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Hotel VALLE DE LUIÑAS ***
Soto de Luiña. SOTO DE LUIÑAS.

Hotel & SPA URH ZEN BALAGARES ****
Avda. de Los Balagares, 34. CORVERA DE ASTURIAS.

LOCALIZAÇÃO
Situado entre a praia e a montanha, a tão somente 10 minutos de carro de Avilés e rodeado 
pelo campo de golf de 18 buracos par 70 Los Balagares Golf.

ACOMODAÇÃO
Conta com 147 quartos, algumas adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida, Wi Fi 
gratuito, ar condicionado e aquecimento individual, telefone directo, frigorífi co, TV com ecrã 
plano, cofre, casa de banho com secador de cabelo, espelho de aumento, duche e amenidades, 
mini bar (pago), room service e set de productos de boas vindas.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Completa-se com restaurante, lobby bar, spa com 
circuito termal, área de tratamentos e massagens, 
ginásio, salões para eventos, campo de golf e es-
tacionamento exterior e garagem coberta. Admite 
animais de estimação até 20 kg.

SPA

DEFICIENTES

DEFICIENTES MASCOTAS

LOCALIZAÇÃO
Situado entre as praias do Concelho de Cudillero y a montanha. Encontramos o centro da po-
voação de Soto de Luiña, a 2 Km da praia de San Pedro e a 8 Km de Cudillero.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 40 quartos exteriores, com varanda ou varandim, casa de banho completa (com 
secador de cabelo), TV, telefone, aquecimento, frigorifi co e cofre (pago).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Complementa-se ainda com sala social, sideraria, 
wifi  grátis em todo o hotel, jardins, amplo estacio-
namento e parking opcional (pago). Tem alguns 
quartos adaptados para pessoas com mobilidade 
reduzida (quarto superior). Renovado em 2010.



| 19 || 19 |VERÃO 2022

V
E
R

Ã
O

 2022Costa de Asturias

Hotel EL CARMEN ***
La Nozaleda, s/n. PERLORA.

LOCALIZAÇÃO
Situado a somente 700 m da praia e com excelentes acessos a Gijón (12 km) e Oviedo (15 km).

ACOMODAÇÃO
Os seus quartos todos exteriores, dotados de casa de banho com secador de cabelo, Tv satelite 
e aquecimento. Não dispõe de quartos quadruplos.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com restaurante “à la carte” e menu diário, 
cafetaria, estacionamento gratuito, piscina exterior 
(apenas no Verão), conexão modem, ténis de mesa, 
sala de reuniões, terraços, parque infantil, ginásio e 
jardins. Pequeno almoço tipo buffet, almoços e jan-
tares “à la carte”.

Hotel PIEDRA ***
Barrio Espasa, 6. PERLORA.

LOCALIZAÇÃO
Situado a 500 m da praia, a 50 m da estação de comboios e a 200 m da paragem de autocarros.

ACOMODAÇÃO
Conta com 82 quartos todos exteriores situados no edifício central e 16 cabanas situadas no 
jardim do hotel, todas equipadas com casa de banho completa com secador de cabelo, aque-
cimento, TV, telefone, música e cofre.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de confortáveis salas de TV e leitura, salões 
para eventos, parque infantil, bar-cafetería, wifi  gra-
tuito, acesso para pessoas com mobilidade reduzida e 
restaurante com carta de carnes e peixes, mariscos e 
pratos típicos da região.

DEFICIENTES
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Hotel BEGOÑA ***
Carretera de la Costa, 44. GIJÓN.

LOCALIZAÇÃO
O hotel Begoña Centro encontra-se situado no Parque de Begoña, no centro de Gijón, na zona 
comercial e cultural da cidade e a escassa distância da praia de San Lorenzo.

ACOMODAÇÃO
 Conta com 233 quartos distribuídos por 6 andares que oferecem uma simplicidade e conforto 
inigualável, todos equipados com casa de banho completa, aquecimento, wifi , telefone e te-
levisão via satélite.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe ainda de elevador, cafetaria, restaurante, 2 
salões para reuniões, recepção 24h e estacionamento.

Hotel ALCOMAR ***
C/ Cabrales, 24. GIJÓN.

LOCALIZAÇÃO
Situado na primeira linha da praia de San Lorenzo e do passeio marítimo, no coração da 
cidade.

ACOMODAÇÃO
Todos os quartos têm Wi-Fi, cofre, telefone, frigobar, TV e casa de banho completa com secador 
de cabelo e amenidades.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
 Possui nas suas instalações salas de convenções, bar-cafeteria, recepção 24 horas e estacio-
namento público em frente ao hotel, com o qual o Hotel tem um acordo.

1ª LINHA
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Hotel GRAN HOTEL DEL SELLA ****
Ricardo Cangas, 17 - La Playa. RIBADESELLA.

Hotel ASTURIAS ****
Plaza Mayor, 11. GIJÓN.

LOCALIZAÇÃO
Edifício artístico catalogado, localizado na área monumental da cidade, entre a marina e a 
praia de San Lorenzo, na Plaza del Ayuntamiento

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 87 quartos, alguns adaptados, com dois estilos diferentes, quartos de estilo clássico, 
todos com telefone, ar condicionado, mesa, TV, ligação Wi-Fi e quartos de estilo moderno, que 
incluem telefone, TV, ar condicionado, mesa, frigorifi co, Wifi  e casa de banho com secador de 
cabelo.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Possui ainda de restaurante, cafeteria, ar-condiciona-
do, Wi-Fi gratuito, recepção 24 horas, salas de espera, 
serviço de quarto, estacionamento acordado (pago). 
Animais de estimação são permitidos nas áreas auto-
rizadas.

LOCALIZAÇÃO
Situado na primeira linha da praia de Santa Marina, o Gran Hotel del Sella é um miradouro 
aberto a belezas naturais envolventes.

ACOMODAÇÃO
Conta com 82 quartos, algumas adaptadas, todas com vista mar e equipados com TV por cabo, 
cofre, telefone, ligação à internet, frigorífi co, casa de banho completa com secador e amenidades. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com piscina de água salgada da praia de San-
ta Marina, cafetaria com vistas à praia, moderno SPA 
de onde poderá desfrutar de tratamentos corporais e 
faciais, pista de padel, estacionamento, salões para 
celebrações e convenções, e restaurante.

DEFICIENTES MASCOTAS

SPA DEFICIENTES
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Hotel LA PASERA **
La Venta, s/n. CANGAS DE ONÍS.

Hotel AZABACHE CARDÉS **
Susierra, s/n. CANGAS DE ONÍS.

LOCALIZAÇÃO
Situado em plena natureza, com vistas panorâmicas sobre os picos de 
Europa, a 2,5 km. de Cangas e a 7 km do Santuario de Covandonga e do 
Parque Nacional. 

ACOMODAÇÃO
Quartos com banho completo, aquecimento, telefone e TV.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Complementa-se ainda com salão social, cafetaria, lavandaria e parking 
privado. Pequeno almoço Buffet. Não aceita animais. Wifi  grátis nas zonas 
comuns. 

SPA MASCOTAS

LOCALIZAÇÃO
Hotel rústico de construção típica asturiana perdido no ar dos Picos da 
Europa, a 3 km de Cangas e a 15 de Covadonga.

ACOMODAÇÃO
Os quartos dispõem de banho completo, aquecimento, T.V, cofre e telefone.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Completa as suas instalações com cafetaria, terraços, sala social com 
TV,piscinas-spa exteriores,  parking gratuíto. Animais de estimação per-
mitidos com suplemento. Lugar ideal para hacer excursiones y deportes 
de aventura.
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Hotel & SPA MARIA MANUELA ****
C/ La Vega, s/n. BENIA DE ONÍS.

LOCALIZAÇÃO
Situado muito perto de Cangas de Onís, este moderno hotel  está equipado com todas as 
comodidades para que disfrute de uma estadia inesquecível.

ACOMODAÇÃO
Conta com quartos com ar condicionado, TV, chaves electrónicas, telefone, wifi  grátis, aqueci-
mento, cofre, minibar e casa de banho com secador de cabelo e amenidades.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Entre as suas instalações destaca, restaurante, ginásio, 
parque infantil, Spa “La Cueva del Agua” e piscina ex-
terior. Acessível a pessoas com mobilidade reduzida e 
alguns quartos adptados.

DEFICIENTES

Hotel KAYPE/QUINTAMAR ***
Playa de Barro. BARRO.

DEFICIENTES

LOCALIZAÇÃO
Kaype, edifi cio principal e Quintamar edifi cio anexo contam com características similares.

ACOMODAÇÃO
Entre os dois hotéis conta com 71 quartos (17 com varanda e vista mar e 2 duplos com salão e 
Jacuzzi um deles com vistas mar.) Também dispõem de camas extra. Todos os quartos contam 
com banho, secador, TV, aquecimento e WI-FI grátis.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com 2 elevadores com acesso para pessoas de mo-
bilidade reduzida, acessivel entre andares. (Edifi cio Kaype) 
Parking exterior, esplanada, sala social (uma em cada ho-
tel) WI-FI em todo o estabelecimento, informação turística, 
actividades de turismo activo através de empresas especia-
lizadas, restaurante com viveiro de marisco próprio, 3 res-
taurantes, sidreria, cafetaria, 2 esplanadas. Possivel utilizar 
indistintamente os serviços e instalações de ambos hotéis.
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Hotel SPA LA HACIENDA DE DON JUAN ****
C/ Concepción, 5. LLANES.

LOCALIZAÇÃO
Edifi cio de nova construção, situado no que foi uma antiga propriedade de macieiras, onde se 
conservaram as velhas palmeiras e magnólias assim  como o gradeamento que a cerca que 
data o séc. XIX.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 32 quartos distribuidos em 2 pisos, alguns com sala, outros com varanda, e, todas 
eles decoradas com intimidade e conforto e com minibar, Tv. via satélite e conexão à internet 
entre outros serviços.

Hotel LA PALMA DE LLANES ****
Plaza Camila Beseña, 3. LLANES.

LOCALIZAÇÃO
O hotel La Palma de LLanes, na costa oriental asturiana, a escasos minutos a pé do centro de 
LLanes, e próximo às praias mais emblemáticas da zona.

ACOMODAÇÃO
Conta com 46 quartos amplos com cofre, minibar gratuito, secador de cabelo, amenidades, ar 
condicionado /aquecimento, escritório, Tv satélite, Wifi  e varanda.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Destaca-se recepción 24 h, restaurante, salões, lavandaria (paga), bar cafetaria y estaciona-
mento. Conta com um campo de golf próximo.

SPA

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Completa as suas instalações com zonas sociais, sala 
de leitura, cafetaria, estacionamento, piscinas activas e 
tratamentos. Parking e Wifi  Gratuito.
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Hotel ARCEA MIRADOR DE LA FRANCA ****
Playa de La Franca. RIBADEDEVA.

Aptos. PLAYA DE TORÓ **
Avda. de Toró, s/n. LLANES.

LOCALIZAÇÃO
Situado a 50 metros da praia e a 600 m do centro urbano. Numa fazenda de 2000 m2 e com 
uma zona ajardinada de 400m2.

ACOMODAÇÃO
Cada apartamento conta com um quarto duplo, casa de banho completa, cozinha, sala com 
sofá cama, TV, menaje de cozinha, máquina de roupa, campainha, frigorífi co, vitrocerâmica, 
microondas, tábua de engomar, aquecimento, terraço, 4 m2 de arrecadação e lugar de gara-
gem sem pago.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Limpeza e mudança de roupa uma vez por semana 
(excepto cozinha nem utensílios).

DEFICIENTES1ª LINHA

LOCALIZAÇÃO
Situado na mesma praia de La Franca, uma das mais belas da Cornisa Cantábrica, muito próxi-
mo aos Picos de Europa, Llanes e Covadonga.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de quartos equipados com ar condicionado/aquecimento, casa de banho com duche, 
secador de cabelo e amenidades, TV, telefone, cofre, frigorífi co, serviço despertador, piso de 
madeira e wifi  grátis.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com bar-cafetaria, salões, ginásio, campo de 
ténis, pista de futebol, zonas ajardinadas, parque in-
fantil, estacionamento exterior e wifi  grátis. Admitem 
animais de estimação.


