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Hotel GARBI COSTA LUZ ****

Hotel RIU CHICLANA ****

Avda. 28 de febrero, s/n. CONIL DE LA FRONTERA.

Urb. Loma del Puerco, s/n. CHICLANA DE LA FRONTERA

LOCALIZAÇÃO
Situado numa zona de penhasco com vistas  impressionantes sobre o mar 
e a 300 m da praia, que se acede através de umas escadas.

ACOMODAÇÃO
Quartos modernos e confortáveis que dispõem de 2 camas duplas (135 
cm) e contam com casa de banho completa, secador de cabelo, varanda, 
TV satélite, telefone, cofre (pago), frigorifi co, aquecimento e ar condicio-
nado. Não há possibilidade de colocar camas extras.

LOCALIZAÇÃO
É um hotel com tudo incluído 24 horas em Chiclana, localizado a apenas 
200 metros da praia de La Barrosa, no coração da Costa de la Luz.

ACOMODAÇÃO
Tem mais de 800 quartos distribuídos em edifícios independentes para lhe 
proporcionar o maior conforto. Todos os quartos têm televisão por satélite, 
mini-frigorífi co, cofre e ar condicionado, entre muitas outras facilidades. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
O hotel conta com 2 piscinas exteriores, uma delas para crianças, jardim, 
serviço de toalhas na piscina e uma piscina interior climatizada (encerra-
da na temporada alta). Restaurante buffet, bar no terraço e sala de TV e 
de leitura, bilhar, máquinas recreativas, parque infantil. Oferece um pro-
grama de animação e mini-club, assim como um excelente serviço, o que 
faz este hotel ideal tanto para escapadas como para férias em familia. 
Dispõe de estacionamento. Wifi  grátis em todo o hotel.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Além disso, as instalações comuns do hotel incluem 5 piscinas exterio-
res e 2 piscinas infantis para que toda a família possa desfrutar do clima 
quente andaluz. 
Oferece uma vasta gama de serviços, tais como WiFi gratuito, uma grande 
variedade de opções gastronómicas. 
Programas de entretenimento e atividades divertidas, shows, música ao 
vivo e um miniclube para que você não perca a diversão durante suas 
férias. Os amantes do desporto têm um ginásio e instalações onde podem 
praticar ténis, voleibol e padel. Quem prefere relaxar e regressar das fé-
rias totalmente revigorado, pode visitar o Spasanar com banheira de hi-
dromassagem, biosauna e duches bitérmicos e possibilidade de contratar 
todo o tipo de tratamentos corporais e de beleza.

FAMÍLIAS

FAMÍLIAS SPAESCORREGAS

TUDO
INCLUIDO
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O Hotel Valentin Sancti Petri é um hotel de 4 estrelas com Spa e Centro de Convenções na urbanização Novo Sancti Petri, situado numa 
maravilhosa e extensa área ajardinada de 25.000 m2 onde poderá desfrutar das suas férias na praia de Barrosa.

Localizada ao pé de uma praia magnífi ca de mais de 8 quilómetros de comprimento, com areia fi na e dourada, 
o hotel de quatro estrelas está equipado com magnífi cas instalações, incluindo piscinas, 
restaurante, centro de saúde e beleza e áreas desportivas.

QUARTOS

Quartos espaçosos com varanda, casa de banho
ampla, com diferentes tipologias de camas, com
quartos interconectados e até mesmo com sofás-cama.

SERVIÇOS  EE INSSTALAÇÕÕES

Temos uma piscina interior aquecida com 2 
pescoços de cisne e hidromassagem interior, que 
está aberta toda a época, bem como 3 piscinas 
exteriores, uma para crianças e duas grandes 
piscinas para adultos e famílias que farão as 
delícias de todos.

As duas piscinas exteriores têm uma variedade de 
opções gastronómicas para petiscos e aperitivos.

No Spa & Wellness do Hotel Valentín Sancti 
Petri levamo-lo a um mundo de bem-estar e 
tranquilidade onde pode descobrir um universo de 
sensações com os nossos cuidados personalizados 
e tratamentos terapêuticos.
Sauna, banho turco, programas de massagem 
personalizados, duches bithermal e piscina 
aquecida com hidromassagem compõem um 
magnífi co spa em Sancti Petri. Venha e descubra.

Ao lado do hotel encontrará um clube de praia 
exclusivo, VAVÁ PLAYA, na Praia de Barrosa, aberto 
ao público onde poderá desfrutar de uma fusão 
gastronómica inspirada na gastronomia de Cádiz e 
do Oriente. 

Experimente os seus cocktails de assinatura, 
enquanto aprecia música ao vivo dos melhores DJs, 
e relaxe numa das suas camas balinesas.

PISCINASSS

SPA E WEEELLNNESS VAVÁ PLAAAYAA - LA BAARROOSSA

1ª LINHA SPAFAMÍLIAS

Ar condicionado
Cofre
Menu de almofadas
Internet Wi Fi grátis
Minibar (pago)

Telefone e TV
Varanda
Banheira com duche, 
bidé, secador de cabelo e
espelho de maquilhagem

Não lhe faltarão opções: 

Cuidadosa e ampla selecção de pratos do ele-
gante bar de tapas Grazalema. 

Também temos opções de buffet nos restauran-
tes Zahara e Cazorla. 

Sem esquecer os restaurantes à la carte Levan-
te e Tropicana, localizados em terraços junto às 
piscinas, para desfrutar de um almoço fantástico 
ao ar livre.

EQUIPAMENTO

RESTAAUURRANTEES

● Recepçããoo 244h
● 25.000mm22 de jardim
● Spa, saunnna e bbanho tuurco ((dee pago)

● Animaçãooo paraa adultoss e crianças
● Aluguer ddde biccicletas
● Lavandarriia (dee pago)

● Espaço fifi tneess & ginásioo
● Área dee joggos e TVV
● WIFI grááátis eem todo o hhottel

● Estacionammmento subterrâneo ((dee pago)

● Estacionammmentto grátis aao ar liivree
● Loja de prreesenntes 

● Serviçooo méédico ((de ppaggo)

● Cofres (de pago)

● 5 puntoos dde cargga paarra 
   vehícuuulos eléctrricoss.
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Hotel PUERTO BAHIA & SPA ***
Avda. la Paz, 38. EL PUERTO DE SANTA MARÍA

LOCALIZAÇÃO
Situado numa zona residencial a 3.5km do núcleo urbano, em primeira 
linha de praia de Valdelagrana. 

ACOMODAÇÃO
Os 330 quartos têm aquecimento, ar condicionado, TV LCD 32”, minibar, 
telefone, secador de cabelo, varanda, cofre e Wifi .

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com 10.000m2 de jardins, piscinas (infantil separada), 
parque infantil e parking com costo extra de 270 lugares sujeita à lotação. 
Moderno SPA que consta de piscina termal, jacuzzi, sauna, banho turco 
e salas de tratamento. Restaurante buffet recem renovado, bar piscina, 
ginásio, minigolf e serviço de aluguer de bicicletas. 

Hotel DUNAS PUERTO ***
Camino de los Enamorados, s/n. EL PUERTO DE SANTA MARÍA

LOCALIZAÇÃO
Situado no porto de Santa Maria junto à praia de la Puntilla (350 m) e a 10 
minutos do centro da cidade.  

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 62 quartos com casa de banho completa com secador de cabelo, 
ar condicionado e aquecimento, Tv e telefone. Dispõe de quartos adapta-
dos para pessoas com mobilidade reduzida mediante disponibilidade.  

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se ainda com jardins, piscina de adultos e criança, serviço 
de lavandaria, bar-cafetaria, restaurante e Wifi  gratuito nas zonas nobres, 
salões de banquetes e estacionamento. Admitem animais de estimação, e 
se pesarem menos de 30 kg não tem suplemento.

1ª LINHA

MASCOTASDEFICIENTESFAMÍLIAS
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Hotel AL SUR DE CHIPIONA ***

Hotel PLAYA DE LA LUZ ROTA ****

Avda. de Sevilla, 101. CHIPIONA

Avda. de la Diputación, s/n. ROTA

LOCALIZAÇÃO
Situado a 50 m da praia e 800 do centro.

ACOMODAÇÃO
 Quartos climatizados/aquecimento, telefone, Tv. parabólica, banho com-
pleto, conexão à Internet, secador de cabelo, varandim/varanda. Conta com 
quartos para defi cientes e comunicantes.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de salas sociais, bar-cafetaria, terraço-jardim, piscina, zonas ajardina-
das, garagem, parking, espreguiçadeiras, guarda-sóis, zona WiFi, bilhar. Nas 
próximidades: golf, ténis, paddle. Admite animais. Serviço de refeições: pe-
queno almoço buffet, restantes servidas à mesa.

LOCALIZAÇÃO
Este hotel tão particular está localizado na primeira linha de praia, olhando directa-
mente para o oceano Atlântico. De estilo andaluz, com fachadas brancas e jardins 
cheios de cor, assim como varandins e varandas com vistas para os diferentes patios.

ACOMODAÇÃO
Os quartos dispõem de casa de banho com secador, Tv ecrã plano via satélite, 
telefone, aquecimento individual, ar condicionado, wifi  gratis, minibar e cofre 
de segurança (opcional).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Complementa-se com piscina de adultos e crianças, Beach Club com 
acesso restringido para crianças, restaurantes, bar-cafeteria, campos 
de tenis e paddel, ginásio, zona Bikefriendly, salões de reuniões e pos-
sibilidade de realizar diversas actividades desportivas. Programa de 
animação para adultos e crianças. Wifi  grátis em todas as suas insta-
lações. Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida. Não admi-
tem animais de estimação. Os clientes alojados terão estacionamento 
gratuito de acordo com a disponibilidade no momento da chegada.

1ª LINHA DEFICIENTES

MASCOTASDEFICIENTES
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Hotel AGARÓ CHIPIONA ****
Avda. de la Cruz Roja, 38.  CHIPIONA.

LOCALIZAÇÃO
O Hotel abriu as suas portas em Junho de 2017, na praia de Playa de Re-
gla, a melhor praia de Chipiona. Um lugar para relaxar na praia, desfru-
tando do melhor pôr-do-sol de Cádis na sua espectacular piscina infi nita 
onde a água se funde com as ondas do Atlântico.

ACOMODAÇÃO
Todos os quartos são decorados num estilo moderno e fresco, com ca-
pacidade de 1 a 4 pessoas, perfeito para quem viaja em trabalho ou na 
companhia de familiares e amigos. Incluem mini-bar (com custo), cofre 

gratuito, ar condicionado e televisão inteligente para desfrutar dos mel-
hores fi lmes e séries sem sair do seu quarto. As casas de banho modernas, 
além de terem uma base de duche confortável, têm também um secador 
de cabelo e uma gama de produtos naturais. Têm salas para pessoas com 
mobilidade reduzida.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
O Hotel Agaró Chipiona é a referência gastronómica da região. Pode des-
frutar de vistas deslumbrantes no seu Gastrobar Agaró, uma variedade 
de produtos para o pequeno-almoço, almoço e jantar no restaurante bu-
ffet Moscatel para deliciar os paladares mais requintados. O Bar Xiri está 
aberto todas as noites como um ponto de encontro para quem procura 
um bom momento rodeado de amigos e boa música.

1ª LINHA DEFICIENTES

Hotel OHTELS CARABELA BEACH & CLUB ****
Laguna del Sopetón, 59-62. MATALASCAÑAS.

LOCALIZAÇÃO
O Carabela Beach & Golf **** convida-o a descubrir uma das paisagens na-
turais mais espectaculares de Espanha: o Parque Nacional de Doñana e a 
praia de Matalascañas, um destino ideal para desfrutar a dois, com crianças 
e amigos. Este hotel de ambiente familiar é adequado para os mais peque-
nos que fi carão encantados com as piscinas exteriores e o miniclub: um 
serviço criado para tornar mais dinâmicas e divertidas as férias em familia.

ACOMODAÇÃO
Quartos com design fresco e luz natural, com uma acolhedora varanda, 
TV 32”, banho privado, secador e minibar. Ideal para descansar com tudo 
o que é necessário e ao alcance da mão.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Enquanto os mais pequenos da familia desfrutam, os pais também o po-
derão fazer tomando um café na cafetaria, relaxando no Jacuzzi, pas-
seando pela zona ajardinada ou practicando desporto (ginásio, passeio 
de bicicleta e inúmeras actividades).
Um buffet interior e outro buffet exterior estão à disposição dos clientes 
durante a temporada de verão para assim poder desfrutar das tempera-
turas e do bom tempo.

ESCORREGAS FAMÍLIAS
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Gran Hotel del COTO ****
Sector D - 2ª Fase. MATALASCAÑAS.

LOCALIZAÇÃO
O Gran Hotel del Coto é um hotel de 4 estrelas com 466 quartos no Par-
que Nacional de Doñana com acesso directo à praia mais longa e intacta 
da Europa a partir dos jardins do nosso hotel.

ACOMODAÇÃO
Os nossos quartos têm todo o conforto para que possa desfrutar do relaxa-
mento que merece durante as suas férias. Quartos com vistas inesquecíveis 
sobre o Parque Nacional de Doñana e o Mar Atlântico, casa de banho com-
pleta e terraço, ar condicionado, TV, cofre, telefone e frigorífi co. Sem dúvida, 
o melhor hotel de Matalascañas.Desfrute da praia sem sair do seu quarto 
e desfrute das maravilhosas vistas oferecidas pelo nosso estabelecimento. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Desfrute da sua piscina semi-olímpica, que tem um solário e vistas da re-
serva e do mar, bem como uma magnífi ca piscina de splash, ambas dispo-
níveis de meados de Junho a meados de Setembro.
Pode apreciar a cozinha tradicional andaluza servida como um buffet 
quente e frio com Show Cooking para o pequeno-almoço, almoço e jan-
tar. Temos menus especiais para os celíacos e um menu infantil criado 
especialmente para os membros mais jovens da família. 
Desfrute dos melhores cocktails e dos mais originais cocktails de assina-
tura rodeados de vistas imbatíveis no nosso terraço exclusivo com vista 
para a praia e para o Parque Nacional de Doñana.
No ginásio pode manter-se em forma enquanto desfruta da sua estadia. 
Programa de entretenimento para todas as idades, adultos, adolescentes 
e crianças, em alguns casos apenas em época alta.

TUDO
INCLUIDO1ª LINHA FAMÍLIAS

PRECISE RESORT EL ROMPIDO
Ctra. Cartaya-El Rompido, Km. 7. EL ROMPIDO.

LOCALIZAÇÃO
Precise Resort El Rompido está situado na Costa da Luz, na pitoresca po-
voação de El Rompido, rodeado de amplas zonas ajardinadas, spa e com-
plexo desportivo, incluindo o Campo de Golf de 36 buracos. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta con Miniclub e un amplo programa de animação para crianças e 
dadultos, assim como serviço de transporte gratuito á exclusiva praia vir-
gen de La Flecha de El Rompido em temporada. 
Dispõe de estacionamento gratuito e encontra-se a uma hora de carro de 
Faro e do aeroporto de Sevilha e a 16km de Huelva.

THE HOTEL *****
Oferece piscinas ao ar livre e restaurante buffet e a carta onde poderá 
desfrutar da melhor gastronomia. Conta com elegantes e luminosos quar-
tos com varanda, que incluem TV via satélite e minibar, dispõe ainda de 
cofre e WI-FI gratuitos.

THE CLUB ****
Conta com 180 m de piscinas ao ar livre. Dispõe de 305 apartamentos de 
1 e de 2 quartos, totalmente equipados com cozinha, ampla zona de estar 
e varanda, dispõe ainda telefone, cofre e WI-FI gratuito. O Restaurante 
Buffet oferece os serviços de pequeno almoço, almoço e jantar, com be-
bidas incluídas.

FAMÍLIAS SPA

The Hotel

The Club



VERÃO 2022| 172 |

V
E
R

Ã
O

2022Costa de la Luz

Urb. Everluz. Calle Esteros, 3. PUNTA UMBRÍA

Avda. Océano, s/n. PUNTA UMBRÍA

LOCALIZAÇÃO
Localizada nas margens do Atlântico, a apenas 80 m da praia de areia 
fi na e dunas fantásticas, um autêntico paraíso natural, perfeitamente co-
municado, Punta Umbria fi ca a 17 km de Huelva, 90 km de Sevilha e 60 
km de Portugal.

ACOMODAÇÃO 
Quartos: Vista padrão de 40% do mar. Suítes Superior, Elites e Juniores, to-
das com vista para o mar. Todos eles equipados com mobiliário moderno, 
ar condicionado quente/frio, telefone, TV, minibar, cofre, terraço. Casas de 
banho com banheira ou duche, secador de cabelo e espelho de aumento.

LOCALIZAÇÃO
Totalmente renovado em 2019 está situado a apenas 50 metros da praia 
e a cerca de 150 metros do Hotel Pato Amarillo (mesma cadeia), constitui 
outra alternativa para aqueles que procuram ver e sentir o mar muito 
próximo. Com todas as comodidades de um pequeno Hotel com encanto 
e uma localização privilegiada.

ACOMODAÇÃO 
Todos os quartos estão completamente equipados com TV, climatização 
frio/calor, minibar, sofá, cofre, WIFI grátis, casa de banho com secador de 
cabelo, espelho de aumento, duche, etc.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Restaurante buffet com cozinha de espectáculo, bar-cafeteria, snack 
bar-garden com música nocturna, barbecue restaurant (época de verão), 
3.500 m2 de jardins, piscina para adultos e crianças, serviço de lavandaria, 
serviço de internet, WI-FI gratuito em todo o edifício, entretenimento para 
crianças (15/6 a 15/9) e estacionamento coberto ao ar livre mediante o 
pagamento de uma taxa.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Restaurante Buffet com uma ampla e variada oferta de restauração e 
Bar-Varanda com mini-golfe. Localizado nas margens do Oceano Atlân-
tico, o Hotel Pato Rojo goza de excelentes libações aos  lugares de inte-
resse turístico da província.

Hotel PATO AMARILLO ****

Hotel PATO ROJO ***
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Avda. de Islantilla, s/n. ISLANTILLA.

Avda. Parque, 148. ISLA CRISTINA.

LOCALIZAÇÃO
Situado na primeira linha da praia com acesso directo desde o hotel. Des-
fruta de uma localização privilegiada em Islantilla, na costa  Andaluza na 
costa de Huelva. A 600 m. do club de Golf de Islantilla.

ACOMODAÇÃO 
Conta com 400 quartos. Os quartos dispõem de casa de banho com-
pleta com lavatório duplo, secador de cabelo, telefone, TV satélite, 
ar condicionado, aquecimento regulável individual, minibar e cofre. 
As Junior Suite dispõem dos mesmos serviços e dispõem ainda de sala 
com porta de privacidade. Duplo standard e Duplo vista mar: capaci-
dade máxima 3 pessoas. Duplo nas águas furtadas (sem varanda) ca-
pacidade máxima 2 pessoas. Junior Suite standard e Junior Suite Vista 
Mar: capacidad máxima 4 pessoas.

LOCALIZAÇÃO
Oferece umas instalações modernas para que os seus clientes desfrutem. 
Complexo apenas para adultos, em primeríssima linha de praia, rodeado 
de dunas e pinhais, conta com acesso directo à praia a partir da piscina 
exterior do hotel. 

ACOMODAÇÃO 
odos os quartos dispõem de vistas para o pinhal, piscinas ou para o ocea-
no Atlántico. Estão equipadas com ar condicionado, TV satélite e varanda 
privada, secador  no banho e cofre grátis.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Todos os serviços, Buffet. Conta com piscina para adultos e para crianças, 2 
piscinas de actividades, solário, amplos jardins á volta da piscina com aces-
so directo à praia, restaurante grill, restaurante à la carta, restaurante buffet 
e lobby bar, zona de recreio infantil com baloiços, mini-club para crianças 
dos 4 aos 12 anos, 2 pistas de paddle. 1000 m2 de Spa com ginásio, pisci-
na climatizada, solário interior, jacuzzi, sauna fi nlandesa, banho turco e 4 
cabinas de massagens. Área comercial, cabeleireiro, salão de beleza e la-
vandaria. Dispõe de facilidades para pessoas com mobilidade reduzida. Es-
tacionamento (pago). Não são admitidos animais de estimação. Wifi  grátis.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
1 piscina ao ar livre, rodeada por uma esplanada com espreguiçadeiras, 
com serviço de bar na piscina, camas balinesas e zona Chill Out. 
O novo centro SPA&WELLNESS dispõe de todo o tipo de tratamentos, para 
além disso o circuito termal do Hotel é  grátis para os clientes das 16h às 
20h, excepto aos domingos fechado (Temporada alta, abre 7 dias). 
Também dispõe de restaurante à carta a pedido, Tudo incluido, lobby 
bar, actuacões ao vivo, lojas (gourmet, boutique…), salão de TV e de jogos, 
serviço grátis de toalhas para praia e piscina (1 por dia), cadeiras e guar-
da-sóis na piscina grátis e na Praia com custo. Não admite animais. Wifi  
grátis. Acesso para pessoas com mobilidade reduzida.

PUERTO ANTILLA Grand Hotel ****

Hotel TUI BLUE ISLA CRISTINA PALACE *****

1ª LINHA SPAFAMÍLIAS DEFICIENTES

1ª LINHA DEFICIENTESSPA

SÓ
ADULTOS

TUDO
INCLUIDO
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Apartamentos LEO ISLAMAR
Avda. Río Frío, s/n. ISLANTILLA.

LOCALIZAÇÃO
Situados a 200 m da praia de Islantilla.

ACOMODAÇÃO
Constam de estudios e aptos. de 1, 2 ou 3 quartos com ar condicionado, cozinha totalmente 
equipada com microondas, máq. de lavar roupa, vitrocerâmica, banho completo, Tv parabóli-
ca, a maioria com varanda.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Complementa as suas instalações com piscina para adultos, zona ajardinada, court de padd-
le-ténis, elevadores e garagem pago directo. Admitem animais até 10 kg, pagamento direto 
exceto em apto. superiores. Piscina aberta de 01/05 a 30/09. Wifi  grátis.

MASCOTAS

Apartamentos LEO PUNTA UMBRÍA
Avda. del Decano, s/n. ISLANTILLA.

LOCALIZAÇÃO
Situado na 2ª linha de praia a cerca de 250.mts. aprox. da praia.

ACOMODAÇÃO
Compostos de 1 e 2 quartos, com sala (sofá cama), cozinha incorporada na sala, quarto, 
banho completo e varanda. Os de 2 quartos são de idêntica composição mas com um quarto 
mais. Todos estão equipados com utensílios de cozinha, frigorífi co, Tv. via satélite.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com piscina de adultos e crianças, cadeiras, chapéus de sol, ar condicionado e parking 
de pago. Admitem animáis até 10 kgs com um suplemento pagamento directo.

MASCOTAS




