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Hotel SICANIA ***

Hotel AGH CANET ****

C/ Joanot Martorell, 14-16. CULLERA.

C/ Mare Nostrum, 75 - Playa de Canet. CANET D’EN BERENGUER.

LOCALIZAÇÃO
Situado na mesma praia do Racó de Cullera.

ACOMODAÇÃO 
Todos os quartos dispõem de varanda, casa de banho privada, TV LCD, telefone, ar condiciona-
do, cofre e serviço despertador..

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se ainda com piscina, bar cafetaria e sala de reuniões. Conta com um restau-
rante panorâmico que oferece um amplo serviço de buffet na época estival, e poderá também 
disfrutar deste serviço no terraço sobre da praia. Programa de atividades náuticas.

LOCALIZAÇÃO
Localizado em Canet de Berenguer, em 1ª linha de praia, a 30 km de Valencia.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 150 quartos, a maioria orientados para o mar, equipados com Wifi  
grátis, TV, cofre, mesa de trabalho, telefone, minibar, ar condicionado, aqueci-
mento, janelas insonorizadas, banho com banheira, secador de cabelo, espel-
ho de aumento e varanda mobilada.

1ª LINHA

1ª LINHA

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Entre as suas instalações conta com uma grande piscina exterior 
com jacuzzi, piscina infantil, espreguiçadeiras, guarda-sóis cariben-
hos, restaurante com show cooking, cervejaria, campos de padel, 
campo de petanca, cabeleireiro, zona infantil, garagem, palapas 
tropicais e na época estival bar piscina e bar palapa. Serviço de 
toalhas de aluguer. Animação infantil. Parking.
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Hotel SANTAMARTA ****
Avda. del Racó, 52. CULLERA.

LOCALIZAÇÃO
Goza de uma localização privilegiada a apenas 50 metros do mar, na 
praia da bandeira azul de Racó, a zona mais emblemática de Cullera.

ACOMODAÇÃO
Equipado com 200 quartos espaçosos, exteriores, confortáveis e insonori-
zados. Com vista para o mar ou para as montanhas, desfrutem da tranquili-
dade dos arredores a partir dos seus grandes terraços ao ar livre. Equipado 
com mini-bar, telefone, serviço de despertar, WIFI gratuito, música canali-
zada, cofre individual gratuito, TV de ecrã plano de 48’’ LED, aquecimento e 
ar condicionado centralizado. As casas de banho completas com chuveiro 
ou banheira têm secador de cabelo, comodidades e espelho de aumento. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
O restaurante oferece serviço de buffet com uma grande variedade de pra-
tos preparados com produtos locais e Km0, desfrutam de uma cozinha de 
demonstração, em época alta, onde são preparados pratos diferentes e uma 
grande variedade de opções no local. O hotel reserva o serviço de Buffet ou 
menu, dependendo da ocupação. O hotel tem duas piscinas exteriores com 
cloração salina, um terraço com espreguiçadeiras e guarda-sóis, de onde 
os hóspedes podem aceder facilmente à praia e ao passeio a pé, em 1 mi-
nuto. Junto às piscinas e ao terraço com solário está o Pool&Bar onde pode 
desfrutar dos melhores cocktails preparados pelos nossos barmen. Temos 
também uma garagem privada, sem esquecer a sustentabilidade, oferecen-
do aos nossos hóspedes a possibilidade de recarregar os veículos eléctricos.

Hotel LOS ROBLES ***
C/ Formentera, 33. GANDÍA.

LOCALIZAÇÃO
Localização privilegiada, muito perto do centro da cidade de Gandía e a 
apenas 100 metros do mar, na bela praia de Gandía, uma das mais longas 
e emblemáticas da costa mediterrânica.

ACOMODAÇÃO
Tem 236 quartos que combinam conforto e um design muito cuidadoso, 
distribuídos por 6 andares, aos quais se acede através de 3 elevadores 
ultra-rápidos. Todos os quartos são exteriores e têm grandes terraços a 
partir dos quais se pode desfrutar da tranquilidade dos arredores, a um 
passo da praia. Equipado com mini-bar, telefone com acesso directo, 
serviço de despertar, WIFI gratuito, cofre individual gratuito, TV de ecrã 
plano SMART 49’’ LED, aquecimento e ar condicionado centralizado. As 
casas de banho recentemente remodeladas têm base de duche, secador 
de cabelo, comodidades e espelho de aumento. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Espaços únicos que o fazem sentir-se em casa a todo o momento. 
A piscina do hotel é salina com cloro, suave para a pele e roupa de banho; 
tem também um jacuzzi ao ar livre e Pool Bar aberto durante a estação 
alta. O restaurante com cozinha ao vivo, recentemente remodelado e 
aberto ao pequeno-almoço, almoço e jantar, permite aos comensais des-
frutar dos mais famosos e saborosos pratos de arroz da zona, juntamente 
com os mais variados pratos da cozinha mediterrânica. O hotel reserva o 
serviço de Buffet ou menu, dependendo da ocupação.
A cafetaria convida-o a conversar e a relaxar. Tudo isto enquanto desfruta 
das vistas animadas da piscina e dos jardins.
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Hotel DON PABLO  ***

Hotel GANDÍA ***

C/ Devesa, 20. GANDÍA.

C/ Devesa, 17. GANDÍA.

LOCALIZAÇÃO
Localizado a 125m. da praia de Gandía, no centro da cidade, muito perto 
do passeio ideal para caminhar e descobrir a área, é ideal para uma esta-
dia agradável na praia de Gandia.

ACOMODAÇÃO
Quartos com varanda, ar condicionado frio/calor, cofre (pago directo), 
telefone, TV, banho com secador e wifi  grátis.

LOCALIZAÇÃO
Localizado a 150m. da praia de Gandia, no centro da cidade, muito perto 
do passeio ideal para passear e explorar a área, é recomendado para uma 
estadia agradável com sua família na praia de Gandia. 

ACOMODAÇÃO
Quartos com banho, telefone, cofre (pago directo), TV com antena parabólica, 
wifi  grátis, ar condicionado, varanda e muitas com vistas para o mar.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com bar/cafetaria, piscina com esplanada solário, sala 
restaurante com serviço buffet. Admite cães e gatos sem limite de peso, 
outros animais mediante consulta, e não admite caões de raças poten-
cialmente perigosas, indicar sempre nas observações da reserva que leva 
um animal de estimação. Máximo 1 animal de estimação por reserva/
mais sob  consulta. Deve de apresentar o boletim sanitário do animal. 
Actividades para adultos e crianças. Wifi  grátis em todo o hotel. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de salão social, sala de TV, restaurante, esplanada solario, piscina 
de adultos e crianças, bar, zona ajardinada, parque infantil, pub irlandés. 
Serviço de refeiçõesr buffet. Actividades para adultos e crianças. Admi-
te cães e gatos sem limite de peso, outros animais mediante consulta, 
e não admite caões de raças potencialmente perigosas, indicar sempre 
nas observações da reserva que leva um animal de estimação. Máximo 1 
animal de estimação por reserva/mais sob  consulta. Deve de apresentar 
o boletim sanitário do animal.  Wifi  grátis em todo o hotel.

FAMÍLIAS MASCOTAS

FAMÍLIAS MASCOTAS
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Hotel SAN LUIS ***

Hotel SAFARI ***

Paseo de Neptuno, 5. GANDÍA.

C/ Legazpi, 3 GANDÍA.

1ª LINHA

LOCALIZAÇÃO
Encontra-se na 1ª linha da Praia de Gandia, em frente ao Clube Náutico e junto ao Porto 
de Pescadores.

ACOMODAÇÃO 
Os quartos com vista para o exterior são para o mar, ou para a piscina ou ainda para o por-
to desportivo, equipadas com casa de banho privada, secador de cabelo, ar condicionado, 
telefone, TV, cofre, serviço despertador, Wifi  grátis e varanda. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Oferece uma ampla sala de refeições e restaurante com terraço, piscina exterior, sala de 
bagagens, sala de reuniões. Estacionamento privado (reserva prévia).

LOCALIZAÇÃO
O Hotel Safari, situado mesmo no coração da Praia de Gandia goza de uma 
localização estratégica, a um passo do Mar e do Porto. 

ACOMODAÇÃO 
Quartos: Banho privado, TV LCD 26”, Ar condicionado e aquecimento, Cofre 
opcional, Amenities, Telefone directo, Secador.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
A piscina, de generosas dimensões, com zona infantil separada, destaca-se na 
esplanada onde têm lugar oos espectáculos, bailes e animação.  Desde a es-
planada e sob as nossas palmeiras poderá degustar a sua bebida favorita. Bar 
salão cafetaria, wifi  nas zonas comuns, piscina adultos e crianças, esplanada e 
solário, área fi tness, ar condicionado, música ambiente no hall, serviço de la-
vandaria, zona para bagagem.

Restaurante Buffet: Descubra o nosso Restaurante Buffet com uma ampla 
oferta de pratos e uma constante rotação dos mesmos, tudo elaborado por 
cozinheiros profi ssionais, baseados na cozinha Mediterrânea e com um 
autêntico sabor à comida caseira. Rte. Barbecue Bacarrá: Desenvolve um 
novo conceito de gastropub com uma cuidada carta e uma ampla varieda-
de de cocktails, tudo ao ar livre, ideal para o verão, e num espaço que se 
destingue pelo seu design e pela sua originalidade. Dispõe de uma horta 
vertical de plantas aromáticas, com os seus quase quatro metros de altura.
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Hotel PRINCIPAL ****
C/ Clot de la Mota, 38. GANDÍA.

LOCALIZAÇÃO
Situado em pleno centro da Praia de Gandía, a 150 m. do mar, junto ao 
parque Clot de la Mota.

ACOMODAÇÃO
Quartos muito confortáveis, com varanda ou varanda, TV via satélite, écran 
plano, climatização, telefone, minibar, cofre, WI-FI gratuito e banho comple-
tamente equipado com telefone, secador de cabelo e espelho de aumento. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
WI-FI em todas as zonas nobres. Piscina exterior com hidromassagem e 
cascata, esplanada solário, parque infantil, ginásio e mini sala de jogos 
PlayStation. Conta com restaurante-buffet muito variado, bar cafetaria, 
salões com capacidade de 10 a 400 pessoas adequados para banquetes, 
reuniões ou qualquer tipo de evento. 
Não têm spa, piscina coberta ou sauna.

Hotel BIARRITZ *** / Apartamentos Turísticos BIARRITZ Bloque I
C/ Alcoy, 15. GANDÍA.

LOCALIZAÇÃO
A apenas 100 m. da praia, junto ao porto e Club nautico.

ACOMODAÇÃO
Hotel familiar com uma cuidada decoração, 60 quartos com telefone, 
aquecimento, ar condicionado, música ambiente, Tv. satélite, cofre grá-
tis e vista mar nos andares superiores, alguns com varanda e todos com 
orientação para o mar. 

Dispöe de cozinha, sala-jantar com Tv. de antena parabólica e sofá-cama 
duplo, dois quartos com 2 camas cada um, cofre opcional, banho e varan-
da com vista lateral mar.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de bar-cafetaria, solário, piscina de adultos e crianças, sala para 
convenções, Wifi  grátis, restaurante com serviço buffet em temporada alta, 
restante  segundo ocupação. Não aceita animais. Parking opcional de pago. 
Acessos para pessoas de mobilidade reduzida. Animais de estimação não 
são permitidos.

FAMÍLIAS

Habitación hotel

Apartamento

Apartamento

Apartamento
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Hotel OLIVA NOVA BEACH & GOLF ****
Urbanización Oliva Nova Golf. OLIVA.

LOCALIZAÇÃO
Um paraíso em primeira linha de Mar Mediterrâneo situado entre as localida-
des de Gandía e Dénia. 

ACOMODAÇÃO 
Conta com dferentes tipos de quartos elegantes e espaçosos que oferecem 
maravilhosas vistas Mar Mediterrâneo. 
Todos os quartos com varanda, estão equipados com ar condicionado e 
aquecimento, TV ecrã plano, telefone, cofre, minibar, secador de cabelo e 
ligação wifi  premium grátisa. 

SPA

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de campo de golf de 18 lugares desenhado por Severiano Balleste-
ros, cinco restaurantes, cozinha ao vivo e comida apta para celíacos. Conta 
ainda com spa com piscina climatizada, “cuello de cisne”, sala relaxamen-
to, sauna fi nlandesa banho turco e pedilúvio. Conta com ginásio, campo de 
ténis e pádel, campo de futebol, centro Equestre, zona de recreio infantil, 
miniclub, centro comercial, pub Irlandés e chiringuito na praia, piscina com 
serviço de toalhas grátis, parking coberto e vigiado, aluguer de bicicletas.

Apartamentos VARIOS EN GANDÍA
Varios edifi cios. GANDÍA.

LOCALIZAÇÃO
Situados a não mais de 450 m da praia.

ACOMODAÇÃO 
Os apartamentos dispõem de casa de banho, cozinha equipada com utensílios, 
micro-ondas, roupa de cama de e de banho.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de estacionamento mediante disponibilidade. Não aceitam reservas a 
grupos de jovens menores de 30 anos. Não aceitam animais de estimação.


