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Hotel BAHIA BAYONA ***
Avda. Santa Marta, 13. BAIONA.

Hotel BALNEARIO DE MONDARIZ ****
Avda. Enrique Peinador. MONDARIZ.

1ª LINHA

SPA

DEFICIENTES

LOCALIZAÇÃO
O Hotel está localizado na 1ª linha da praia, a 1,5 km do centro de Bayona, a 30 minutos de 
carro de Vigo e a 50 km de Pontevedra e A Guarda, num lugar excepcional em frente ao mar.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 89 quartos todos eles equipados com casa de banho completa com secador de ca-
belo, ar condicionado/aquecimento, telefone, TV, mini bar, cofre e wifi .

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta também com um quarto adaptado para pes-
soas com mobilidade reduzida e 4  quartos quádru-
plos. Completa as suas instalações com cafetaria, 
lavandaria, garagem e possibilidade de aluguer de 
carros. O seu restaurante oferece pratos tradicionais 
galegos.

LOCALIZAÇÃO
Hotel Balneario de Mondariz fi ca a 30 minutos de carro do aeroporto de Vigo e a 20 km da 
fronteira com Portugal. É um dos SPAS mais conhecidos de Espanha e encontra-se junto ao 
rio Tea

ACOMODAÇÃO
Todos os quartos estão equipados com ar condicionado, minibar, casa de banho completa com seca-
dor de cabelo, cofre e wifi  grátis em todo o complexo.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de ginásio, mini club, centro de congressos e 
um campo de golf de 18 buracos. Conta com 3.000 
m2 de SPA, o Palácio de Água (renovado em 2020) 
com camas de água, hidromassagens, 6 saunas, ja-
cuzzis...dispõe ainda de circuitos e tratamentos ter-
mais. Oferece uma ampla gama de restauração com 
3 restaurantes e um Piano Bar onde as noites de sex-
ta e sábados há concertos de piano.
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Hotel FLORIDAMAR **
C/ Emilia Pardo Bazán, 2.  SANXENXO.

LOCALIZAÇÃO
Localizado no município de Sanxenxo, na província de Pontevedra, a 16 km. 
da capital e a 45 minutos de Santiago de Compostela e Vigo.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 45 quartos modernos e confortáveis, equipados com casa de 
banho completa, música ambiente, telefone, TV e aquecimento. Todos 
são exteriores e a maioria tem varandas. Alguns têm uma cama de casal.
 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Possui bar-cafeteria, restaurante com cozinha típica galega, garagem 
(pago), ligação Wi-Fi gratuita em todo o hotel, salão social e sala de TV.

Hotel NUEVO VICHONA ***
C/ La Vichona, 5. SANXENXO.

LOCALIZAÇÃO
Encontra-se situado na zona de Sanxenxo, a 3 km da praia, na ria de Pon-
tevedra.

ACOMODAÇÃO
O hotel dispõe de 130 quartos exteriores com varanda mobilada, com 
casa de banho completa com secador de cabelo e duche com coluna 
de hidromassagem, telefone, climatização,Tv, cofre e minibar (opcio-
nal e pago).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de piscina exterior para adultos e crianças, zona solário com es-
preguiçadeiras, piscina coberta climatizada, cafetaria, snack bar com te-
rraço no Verão, sala de Tv, salão de leitura, discoteca, ar condicionado/
aquecimento central, zona de jogos recreativos, parque infantil, Spa com 
variedade de tratamentos e programas para o cuidado da saúde. Restau-
rante serviço buffet. Estacionamento coberto, mediante disponibilidade.

SPA
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Aparthotel SPA NANÍN PLAYA ***
Playa de Nanín, s/n. SANXENXO.

Hotel TRONCOSO ***
La Vichona, 3. SANXENXO.

DEFICIENTES

SPA

LOCALIZAÇÃO
Situado a 3 km de la playa y del centro de Sanxenxo.

ACOMODAÇÃO
Sus habitaciones, todas exteriores y con terraza, disponen de baño completo, bañera con 
ducha, secador de pelo y amenities, Tv, teléfono, aire acondicionado/calefacción, minibar (de 
pago), caja fuerte y servicio despertador.  Dispone de habitaciones adaptadas para personas 
con movilidad reducida y todas las instalaciones son accesibles.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Completa sus instalaciones piscina para adultos y 
niños, cafetería, terraza chill out, parque infantil, sa-
lón social, sala de juegos, parking exterior, parking 
privado ( de pago). Restaurante tipo buffet con ela-
boración totalmente casera.

LOCALIZAÇÃO
Localizado sobre a Ria de Pontevedra, na praia de Nanín a tão somente 1,5 km. do centro de 
Sanxenxo. Dispõe de acesso directo da piscina à praia de Nanin.

ACOMODAÇÃO
Conta com 28 apartamentos que dispõem de TV no salão, cozinha tipo americana com vi-
trocerâmica, frigorífi co, microondas e utensílios, sofá, casa de banho com duche, varanda 
exterior e wifi  grátis. Conta com 24 quartos que podem dispor de cama de casal ou 2 camas 
individuais, casa de banho completa com secador e amenidades, ar condicionado/aqueci-
mento, TV 32”, cofre, telefone,  minibar e wifi  grátis.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de piscina para adultos e crianças, animação 
infantil “Nanín Kids” em Julho e Agosto, parque in-
fantil, aluguer de bicicletas e um exclusivo Aqua Spa 
com duas salas.
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Hotel AUGUSTA ECO WELLNESS RESORT ****
C/ Padriñán, 25. SANXENXO.

MASCOTASSPA

LOCALIZAÇÃO
No coração das Rías Baixas, localizado a 600 m da Praia do Silgar e a 250 m do cen-
tro da cidade. Completamente renovado.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 107 quartos distribuídos entre Family Suite, Demi Suites, Master Suites 
e Double Premium, com vista panorâmica sobre o mar, equipados com persianas, 
toalheiros aquecidos, música ambiente, minibar, ar condicionado, minibar, casa de 
banho com secador de cabelo, Play Station , TV, cofre, wifi  grátis.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Completa as suas instalações com piscinas exteriores e inte-
riores, todas climatizadas, amplos jardins, snack-cafetaria, bar, 
salão social, serviço de animação, pet friendly. Dispõe de dois res-
taurantes: um com cozinha tradicional galega e outro com uma 
fusão de cozinha atlântica e mediterrânica. Possui um centro SAP 
com mais de 25.000 m2 dedicados ao relaxamento e bem-estar.

Hotel NUEVO ASTUR ***
LG. Gondar, 45. SANXENXO.

SPA

LOCALIZAÇÃO
Situado a tão somente 4 km de Sanxenxo e a 12 km El Grove e de la Toja.

ACOMODAÇÃO
Conta com 143 quartos (118 com varanda) com casa de banho completa, secador 
de cabelo, TV, telefone, cofre e aquecimento central.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com 5.000 m2 de espaços verdes e jardins, piscina exterior de adultos com jactos 
de água, cafetaria com terraço exterior, piscina infantil, terraço de verão, campo de té-
nis e paddle, solário, parque infantil, miniclub com animação em Julho e Agosto, salão 
de TV, salão social, acesso à internet, estacionamento exterior, facilidades para fazer 
rotas de barco pela ria e practicar golf. Conta com um SPA com duas piscinas, jacuzzi, 
corredor contracorrente, poltronas de bolhas e cascatas. Não se admitem animais, só 
cães-guia. Restaurante com cozinha tradicional galega.
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Hotel GRAN TALASO SANXENXO ****
Paseo Praia de Silgar, 3. SANXENXO.

Hotel CARLOS I SILGAR ****
C/ Vigo, s/n. SANXENXO.

DEFICIENTES

SPA

SPA

LOCALIZAÇÃO
Situado em pleno centro de Sanxenxo, a 50 m da Praia de Silgar e a 150 
metros do porto.
 
ACOMODAÇÃO
Los quartos têm cama king size (2,10 m) ou duas camas, banho com du-
che ou banheira, varanda ou varandim, cofre, Tv LCD 49”/canas inter-
nacionais, wifi  grátis, persianas automáticas, carregadores usb. Oferece 
quartos acessíveis.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Complementa-se com mais de 1400 m2 destinados a convenções, zonas verdes e 
ajardinadas, piscina exterior, snack-bar, cafetaria, campo de ténis e paddel, mini 
basqutebol, ping pong, parque infantil, piscina climatizada, ginásio, estaciona-
mento exterior grátis, estacionamento coberto ( pago), ponto de carregamento 
de veículo eléctrico. Programa de animação e concertos em directo. Dispõe de 
um Centro Spa que ofrece massagens, jacuzzis, termas, piscinas dinâmicas con 
jactos e cascatas, área de relaxamento con cadeirões anatómicos quentes e 
piscinas de contrastes. Restaurantereferência da gastronomia galega.

LOCALIZAÇÃO
Situado a escasos metros do centro, as suas vistas a Praia de Silgar, fazem 
com que possa desfrutar de uma estadia inesquecível.

 ACOMODAÇÃO
Tem 97 quartos, 5 de eles são suites, equipadas com casa de banho 
com duche ou banheira, secador de cabelo, amenidades, ar condicio-
nado, aquecimento, wifi grátis, cofre gratuita, minibar, Tv ecra plano, 
roupão e chinelos para uso no centro de Talaso.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Ofrece piscina exterior com vista ao mar, saloes para reuniões e banque-
tes, ginásio, cabeleireiro, serciço de bercário, cafetaria com terraço e res-
taurante com vista ao mar. Dispõe de um Spa marinho com área de trata-
mentos para desfrutar da agua e benefi ciar das magnífi cas propiedades 
do Atlântico.
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Hotel MONTALVO PLAYA **
Playa de Montalvo, 7. PORTONOVO.

LOCALIZAÇÃO
Situado junto à praia de Montalvo no coração das Rías Bajas com a Isla de Ons em 
frente

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 40 quartos amplos equipados com casa de banho completa com secador 
de cabelo e banheira, TV LED, música, varanda (só em alguns quartos) e uma grande 
parte dos quartos com vistas ao mar. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Complementa-se com bar- cafeteria, restaurante, estacionamento exterior gratuito, 
serviços de lavandaria, ligação wifi  na recepção e na cafeteria.

Hotel CANELAS ***
C/ Canelas, 12. PORTONOVO.

LOCALIZAÇÃO
Localizado a 100 m da praia de Canelas e a 2 km do centro de Sanxenxo.

ACOMODAÇÃO
Estruturado em 4 andares com um total de 36 quartos, 1 quarto adaptado para pes-
soas com mobilidade com mobilidade reduzida, todos com ar condicionado, cofre, 
mesa, telefone, TV, casa de banho com secador de cabelo e amenidades.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de piscina, ar condicionado, restaurante, serviço de lavanderia, Wi-Fi gratuito, 
recepção 24 horas, sala de TV, parque infantil e estacionamento coberto e externo.

DEFICIENTES
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Hotel ROYAL NAYEF ****SUP

C/ Canelas, 4. PORTONOVO.

Hotel SPA GALATEA ****
Playa de Paxariñas, s/n. PORTONOVO.

LOCALIZAÇÃO
No coração das Rias Baixas, a 250 mts da praia de Paxariñas, a 1,5 km do bairro urbano de 
Portonovo e a 2,5 kmde Sanxenxo.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 80 quartos (6 Junior Suites), todos confortavelmente equipados com casa de banho 
completa, secador de cabelo, climatização, televisão, minibar, WIFI grátis en todo o hotel, 
cofre (em alguns quartos). 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe ainda de elevador, cafeteria, restaurante à la car-
ta, discoteca, piscina exterior e interior, campo de tenis, 
paddle, parque infantil, zonas ajardinadas, salão social, 
sala de convivio, sala de convenções, loja, ciber offi ce, 
biblioteca, estacionamento, garagem, parque infantil, 
animação adultos e crianças em temporada alta e SPA.

SPA

DEFICIENTES

LOCALIZAÇÃO
Localizado na bonita vila piscatória de Portonovo, na zona onde há mais praias de bandeira 
azul na Galiza, Sanxenxo, a apenas 100 metros da Praia de Canelas.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 26 quartos, alguns adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, todos com 
mesa, sofá, TV, telefone, ar condicionado, aquecimento, frigobar, cofre gratuito, Internet Wi-Fi 
gratuita, lavagem a seco e lavandaria (paga), produtos de higiene pessoal, menu de Almofadas, 
chuveiro, secador de cabelo, espelho de aumento.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Completa as suas instalações com cafeteria, Internet Wi-Fi, recepção 24 horas, piscina exter-
na, bar e garagem.
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Aparthotel VILLA CABICASTRO ***
Crta. Canelas, s/n. PORTONOVO.

Hotel LOS NARANJOS **
C/ Fonte de Ons, 9. Revolta. NOALLA-SANXENXO.

LOCALIZAÇÃO
Situado em Sanxenxo, uma das zonas de maior afl uência turística das Rías Bajas, nos arredo-
res da Playa de la Lanzada, muito perto do município de O Grove.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 78 quartos, a maioria com varanda ou varandim e com vista para o mar ou campo, 
todos têm uma mesa de escritório, serviço despertador, telefone directo, Tv, cofre (pago), casa 
de banho com banheira e amenidades. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Completa as suas instalações com receção 24 horas, aquecimento central, Wi-Fi grátis, salão 
social com TV, sala de convenções, música, bar-cafetaria, discoteca-salão de festas, piscina 
exterior de adultos e crianças climatizada com sistema solar, jardim, parque infantil e esta-
cionamento privado gratuito.

SPA DEFICIENTES MASCOTAS

LOCALIZAÇÃO
Situado a 150 m da Praia de Canelas e muito perto das praias de Paxariñas, Montalvo e La 
Lanzada. Está localizado num recinto de uns 10.000 m2 com uma ampla zona ajardinada.

ACOMODAÇÃO
Conta com aptos com 1-2 quartos, sala-cozinha onde há uma cama supletoria e um sofá 
cama, casa de banho completa com secador de cabelo. A cozinha tem placa vitrocerâmica (2 
focos), frigorífi co, microondas, tostadeira, cafeteira e utensílios necessários, wifi , aquecimen-
to, TV com ecrã plano e alguns dispõem de varanda com estendal de roupa. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de piscina exterior de adultos e crianças, 
quiosque, piscina interior climatizada com jacuzzi e 
sauna (custo adicional), duas cafetarias, salas de re-
uniões, salas de TV, salas de jogos, parque infantil e 
restaurante. Nos meses de Julho e Agosto se fazem 
sessões infantis. Admitem animais de estimação. Wifi  
grátis. Estacionamento exterior e interior (pago). Faci-
lidades para pessoas com mobilidade reduzida.
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Hotel CAMPOMAR ***
Playa de La Lanzada, Camino de Mourelos, 69. LA LANZADA.

LOCALIZAÇÃO
Localizado a 8 minutos a pé da praia de La Lanzada.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de quartos com vista para o mar ou para o campo e para a piscina, alguns adaptados, 
a maioria com terraço, armário, mesa, casa de banho com secador de cabelo e produtos de 
higiene pessoal, ar condicionado (quente ou frio), TV LCD de 26 “, telefone, fechadura mag-
nética e cofre.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Possui recepção, restaurante, cafeteria com terraço, sala 
de refeições, sala social, piscina para crianças e adul-
tos, jacuzzi externo de 6 lugares, parque infantil para 
crianças, amplo jardim de 6.000 m2 equipado com espre-
guiçadeiras e guarda-sóis, estacionamento e elevadores.

DEFICIENTES

Hotel & SPA NORAT MARINA ****SUP

C/ Peralto, 32. O GROVE.

MASCOTAS DEFICIENTES SPA

LOCALIZAÇÃO
Situado no centro da preciosa vila pescatória de O Grove, na entrada da Ria de Arousa, a 25 
metros da estação de autocarros, mercado de peixe, câmara municipal e passeio marítimo, 
300 m das praias de Peralto e a 5 min. de A Lanzada e San Vicente do Mar.

ACOMODAÇÃO
Os seus quartos dispõem de ar condicionado, telefone, TV Led 32”, cafeteira/chaleira, casa de 
banho com secador de cabelo e banheira com duche, amenidades, cofre, minibar (pago), chão 
de madeira e wifi  grátis.

NSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispõe de terraza chill-out com vistas panorâmicas, sala 
de leitura, biblioteca, sala de jogos,  sala de reuniões, es-
tacionamento privado, vinoteca, restaurante a la carta, res-
taurante buffet. Admitem animais de estimação mas num 
espaço preparado para eles. Hotel adaptado para pessoas 
com mobilidade reduzida.Dispõe de um amplo e moderno 
centro de Spa, com serviços de massagens e tratamentos.
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Hotel RIAZOR ****
Avda. Pedro Barrie de La Maza, 29. A CORUÑA.

LOCALIZAÇÃO
Completamente renovado, está situado na primeira linha de praia com maravilhosas vistas 
para mar, junto ao passeio marítimo e a tão somente 10 minutos do centro de La Coruña.

ACOMODAÇÃO
Os seus quartos equipados com piso em madeira, casa de banho com secador de cabelo, banheira 
com duche, mini bar, TV 42” com canais internacionais, wifi . 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Completa sus instalaciones con café-restaurante, salón social, biblioteca, salones para eventos 
y celebraciones y gimnasio 24 h. Hotel adaptado a personas con movilidad reducida.

DEFICIENTES1ª LINHA

LOCALIZAÇÃO
Localizados na localidade de Cabanas, que é sem dúvida um reconhecido municipio turístico das 
Rías Altas Gallegas junto ao Natural Fragas do Eume, a tão somente 250 m. da Praia da Magdalena 
e a 500 m. da localidade  pitoresca de Pontedeume, e muito perto das cidades de Ferrol e A Coruña.

ACOMODAÇÃO
Aptos: encontram-se no mesmo complexo e contam com os serviços do hotel. São compostos 
por um quarto de casal, outro pequeno com 2 camas, sala para refeições com sofá-cama, 
kitchenette, Wifi  gratuito, TV, telefone, casa de banho completa, caja fuerte (pago) e ar condi-
cionado. Admitem-se animais.  Hotel: Conta com 80 quartos equipados com porta bagagens, 
aquecimento, telefone, cofre (pago), TV e casa de banho completa. Wifi  grátis. Disponibilida-
de de quartos para ocupação quádruplo para 2 adultos e 2 crianças.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de piscina exterior aberta na temporada alta, pisci-
na coberta climatizada, sala de bilhar, sala para usos múl-
tiplos, estacionamento privado exterior gratuito (lugares 
limitados), recepção 24h, buffet livre em todas as refeições. 
Programa de animação infantil em temporada alta.

Hotel / Apartamentos SARGA ***
C/ Arenal, 7. CABAÑAS.

MASCOTAS

Apartamentos


