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Hotel PERLA MARINA ****
C/Mérida 7. NERJA 

LOCALIZAÇÃO
A um passo do passeio marítimo, o Perla Marina encontra-se em primeira 
linha de praia, próximo das zonas comerciais e a apenas 7 minutos a pé 
do centro histórico e do famoso Balcão da Europa. 

ACOMODAÇÃO
Quartos acolhedores e completamente equipados com banho privado 
com amenities e secador de cabelo, cofre, televisão e ar condicionado. 
Possibilidade de vista mar.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Complementa-se com bar, adaptado a pessoas com mobilidade reduzida, 

garagem com spto, jardim, programa de animação, sala de jogos, salão de 
leitura, sala TV e wifi ,  servicio de cafetaria e snack bar. Conta com duas pisci-
nas abertas todo o ano, uma delas no terraço do Edifi cio 2. Dispõe de serviço 
de bebidas e snacks. Cadeiras grátis e adaptado para pessoas com mobilida-
de reduzida. Com vista mar e um magnifi co Pôr-do-Sol. No Edifi cio 1, encon-
tra-se a piscina frente a mar com cadeiras grátis, duches, adaptado a pessoas 
com mobilidade reduzida. O snack bar Rocamar  situa-se ao lado e a praia a 
um passo. Conta com um restaurante onde é possivel saborear desde um pe-
queno almoço rico e variado até à cozinha típica de Malaga e internacional.

1ª LINHA DEFICIENTES

Hotel RIU MÓNICA ****
C/ Playa de la Torrecilla s/n. NERJA

LOCALIZAÇÃO
Separada da Praia de La Torrecilla apenas pelo Passeio Marítimo, a 800 
m.do centro de Nerja. Hotel recomendado apenas para adultos.

ACOMODAÇÃO
Quartos com banho completo, secador de cabelo, telefone, ar condicio-
nado, wifi , minibar de pago, Tv. satélite, cofre com spto, varanda ou varan-
dim e a maioria com vista frontal ou lateral mar.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Complementa as suas instalações com bar salão com esplanada, res-
taurante buffet, restaurante temático. Piscina de 236 m2, piscina inte-
rior climatizada no invierno. A piscina exterior com espreguiçadeiras 

e guarda-soís grátis. Ginásio grátis, centro de saúde e beleza (massa-
gens e tratamentos com spto). Esplanada-solário, snack bar piscina, 
animação varias vezes por semana. Wifi grátis em todo o hotel.

1ª LINHA

SÓ
ADULTOS SPA
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Aparthotel ONA MARINAS DE NERJA ****
Ctra. Nacional 340 KM 289. NERJA

LOCALIZAÇÃO
Complexo situado em 1ª linha de praia comunicando com Nerja através 
de um passeio pela praia a apenas 2 km do centro urbano. Inigualável 
alternativa para viajar em familia.

ACOMODAÇÃO
Todos os apartamentos dispõem de banho completo com secador de ca-
belo, ar condicionado, aquecimento, cozinha americana equipada, TV sa-
télite, wifi , cofre, varanda ou varandim e telefone. Todos os apartamentos 
com vista frontal ou lateral para o mar.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Complementa-se com 2 piscinas (adultos e crianças), amplas zonas 
ajardinadas com cadeiras e com acesso directo à praia. Conta com 
restaurante com um completo Tudo Incluido, bar, cabeleireiro, loja, 
Wifi, Beach club aberto na temporada estival, miniclub com zona de 
jogos e animação diurna e nocturna em temporada alta. Dispõe de 
um Spa com piscina climatizada interior, jacuzzi, banho turco, ham-
man, sauna, pedilúvio e muito mais.

1ª LINHA SPA

TUDO
INCLUIDO

FAMÍLIAS

Hotel BQ ANDALUCÍA BEACH ****
Paseo Marítimo de Poniente s/n. TORRE DEL MAR

LOCALIZAÇÃO
Estratégicamente situado a poucos metros do mar, no núcleo de Torre 
del Mar.

ACOMODAÇÃO
Quartos duplos equipados com banho completo, banheira, secador, te-
lefone, acesso a Internet inalámbrico, ar climatizado, TV satélite, cofre, 
frigorifi co e wifi  grátis. As Júnior Suites dispõem de sala independente. 
Dispõe de quartos adaptados.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com restaurante buffet, snack bar com esplanada, piscina, es-
planada, salões públicos, salas para conferencias e eventos, garagem 
coberta (pago). Dispõe de Sky bar com as melhores vistas para Torre 
del mar, Wellnes center, zona de fi tness, banheira de hidromassagem.

SPADEFICIENTES
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Hotel LA BARRACUDA ***
Avda. España 1-3-5. TORREMOLINOS

LOCALIZAÇÃO
Em 1ª linha de praia, na zona de Montemar entre Puerto Marina (a 300 
mts) e la Carihuela.

ACOMODAÇÃO
Os quartos dispõem de ar condicionado, aquecimento central, banho 
completo, secador de cabelo e ferro de engomar (com caução), telefone, 
varanda/varandim, TV e Wifi  grátis. Alguns com vista piscina ou vista mar. 
Também conta com quartos tematicos para os mais pequenos.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com piscina com serviço de espreguiçadeiras e cadeiras, 
solário, parking (de pago), facilidades para pessoas ciom mobilidade reduzi-

da, wifi , cafetaria, bar-piscina com ampla esplanada, restaurante buffet.
Animação para adultos com atividades diurnas, desportivas e shows noc-
turnos. Animação para crianças com atividades de trabalhos manuais e 
artesanato, concursos.. (na temporada alta).

1ª LINHA DEFICIENTES FAMÍLIAS

Apartamentos TERRASOL 
Varios Edifi cios. TORRE DEL MAR

LOCALIZAÇÃO
Vários edifícios situados ao longo da povoação , máximo até 300 m da 
praia.

ACOMODAÇÃO
Estudios e apartamentos familiares de 1, 2 e 3 quartos, todos com banho, 
maq. lavar roupa, microondas, sala de jantar, cozinha, varanda e Tv, alguns 
com ar condicionado na sala incluido no preço, totalmente equipados.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementam-se com piscina e alguns conjuntos com jardim e campo 
de ténis. Nos arredores dispõe de todo o tipo de serviços (restaurantes, su-
permercados...etc.). Lugar de garagem e berço (a pedido e pago directo). 
Não admitem animais.Dispõe de Wifi  de pago.
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Hotel PARASOL GARDEN ***
Paseo del Colorado, 42. TORREMOLINOS

LOCALIZAÇÃO
Situado a 100 m da praia.

ACOMODAÇÃO
Todos os quartos contam com varanda exterior mobilada com vistas para o 
mar ou para a montanha, e todos eles com vista para as piscinas e jardins, 
e dispõem de casa de banho com banheira, TV, ar condicionado, cofre e 
wifi  grátis. Dois quartos adaptados para pessoas com mobilidade reduzida.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Entre sus instalaciones cuenta piscina para adultos y niños, jacuzzi, zonas 
ajardinadas con hamacas y sombrillas, parque infantil, mesas de billar, 
ping-pong, zona internet, sala Tv, área de videojuegos, lavandería y Wifi  

gratuito. Bar junto a la pisicna y Bar salón. Animación diurna y nocturna. 
Parking exterior (de pago). Restaurante tipo buffet com cozinha espectá-
culo e serviço tudo incluído.

DEFICIENTES

TUDO
INCLUIDO

DEFICIENTES

Hotel NATALI AFFILIATED BY FERGUS ***
C/Hoyo, 28. TORREMOLINOS 

LOCALIZAÇÃO
No centro de Torremolinos, a 15 minutos a pé da praia, a 100 metros da es-
tação de autocarros e 1 km do animado passeio marítimo de Torremolinos.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de quartos com banho, varanda, telefone, ar condicionado, TV sa-
télite e cofre (aluguer). 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com restaurante buffet, bar piscina, salão común com TV de ecrã 
plano, uma sala de jogos com mesa de ping pong, um club infantil, dis-
ponível no verão e loja de recordações. Complementa-se com piscina 
ao ar livre (todo o ano), esplanada. Ligação Wi-Fi grátis. Adaptado a pes-
soas com mobilidade reduzida.



VERÃO 2022| 152 |

V
E
R

Ã
O

2022Costa del Sol

Hotel PRINCESA SOLAR ****
Avda. Carlota Alessandri, 94. TORREMOLINOS 

LOCALIZAÇÃO
Hotel recomendado para adultos, situado a 300m da Playa de la Carihue-
la e do Parque da Batería, a tão somente 900 m do centro de Torremoli-
nos. Paragem de autocarro urbano frente ao hotel.

ACOMODAÇÃO
conta com 80 quartos duplos, 1 deles junior suite, todos com vista mar/ 
piscina com varanda. Dispõe de telefone, Tv via satélite, Wifi  com fi bra 
óptica gratuito, carregador de telemóvel, ar condicionado, kit de casa de 
banho, secador de cabelo, cofre grátis e minibar (bebidas preços econó-
micos). Não dispõe de quartos quádruplos.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Pequenos-Almoços e jantar tipo buffet,  bar e snack na zona da piscina, 
cafetaria, salões, jacuzzi, solário, sauna finlandesa e ginásio gratuitos, 
sala de Tv, zonas de jogos, área de internet.  Estacionamento (pago).

SÓ
ADULTOS

DEFICIENTES

Hotel ROYAL AL ANDALUS ****
C/ AL Andalus nº 3. TORREMOLINOS

LOCALIZAÇÃO
Localizado a 1,1 km da Calle San Miguel, dispõe de WiFi gratuito em áreas 
públicas. O hotel está localizado no distrito de Carihuela no centro de 
Torremolinos, a 7 minutos a pé da praia.

ACOMODAÇÃO
Tem quartos soalheiros equipados com secretária, minibar e ar condicio-

nado, TV, cofre, telefone, vista panorâmica para o mar, casas de banho 
com banheira ou duche, comodidades, secador de cabelo.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
As instalações incluem uma cafetaria, restaurante, bar ao ar livre, ginásio 
e spa terapia estão disponíveis gratuitamente, banhos de vapor, massa-
gens e um centro de bem-estar no hotel, que também tem um grande jar-
dim, piscina exterior e interior e escorregas de água. O Royal Al-Andalus 
Hotel oferece oportunidades para os entusiastas do desporto, incluindo 
golfe, ténis de mesa e caiaque. O hotel está adaptado para pessoas com 
mobilidade reduzida.



| 153 |VERÃO 2022

V
E
R

Ã
O

 2022Costa del Sol

Hotel MS AMARAGUA ****
C/ Los Nidos, 23. TORREMOLINOS

LOCALIZAÇÃO
Situado em pleno Paseo Marítimo da Carihuela, com acesso directo à 
praia desde os jardins do hotel.

ACOMODAÇÃO
Conta com 275 quartos, máximo 3 pessoas, com ar condicionado com 
termostato individual, telefone directo, televisão via satélite, mini bar, 
cofre, ligação à internet, casa de banho completa com secador de cabelo, 

varanda e wifi  gratuito. Alguns estão adaptados para pessoas com mobili-
dade reduzida, outros com vista lateral ou frontal para o mar.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de piscina exterior para adultos e crianças, amplo terraço solá-
rio, spa com piscina climatizada, ginásio, estacionamento privado, além 
de uma gastronomia muito cuidada tanto no restaurante buffet como no 
restaurante à la carta “La Ola”.  Não são admitidos animais de estimação.

DEFICIENTES1ª LINHA

1ª LINHA

Hotel MS TROPICANA & BEACH CLUB ****
C/ Tropico, 6. TORREMOLINOS

LOCALIZAÇÃO
Localizado à beira-mar, no passeio marítimo de Torremolinos, no famoso bairro 
piscatório de La Carihuela.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de um total de 84 quartos, todos eles equipados com varanda privativa, 
telefone directo, TV satélite, ar condicionado, minibar, aquecimento, ventoinha de 
tecto, cofre, casa de banho com banheira e duche e secador de cabelo.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Possui restaurante à la carte próprio, Beach Club, bar da piscina, lobby bar, piscina, 
jardim tropical, salas de conferências, Wi-Fi gratuito em todo o hotel. 
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1ª LINHA

Hotel PUENTE REAL ****
Paseo Marítimo, 79. TORREMOLINOS 

LOCALIZAÇÃO
O Hotel Puente Real está situado na primeira linha de praia em Torre-
molinos, no coração da Costa del Sol. As suas instalações e a locali-
zação privilegiada permitem a oportunidade de descansar e desfrutar 
do bom clima.

ACOMODAÇÃO
O hotel dispõe de 473 quartos incluindo Quartos Standard, Andaluzes e 
Duplos Superiores com vista mar, todos exteriores equipados com casa de 
banho completa, terraço, televisão, secador de cabelo, frigorífi co, cofre 
(opcional), Wi-Fi gratuito, ar condicionado (15/6- 15/9) e telefone.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de um Restaurante panorâmico com vista mar e cozinha ao vivo 
todos os dias. Conta com 2 piscinas para adultos, uma piscina infantil in-
dependente, animação diurna e nocturna para todas as idades, shows 
profi ssionais, club infantil, bar na zona da piscina, cafetaria interior, zona 
de televisão no Bar-Hall, zona de internet, Wifi , estacionamento privado 
(opcional), campos de tenis, pista multidesportiva, petanca ou ping-pong.

TUDO
INCLUIDO

FAMÍLIAS

DEFICIENTES

Gran Hotel CERVANTES ****
Las Mercedes, s/n. TORREMOLINOS

LOCALIZAÇÃO
Situada no coração de Torremolinos, com belas vistas para o mar e para 
a praia a apenas 500 metros de distância.  

ACOMODAÇÃO
Existem 398 quartos de vários tamanhos que podem acomodar até 4 pes-
soas. Têm casas de banho privadas e varandas ou terraços, a maioria com 
vista para o mar, perfeitos para umas férias relaxantes. Todos incluem te-

levisão por satélite, Wi-Fi a pagar, música canalizada, aquecimento, cofre 
(a pagar) e ar condicionado.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Existe uma grande piscina exterior com espreguiçadeiras e outra para 
crianças, um mini clube chamado “Bee Club”, que funciona de 15/6-20/9, 
Páscoa, feriados, espectáculos nocturnos.... Há outra piscina interior aque-
cida no telhado do hotel, Spa com tratamentos de beleza e massagens, 
sauna, ginásio, pingue-pongue e bilhar. Restaurante em estilo buffet com 
serviço tudo incluído, 3 bares separados com uma variedade de opções de 
comida e bebida. Wifi  gratuito em áreas públicas e cafetaria, todas as ou-
tras áreas a pagar. Hotel adaptado para pessoas com mobilidade reduzida.

TUDO
INCLUIDO

SPA
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1ª 

Hotel RIU NAUTILUS ****
Salvador Allende, 39. TORREMOLINOS

LOCALIZAÇÃO
Separado da praia através do Passeio Marítimo e a 2 km de Torremolinos. 
Hotel recomendado para adultos.  

ACOMODAÇÃO
Quartos com banho completo, secador de cabelo, telefone, ar condiciona-
do, ventilador, minimar, Wifi , Tv satélite, cofre (pago) e varanda ou terraço.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Completa as suas instalações com jardim 2.500 m2, piscina exterior de 
água doce (climatizada no Inverno), espreguiçadeiras e chapéus de sol na 
piscina gratuitas, toalhas para a piscina (previo depósito), ginásio, jacuzzi 
e banho de vapor, terraço-solário, bar-salão com terraço, snack bar pisci-
na com terraço, restaurante principal e restaurante temático, sala de jo-
gos, acesso a internet (pago) e serviço de massagens (pago). Possibilidade 
de realizar diferentes desportos no Verão. Música ao vivo ou espectáculos 
(varias vezes por semana). Wifi  gratis em todo o hotel.

SÓ
ADULTOS

1ª LINHA SPA

Hotel RIU COSTA DEL SOL ****
Paseo Marítimo, 165. TORREMOLINOS

LOCALIZAÇÃO
Completamente remodelado em 2016/17, é um hotel totalmente inclusi-
vo. Localizado em frente ao mar em frente à praia.

ACOMODAÇÃO
Tem mais de 550 quartos equipados com todo o conforto, TV satélite, casa de 
banho com chuveiro, secador de cabelo, wifi  gratuito, ar condicionado, ven-
tilador, mini-frigorífi co, cofre e varanda ou terraço para desfrutar das vistas.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Há 2 piscinas, 1 das quais é aquecida no Inverno, 1 piscina para crianças 
e parque Splash, terraço ao sol, ginásio, restaurante principal com cozin-
ha de espectáculos e restaurantes temáticos, 5 bares, entretenimento ao 
longo do dia e instalações para desportos como voleibol de praia, wind-
surf e golfe na área circundante. Clube infantil Riuland. Estacionamento 
(mediante o pagamento de uma taxa). Spa com tratamentos e massagens, 
banho turco. Wifi  grátis em todo o hotel.

TUDO
INCLUIDO
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Hotel THB SAN FERMIN ***
C/ San Fermín, 11. BENALMÁDENA

LOCALIZAÇÃO
Localizado a 350 m da praia e 800 m da Marina de Benalmádena.

ACOMODAÇÃO
Os 316 quartos totalmente equipados e climatizados têm terraço, TV, telefone, ar 
condicionado, casa de banho totalmente equipada com secador de cabelo e espel-
ho de aumento, secretária, cofre, minibar (aluguer) e wifi  gratuito.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem piscina para adultos e crianças, terraço com espreguiçadeiras, bar-cafeta-
ria, 4000m2 de jardins, parque infantil, ping pong, ginásio, campo de ténis, bilhar, 
wifi gratuito. Programa de entretenimento para adultos e crianças. Miniclube 
(15/6-15/9). Restaurante buffet com show cooking. Instalações adaptadas para 
pessoas com mobilidade reduzida. Parque de estacionamento privado.

DEFICIENTES

Hotel PALMASOL ***
Avda. del Mar, 7. BENALMÁDENA

LOCALIZAÇÃO
Mesmo em frente a Puerto Marina, a marina mais moderna do Mediterrâ-
neo e a apenas 250 m da praia, combina a tranquilidade dos seus jardins 
tropicais com o entretenimento dos seus bares e espectáculos.

ACOMODAÇÃO
Todos os quartos com vista para o jardim ou piscina estão equipados com 
ar condicionado, aquecimento, cofre, telefone, televisão, depósito de ba-
gagem, secretária, mini-bar, guarda-roupa e artigos de higiene pessoal 
gratuitos. Com excepção das salas promocionais, todos os quartos têm 
uma mesa e cadeiras para 2 pessoas na varanda.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Temos uma grande piscina exterior na nossa área de jardim e uma piscina 
para crianças, jacuzzi exterior, piscina interior aquecida, experiência spa, 
Palmy Club para crianças e entretenimento para todas as idades, ginásio, 
sauna, espectáculos ao vivo no terraço, restaurante buffet com cozinha 
de espectáculos, área wifi  gratuita.

TUDO
INCLUIDO
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DEFICIENTES

Hotel ESTIVAL TORREQUEBRADA ****
Avda. del Sol, 89. BENALMÁDENA

LOCALIZAÇÃO
Situada em frente ao mar, a 200 m do passeio.

ACOMODAÇÃO
Tem 365 quartos (4 adaptados para defi cientes), com varanda e vista para o mar, 
com casa de banho, secador de cabelo, espelho de aumento, TV satélite, telefone, 
minibar, cofre gratuito, ar condicionado, aquecimento e wifi  gratuito.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
É complementado por cafetaria, novo restaurante, novo bar desportivo, salão de fes-
tas, casino, sauna, ginásio, massagem, ténis, jogos infantis, salas de reuniões, 3 pisci-
nas (1 interior aquecida), cabeleireiro, parque de estacionamento interior. Animação 
e mini-clube em Julho/Agosto. Nova área de Splash com diapositivos (400 m2).

DEFICIENTES1ª ESCORREGAS

SÓ
ADULTOS MASCOTAS

Hotel ALAY ****
Avda. Alay, 5. BENALMÁDENA

LOCALIZAÇÃO
Situado a tão somente 50 m da praia e em frente ao porto do Puerto Ma-
rina, catalogado como um dos mais bonitos da Europa. Numa zona que 
oferece uma ampla oferta de entretenimento, lazer e restauração.

ACOMODAÇÃO
Oferece 9 tipos de quartos diferentes, todos eles equipados com casa de ban-
ho completa, Tv, ar condicionado/aquecimento, telefone, minibar e varanda. 
Dispõe ainda de quartos adaptados para pessoas com necessidades especiais.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Entre as suas instalações destaca-se: 3 piscinas exteriores, 2 jacuzzis pa-

norâmicos, solário, pool-bar junto aos jardins, bar americano, sport bar 
com TV, beach-club a uns metros da beira mar e ginásio. Oferece serviço 
de tratamentos corporais e terapias.
Restaurante com pequenos-almoços buffet, almoços e jantares com me-
nús com pratos elaborados com productos da horta. Conta também com 
o restaurante à la carta Gatazul situado junto ao jardim. Admite animais 
de estimação, oferecendo um kit especial de boas vindas.
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Hotel BALMORAL ** 
C/Pompeu Fabra, 54-62. BENALMÁDENA

LOCALIZAÇÃO
Localizado a apenas 50 m da praia e a um passo da marina Puerto Marina 
e do Parque Palomas. Ideal para famílias e jovens.

ACOMODAÇÃO 
Tem todas as salas exteriores distribuídas por 7 andares e a maioria delas 
com vistas excepcionais sobre o Mar Mediterrâneo. Foram recentemente 
remodelados e têm ar condicionado, aquecimento, telefone, televisão, 

casa de banho completa com secador de cabelo e comodidades, wifi  gra-
tuito, cofre (com custo), secretária e terraço independente. Quartos para 
defi cientes, sujeitos a disponibilidade.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem duas piscinas, uma para crianças e outra para adultos, espreguiça-
deiras e mesas com guarda-sóis. Tem também um serviço de bar. Oferece 
um serviço de restaurante buffet, com cozinha regional, nacional e conti-
nental. Animação com actividades para adultos e crianças e actuações de 
artistas e música de dança. Serviço de animação MedKids em época alta 
para crianças dos 4 aos 12 anos de idade, estacionamento privado (com 
custo) wi-fi  gratuito em todo o hotel.

Hotel y Apartamentos BALI *** 
Avda. de Telefónica, 7. BENALMÁDENA

LOCALIZAÇÃO
Composto por três edifícios juntos, ideais para famílias e casais, está lo-
calizado a 250 m da praia e perto da famosa marina Puerto Marina, do 
parque de diversões Tivoli e ao lado do parque Las Palomas.

ACOMODAÇÃO 
Tem quartos duplos, quartos familiares e suites juniores, todos exterio-

res e com terraço e equipados com ar condicionado, aquecimento, casa 
de banho completa, telefone e cofre opcional.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem também 2 piscinas renovadas e melhoradas para adultos, no te-
rraço do Bali II e uma nova mini piscina interactiva para crianças, zo-
nas relvadas, serviço de bar e grandes terraços com espreguiçadeiras e 
guarda-sóis, zona relvada e parque infantil. O restaurante é um progra-
ma de buffet, animação e entretenimento tanto para adultos como para 
crianças. Serviço MedKids com animação em época alta para crianças 
dos 4 aos 12 anos de idade. Estacionamento privado sujeito a disponibi-
lidade. Wi-Fi gratuito em todo o hotel.

DEFICIENTESFAMÍLIAS

DEFICIENTES

TUDO
INCLUIDO

Hab. Superior

ESCORREGAS
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Hotel RIVIERA **** 
Avda. Antonio Machado, 49. BENALMÁDENA

LOCALIZAÇÃO
Hotel recomendado para adultos com uma localização privilegiada junto 
ao passeio e marina, em frente ao mar.

ACOMODAÇÃO 
Oferece quartos espaçosos e confortáveis, equipados com ar condicionado 
ou aquecimento, casa de banho completa com comodidades de boas-vindas 
e secador de cabelo, telefone, televisão, música canalizada, varanda ou te-
rraço, mini-bar e cofre. Inclui serviço de preparação de café/chá nos quartos. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
O hotel é complementado por uma piscina e um grande terraço, jardim com 
jacuzzi, bar à beira da piscina (Verão), espreguiçadeiras e guarda-sóis. É com-
plementado por um ginásio, SPA com piscina interior aquecida, banho turco, 
sauna e diferentes tratamentos disponíveis. Programa diário de entreteni-
mento nocturno (espectáculos profi ssionais, danças, música ao vivo e outros). 
Entretenimento diurno durante todo o ano. Estacionamento sujeito a disponi-
bilidade. O serviço de sala de jantar é em estilo buffet, complementado por 
“cozinha ao vivo” ao jantar. Aí encontrará uma grande variedade de pratos 
para escolher da cozinha mediterrânica e continental. O Wifi  gratuito está dis-
ponível em todo o hotel. Fácil acesso para os defi cientes aos pisos principais.

DEFICIENTESSPA

SÓ
ADULTOS

1ª LINHA

Hotel PEZ ESPADA **** 
Avda. Salvador Allende 11. TORREMOLINOS

LOCALIZAÇÃO
Conta com uma LOCALIZAÇÃO privilegiada junto à praia e à zona de 
La Carihuela.

ACOMODAÇÃO 
Oferece quartos Club e Junior Suites, todos eles com varandim ou varan-
da, TV plasma com sistema interactivo, ar condicionado, minibar e cofre 
opcional, telefone, casa de banho completa com uma janela exterior e 

consta de banheira com duche e secador de cabelo. Serviço de café e chá 
sem custo adicional no quarto.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem a piscina principal encontra-se entre jardins formosos que conduzem 
até ao passeio marítimo, e a piscina superior também está rodeada por um 
extenso jardim tropical (5.000 m2). Estacionamento mesmo ao lado do hotel, 
descoberto e privado (pago). Cabeleireiro e salão de beleza. Ginásio gratuito. 
Programa diário de animação. Serviço de MedKids. Animação em temporada 
alta para as crianças dos 4 aos 12 anos. Dispõe de um bar-snack no verão 
junto à piscina e restaurante situado frente ao mar com serviço tipo buffet, 
show cooking ao pequeno-almoço e jantar. Wifi  gratis disponível em todo 
o hotel.Fácil acesso para pessoas com mobilidade reduzida a pisos nobres.

DEFICIENTES1ª LINHA
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Hotel PATOS PARK ****
Calle Torrealmádena, 5. BENALMÁDENA

LOCALIZAÇÃO
Hotel com parque aquático localizado a 250 m da praia, muito perto do 
passeio de Benalmádena onde se pode encontrar restaurantes, bares, lo-
jas e supermercados, hotel ideal para famílias.

ACOMODAÇÃO
Oferece quartos confortáveis, decorados em estilo moderno e agradável 
e equipados com tudo o que você precisa para desfrutar de uma boa esta-
dia: terraço, ar condicionado, TV, cofre, secador de cabelo, telefone, Wi-Fi, 
frigobar, banheiro completo e produtos de boas-vindas.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Completa as suas instalações com um parque aquático com quatro pis-
cinas, duas delas com escorregas, snack-bar, parque infantil exterior, mi-
ni-clube temático, sala de TV, zona chill out, solário com zona de redes, 
loja de souvenirs, programa de animação diurno e nocturno, restaurante 
buffet com cozinha espectáculo e serviço Tudo Incluído, dispõe de Wi-Fi 
e estacionamento exterior.

ESCORREGAS FAMÍLIAS

TUDO
INCLUIDO

Apartamentos BAJONDILLO ****
Paseo Maritimo, s/n. TORREMOLINOS

LOCALIZAÇÃO
Na 1ª linha da Praia, mesmo no passeio marítimo e todos os apartamentos 
têm bonitas vistas para o mar.

ACOMODAÇÃO
Todos os estudios contam com 2 camas individuais que podem converter-se 
em cama de casal, varanda, casa de banho completa, cofre (pago), kitche-
nette, internet no quarto, frigorifi co, secador de cabelo, cozinha, utensilios 
de cozinha, aquecimento central, ar condicionado, Tv. via satélite e telefone. 
Todos os estudios têm vista mar lateral. Os apartamentos com sala contam 
com 4 camas, duas delas convertíveis em cama de casal, restantes con-
dições iguais aos estudios. Possibilidade de solicitar almofadas à la carta.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Lavandaria self service. Todas as noites há música ao vivo e algumas noites 
com espectáculos. Programa de animação com animadores. Piscina e jar-
dim grande com espreguiçadeiras (pago entre Maio e Outubro). Cafetaria e 
Restaurante à la Carta. Estacionamento exterior gratuito, garagem (paga). 
Não são admitidos animais de estimação. Wifi  grátis em todo o hotel.

1ª LINHA
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Hotel HOLIDAY WORLD POLYNESIA **** 
Crta. Nal. 340, Km. 215,60. BENALMÁDENA

LOCALIZAÇÃO
Um hotel Tudo Incluido em Benalmádena, com uma localização previligia-
da e uma sugestivo ambiente, que recria las ilhas polinesias de Bora Bora, 
Samoa e Pascua.

ACOMODAÇÃO
Quartos tipo Junior Suite e Suite com vista mar, ar condicionado, aqueci-
mento, camas extra grandes, cofree, frigorifi co, casa de banho completa 
com secador de cabelo, set de banho, TV, telefone, varanda e Wifi .

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Além do Beach Club, no Holiday Polynesia com piscina de ondas, ani-
mação infantil e de adultos diaria e nocturna, numerosos restaurantes, 
etc.. encontrará o Pub ou Discoteca Nocturna”Ukelele”, zona Recreati-
va ”Play In”, a Sala de Cine “Papua”, Auditorio Exterior, divertida Bolera 
”Surfi ng Bowl” (3 Pistas). Spa Monoi com duches de contraste, fonte de 
gelo, pediluvio, massagens....  Complementa-se com zonas de ocio e zona 
infantil com mini-golf tematico e piscina. Zonas recreativas para adultos, 
com piscina interior no Spa e a maior de todas as piscinas do complexo 
com camas de estilo balinés.  Instalações para pessoas com mobilidade 
reduzida.

TUDO
INCLUIDO

DEFICIENTES SPA

Hotel HOLIDAY WORLD RIWO **** 
Crta. Nal. 340, Km. 215,60. BENALMÁDENA

LOCALIZAÇÃO
Um hotel para toda a família em primeira linha da Costa do Sol, com ins-
talações renovadas, animação, miniclub e estacionamento. 

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de: 148 Junior Suites com quartos, sala de estar com sofá-ca-
ma duplo, cozinha equipada, banho com duche e banheira, e ampla 

varanda; Quartos familiares (6 pax); Quartos Dinoworld, tematizados 
com dinossauros, decoração especial e jogos playstation.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Instalações: piscina exterior para adultos e crianças, bar-cafetaría, 
sport bar, restaurante buffet, supermercado, sala de animação e um 
Spa com piscina interior climatizada, jatos de água, jacuzzi, ginásio, 
sauna e banho turco. Holiday Beach Club: Piscina de ondas com to-
bogans, gruta de terror, barco pirata, camas de água, 9 piscinas em 
zonas tematizadas, restaurante buffet e snack bar. Facilidades para 
pessoas com mobilidade reduzida.

TUDO
INCLUIDO

DEFICIENTESSPAFAMÍLIAS ESCORREGAS

ESCORREGAS
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INCLUIDO

Hotel CENDRILLÓN *** 
AV de Las Gaviotas s/n. FUENGIROLA

LOCALIZAÇÃO
Situa-se numa zona residencial e turística a poucos metros da praia de 
Las Gaviotas.

ACOMODAÇÃO 
El hotel dispone de 56 habitaciones orientadas al sur, equipadas con baño 
completo con bañera y secador de pelo, aire acondicionado, TV, minibar, 
caja de seguridad y balcón privado.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
No jardim encontram-se as piscinas junto ao bar onde pode desfrutar de 
todo o tipo de bebidas e snacks, cafetaria onde se realizam todo o tipo de 
espectáculos e actividades nocturnas. Programa de animação para adul-
tos e crianças, dispõe de campos de ténis e padel e um Spa com todo o 
tipo de tratamentos, massagens e serviços de bem-estar e fi tness. Dispõe 
de um restaurante buffet, com serviço tudo incluído. Tem estacionamento 
gratuito de acordo com a disponibilidade. Muitos dos serviços são realiza-
dos no restaurante do hotel Fuengirola Park, cafetaria, spa,...

SPA

TUDO
INCLUIDO

Hotel FUENGIROLA PARK **** 
AV de Las Gaviotas s/n. FUENGIROLA

LOCALIZAÇÃO
Situado na melhor zona residencial e turística de Fuengirola, a escassos 
metros da Playa de las Gaviotas.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 391 quartos equipados com ar condicionado, TV, minibar e cofre 
de segurança (de aluguer), casa de banho completa, terraço e wifi  de cortesia.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
No jardim e muito perto das piscinas, encontra-se o bar-piscina onde 
vai poder tomar todo o tipo de bebidas e snacks,  cafetaria, conta com 
programação nocturna e diurna para adultos e crianças, espectáculos e 
música ao vivo, pista de paddle e ténis, estacionamento gratuito segundo 
disponibilidade. Restaurante buffet com cozinha nacional e internacional 
e com serviço de tudo incluido.
Dispõe de spa com todo o tipo de tratamentos, massagens e serviços de 
bem-estar, com jacuzzi, sauna, banho turco, duche bitérmico, essência e 
balde e piscina aquecida.

SPA
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INCLUIDO

Hotel TORREBLANCA **** 
Urb.Torreblanca del Sol. FUENGIROLA

LOCALIZAÇÃO
Localizado no centro da Costa del Sol, rodeado de um amplo e confortável e 
jardim e a escassa distância do Passeio Marítimo e da praia de las Gaviotas.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 184 quartos equipados com dois armários, camas de 1,05 cm, ar 
condicionado, TV, casa de banho completa com secador de cabelo, mini-
bar e cofre, varanda privada.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Completa as suas instalações com piscina, pool-bar com pérgola onde 
oferecem bebidas refrescantes, snacks e fast food, cafetaria com terraço  
vista mar e a la piscina, com pista de dança e palco para a celebração 
de espectáculos e entretenimento nocturno. Oferece restaurante buffet 
com cozinha nacional e internacional e show cooking. Estacionamento 
gratuito segundo disponibilidade.

Apartamentos NURIASOL
C/Tomás Ortuño, 13. FUENGIROLA

LOCALIZAÇÃO
Complexo situado a 400 m da praia de Los Boliches e a 200 m da estação 
de comboios.

ACOMODAÇÃO 
Tem apartamentos espaçosos e luminosos com vistas magnífi cas, os apar-
tamentos de 1 quarto têm terraço e os apartamentos de 2 quartos têm 2 
casas de banho (metade com terraço e metade sem terraço), terá muda 
semanal de roupa de cama, ar condicionado, televisão, antena parabó-
lica, telefone, cozinha bem equipada com máquina de lavar roupa, mi-
croondas e máquina de lavar louça, wifi  gratuito e cofre (taxa).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Existem áreas comuns com espreguiçadeiras e guarda-sóis gratuitos, 
parque de estacionamento, piscina para adultos e crianças, zona infantil 
e snack-bar, restaurante, wifi  gratuito, garagem privada, ginásio, sauna e 
banho turco. Na parte inferior dos apartamentos existe um supermercado.
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Hotel EL RODEO ***
C/ Victor de La Serna, 2. MARBELLA

LOCALIZAÇÃO
Encontra-se localizado no centro da cidade de Marbella, na zona mais cos-
mopolita, na esquina com o exótico Parque de la Alameda que conduz à 
praia de Venus que  faz fronteira com o porto desportivo Marbella Marina.

ACOMODAÇÃO 
Quartos equipados com sofá cama, TV, ar condicionado, minibar, cofre de segu-
rança, casa de banho com secador de cabelo, amenidades e varanda privada.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com uma piscina situada no último andar do hotel rodeado de um 
grande solário, cafetaría, restaurante buffet com cozinha nacional e in-
ternacional. Recepção 24 hrs, serviço de reserva de campos de golf, de 
aluguer de carros, excursões....

Aparthotel SULTÁN CLUB ****
Avda. Arturo Rubinstein. MARBELLA

LOCALIZAÇÃO
Localizado no sopé da Serra Blanca, no coração da Costa del Sol. A ape-
nas 150 metros da praia e a poucos minutos de Puerto Banús e dos seus 
campos de golfe. 

ACOMODAÇÃO 
Apartamentos espaçosos e confortáveis com 1 ou 2 quartos: equipados 
com TV, casa de banho privada, ar condicionado, cofre, cozinha com for-
no, torradeira, grelhador, máquina de lavar louça, frigorífi co e máquina 
de lavar roupa e grande terraço. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Completa sus instalaciones con piscina adultos rodeada de palmeras y 
piscina infantil con zona de césped, piscina climatizada, spa con jacuzzi, 
sauna, cabinas de masaje. Y ubicado en el Hotel Sultán puede disponer 
del servicio de cafetería, restaurante lounge bar Palmyra. Dispone en la 
planta sótano de una plaza de aparcamiento por apartamento.

SPA


