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Hotel **/ Aptos. PEÑA SAGRA
Puente Ojedo, s/n. OJEDO.

HOTEL
LOCALIZAÇÃO 
Situado no coração de Liébana e ao lado do parque nacional de Picos de 
Europa.
ACOMODAÇÃO 
Conta com quartos equipados com TV, aquecimento, telefone e casa de 
banho com banheira ou duche.  

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com restaurante, bar cafetaria, terraço, climatização, ar condicio-
nado, WIFI grátis nas zonas comuns e estacionamento público gratis.

Hotel ****/ Apartamentos ABBA COMILLAS GOLF
Urb. Residencial Rovacias, s/n. COMILLAS.

SPA

DEFICIENTES

DEFICIENTES MASCOTAS

APARTAMENTOS
LOCALIZAÇÃO
As vivendas encontram-se em Cahecho, a 10 km de Potes.

ACOMODAÇÃO
Dispõem de apartamentos, alguns adaptados, com 1,2 ou 3 quartos, casa 
de banho completa algumas com duche e outras com banheira, sala com 
lareira e cozinha totalmente equipada, Tv e aquecimento. Animais de es-
timação são permitidos, mediante pedido.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Oferece ainda área de jogos infantis, piscinas para adultos e crianças, 
zona de churrasqueira e amplas zonas verdes. Estacionamento dentro do 
complexo gratuito. Wifi  gratis nas zonas comuns.

MASCOTAS

Apartamento

Hotel

HOTEL
LOCALIZAÇÃO 
Situado muito próximo à praia e junto ao campo de Golf Rovacías.

ACOMODAÇÃO
Conta con 55 quartos, alguns adaptados, todos eles com ar condicionado, 
aquecimento, minibar, cofre, televisão de plasma, escritório, telefone, ser-
viço despertador e banho com amenities, banheira, secador e espelho de 
aumento.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de wifi  grátis,restaurante de cozinha tradicional, zona Wellness 
com ginásio, Spa e piscina interior climatizada, parking, cafetaria e varan-
da, para além de estar localizado em pleno campo de Golf Rovacías. Ad-
mite animais com spto.

APARTAMENTOS
LOCALIZAÇÃO
Encontra-se a tão somente a 10 minutos a pé da praia e do centro de Comillas.

ACOMODAÇÃO
Todos os apartamentos admitem animais de estimação e dispõem de sala 
de estar com televisão e sofá cama, casa de banho, máquina de lavar rou-
pa, cozinha com frigorifi co, microondas, cafeteira e terraço.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de restaurante, campo de ténis e piscina exterior. Localizado em 
pleno campo de Golf Rovacías. Está também completamente adaptado 
para ciclistas, com serviços e instalações Bikefriendly.

Hotel

Apartamento

ApartamentoHotel
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Hotel FELISA & SPA ****
C/ Queveda, 70. QUEVEDA-SANTILLANA.

LOCALIZAÇÃO
Situado num ambiente envolvente privilegiado entre o mar e a montanha, a 2 
km do bairro antigo de Santillana do Mar e a 4 km de Suances e das suas praias.

ACOMODAÇÃO
Conta com quartos duplos e Junior Suites, todas exteriores e equipadas 
com casa de banho completa com secador de cabelo, Tv via satélite, ar 
condicionado/aquecimento, telefone, música e cofre.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Completa as suas instalações com cafetaria, salão social, salões de re-
uniões, zona desportiva e fi tness, espaço infantil com jogos e amplas 
zonas ajardinadas. Dispõe de um Spa com piscina de chorros, jacuzzi, 
pedilúvio, sauna fi nlandesa, cadeirões relax,... Oferece restaurantes com  
pequeno-almoço buffet, almoços e jantares com menus tradicionais e de 
cozinha internacional.

Hotel SAN MARCOS ****
Avda. Antonio Sandi, 27. SANTILLANA DEL MAR.

LOCALIZAÇÃO
Consta de dois luxuosos edifícios de arquitetura montanhesa situados em 
uma área ajardinada a 350 m do bairro histórico de Santillana del Mar, a 1 
km das Cuevas de Altamira e a 150 m do Zoo de Santillana del Mar. 

ACOMODAÇÃO
Conta com 25 quartos standard, 3 suítes e um quarto semi adaptado para 
pessoas com mobilidade reduzida, equipadas com casa de banho com 
secador de cabelo, ar condicionado/aquecimento, frigorífi co, Tv, telefo-
ne, música, cofre e wifi  grátis.   

SPA

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de piscina exterior climatizada, jardins, parque infantil, bar, salão 
com TV, estacionamento exterior. Conta com Spa com piscina interior cli-
matizada, sauna e jacuzzi. Oferece pequenos-almoços buffet servidos à 
mesa, sala de refeições com propostas de cozinha cantábrica e produtos 
frescos de temporada (com reserva prévia).

SPA DEFICIENTES
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Hotel  MAR AZUL & SURF ***
Avda. Acacio Gutiérrez , 98. SUANCES.

Hotel SORAYA ***
El Muelle, 27. SUANCES.

LOCALIZAÇÃO
O hotel Soraya encontra-se na villa marinheira de Suances. Está situado na primera linha de 
praia; entre as praias da Ribera e La Concha e junto ao porto.

ACOMODAÇÃO
Conta ainda com quartos equipados com  Tv, wifi , telefone, algumas com vistas e varanda.
 
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de restaurante, cafeteria, bar e estacionamento.

DEFICIENTES

LOCALIZAÇÃO
Encontra-se na zona da praia de Suances, situado ao lado da Praia da Concha e da bem con-
hecida Praia de los Locos.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 30 quartos todos exteriores e amplos, equipados com wifi  grátis, TV, chão de parquet, 
música, telefone, casa de banho completa, algumas com banheira de hidromassagem.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Oferece um amplo salão para todo tipo de eventos, 
terraço, piscina, cafeteria com restaurante, bar, aces-
so para pessoas com mobilidade reduzida, wi-fi  grá-
tis e estacionamento privado.
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Hotel SUANCES ***
C/ Ceballos, 45. SUANCES.

LOCALIZAÇÃO
Hotel familiar situado na vila de pesca de Suances, a escassos cinco minutos da Playa de La 
Concha.

ACOMODAÇÃO
Os quartos estão equipados com casa de banho completa, secador de cabelo, TV, telefone, 
aquecimento e cofre.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de piscina, sala de TV, cafeteria, lobby-bar, imprensa diária, disco-bar, wifi  grátis, serviço 
de lavandaria, estacionamento exterior e grátis (sujeito a disponibilidade).Restaurante e buffet.

Hotel GRAN HOTEL SUANCES ****
C/ Ceballos, 45. SUANCES.

LOCALIZAÇÃO
Situado a escassos 400mts. da praia. Edifício de estilo victoriano que conjuga a arquitectura de 
um palacete senhorial com umas instalações modernas e actuais.

ACOMODAÇÃO
Quartos amplos e luminosos dispõem de banho completo,zona de escritório, linha directa de 
telefone, secador de cabelo, TV Led Full HD, aquecimento, cofre.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com serviço de restaurante-buffet, cafetaria-galeria, lobby-bar, sala TV,  ar condicionado 
em todo o estabelicimento, imprensa diária, Wifi  grátis em todo o estabelecimento, piscina, 
serviço de quartos, lavandaria, parking exterior gratuito (lugares limitados).
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Apartamentos LAS DUNAS DE LIENCRES ***
Urbanización Ría del Pas, s/n. BOO DE PIÉLAGOS.

LOCALIZAÇÃO
Situados frente ao Parque Natural de Liencres, a 7 minutos de Santander.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 50 aptos com capacidade 2/4, 4/6 e 6/8 com estructura normal, duplex ou de Loft e 
constam de sala de estar independente, varanda, aquecimento, cozinha equipada, banho com 
secador, TV, telefone e cofre. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com piscina na temporada de verão. Mudança de toalhas ao 3º dia de estadia e lençóis ao 
7º dia de estadia com opção de limpeza diária de pago (pedir na recepção).

Aparthotel PLAYA DE LIENCRES ***
Urbanización Ría del Pas, s/n. BOO DE PIÉLAGOS.

LOCALIZAÇÃO
A 7 min de Santander, frente ao Parque Natural de Playas de Liencres.

ACOMODAÇÃO
Os aptos com capacidade para 4 pessoas contam com 1 quarto com  sala de estar independen-
te, aquecimento, varanda, cozinha equipada, TV, música ambiente, banho com secador, telefo-
ne, cofre, totalmente equipados com mobiliário e utensílios.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Recepção, cafetaria, restaurante buffet, piscina exterior  panorâmica (no verão) e outra climatiza-
da, ginásio, ar condicionado nas zonas nobres, sala de jogos e amplo parking. Animação infantil 
tipo ludoteca na semana santa e verão. Restaurante: buffet. Limpeza diária excepto domingos.
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Hotel CHIQUI ***
Avda. Manuel García Lago, 9. SANTANDER.

Hotel GRAN HOTEL VICTORIA ****
C/ Mª Luisa PelaEo, 38. SANTANDER.

SPA

LOCALIZAÇÃO
Localizado no canto mais bonito da Playa del Sardinero, na primeira lin-
ha, com vistas espectaculares do Palácio de la Magdalena, a Ilha de Mou-
ro e o Abra del Sardinero. A cinco minutos do centro da  cidade.

ACOMODAÇÃO
Cada um dos quartos tem vista para o Mar Cantábrico equipados com casa 
de banho completo com secador de cabelo, artigos de higiene, TV LCD 
32”/42”, cofre, minibar (mediante pedido e disponibilidade), room service 
24H, wifi  grátis, estacionamento e varanda (mediante disponibilidade).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Completa as suas instalações com uma piscina infi nita, única na cidade, 
conta com salões privados, lavandaria, organização de eventos, wifi  grá-
tis, estacionamento grátis e garagem, serviço de toalhas de praia, serviço 
de estacionamento de carros (Verão) e pequenos almoços buffet. Desta-
ca-se o seu restaurante Panorama com um amplo terraço onde poderá 
desfrutar da alta cozinha, acompanhada de boa música, e pela noite ofe-
rece cocktails, bebidas e DJ. O hotel dispõe dos seguintes serviços a pe-
dido: babysitting, campo de golf Mataleñas, ginásio, centro wellness, spa 
oriental, excursões, carros de aluguer e cursos de atividades aquáticas.

1ª LINHA

LOCALIZAÇÃO
Situado em frente às praias de Sardinero, entre o Gran Casino e o Palacio 
de la Magdalena.

ACOMODAÇÃO
Conta com 70 quartos totalmente equipados, todos com varanda e na sua 
maioria com vista mar, ar condicionado, ligação Wi-Fi gratuita, minibar e 
cofre, varanda, telefone, TV de ecrã plano, escritório, aquecimento, casa 
de banho com secador de cabelo e amenidades.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Destacam-se as zonas ajardinadas, terraço, cafetaria, restaurante e salões. 
Dispõe de ligação à Internet WiFi sem cargo para os clientes e garagem 
privada (grátis).
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Hotel PALACIO DEL MAR ****
Alcalde Vega Lamera, 5. SANTANDER.

Hotel SANTEMAR ****
C/ Joaquín Costa, 28. SANTANDER.

LOCALIZAÇÃO
Está situado a dois minutos da praia de areia fi na El Sardinero e muito perto da Magdalena.

ACOMODAÇÃO
Os seus quartos estão equipados com ar condicionado, casa de banho com secador de cabelo 
e amenidades, TV, telefone, chão parquet, carta de almofadas, cofre, serviço despertador, wifi  
grátis, minibar (pago). Conta com quartos adaptados para mobilidade reduzida.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de ginásio, zona de jogos para crianças, ser-
viço de babysitting (com prévia reserva e sujeito a 
disponibilidade), cafetaria, estacionamento (pago), 
salas de reuniões e banquetes. Restaurante com pe-
queno-almoço buffet.

DEFICIENTES

LOCALIZAÇÃO
Está situado a 400 m da Playa del Sardinero, ao lado do Palacio de Congresos e muito perto do 
campo de Golf e de Puerto Chico.

ACOMODAÇÃO
Conta com 67 quartos amplos, todos eles com luz natural, casa de banho com secador de cabelo, 
ar condicionado e aquecimento, TV, telefone, wifi  grátis, cofre, minibar e varanda ou terraço.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de restaurante, cafetaria, terraço, salões, piano bar, serviço de lavandaria e garagem 
coberta (mediante pagamento). Acesso gratuito ao Centro Desportivo anexo ao hotel onde 
poderão desfrutar da piscina climatizada, ginásio e sauna.



VERÃO 2022| 34 |

  
V
E
R

Ã
O

2022Costa de Cantabria

Hotel BALNEARIO DE SOLARES ****
C/ Calvo Sotelo, 13. SOLARES.

LOCALIZAÇÃO
Localizado num extenso parque de árvores centenarias no centro da localidade.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 113 quartos totalmente equipados, 5 delas junior suites e 7 duplos superior, alguns 
adaptados a pessoas com mobilidade reduzida e todos com WIFI grátis, minibar, ar condiciona-
do, cofre, varanda e casa de banho com secador de cabelo.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Complementa-se com restaurante, lobby bar, cafeta-
ria, piscina exterior, terraço, salões e balneario com pis-
cina termal, hidromassagem, sauna.... Facilidades para 
pessoas com mobilidade reduzida. A sua actividade 
desenvolve-se de forma sustentável comc o meio am-
biente, com políticas ecofriendly ( eliminação de plás-
ticos, slow food, horta ecológica, gestão de residuos,...).

Hotel /Apartamentos ALFAR ***
Barrio de Quejo, s/n. ISLA.

SPA DEFICIENTES

LOCALIZAÇÃO
O complexo hoteleiro está situado junto à praia de El Sable.

ACOMODAÇÃO
Conta com 53 quartos ( 47 duplos e 6 individuais), todos eles dotados com casa de ban-
ho com secador de cabelo, aquecimentos, telefone, TV, a maioria dispõe de varanda.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com salões com capacidade de até 300 pessoas, cafetaria, terraço exterior, 
discoteca, estacionamento privado, wifi  na zona nobre do hotel, sauna e piscina cli-
matizada (encerrada devido à Covid). Conta com viveiros próprios e um restaurante 
onde vai poder degustar as nossas especialidades de marisco do cantábrico.

APARTAMENTOS
LOCALIZAÇÃO
Forma parte do complexo hoteleiro Alfar situado junto à praia 
de El Sable.

ACOMODAÇÃO
Conta com 19 apartamentos, com 1 ou 2 quartos equipados 
com casa de banho completa, TV, telefone, cozinha, microon-
das, máquina de lavar roupa e varanda privada. Não dispõe de 
aquecimento.

Hotel

Apartamento

1ª LINHA
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Hotel ISLA BELLA ***
Paseo del Sable, 2. ISLA.

Hotel ISABEL **
Avda. Juan Hormaechea, 19. ISLA.

LOCALIZAÇÃO
Localizado a menos de 300 m da praia no centro da cidade.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 71 quartos com casa de banho completa, telefone, TV. e aquecimento.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
É complementado por cafetaria com esplanada, restaurante com marisco e peixe da zona, 
parque de estacionamento próprio, ar condicionado nas zonas públicas, cofre e sala de TV. e 
leitura. Wifi  grátis em todo o hotel.

LOCALIZAÇÃO
Situado na 1ª linha da praia, no centro urbano.

ACOMODAÇÃO
Os seus 62 quartos totalmente novos, dispõem de casa de banho com coluna de hidromassagem 
(algumas com banheira), ar condicionado climatizado, minibar, telefone, cofre, e TV plasma com 
Canal Satélite Digital e Digital +.

SPA1ª LINHA

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe ainda de cafeteria, wifi  grátis, SPA, Restauran-
te, sala de TV e leitura, sala de hidromassagem, ser-
viço de animação infantil em temporada alta e tenis 
no hotel anexo, cozinha tradicional de reconhecido 
prestigio, viveiros naturais de marisco. Estacionamen-
to público a 100 do hotel.
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Hotel OLIMPO ****
Finca de los Cuarezos, s/n. ISLA.

LOCALIZAÇÃO
Situado junto à praia com acesso directo e privado às enseadas de Suaces 
e de la Barrosa.

ACOMODAÇÃO
Os seus 69 quartos dispõem de TV, musica ambiente, ar condicionado, 
aquecimento, mini-bar, cofre grátis e secador de cabelo.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com cafetaria, restaurante, viveiros de marisco, sala de congres-
sos, salas de reuniões e conferencias, boutique, fitness center, piscina 
exterior (somente na temporada de verão), berçário (na temporada 
de verão), campo de ténis e estacionamento privado. Na zona pode 
practicar desportos como vela, wind-surf, pesca submarina, natação 
e caminhadas.

Hotel ESTRELLA DEL NORTE ***
Avda. Juan Hormaechea, s/n. ISLA.

LOCALIZAÇÃO
Situado a 200 metros da praia e em pleno centro de Isla. 

ACOMODAÇÃO
Todos os quartos estão equipados com TV com antena parabólica, musica 
ambiente, telefone, secador de cabelo, mini-bar e cofre.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Complementa-se com restaurante (viveiro próprio de mariscos), cafetaria, 
piscina, ginásio, hidromassagem, jacuzzi, sauna, solário, salões, discoteca, 
elevadores panorâmicos, estacionamento e garagem privada.

SPA

1ª LINHA
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Hotel ARILLO **
Paseo de Trengandín, 6. NOJA.

Aptos. SOLAMAZA **
C/ Corrilo, 9 (Barrio del Quejo). SOLAMAZA.

LOCALIZAÇÃO
Estão situados no coração da Ilha, a tão só 6 minutos a caminhar até à praia, rodeados de 
jardins.

ACOMODAÇÃO
Os apartamentos dispõem de dois quartos duplos, sala de refeições com sofá-cama para duas 
pessoas, cozinha independente e totalmente equipada com máquina de lavar, frigorífi co, 
utensílios, máquina de lavar roupa, microondas, cafeteira/chaleira, casa de banho completa 
com duche, secador de cabelo e amenidades de boas vindas, TV na sala e quartos de casal, e 
um lugar de garagem coberta/apto. 

LOCALIZAÇÃO
Localizado junto à praia de Trengandin e a 50 m do centro da Villa de Noja e a 45 km de 
Santander. 

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 62 quartos equipados com casa de banho completa, varanda, TV, canal satélite, se-
cador de cabelo e cofre.

1ª LINHA

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Completa as suas instalações com piscina, cafete-
ria e estacionamento. Dispõe de viveiro de mariscos 
próprio, conta com um restaurante com productos da 
região, especializados em mariscos e peixes selvagens.

Alguns dispõem de terraço com uns 40 m2 com 
mesa, cadeiras e espreguiçadeira, o resto com um 
terraço tipo varanda tipo balcão com uma mesa e 
duas cadeiras.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Completa as suas instalações com uma ampla piscina, 
elevador do rés-do-chão até à garagem, wifi  grátis em 
todo o edifício. Admite animais de estimação.

MASCOTAS
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Hotel QUINFER **
Plaça del Ris - Castrejón. NOJA.

LOCALIZAÇÃO
Situado na 1ª linha da praia de Ris.

ACOMODAÇÃO
 Todos os quartos dispõem de Tv, telefone, secador de cabelo, aquecimento, 
banho completo, varanda com vista mar ou montanh e para a reserva dos pân-
tanos de Joyel.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta também com elevador, cafetaria, refeitório e estacionamento gratuito, 
acesso para defi cientes.

Hotel LAS DUNAS **
Plaça de Ris, Paseo Marítimo, 4. NOJA.

DEFICIENTES

LOCALIZAÇÃO
Localizado a tão somente 10 m da praia e Ris, na primeira linha, próximo ao campo de 
Golf, ao passeio da Costa e ao centro da área turística de Noja.

ACOMODAÇÃO
Os quartos estão equipados com casa de banho com secador de cabelo, amenidades, 
TV plasma 32”, telefone, frigorífi co, cofre, serviço despertador, varanda privada.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com piscina, cafeteria, sala de jogos e informática, 
zona social com TV, zona infantil com slide, mesa de ativi-
dades e jogos. Sala de refeições com cozinha tradicional e 
segundo temporada.

1ª LINHA

1ª LINHA
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Hotel GALA ***
Paseo Marítimo, s/n. (Entrada por C/El Rano, 8). NOJA.

Hotel TORRE CRISTINA **
C/ La Sierra, 9. NOJA.

LOCALIZAÇÃO
Situado na 1ª linha de mar.

ACOMODAÇÃO
Conta com 49 quartos equipados com casa de banho completa com banhei-
ra, secador de cabelo e amenidades, TV plana de 32”, mini-frigorífi co, telefo-
ne exterior, cofre, guarda roupa embutido, tocador com espelho e varanda.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de piscina exterior, amplo solário, sala de jogos infantis, biblioteca, la-
vandaria-tábua de engomar, estacionamento privado (lugares limitadas, não 
é possível reservar). Wifi  grátis nas zonas comuns. Sala de jantar-cafetaria.

 

1ª LINHA

1ª LINHA

LOCALIZAÇÃO
Situado em frente à praia de Ris de Noja e a tão somente uns metros do 
Campo de Golf Villa de Noja, e com vistas espectaculares para o mar e os 
pântanos de Joyel.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 50 quartos com magnífi cas vistas e equipados com casa de banho 
completa com secador de cabelo,  banheira ou duche, TV ecrã plano, mini-
bar, cofre, frigorífi co, ventilador e wifi  grátis.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com piscina com solário e redes, bar-cafetaria, zona desportiva, zona 
recreativa, sala de TV, estacionamento grátis e wifi  grátis. Conta ainda com vi-
veiro próprio de marisco para degustar no restaurante de cozinha tradicional.
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Hotel VIADERO ****
Plaça deTrengandín, 4. NOJA.

LOCALIZAÇÃO
Encontra-se a uns minutos a pé da praia de Trengandín.

ACOMODAÇÃO
Conta com quartos equipados com aquecimento/ar condicionado, mi-
ni-frigorífi co, TV LED 32”, cofre, sofá-divã, armário encastrado, casa de 
banho privada com banheira, secador de cabelo e artigos de higiene, va-
randa aberta ou fechada e wifi  grátis.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Destaca-se jardim com piscina, pool bar, bar-cafetaria, campo de padel, 
salões, lavandaria e tábua de engomar, estacionamento, wifi  grátis, aces-
sibilidade para discapacitados e restaurante com cozinha criativa.

Hotel COSMOPOL ***
Avda. de la Victoria, 27. LAREDO.

DEFICIENTES

LOCALIZAÇÃO
Frente à praia da Salvé, no centro Laredo, a poucos metros do bairro 
histórico.

ACOMODAÇÃO
Dos 60 quartos exteriores com vistas maravilhosas desde as suas va-
randas, 54 são duplos e 6 individuais, todos eles com wifi , telefone, Tv, 
frigorifi co e casa de banho. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de piscina exterior, recepcão 24 h, bar-cafeteria com terraço ex-
terior, restaurante a la carta, serviço de lavandaria, cofre, WIFI em todas 
as suas instalações, salões sociais.

1ª LINHA
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Hotel LAS ROCAS PLAYA ***
C/ Flaviobriga, 1. CASTRO URDIALES.

Hotel SPA PLAYAMAR ***
C/ Avenida de Francia, 126. LAREDO.

1ª LINHA

1ª LINHA

LOCALIZAÇÃO
Situado a tão somente 1 minuto da praia de Brazomar. 

ACOMODAÇÃO
Conta com quartos equipados com casa de banho com secador de cabelo, 
banheira com duche, amenidades, TV, telefone, rádio, ar condicionado/aque-
cimento, mini bar, cofre, chão de parquet, serviço despertador, cafeteira/bule 
de chá, wifi  grátis.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de bar, salas de eventos, estacionamento privado com dois lugares 
para carros eléctricos (mediante disponibilidade), pequeno-almoço buffet 
e restaurante especializado em cozinha tradicional cantábrica. Facilidades 
para pessoas defi cientes.

LOCALIZAÇÃO
Situado na primeira linha da praia de Salvé, com as melhores vistas para 
a espectacular Bahía de Laredo.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de quartos exteriores com varanda, equipados com aquecimento, 
cofre gratuito, TV, telefone, casa de banho completa com coluna de hi-
dromassagem, secador de cabelo e wifi  grátis.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com piscina exterior, terraço-solário, cafetaria, restaurante e Spa 
com serviços: piscina dinâmica, camas de água, cromoterapia, sauna fi n-
landesa, banho turco, pedilúvio, duche escocês, sala de relaxamento e 
sala de fi tness.

SPA

DEFICIENTES


