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Hotel SORRA D’OR ***SUP

Pº Levante, 2-3. MALGRAT DE MAR.

1ª LINHA

TUDO
INCLUIDO

Hotel SORRA DAURADA SPLASH ****
Paseo Maritimo, 6-8. MALGRAT DE MAR.

1ª LINHA ESCORREGAS FAMÍLIASDEFICIENTES

LOCALIZAÇÃO
Localizado na 1ª linha do mar e no centro.

ACOMODAÇÃO
O estabelecimento oferece quartos modernos, renovados, amplos e lumi-
nosos, com varanda ou terraço com vista para o mar, a piscina, a cidade 
ou o interior. Equipado com ar condicionado, TV plana, telefone, WIFI, 
cofre e minibar.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de piscina para adultos e piscina infantil, solário, esplanada, 
bar, cafetaria, restaurante buffet, com serviço Tudo Incluído, sala de TV, 

mini-clube, animação para adultos e crianças, solário. Estacionamento 
disponível no hotel por uma taxa.

LOCALIZAÇÃO
Localizado à beira-mar, ideal para férias com a família e amigos.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 245 quartos renovados em 2018, equipados com casa de banho 
completa com duche e secador de cabelo, ar condicionado, TV, telefone, 
frigorífi co, cofre com custo adicional e Wi-Fi.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Completa as suas instalações com 3 piscinas exteriores, uma delas 
normal e duas com zona de splash com parque aquático e escorregas, 
uma zona de solário com espreguiçadeiras, um bar-cafetaria exterior

com vista mar, um bar de apoio à programa de entretenimento, um 
mini-clube. Facilidades para deficientes. Restaurante buffet.
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Hotel RIVIERA ***
Avda. del Mar, 21. SANTA SUSANA.

LOCALIZAÇÃO
O Hotel Riviera está localizado a apenas 100 metros da praia. O aeropor-
to de Barcelona e El Prat fi ca a 1 hora de carro.

ACOMODAÇÃO
O hotel dispõe de 249 quartos equipados com casa de banho completa, 
varanda, telefone, televisão, minibar, ar condicionado e aquecimento.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Incluem 2 piscinas, uma das quais é para crianças, um bar de televisão, uma 
grande sala e 3 elevadores, um dos quais panorâmico, e recepção 24 horas.

Hotel MERCURY ****
Avda. del Mar, s/n. SANTA SUSANA.

LOCALIZAÇÃO
Situado em frente ao mar.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de quartos com casa de banho, varanda, cofre, telefone, TV e ar 
condicionado.  

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com elevadores panorâmicos no interior, bar, cafeta-
ria, sala de TV, Wifi  em todo o hotel,  piscina (de crianças e de adultos), 
estacionamento privado, zona de lazer, lavandaria e ginásio. Facilidades 
para pessoas com mobilidade reduzida. Zona infantil com programa de 
animação. Serviço de refeições tipo buffet.

1ª LINHA DEFICIENTES

O restaurante oferece uma selecção de pratos mediterrânicos, sala de 
jantar climatizada e serviço de buffet para almoço, almoço e jantar. Além 
disso, o Hotel Riviera organiza vários programas de entretenimento e es-
pectáculos nocturnos.



VERÃO 2022| 54 |

V
E
R

Ã
O

2022Costa Barcelona

Hotel CAPRICI VERD ****SUP

Avda. del Mar, 3. SANTA SUSANA.

LOCALIZAÇÃO
Situado no Passeio Marítimo, a tão somente 2 minutos da Praia de Santa Susana.

ACOMODAÇÃO 
Conta com 266 quartos equipados com ar condicionado, casa de banho 
com secador de cabelo, duche e amenidades, TV, telefone, cofre (paga-
mento directo), mini bar, terraço/varanda e wifi  grátis. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa as suas instalações com piscina exterior, bar piscina, salão 
para eventos, mini club, ginásio, estacionamento (pagamento directo), 
Wifi  grátis, bike station e Wellness & Spa. Admite animais de estimação 
até 8 kg mediante pagamento direto. Restaurante buffet.

1ª LINHA

TUDO
INCLUIDO MASCOTAS SPA

Hotel TAHITI PLAYA ****SUP

Paseo Maritimo, s/n. SANTA SUSANA.

LOCALIZAÇÃO
Situado na primeira linha da praia.

ACOMODAÇÃO 
Conta com 530 quartos completamente renovados, todos com vista mar 
ou para a piscina, equipadas com casa de banho completa com secador 
de cabelo e base de duche com efeito chuva,  telefone (pagamento di-
recto),Tv Led 26´´, ar condicionado, aquecimento, cofre e minibar (pago), 
tábua de engomar, serviço despertador e varanda mobilada.

1ª LINHA

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com piscina exterior com ponte, piscina para crianças, jacuzzi exte-
rior com hidromassagem, solário com redes e chapéus de sol e zonas ajar-
dinadas com relva, palmeiras e pinheiros, mini club, bar, lounge bar junto 
á praia com menu de pizzas, hambúrgueres, pratos combinados, sandes e 
produtos de época, zona de bilhar, espaço de leitura, internet. Dispõe de 
restaurante buffet com show-cooking e vista para o mar Mediterrâneo e 
para as piscinas e conta com um buffet infantil que com inscrição prévia 
no miniclub poderá disfrutar da companhia da equipa de animação.
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Hotel OASIS PARK SPLASH ***
C/ Montnegre, 54. CALELLA.

LOCALIZAÇÃO
Hotel para famílias, totalmente renovado, situado a 450 m da praia de 
Calella.

ACOMODAÇÃO
Conta com 208 quartos equipados com casa de banho completa com se-
cador de cabelo e duche, ar condicionado, telefone, TV, frigorífi co e cofre 
( custo adicional).

Hotel SANTA MÓNICA ***
Avda. del Turisme, 72-78. CALELLA.

LOCALIZAÇÃO
Situado a 100 m da praia, e perto das ruas típicas comerciais.

ACOMODAÇÃO 
Todos os quartos foram remodelados e decorados com estilo moderno 
e contemporâneo, dispõe de casa de banho completa com secador de 
cabelo, mini frigorifi co (grátis), cofre, telefone, ar condicionado, TV Led, 
WIFI grátis e varanda. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Completa-se com piscina de adultos e piscina infantil, bar, snack-bar, bilhar 
e ping pong, sala de TV e leitura,  mini clube para crianças dos 4-12 anos. 
Programa de animação. Estacionamento (de pago). Restaurante buffet.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de um bar-cafetería com varanda exterior com vistas a la piscina, 
solário, piscina para adultos e zona splash com escorregas. Programa de 
animação para adultos e crianças, tanto diurno como nocturno.
Restaurante buffet com cozinha tradicional mediterrânica e internacional, 
com show cooking e dois jantares temáticos à semana: mexicana e asiática. 
Parqueamento com custo adicional.

ESCORREGAS DEFICIENTESFAMÍLIAS
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Hotel BERNAT II ****SUP

Paseo de las Estrellas-Playa del Albir. CALELLA

LOCALIZAÇÃO
Localizado a 100m. da praia e a 5 minutos do centro comercial.

ACOMODAÇÃO 
137 acolhedores quartos exteriores com varanda tipo terraço com mesa, 
cadeiras e estendal, casa de banho completa com secador de cabelo, ame-
nities e possibilidade de bidé, duche ou banheira, berço disponível a pedido 
dos clientes, ar condicionado e aquecimento reguláveis. Cofre para alugar, 
mini-bar com duas águas de cortesia e diferentes packs de bebidas e snacks 
à escolha, televisão de ecrã plano, telefone, serviço de despertar, serviço de 
lavandaria, Wi-Fi de fi bra óptica gratuito em todo o hotel. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Completa as suas instalações com piscina exterior para adultos e crianças, 
piano bar, sala de TV. com antena parabólica, ar condicionado nas áreas 
comuns. Restaurante de praia Bahari Club. Estacionamento pago 200 m. 
(Sob petição). Em julho e agosto Miniclube para crianças, atividades espor-
tivas para adultos, shows e espetáculos noturnos. Serviço de restaurante: 
buffet. Área de bem-estar (opcional) com spa, piscina de hidromassagem, 
sauna fi nlandesa, banho de vapor. Animais de estimação não permitidos. 
Facilidades para defi cientes. Wi-fi  grátis em todo o hotel.

DEFICIENTES SPA

Hotel PRESIDENT ***
C/ Valldebanador, 31-37. CALELLA.

LOCALIZAÇÃO
Situado a 500 metros da praia.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de quartos com casa de banho, secador de cabelo, duche, ar con-
dicionado, aquecimento, telefone, TV. satélite, cofre e varanda.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de 2 piscinas para adultos e uma infantil, bar-cafetaria, piscina 
(adultos e crianças), bar no jardim, mini-club, sala de TV, sala de jogos. Pro-
grama de animação para crianças e adultos. Facilidades para pessoas com 
mobilidade reduzida. Serviço de refeições tipo buffet.

DEFICIENTES
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Hotel IBERSOL ANTEMARE ****
Avda. Mare de Deu Verge de Monserrat 48. SITGES.

SÓ
ADULTOS

Hotel CALÍPOLIS ****
Avda. Sofía, 2-6. SITGES.

LOCALIZAÇÃO
Situado frente ao mar e a 50 m. do centro, no  Pº Marítimo de Sitges.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 170 espaçosos quartos, climatizados, com banho, secador, te-
lefone, Tv. com canal satélite digital, minibar, cofre, música ambiente, li-
gação wifi  grátis e a maioria com varanda e vista mar. Conta com quartos 
adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, quartos com vista mar 
comunicantes. 

1ª LINHA

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de piscina exterior, solário, serviço gratuito de toalhas, esplanada 
no verão, bar, garagem privada, aluguer de bicicletas, serviço de wifi  grátis 
e e-corner. Complementa-se com Lizar Music club aberto às sextas e sá-
bados, oferece noites temáticas e música ao vivo. Conta com ginásio equi-
pado com os aparelhos mais recentes. Pequeno almoço buffet e restantes 
serviços menú. Não admite animais.

LOCALIZAÇÃO
Situado a 50 m da praia, na zona tranquila residencial de Sitges. 

ACOMODAÇÃO 
Os quartos dispõem de casa de banho completa com secador de cabelo, 
aquecimento ecológico, minibar, cofre, Tv, telefone, copo de espumante e 
água aromatizada à chegada.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com piscina e zona de solário, piscina na zona chill 
out, terraço lounge na piscina, gastrobar, salões para até 300 pessoas. 

Dispõe de serviço Wellness com tratamentos de beleza e bem estar. Res-
taurante com vistas para a piscina e ampla oferta gastronómica. Wifi  grá-
tis em todas as áreas do hotel

DEFICIENTES


