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Hotel XON’S PLAYA ***
Avda. Pompeu y Fabra, s/n. EMPURIABRAVA

LOCALIZAÇÃO
Emblemático edifi cio de 9 andares, situado numa zona central e a ape-
nas 125 mts da praia de areia fi na e dos famosos canais da Marina de 
Empuriabrava (Costa Brava). 

ACOMODAÇÃO 
Todos os apartamentos são exteriores com cerca de 35 m2. Dispõem de 
1, 2 ou 3 quartos duplos, kitchenette, sala de estar com 2 sofás-camas, 
banho completo com secador de cabelo, ar condicionado e aquecimento 
individualizado, TV ecrã plano 32” com canais internacionais, telefone 
directo, cofre (com suplemento) e grande varanda mobilada com vistas 
para o mar ou parque natural de “Aiguamolls de l’Empordà”. WIFI em 
todo o Hotel grátis.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Restaurantes tipo Buffet. Piscina exterior com explanada para adultos e 
crianças, com Cafetaria/ Snack Bar. Fitness Club grátis. Amplo jardim com 
parque infantil exterior e minigolf (com suplemento). Mini-club para os 
mais pequenos. Programas de animação para adultos e crianças (de 15/05 
até 15/09). Internet corner (com suplemento). Recepção 24 horas. Amplo e 
luminoso Hall com Cafetaria. Garagem privada interior. Supermercado e 
tabacaria no mesmo edifi cio. Aberto todo o ano.

Apartamentos COMTE D’EMPURIES 
Gran Reserva, s/n. EMPURIABRAVA

LOCALIZAÇÃO
Complexo de Apartamentos situados a 125 m. da Praia e a apenas 200 mts 
dos famosos canais de Empuriabrava.

ACOMODAÇÃO 
Conta com 200 apartamentos exteriores  desde 36 mts2 totalmente equi-
pados com capacidade 2/4 e 4/6 de 1 ou 2 quartos com sala jantar com 2 
sofá cama, cozinha americana com vitrocerâmica, frigorifi co, microondas, 
equipado con louça e utensilios de cozinha. Ar condicionado e aqueci-
mento individualizado, TV ecrã plano com canais internacionais, banho 
completo e varanda mobillada. Serviço de limpeza e mudança de roupa 
de incluida: camas e lixo diário, a cada quatro dias as toalhas e semanal-
mente os lençóis. WIFI grátis. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Completa as suas instalações com restaurante buffet, cafetaria-snack-bar, 
4 piscinas exteriores rodeadas de amplos jardins, garagem e parking, Mi-
ni-club grátis para crianças dos 4 aos 12 anos. Hall e recepção 24 hs. Cofre 
(com suplemento). Admite animais (com suplemento). Certifi cação do Ins-
tituto para a Qualidade Hoteleira Espanhola.

MASCOTAS
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Hotel MONTERREY ***
Pasaje Bolivar, 3. PLAYA DE ARO

LOCALIZAÇÃO
Hotel recentemente remodelado, moderno e confortável, situado a 75 m. 
da praia e a 800 m. do centro da cidade.

ACOMODAÇÃO 
Conta com quartos standard e familiares,  decorados com estilo moderno 
e funcional, dispõem de casa de banho com amenities, varanda//terraço, 
Wifi  grátis, ar condicionado, telefone, tv satélite, frigorifi co e cofre opcional. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com bares, cafeteria, restaurante, piscina, jardim, wifi  
gratuito, parque infantil, ping-pong, programa de animação, facilidades 
para pessoas com mobilidade reduzida e estacionamento. Serviço re-
feições Buffet com pratos típicos da cozinha nacional e continental.

DEFICIENTES

Aparthotel COMTAT SANT JORDI ***
Travessera de Ginebró, 5. PLAYA DE ARO

LOCALIZAÇÃO
Situado a 150 mts da praia de Bella Dona e a 1 km de Praia de Aro e da 
sua zona comercial.

ACOMODAÇÃO 
Apartamentos completamente equipados : ar condicionado, TV via saté-
lite, terraço com vista para a piscina, quartos e sofá cama na sala, cozin-
ha com vitrocerâmica, forno, microondas, frigorífi co, cafeteira, utensílios 
básicos de cozinha e de mesa, roupa de casa de banho e cama incluída.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
No exterior, duas piscinas, uma delas infantil, um supermercado e um 

restaurante/cafetaria, parque infantil com actividades. O programa noc-
turno de animação inclui música e espectáculos em directo. O seu amplo 
restaurante oferece vistas para o mar e serve buffet para pequenos-al-
moços e jantares, ao almoço oferece-se menú ou carta. Admite animais 
de estimação até 10 Kg (pagamento directo). Estacionamento e wifi  (pa-
gamento directo). Facilidades para pessoa com mobilidade reduzida.

MASCOTASDEFICIENTES
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Hotel GHT S’AGARÓ MAR ****
Ctra. de La Caleta, s/n. S’AGARÓ

LOCALIZAÇÃO
Hotel recentemente reformado, situado a 100 m. da Praia e 250 m. do 
centro.

ACOMODAÇÃO
Os quartos duplos todos renovadas e com serviço de menú de almofadas. 
Dispõem de ar condicionado, ventoinha, wifi , luzes de leitura na cabecei-
ra, frigorífi co, cofre, telefone, TV, secador de cabelo, espelho de aumento. 

Nos quartos com varanda e vista mar contam ainda com uma cama king 
size, cápsulas de café e chá  para utilizar nas cafeteiras de cada andar, 
alta voz com ligação bluetooth, no banho duche extraplana y amenities. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Completa as suas instalações com jardim, piscina exterior, piscina 
crianças, parque infantil, mini-club (15/6-12/9), garagem e parking (pago), 
bar piscina, sala jogos, bilhar, ligação a internet Wi-fi . Utilização do giná-
sio, sauna e jacuzzi (pago). Facilidades para defi cientes.

FAMÍLIAS DEFICIENTES

TUDO
INCLUIDO

SPA

Hotel GHT XALOC ***
C/ Cala Rovira, 9. PLAYA DE ARO

LOCALIZAÇÃO
Hotel pequeno, calmo e acolhedor, situado na praia de Cala Rovira, com 
lindas vista para o mar, a poucos minutos do centro, ideal para famílias.

ACOMODAÇÃO
Quartos com o sem vista do mar, equipados com casa de banho privada 
com secador de cabelo, ar condicionado, aquecimento, telefone, TV saté-
lite, cofre de aluguer e frigorífi co.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
O hotel complementa as suas instalações com bar, restaurante, sala de TV 
satélite, snack-bar, piscina exterior, zona ajardinada. Wifi  grátis. Cães até 
10 kg são aceites a pedido.

FAMÍLIAS1ª LINHA MASCOTAS
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DEFICIENTES

Aparthotel GHT TOSSA PARK ***
C/ Victor Catala, 17. TOSSA DE MAR.

LOCALIZAÇÃO
Aparthotel agradável e espaçoso, localizado perto do centro de Tossa, 
numa zona residencial muito calma, e a apenas alguns minutos da praia 
e do centro histórico.

ACOMODAÇÃO
Os estúdios e apartamentos, renovados em 2018, têm ar condicionado, TV 
satélite, cofre, cozinha totalmente equipada (com frigorífi co, microondas, 

fogão e utensílios de cozinha), casa de banho privada com secador de 
cabelo, wifi  gratuito e varanda com vista para o jardim e piscina. Meia 
pensão será o jantar (Buffet Libre), servido no Hotel Oasis Tossa & Spa a 
cerca de 100 metros de distância. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Tem um grande jardim com piscina para adultos e crianças, piscina interior 
aquecida, terraço com espreguiçadeiras, áreas de jogo como petanque, bad-
minton e ténis de mesa, parque infantil, onde encontrará o buffet do peque-
no-almoço, o bar de recepção e a sala de jogos com máquinas de bebidas 
quentes e frias e snacks 24h. Estão disponíveis instalações para os defi cientes.

FAMÍLIAS

Hotel & Spa GHT COSTA BRAVA ***
C/ Verge De Montserrat, s/n. TOSSA DE MAR.

LOCALIZAÇÃO
Hotel familiar muito acolhedor localizado na aldeia de Tossa de Mar, per-
to do centro e da praia.

ACOMODAÇÃO
Os quartos têm 2 camas (a cama de casal só está disponível mediante 
pedido e atribuição do hotel de acordo com a disponibilidade), varanda, 
casa de banho privativa completa com secador de cabelo e espelho de 

aumento, ar condicionado, aquecimento, telefone, TV satélite, cofre. ge-
ladeira para aluguel e mediante solicitação prévia.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS: 
Possui uma vasta gama de serviços, piscina exterior para adultos e crianças, 
piscina aquecida, ginásio, spa, sauna, zona de massagens, sala de TV, clu-
be infantil com animação e o nosso mascote Jordi, restaurante buffet com 
show cooking. Facilidades para pessoas com mobilidade reduzida.

DEFICIENTESSPAFAMÍLIAS
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DEFICIENTES

Hotel GHT NEPTUNO ***
C/ La Guardia, 52. TOSSA DE MAR.

LOCALIZAÇÃO
Com uma localização privilegiada em Tossa de Mar, muito perto da praia, 
as ruínas da villa romana dos “Ametllers” (datada dos séculos I (a.c.) e V 
(d.c), a muralha da cidade e a zona comercial da cidade velha. 

ACOMODAÇÃO
Todos os quartos têm 2 camas (a cama de casal só está disponível a pedi-
do e atribuída pelo hotel de acordo com a disponibilidade), varanda, casa 

de banho privada com secador de cabelo, ar condicionado (frio quente), 
telefone, televisão por satélite, cofre para alugar, frigorífi co para alugar 
e a pedido. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Há um grande e frondoso jardim à volta da piscina e da banheira quente. 
Além disso, o hotel dispõe de um restaurante buffet com cozinha de show 
em que em certos momentos são organizados churrascos no terraço; tem 
também um bar, sala de televisão, etc., tudo num ambiente familiar des-
contraído. Os cães são permitidos até um máximo de 10 kg.

MASCOTASFAMÍLIAS

SPA

Hotel & Spa GHT OASIS TOSSA ****
C/ Lope Mateo, 3. TOSSA DE MAR.

LOCALIZAÇÃO
Localizado em Tossa de Mar, perto do centro e da muralha da cidade e a 
menos de 10 minutos da praia. 

ACOMODAÇÃO
Tem 2 camas (cama de casal só está disponível a pedido e atribuída pelo 
hotel de acordo com a disponibilidade), varanda, casa de banho privada 

com secador de cabelo e espelho de aumento, ar condicionado, aqueci-
mento, frigorífi co, telefone, televisão por satélite e cofre de aluguer.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Tem um terraço no jardim, parque infantil, piscinas exteriores para adul-
tos e crianças, restaurante com show cooking, área de Spa paga, com 
piscina interior aquecida, banho turco, ginásio, banho de pés, hidromas-
sagem, banheira de hidromassagem, redes térmicas, duche sequencial 
bithermal e sala de massagem (apenas tratamento com custo adicional) 
e wifi  gratuito em todo o hotel.

FAMÍLIAS
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Hotel GHT SA RIERA ****
Rambla De Pau Casals, 10. TOSSA DE MAR.

LOCALIZAÇÃO
Localizado no centro da cidade, muito perto da zona comercial e da praia. É 
um hotel moderno e elegante, ideal para desfrutar das suas férias de Verão.

ACOMODAÇÃO
Quartos à prova de som, luminosos e confortáveis, todos com TV de ecrã 
plano de 40”, varanda mobilada, casa de banho privada moderna com 

secador de cabelo e espelho de aumento, ar condicionado, aquecimen-
to, frigorífi co, telefone, wifi  e cofre de aluguer.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Tem um bar com acesso ao terraço, piscina para adultos, aquecida quan-
do o tempo o exige, piscina para crianças, novo terraço de solário com 
piscina de hidromassagem para uso exclusivo de hóspedes com mais de 
18 anos, banho de hidromassagem num terraço elevado, restaurante, com 
serviço de buffet gratuito e cozinha de show*, estacionamento para au-
tomóveis, pratos adequados para celíacos, adaptador wc para crianças, 
banheira de bebé, etc. Instalações para pessoas com mobilidade reduzida.

DEFICIENTES

Aparthotel CLUB SAN ELOY
Crtra. Llagostera Km 14. TOSSA DE MAR

LOCALIZAÇÃO
Excelente localização a 2,5km da praia e do centro. Situado junto ao mar 
para desfrutar do campo, piscinas e praia.

ACOMODAÇÃO 
Conta com quartos, estudios, aptos para 2/4 pax e 4/6 pax, com terraço ou 
varanda, casa de banho completo, frigorifi co, ar condicionado, telefone, 
cofre opcional.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Está rodeado de magnífi cos jardins, 3 piscinas ao ar livre uma para crianças, 
serviço de espreguiçadeiras e chapéus de sol. Dispõe de restaurante, cafete-
ria, bar, wifi  gratis, sala de jogos, minigolf, ping pong, pista multidesportos, 
área de jogos para crianças, actividades para crianças de 4 a 12 anos em 
temporada alta, minibus do hotel a Tossa de Mar, grande programa de ani-

mação. Ampla seleção de actividades desportivas e de ocio com a equipa de 
animação. Estacionamento exterior não vigiado. Restaurante serviço buffet 
com uma grande variedade de pratos de cozinha nacional e continental.
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Hotel GHT MIRATGE ****
C/ Juan Llaveries, 38. LLORET DE MAR

LOCALIZAÇÃO
O Hotel GHT Miratge Adults Only é um hotel moderno e novo exclusiva-
mente para adultos localizado à beira-mar em Lloret de Mar.

ACOMODAÇÃO
Têm quartos com vista para a rua com varanda e quartos com uma gran-
de janela com vista para o mar (apenas alguns quartos têm varanda e são 
atribuídos de acordo com a disponibilidade), consistindo em 2 ou 3 camas 

de solteiro, camas de casal a pedido e atribuição pelo hotel e sempre su-
jeitas a disponibilidade, TV de ecrã plano de 40”, ar condicionado quente 
e frio, frigorífi co, cafeteira, cofre, casa de banho com duche, secador de 
cabelo, comodidades e espelho de aumento, wifi  e serviço de quarto. Têm 
quartos adaptados para os defi cientes e alguns deles estão ligados.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Tem uma piscina exterior aquecida (se o tempo permitir), bar interior, 
bar exterior com zona de arrefecimento e vista para o mar, restaurante 
com serviço de buffet e cozinha de espectáculo*, programa de activi-
dades saudáveis e workshops.

DEFICIENTES1ª LINHA

SÓ
ADULTOS

Hotel & Spa GHT AQUARIUM ****SUP

C/ Pere Codina I Mont, s/n. LLORET DE MAR.

LOCALIZAÇÃO
Ubicado a pocos metros de la Playa de Fenals de Lloret de Mar.

ACOMODAÇÃO
Os quartos duplos padrão têm 2 camas (a cama de casal só está dispo-
nível a pedido e atribuída pelo hotel de acordo com a disponibilidade), 
varanda, casa de banho privada com secador de cabelo e espelho de 

aumento, ar condicionado, aquecimento, telefone, televisão por satélite, 
cofre (por uma taxa) adequado para computadores portáteis e frigorífi co 
para aluguer e porta electrónica com cartão.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Pode desfrutar de várias piscinas interiores e exteriores, restaurante bu-
ffet com cozinha de show, área Spa (com suplemento e sob reserva devi-
do à capacidade limitada, acesso a partir dos 16 anos de idade), ginásio, 
banho turco, área de massagem, entretenimento diurno e nocturno para 
crianças e adultos, mini-clube, jardim, terraço, buffet gratuito, wifi  gratui-
to, estacionamento pago, disponibilidade à chegada.

DEFICIENTESSPAFAMÍLIAS



VERÃO 2022| 50 |

V
E
R

Ã
O

2022Costa Brava

Hotel & Spa GHT OASIS PARK ****
Actor Pere Codina I Mont, 13 Platja Fanals. LLORET DE MAR.

LOCALIZAÇÃO
Localizados muito perto da praia de Fenals e a 15 minutos do centro de 
Lloret de Mar.

ACOMODAÇÃO
Têm quartos, casa de banho bem equipada com secador de cabelo e espel-
ho de aumento, varanda, telefone, televisão por satélite, ar condicionado, 
aquecimento, porta electrónica com cartão, cofre para alugar, frigorífi co 

para alugar (a pedido). Há também apartamentos com 1 quarto duplo com 
2 camas individuais e uma sala com sofá-cama de casal, equipada com 
cozinha, ar condicionado, aquecimento, telefone, TV satélite, cofre para 
alugar, frigorífi co, wifi , varanda e casa de banho privada com secador de 
cabelo. Os apartamentos são limpos tudos os dias.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
As piscinas exteriores para adultos e crianças, uma delas com cobertura 
e ar condicionado avre nos meses do verão, restaurante, com buffet gra-
tuito, show de cozinha e serviço tudo incluído, animação, Spa, salas de 
reuniões e estacionamento.

SPA

TUDO
INCLUIDO

FAMÍLIAS

Aparthotel COSTA ENCANTADA ****
Cami de Santa Cristina a Le Alegries, s/n. LLORET DE MAR 

LOCALIZAÇÃO
Situado na zona residencial, a 600 m da praia, pensado para famílias e 
com serviço de Tudo Incluído.

ACOMODAÇÃO 
Os apartamentos distribuem-se por estúdios, T1 e T2. Conta com terraço 
ou varanda privada, sala de estar com sofá com cama dupla, casa de 
banho completa, Tv de ecrã plano, telefone, cofre (mediante pago), ar 

condicionado/aquecimento, cozinha equipada com frigorifi co, forno, mi-
croondas, placa vitrocerâmica, utensílios de cozinha, loiças completas e 
cafeteira, wi fi  grátis. Opção de secador de cabelo e tábua de engomar 
(mediante pedido e disponibilidade), e possibilidade de berço.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Destacam-se o parque aquático com uma área de piscinas e espreguiça-
deiras de recente construção, piscinas exteriores, piscina climatizada, 
bar piscina, solário, bar-cafeteria, sala de jogos, salão de leitura, ginásio, 
cabeleireiro, mini-mercado, zona de internet, parque infantil, miniclub e 
animação infantil, salão de festas e animação para adultos, lavandaria 
self service, estacionamento exterior e garagem coberta. 
Oferece um amplo e variado buffet com cozinha ao vivo.

DEFICIENTESFAMÍLIAS

TUDO
INCLUIDO

ESCORREGAS


