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Hotel JAIME I ***

Hotel FELIPE II **

Avda. Pigmalion, s/n. PEÑISCOLA.

Avda. Papa Luna, 32. PEÑISCOLA.

LOCALIZAÇÃO
Situado numa zona tranquila a 200 m. da praia e do centro da povoação.

ACOMODAÇÃO 
Quartos com telefone, banho completo, varanda, ar condicionado, Tv., minibar e cofre.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe restaurante buffet, sala de televisão, sala de jogos, bar, piscina, esplanada/solário e 
parking (de pago). Não admite animais. Wifi  em todo o hotel grátis. 

LOCALIZAÇÃO
Situado em 1ª linha de praia a 1200 m do centro antigo.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de quartos com banho completo, telefone, Tv satélite, ar condicionado, aquecimento, 
wifi  grátis, cofre opcional e varanda. Alguns contam com vista mar. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Oferece gratuitamente parking excepto temporada alta. Complementa-se com restaurante, 
cafetaria com varanda frente ao mar. Animais de estimação são permitidos até 10 kg median-
te pagamento.

1ª LINHA

1ª LINHA MASCOTAS
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Hotel ARENA PRADO ***

Hotel PRADO II ***

Avda. Papa Luna, 3. PEÑISCOLA.

Avda. Papa Luna, 3. PEÑISCOLA.

1ª LINHA

LOCALIZAÇÃO
Hotel situado em primeira linha de praia, em pleno centro comercial de Peñiscola e a 500 
metros do castelo.

ACOMODAÇÃO 
Os quartos todos dispõem de banho completo ( banheira ) ar condicionado ( calor ou 
frio segundo temporada) cofre grátis, minibar, telefone,  tv plasma de 40 polegadas com 
canais internacionais e varanda. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tanto a recepção, piscina, parking - garagem são de pagamento directo todo o ano, cafe-
tarias, restaurante partilhado com o Hotel Prado II situado no mesmo recinto. O serviço 
de restaurante é buffet e realiza-se no Hotel Prado II. Não admite animais. Wifi  grátis.

LOCALIZAÇÃO
Hotel totalmente novado em 2017. Situado em pleno centro de Peñiscola a 500 metros do 
castelo e mesmo atrás do Hotel Arena Prado. 

ACOMODAÇÃO 
Os quartos dispõem todos de banho (duche) ar condicionado (calor ou frio segundo tem-
porada ) cofre grátis, minibar, telefone, TV 40” com canais internacionais e varanda. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Piscina com bar aberto apenas na temporada de verão ( 21/06 a 23/09 ), chill out, cafeta-
ria, salão social, recepção com serviço de 24 horas,  parking - garagem é de pago todo o 
ano, o serviço de restaurante é buffet. Não admite animais. Wifi  grátis.
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Gran Hotel PEÑÍSCOLA ****
Avda. Papa Luna, 136. PEÑISCOLA.

LOCALIZAÇÃO
Hotel situado na primeira linha de uma das praias mais extensas do Me-
diterrâneo e da Costa Azahar que une as localidades de Peñíscola e Beni-
carló, frente ao novo Passeio Marítimo.

ACOMODAÇÃO 
Conta com 422 quartos, todos renovadas desde 2019, duplos standard, 
mini-suites e gran suites, todos com varanda, camas duplas Queen size, 
casa de banho completa com secador de cabelo, Tv via satélite, minibar, 
telefone, ar condicionado, aquecimento, cofre e room service. Dispõe de 
quartos adaptados para pessoas com mobilidade reduzida.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Completa as suas instalações com uma grande piscina exterior com solário 
e esprequicadeiras, bar-cafetaria com um grande terraço, pool bar-club Tro-
pical no verão, salas de reuniões, lavandaria, cabeleireiro, estacionamento 
exterior e garagem, wifi  em tudo o hotel. Dispõe de um Centro Wellness SPA 
com circuito com: piscina climatizada com cascata, sauna, hammam, 4 ja-
cuzzis, pediluvio, duches multifunções, solário com camas aquecidas, e ofe-
rece tratamentos específi cos de beleza. É um estabelecimento Bikefriendly. 
O seu restaurante dispõe de um variado buffet com show cooking na tem-
porada alta, serviço take away, menús adaptados para diabéticos e celíacos.

Hotel & Spa CASTILLO DE PEÑISCOLA ****SUP

Avda. Papa Luna, 4. PEÑISCOLA.

LOCALIZAÇÃO
Localizado na primeira linha da melhor zona de praia de Peñíscola, frente 
às muralhas do bairro antigo da cidade e do Castelo de Papa Luna.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 88 quartos completamente renovados e equipados com casa 
de banho com duche e secador de cabelo, TV, ar condicionado/aqueci-
mento, minibar e varanda com vistas espectaculares.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Completa as suas instalações com uma piscina exterior e zona de solário 
com espreguiçadeiras e chapéus de sol com música ambiente e serviço 
de bebidas, bar-cafetaria, um moderno SPA equipado con a última tec-
nologia com tratamentos de relax e bem-estar. O seu restaurante com 
serviço buffet e show-cooking totalmente á vista e oferece ainda uma 
ampla seleção de pratos típicos da zona.

1ª LINHA

1ª LINHA SPA

FAMÍLIAS SPA
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Hotel Aparthotel & Spa ACUAZUL ****

Hotel Aparthotel & Spa ACUALANDIA ****

Avda. Papa Luna, 47. PEÑÍSCOLA.

Avda. Papa Luna, 96. PEÑÍSCOLA.

APARTHOTEL
Situado em primeira linha de Praia em frente ao passeio marítimo a um 
1km. do centro urbano. Dispõe de 158 apartamentos tipo Junior Suite com 
capacidade 2/4 pessoas, compostos por um quarto duplo, sala com sofá 
cama duplo, cozinha, banho completo com secador, wc e varandas com 
vistas mar (suplemento) .Todos os apartamentos dispõem de ar condicio-
nado e aquecimento, televisão e antena parabólica, microondas, música 
ambiente, telefone, Wifi  e cofre.

HOTEL
 situado a escassos metros da praia de areia e passeio marítimo, a 1 km aprox. 
do centro urbano. Quartos com cama King Size, dos quais 10 são tipo suite 
junior e 8 estão adaptados para pessoas com mobilidade reduzida. Conta ain-
da com 4 quartos temáticos decorados com motivos infantis. Dispõem de ar 
condicionado, aquecimento, banho completo com secador, televisão, antena 
parabólica, telefone, música ambiente, wifi  grátis e cofre.

LOCALIZAÇÃO
Situado na 1ª linha da praia de areia, a 2 km do centro urbano.

ACOMODAÇÃO
Ap. tipo Junior Suite com capacidade 2/4 pax, compostos por quarto duplo, 
sofá-cama duplo na sala, cozinha, banho completo com secador, wc e va-
randa com vista mar, ar condicionado, TV, aquecimento, telefone, Wifi  grá-
tis e cofre. Entre as suas instalações dispõe de quartos adaptados a pessoas 
de mobilidade reduzida e 7 aptos. nas águas furtadas com piscina privada 
(spto. pago directo).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Entre as suas instalações o complexo conta com elevador panorâmico, 
cafetaria e restaurante buffet, com show cooking e buffet infantil em tem-
porada alta. Serviço de toalhas de praia, zona infantil, programa de ani-
mação e mini-club em temporada alta. Ampla esplanada com chiringuito 
barbecue e zona Chill Out, piscina para adultos e crianças. Nova zona 
Splash Park com jogos de água. Garagem coberta de pagamento directo. 
Conta com Spa complexo Acuazul com massagens, circuitos de águas e 
com o único fl otárium de Peñíscola.
Inclui acesso total ao complexo aquático Acualandia (aberto de 15 de 
junho a 15 de setembro), que conta com mais de 6.000 m2 de instalações 
pensadas para o usufruto de adultos e crianças.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com restaurante tipo buffet, com show cooking e buffet 
infantil em temporada alta, cafetaria, garagem (pago directo com lugares 
limitados), serviço de imprensa, toalhas de praia, sala de TV, programa de 
animação e zona infantil. O Acualandia SPA está localizado no mesmo edi-
fício, equipado com sauna, banho turco, ginásio, hidromassagem, aberto de 
Junho a Setembro.
Inclui acesso total ao complexo aquático Acualandia (aberto de 15 de jun-
ho a 15 de setembro), localizado a apenas 200 metros do hotel e que conta 
com mais de 6.000 m2 de instalações projetadas para a diversão de adultos 
e crianças. E também o Spa Acualandia, localizado no mesmo edifício do 
hotel, e que tem entre os seus serviços sauna, banho turco, ginásio, hidro-
massagem, coluna de água e salão de beleza. Sem esquecer o novo Acua-
landia Beach Club, com cafetaria, música, guarda-sóis e redes.

1ª LINHA DEFICIENTESSPAESCORREGASFAMÍLIAS

1ª LINHA DEFICIENTESSPAESCORREGASFAMÍLIAS
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Hotel Spa PEÑÍSCOLA PALACE ****
Avda. Papa Luna, 34. PEÑÍSCOLA

LOCALIZAÇÃO
Com impressionantes vistas mar, em primeira linha de praia, em pleno pas-
seio marítimo e a apenas 2 quilómetros do centro histórico de Peñíscola.

ACOMODAÇÃO 
Os quartos dispõem de banho completo com secador de cabelo e ban-
heira com duche, telefone, ar condicionado, aquecimento, Tv., frigorífi co, 
cofre gratuito, Wifi  grátis e varanda. 
Quartos adaptados a clientes com mobilidade reduzida.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
O hotel completa as suas instalações com restaurante com uma ampla 
zona envidraçada que oferece vistas para o mar, buffet e cozinha ao 
vivo além de jantares temáticos, cafetaria com esplanada, piscina para 
adultos e crianças em frente à praia e jacuzzi, ginásio, spa (pago directa-
mente) composto por sauna fi nlandesa, banho de vapor, jacuzzi, duche 
bitérmico, duche escocês, fonte de gelo, pediluvio (caminho de contras-
tes) e esperguiçadeiras aquecidas. Parking exterior e lugares de garagem 
interior à disposição dos clientes (lugares limitados e pagos). 
Animação para crianças e adultos em temporada alta, salões para even-
tos, zona de jogos e muito mais. Wifi  gratuito em todo o hotel.

Hotel ÁGORA ****
C/ Huerto, 8. PEÑÍSCOLA.

LOCALIZAÇÃO
Situado a poucos metros das duas praias, junto à zona antiga e em pleno 
centro de Peñiscola.

ACOMODAÇÃO 
O hotel dispõe de 315 quartos com ar condicionado, wifi , Tv. interactiva, 
banho, minibar, cofre grátis, secador e telefone, 9 dos quais  estão adap-
tados a defi cientes. 
Conta com vários tipos de quartos com diferentes características..

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS: 
Complementa as suas instalações com 2 piscinas exteriores, restaurantes, 
zona de Spa, zona de ócio com cafetería e zona de jogos. 
Parking subterrânio com custo e animação durante todo o dia no verão. 
Resto do ano música ao vivo e bingo 6 dias por semana.

1ª LINHA

1ª LINHA DEFICIENTESSPA

SPA DEFICIENTES
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Hotel HOSTERIA DEL MAR ****SUP

Avda. Papa Luna, 18. PEÑÍSCOLA

LOCALIZAÇÃO
Situado em pleno passeio marítimo frente ao mar e a 500 metros do cen-
tro de Peñíscola. Recentemente renovado em 2017/2018.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de quartos com babho completo com secador de cabelo, telefone, 
TV.LCD 32’, climatizador frio-calor minibar, wifi , varanda e cofre grátis. 
Alguns adaptados para pessoas de mobilidade reduzida.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
O hotel completa as suas instalações com restaurante, salas para banque-
tes e convenções, cafetaria, bar esplanada, jardim, piscina, parking exterior 
descoberto grátis e serviço de guarda-sóis e espreguiçadeiras na Praia fren-
te ao hotel no verão (de pago). Serviço de toalhas de praia e piscina com 
depósito. Não admite animais. Ligação wifi  grátis em todo o hotel.

Apartamentos FORNER Apartamentos PEÑÍSCOLA PLAYA
Plaza Constitución. Edifi cio Forner. PEÑÍSCOLA. Avda. Papa Luna, s/n. PEÑÍSCOLA.

APARTAMENTOS FORNER
Situados em 1ª linha  50 m. da praia (zona sul) e no centro urbano. Apar-
tamentos de 3 andares. Constam de Tipo A: sala com sofá-cama duplo, 1 
quarto duplo, cozinha com máquina de lavar, banho completo e varanda. 
Tipo B: igual ao tipo A mas com mais 1 quarto duplo. Conta ainda com 
elevador, bar, snack-bar, piscina (1/6-30/9) e garagem (opcional pago 
directo). Nos arredores todo o tipo de serviços. Possibilidade de alugar 
roupa de cama e TV na recepção. Admite animais.

APARTAMENTOS PEÑISCOLA PLAYA
Situados em 1ª linha a 50 m. da praia e do centro urbano. Conjunto de blo-
cos de apartamentos. Aptos. Tipo 2/3: sala/jantar com sofá cama duplo 
mais cama individual, cozinha americana, banho e varanda. Aptos. Tipo 
4/6: sala jantar com sofá cama duplo, 2 quartos duplos, cozinha ameri-
cana, máquina de lavar roupa, banho e varanda. A urbanização comple-
menta-se com piscina (15/6-15/9), elevador, snack-bar, restaurante, cen-
tro comercial, campo de ténis. Não inclui roupa de cama (possibilidade 
de aluguer). Aceitam animais.

1ª LINHA

1ª LINHA MASCOTASMASCOTAS

DEFICIENTES
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Aparthotel Complejo EURHOSTAL ***
C/ Jai Alai, 2. ALCOCÉBER.

LOCALIZAÇÃO
Complejo situado em 1ª linha de praia. Oferece serviços similares aos de 
um hotel com a independência de um apartamento.

ACOMODAÇÃO
Estes aptos são tipo estudio para 2 a 4 pax: 40 m2 com duas camas sepa-
radas da sala por uma cortina, dois sofás-cama, cozinha tipo kitchenette 
com frigorifi co, banho completo, Tv. e varanda.  Algunos adaptados para 
pessoas de mobilidade reduzida. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa as suas instalações com uma ampla zona ajardinada, pis-
cinas para adultos e crianças, recepção 24 horas, restaurante tipo buffet, 
cafetaria. Para os mais pequenos oferece programa de animação e tenis 
de mesa, também se pode utilizar o bilhar e o “Air Hockey”. Nos arredo-
res possibilidade de realizar várias actividades desportivas. Parking grátis 
nos arredores. Não aceita animais. Wifi  grátis. 

1ª LINHA FAMÍLIAS DEFICIENTES

Aptos. Residencial AL ANDALUS Aptos. Complejo MARINA PARK
Avda. Blasco Ibáñez, s/n. ALCOCÉBER. Urb. Marina D´Or. OROPESA DE MAR.

APARTAMENTOS RESIDENCIAL AL ANDALUS
Situado a 500 metros da praia e do centro da cidade e a cerca de 500 me-
tros da urbanização “Las Fuentes”.  Composto por 4 andares, Tipo A com 
sala de jantar com sofá cama duplo, 1 quarto duplo, cozinha aberta para 
a sala com máquina de lavar e microondas, TV, banho completo e varan-
da. Tipo B igual mais 1 compartimento com beliche duplo. Tipo C igual 
que tipo A mas com 2 quartos duplos. Possibilidade de Ar condicionado 
nos apartamentos tipo B de capacidade 2/6 com suplemento pago directo. 
Apartamentos em andar baixo com pequeno jardim (com spto.) O comple-
xo complementa-se com piscina para adultos e crianças (1/4-30/9), jardins, 
parking de pago directo, supermercado a 100 metros, tenis, club náutico e 
frontão nas imediações. Incluido roupa de cama (não dispõe de toalhas, 
possibilidade de aluguer) e acesso à piscina. Quando têm incluido o regime 
alimentar as toalhas estão incluidas. Admite animais domésticos excepto 
nas zonas comuns com suplemento. Wifi  em todos os apartamentos.

APARTAMENTOS COMPLEJO MARINA PARK
Conjunto de vários blocos de apartamentos. Tipo A em primeira linha de 
praia (50-70 m). Tipo B em segunda linha de praia (100-300 m), na urbani-
zação Marina d’or a 2 km do centro urbano. 
Dispõem os aptos tipo A: sala- jantar  com sofá cama, 2 quartos duplos, 
cozinha, 2 banhos completos e varanda.
Tipo B: igual ao tipo A mas com apenas 1 banho. 
Todos com Tv., microondas, máquina de lavar e ar condicionado. Dispõe 
de elevador, piscina de 15/6 a 15/9. Na urbanização: balneário, centro 
desportivo, supermercado e restaurantes.

1ª LINHA

MASCOTAS
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Hotel de 4 estrelas ideal para famílias situado em frente á Praia de Las Fuentes, 

muito próximo ao Porto Desportivo e ao centro de Alcocéber / Alcossebre.

207 quartos totalmente renovados,   

 

 
Piscinas e jacuzzi gigante exteriores 
rodeadas de jardins, Hidrobar “Palapa” 
(*) (conforme temporada), serviço de 
esperguiçadeiras gratuito (mediante 
disponibilidade) e parque infantil com 
baloiços. Lavandaria autoserviço gratui-
ta. Loja com imprensa. WIFI gratuito. 
Parking exterior (*).

Restaurante com buffet variado (bebidas 
não incluídas) e zona de comida ao vivo 
(conforme temporada). Menus sem 
glúten. Bar-Cafetaria "Royal". Club “Tropi-
cal” com esplanada, zona de jogos (*) e 
zona de baile. Salões “El Papagayo” e 
“Costa Azahar” para eventos. Cocktail 
gratuito de boas vindas.

Fanty Club: completo programa de animação 
para crianças e jovens de 2 a 14 anos 
(conforme temporada) (nominação 
prévia). Os menores de 4 anos devem 
estar acompanhados por 1 adulto. 
Animação diurna e nocturna para adultos, 
espectáculos própios (conforme tempora-
da) e baile todas as noites.

com vistas mar (*),  com  serviços 
Premium (*), con serviços VIP (*) e 
Stándar.  Todas com varanda, 2 camas 
duplas  (1,35 m x 2,00 m), banho completo 
renovado com secador, TV minimo 40”, 
mini-bar, telefone, ar condicionado /aque-
cimento e cofre. Serviço de Berço (*). 
O hotel não dispõe de camas extras. 

Circuito SPA  (*) em turnos de 40 minutos. 
idade mínima de acesso 12 anos. Consultar 
o horário exclusivo para crianças dos 12 aos 
17 anos de idade, sempre acompanhados 
por um adulto.
Piscina circuito SPA com camas de ar, 
assentos jacuzzi de ar-água, massagem de 
gémeos, pescoços de cisne, cascata de 
água e vulcão. Zona pediluvio, Duches 
Sensações, Refrigerium, sauna e banho 
turco (nominação prévia). Uso obrigatório 
de touca e chinelos especiais. Zona de 
saúde/beleza com tratamentos à carta (*) 
(por marcação). Ginásio de acesso livre 
(por marcação).

(*) Serviços com suplemento
e sujeitos a disponibilidade.
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Hotel MONTREAL ***

Hotel INTUR ORANGE ****

C/ Barracas, 5. BENICASIM.

Avda. Gimeno Tomás , 9. BENICASIM.

LOCALIZAÇÃO
Situado a 100 m da Praia de Terrers.

ACOMODAÇÃO
Quartos com ar condicionado/aquecimento, ventoínha de tecto, TV, tele-
fone, cofre (aluguer), varanda e quarto de banho com secador e minibar 
(aluguer).

LOCALIZAÇÃO
Situado na zona residêncial de Benicasim e a 250 m da praia.

ACOMODAÇÃO 
Todos os quartos têm ar condicionado, banho completo com secador de 
cabelo, cofre, telefone, Tv. satélite, aquecimento, minibar e varanda. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS: 
Wifi  grátis. Sala de televisão e jogos, cabine de internet, biblioteca, jardim 
solário, jacuzzi, piscina para crianças e adultos na zona ajardinada com 
espreguiçadeiras (grátis), lavandaria self service, parque infantil e parking 
grátis não vigiado. Restaurante tipo buffet. Cozinha adaptada para clientes 
celiacos. Serviço de massagens. Animação infantil (julho e agosto), Aqua-
gym (julho e agosto). Admite animais de companhia com suplemento.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS: 
Dispõe de bar-cafetaría, música ao vivo todas as noites, 3 elevadores (1 pa-
norâmico), zonas ajardinadas, ténis, parque infantil, campos de futebol com 
relvado, piscinas crianças e adultos, minigolf,estacionamento privativo (taxa 
extra) e acesso para defi cientes. Ar condicionado em todo o hotel. Serviço 
de refeições: buffet. Ultima remodelação em 2018. Certifi cado com o “Q” de 
qualidade. Admite animais (máx.10 kg) a pedido. Animação todo o ano.

MASCOTAS

MASCOTASDEFICIENTES


