuzzi privado no terraço exterior, 

com ar condicionado, cofre, telefone, aquecimento, varanda, televisão, 
artigos de higiene pessoal gratuitos, serviço de despertar, vista para o mar 
(custo extra na recepção).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem também uma grande sala de jantar buffet com cozinha ao vivo e ser-
viço com tudo incluído, cafetaria interior, bar no terraço, piscinas exterio-
res, entretenimento, salões privados e garagem. Tem o melhor centro Spa, 
serviços de beleza e bem-estar através da aplicação de terapias de recu-
peração com produtos cosméticos altamente especializados e um extenso 
programa de sensações para os sentidos que o convidam a relaxar.

SPA

TUDO
INCLUIDO

Hotel / Apartamentos MOJÁCAR BEACH ****
C/ Solana, 4. MOJÁCAR

LOCALIZAÇÃO
Está situada mesmo no centro da zona de lazer de Mojacar, a apenas 
50 metros da praia. Rodeado por todo o tipo de estabelecimentos, lojas, 
bares, bares de praia, discotecas...

ACOMODAÇÃO 
Tem 95 apartamentos equipados com: ar condicionado quente/frio na 
sala, TV, casa de banho completa, mini-cozinha com frigorífi co, mi-
croondas e utensílios básicos de cozinha para cozinhar na maioria deles 
(ver categorias). A maioria dos apartamentos tem um terraço ou varan-
da com vista para a praça central do hotel, o exterior do hotel ou áreas 

adjacentes. Apenas os apartamentos superiores e os 2 estúdios premium 
têm vista para o mar. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Têm recepção 24 horas, Wi-Fi gratuito na recepção e na maior parte do com-
plexo, piscina com solário para adultos, piscina infantil, sauna (pagamento 
directo), restaurante, parque infantil, bar da piscina, pub, supermercado, 
infantário, sala de jogos, parque de estacionamento, serviço de lavandaria.
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SPAESCORREGAS1ª LÍNEA

Hotel & Resort MEDITERRÁNEO BAY ****
C/Pez Espada, s/n. ROQUETAS DE MAR

LOCALIZAÇÃO
Situado na primeira linha de praia e com acesso directo ao passeio 
marítimo. Hotel renovado, tanto na maioria dos seus quartos como nas 
zonas nobres.

ACOMODAÇÃO
Dispõem de 367 quartos a maioria delas com vista  mar e totalmente 
equipados com ar condicionado, TV via satélite e secador de cabelo.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de piscina temática para crianças com 2.600m2 de lâmina de água, 
cabeleireiro, loja, wifi  gratuito, sala de leituras, sala de jogos, club infan-
til, serviço de lavandaria, programa de animação diurna e nocturno para 
adultos e crianças. Conta com uma nova Zona Aguas em que oferece uma 
piscina climatizada, jacuzzis, sauna , duche a pressão, escorregas … salas de 
massagens e zona Spa. Também conta com a novidade de um espaço de-
dicado ao corpo GYM. Oferece para os mais pequenos o novo espaço KIDS-
CLUB com mais de  300m2 para a animação infantil distribuido por idades 
onde há uma área de cinema, escola de idiomas, sala jogos e espectáculos. 
Oferece um amplo serviço de restauração (aberto segundo temporada).

1ª LÍNEA

Hotel de Apartamentos BAHÍA SERENA ****
Avda. Playa Serena 67. ROQUETAS DE MAR

LOCALIZAÇÃO
Situado na 1ª linha da praia, na urbanização Playa Serena.

ACOMODAÇÃO
Conta com 199 apartamentos tipo T1 e 23 apartamentos tipo T2, com sala 
independente, equipados com TV  satélite, ar condicionado e aquecimento, 
sofá cama de 1,35 x 2 m., Wifi  gratuito, cofre (pago directo), telefone, frigo-
rifi co, cozinha e terraço. Facilidades para pessoas de mobilidade reduzida.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Facilidades para pessoas de mobilidade reduzida. Não são permitidos ani-
mais de estimação. Restaurante tipo buffet com show cooking, restaurante 
a la carta, bar, cafeteria, salão para convenções, banquetes e sala de ani-
mação infantil. Zona desportiva com ginásio de 300 m2 completamente 
equipado e estacionamento coberto (pago directo). Piscina de adultos e 
infantil e climatizada no Inverno. Programa de animação diário.

DEFICIENTES
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Hotel / Apartamentos FÉNIX FAMILY ****
Paseo Central, 42 - 44. ROQUETAS DE MAR

LOCALIZAÇÃO
A 300 metros da praia, junto ao campo de golfe da Playa Serena, numa 
das zonas mais quentes, claras e limpas do Mar Mediterrâneo.

ACOMODAÇÃO
Tem quartos com vista para a piscina ou campo de golfe, com terraço, TV, 
telefone, canais por satélite, cofre (pagamento directo), ar condicionado/
aquecedor, secretária, sofá, casa de banho com banheira, secador de ca-

belo, artigos de higiene pessoal gratuitos. Wifi  grátis em todas as salas. Os 
apartamentos de 1 ou 2 quartos têm varanda, TV, telefone, cofre (median-
te pagamento), ar condicionado/aquecimento, secretária, área de estar, 
banheira, secador de cabelo, artigos de higiene pessoal gratuitos, casa de 
banho, limpeza diária e mudança de toalhas.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem um restaurante buffet, 2 bares, internet Wifi  gratuita em todas as 
áreas comuns, serviço de lavandaria, garagem e estacionamento desco-
berto. Piscina com espreguiçadeiras e outra piscina aquecida, jacuzzi, 
campo de ténis, voleibol e área de jogos para crianças. 

ESCORREGAS

Hotel / Apartamentos ARENA CENTER ****
Paseo Central, 51. Urbanización Playaserena. ROQUETAS DE MAR

LOCALIZAÇÃO
Localizado no centro da urbanização da Playa Serena, a 150 metros da 
praia e 250 metros de um magnífi co campo de golfe de 18 buracos.

ACOMODAÇÃO
Tem estúdios e apartamentos com 1 e 2 quartos, todos com casa de ban-
ho completa, cozinha, quarto com 2 camas, sofá-cama e terraço para 
desfrutar das vistas das praias de Roquetas de Mar, ar condicionado, 
aquecimento, TV satélite de 40” ou 32” Led, telefone, ligação wifi  gratui-
ta e cofre de segurança.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Oferece um restaurante buffet com uma oferta variada, bar lounge e 
bar de piscina, 2 piscinas exteriores, uma delas com jacuzzi, espreguiça-
deiras, solário, jardins, piscina interior aquecida, jacuzzi, sauna, ginásio, 
sala de jogos, wifi  gratuito em todo o hotel e estacionamento privado.

FAMÍLIAS


