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Hotel VICTORIA PLAYA ****
Avda. Amelia Sánchez, s/n. ALMUÑÉCAR

LOCALIZAÇÃO
Encontra-se situado a menos de 175 metros da turística Praia de San Cris-
tóbal e a escassos 15 minutos a pé do centro comercial e centro hstóri-
co-antigo de Almuñécar.

ACOMODAÇÃO 
Todos os seus quartos são exteriores com magnifi cas vistas para o Castelo e 
Bairro árabe de Almuñécar. Os quartos dispõem de ar condicionado, banho 
completo com secador de cabelo e espelho de aumento, cofre de aluguer, 
mini-frigorifi co, TV satélite, varanda e ligação Wifi  grátis. Adaptado para 
pessoas com mobilidade reduzida nas zonas comuns e quartos. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Nos seus mais de 1500 m2 de esplanadas/terraços e jardins encontrará 
duas piscinas para adultos e crianças, piscina exterior climatizada (excepto 
verão), jacuzzi exterior junto à piscina, parque infantil, elevador panorâmico 
e bar-cafetaria com uma ampla variedade de bebidas e snacks, assim como 
um completo e variado programa de animação diário específi co para adul-
tos e crianças. Conta com restaurante buffet, show cooking, cafetaria, ar con-
dicionado nas zonas nobres, quartos familiares, serviço de quartos, serviço 
de lavandaria, serviço médico (a pedido, mini-club (verão), zona de jogos re-
creativos, serviço de fax, zona de parking exterior, parking coberto (de pago), 
solário, ginásio, salas para reuniões e eventos. Wifi  grátis em todo o hotel. 

DEFICIENTESESCORREGAS

Hotel BAHÍA TROPICAL **** Hotel BAHÍA ALMUÑÉCAR ***SUP

Paseo Tesorillo, s/n, ALMUÑÉCAR. Avda. Rey Juan Carlos I, 9. ALMUÑÉCAR.

LOCALIZAÇÃO
Encontra-se na 1ª linha de praia e a 2 km do centro urbano.

ACOMODAÇÃO 
Conta com alguns quartos adaptados para pessoas com mobilidade re-
duzida. Todas eles dispõem de TV, ar condicionado, wifi , sofá, varanda, 
secador de cabelo, minibar, cofre e serviço de quartos.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe ainda de piscina de adultos e crianças, animação no verão para 
toda a familia, SPA Termal e solário para adultos, atuações ao vivo, even-
tos e celebrações, hotel recomendado para celíacos, tratamentos e mas-
sagens no nosso SPA.

LOCALIZAÇÃO
Possui uma localização privilegiada por encontrar-se no centro de Almu-
ñécar e a tão somente 150m. da praia principal.

ACOMODAÇÃO 
Conta com 104 quartos, alguns adaptados para pessoas com mobilidade 
reduzida. Todos dispõem de TV, ar condicionado, wifi , varanda, secador 
de cabelo, minibar, cofre e room service.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Entre as suas instalações destacam-se piscina exterior e piscina clima-
tizada, spa, wifi , restaurante, cafeteria, salões, hotel recomendado para 
celíacos, estacionamento com acesso directo ao hotel (pago).

1ª LINHA SPA DEFICIENTES DEFICIENTES

FAMÍLIAS
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Apartamentos ALKISOL
Playa del Tesorillo, 1. ALMUÑÉCAR

LOCALIZAÇÃO
Apartamentos em 1ª e 2ª linha de praia, 1 ou 2 km do centro da cidade ea 
2 km de shoppings.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de apartamentos com cozinha (lençóis, toalhas e toalhas de chá), 
torradeira, microondas, máquina de lavar, aquecedor de água, televisão, 
terraço e sofá-cama.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
O edifício tem acesso para defi cientes, elevador, piscina (a pedido), esta-
cionamento privado (a pedido, suppl). Nas proximidades existem super-
mercados, restaurantes, ônibus e estacionamento público.

1ª LINHA DEFICIENTES

1ª LINHA

Apartamentos TAO
Avda. Andalucía, 2. ALMUÑÉCAR

LOCALIZAÇÃO
Em 1ª linha de praia de Punta Velilla e a 1.5 km do centro urbano e a 
apenas 500 mts do Parque Aquático.

ACOMODAÇÃO 
Apartamentos 2/4 constam de sala de jantar com sofá-cama duplo, cozinha 
equipada aberta para a sala de jantar, 1 quarto duplo, banho completo e va-
randa e aptos 4/6 que são iguais aos 2/4 mas com mais um quarto. Todos com 
máquina de lavar e  microondas. Alguns apartamentos dispõem de Wifi  de pago.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com elevador, piscina (aprox. 15/6-15/9, fechada às 
terças-feiras) e campo de tenis. Junto ao edifício encontram-se bares, res-
taurantes, cafetaria, chiringuitos de praia e lojas de alimentação. Lençóis 
e toalhas incluidas. Não aceita animais. Wifi  grátis na  zona da recepção. 


