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Apartamentos BAHÍA DÉNIA Apartamentos FARO
Ctra. Las Marinas km. 6. DÉNIA. Ctra. Las Marinas km 4. DÉNIA.

LOCALIZAÇÃO
Situado no passeio marítimo de Punta dos Molinos, a 10 minutos de carro 
do centro de Denia.

ACOMODAÇÃO 
Os luminosos apartamentos contam com 2 quartos, sala de estar com 
sofá cama e ar condicionado, TV e uma zona de cozinha com microondas, 
frigorífi co, cafeteira e máquina de lavar roupa.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Além disso, dispõem de toalhas e roupa de cama de forma gratuita. Dis-
põem de piscina, jardins e estacionamento gratuito exterior.

LOCALIZAÇÃO
Apartamento localizado à beira-mar, localizado em “Playa de les Bovetes”, a 
cerca de 4Km. de Denia na estrada para Les Marines.

ACOMODAÇÃO 
Compostos por 2 quartos, uma casa de banho completa na divisão principal, 
um wc, cozinha aberta (totalmente equipada), lavandaria, sala de estar,  sala 
de jantar e um terraço com acesso ao jardim e acesso à comunidade piscina. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Acesso directo à praia por estrada privada. Dispõe ainda de um lugar de  es-
tacionamento coberto. Tem uma cama de casal no quarto principal, duas 
camas individuais no outro quarto e um sofá-cama na sala. A urbanização é 
monitorada com câmeras de segurança. Há WIFI próprio.

1ª LINHA 1ª LINHA

Hotel DANIYA SPA BUSINESS ****
C/Sardina 11. DÉNIA.

LOCALIZAÇÃO
Situado a menos de cinco minutos da famosa praia de Las Marinas e mui-
to perto do centro. 

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de quartos confortáveis e equipados com Tv, ligação á internet 
wifi  gratuita, cofre gratuito, minibar pago, escritório, climatização/aque-
cimento e casa de banho completa (sem bidé). Alguns quartos têm varan-
da e outras estão adaptados.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta ainda com um completíssimo SPA e centro de bem-estar, piscina 
exterior, terraço, salões, ginásio, restaurante, cafetaria, jardins, wifi  grátis.

DEFICIENTESSPA
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Hotel PORT DÉNIA ***
Carretera Dénia-Jávea, 48. DÉNIA

LOCALIZAÇÃO
O Hotel Port Dénia fi ca a apenas 200 metros da Praia Marineta, é um 
hotel de férias que possui as instalações perfeitas para todas as idades.

ACOMODAÇÃO 
odos os quartos têm ar condicionado, com ou sem terraço, cofre, minibar, 
TV e casa de banho com secador de cabelo e espelho de aumento.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem uma piscina exterior com escorrega para crianças e zonas de água 
para os mais pequenos rodeados por amplos jardins. Nossa piscina de 
vidro aquecida com vista para o exterior e uma academia para cuidar do 

corpo. Dispõe de restaurante com regime tudo incluído, cafetaria, bar de 
piscina em época alta. Programa de entretenimento diário para adultos 
e crianças.

ESCORREGAS

TUDO
INCLUIDO

Hotel PORT EUROPA ***
Avda. Europa, 21. CALPE

LOCALIZAÇÃO
Localização em primeira linha de praia, em frente ao Passeio Marítimo a 
50 m da Cala Morello, 400 m da Praia Arenal Bol, próximo do Peñón de 
Ifach e a 800 m do centro.

ACOMODAÇÃO 
Conta com quartos e apartamentos com Vista mar ou para as salinas, TV via 
satélite, telefone, Wifi  gratuita, ar condicionado, cofre e banho completo com 
secador de cabelo. Limpeza diária do apartamento exclui cozinha e utensílios.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
A zona é ideal para practicar desportos como ténis, golf, ciclismo, despor-
tos náuticos e submarinismo. Dispõe de restaurante como seviço de tudo 

incluido e na cafetaria. Piscina para audltos e crianças, solário e cadeiras. 
Serviço de recepção, zona de jogos infantis, bilhar, lavandaria e estacio-
namento exterior e interior. Alguns serviços do hotel têm custo extra.

TUDO
INCLUIDO

1ª LINHA

FAMÍLIAS

FAMÍLIAS
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Hotel KAKTUS ALBIR ****
Paseo de las Estrellas-Playa del Albir. ALFAZ DEL PI

LOCALIZAÇÃO
Situado mesmo em frente à praia de Albir, a 3 km de Altea  a 10 minutos 
de Benidorm.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 203 quartos, com vista mar e vista cidade, secador de cabelo, 
televisão LCD satélite e Tdt , aquecimento central no inverno e ar condi-
cionado no verão. Uso do telefone, minibar, Wifi  e cofre (de pago). Conta 
com quartos adaptados para pessoas com mobilidade reduzida. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com cafetaria, bar, 4 elevadores, música ambiente, 

piscina exterior adultos e crianças, esplanada com espreguiçadeiras no 
terraço e piscina (no inverno coberta e climatizada), salas de reuniões, 
serviço de toalhas na piscina/praia grátis, garagem privada (de pago) e 
lavandaria (de pago). Animação várias noites por semana com música ao 
vivo e vários espectáculos. Serviço de refeições buffet. Não aceita ani-
mais. Wifi  grátis na zona do bar e recepção, nos quartos com suplemento.

1ª LINHA DEFICIENTES

Hotel ROSABEL *
C/Tulipanes, 4. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
No centro de Benidorm, a 200 metros da praia, encontrar um lugar tran-
qüilo para descansar em paz.

ACOMODAÇÃO 
O hotel é familiar e dispõe de 34 quartos equipados com casa de banho, 
TV, telefone, ar condicionado e varanda. Dispõe de acesso Wi-Fi gratuito.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Os hóspedes têm acesso ao Hotel Melina, localizado a apenas 30 metros da 
Rosabel. Incluem uma piscina exterior com jacuzzi, um restaurante buffet e 
uma discoteca com música ao vivo.
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Hotel CELYMAR *
C/Apolo XI, 19. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Situa-se a 150 metros da Praia Poniente , em Parque de Elche e apenas a 
200 metros da zona antiga de Benidorm.

ACOMODAÇÃO 
Os quartos são simples, com ar condicionado pavimento de cerâmica e 
varanda.Têm TV plasma e casa de banho completa.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Este hotel de gestão familiar dispõe de serviço de recepção 24 horas, 
acesso Wi-Fi em todo o hotel. As refeições são servidas no restaurante 
buffet do Hotel Melina, localizado a 3 minutos a pé. LOs hóspedes tam-
bém têm acesso à piscina exterior do hotel de Melina e banheira de hi-
dromassagem. 

Hotel CAMPOSOL **
C/Apolo XI, 17. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Localizado em Benidorm a 5 minutos a pé da praia de Mal Pasiente, as 
águas calmas da praia de Poniente e a apenas dez minutos a pé da praia 
de Levante. Desfrutará de uma variedade de lojas num raio de 1 minuto 
a pé do hotel. Aqualandia e Terra Mitica fi cam a 13 minutos de carro e o 
Aeroporto de Alicante fi ca a 57 km de distância.

ACOMODAÇÃO 
Todos os quartos têm casas de banho privadas com banheira e toalhas e 
roupa de cama, ar condicionado e aquecimento, e televisão. Muitos têm 
uma varanda. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
O hotel dispõe de uma piscina exterior e de um restaurante, um café bar 
com bebidas e serviço de lanches, uma sala de estar, sala de jogos e ser-
viço de bilhete. A propriedade fornece ar condicionado e WiFi gratuito, 
serviço de recepção 24 horas e um cofre na recepção (de pago).
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Hotel LAS VEGAS **
C/Tomás Ortuño, 13. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Este alojamento está a 3 minutos a pé da praia. O Hotel Las Vegas encon-
tra-se no centro de Benidorm, a 150 m das praias de Poniente e Levante. O 
parque temático Terra Mítica está a 10 minutos de carro do Las Vegas. O 
hotel conta com uma boa comunicação com à auto-estrada AP7.

ACOMODAÇÃO 
Os quartos do Las Vegas apresentam uma decoração simples e contam ar 
condicionado, chão em azulejo, TV, cofre e banho privado com secador 
de cabelo. Wi-Fi gratuito nos quartos e áreas comuns.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
O Hotel Las Vegas conta com um restaurante buffet com cozinha inter-
nacional e um bar que serve aperitivos e bebidas. Dispõe de piscina ao ar 
livre, terraço solar, recepção 24 horas.

Hotel MAYNA **
C/ Ruzafa, 25. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Hotel em Benidorm localizado centralmente, o Hotel Mayna foi comple-
tamente remodelado desde Junho de 2007. Localizado na Rua Ruzafa, 
a 200 metros da Praia do Levante e a 300 metros da Praia de Poniente.
 
ACOMODAÇÃO 
Temos 80 quartos no total, distribuídos por seis andares. Quartos duplos 
e individuais com banheira ou duche à escolha de acordo com a disponi-
bilidade, telefone, TV, ar condicionado individual e aquecimento central 
e todos os exteriores com terraço. Cofre disponível (pagamento directo). 
Equipamento moderno e pavimentos fl utuantes de madeira. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
O serviço de restaurante permite-lhe escolher entre quarto e pequeno-al-
moço, meia pensão ou pensão completa. Todos os serviços, pequeno-al-

moço, almoço e jantar são em estilo buffet. O ar condicionado e o aque-
cimento funcionarão no Verão e no Inverno respectivamente, mas não 24 
horas por dia. Serviço de recepção à sua disposição 24 horas por dia, para 
lhe oferecer toda a informação de que possa necessitar. Temos uma sala 
de televisão e serviço WI-Fi na cafetaria e recepção.
Existem dois parques de estacionamento públicos a apenas 50 metros de 
distância, permitindo-lhe estacionar o seu veículo durante a sua estadia. 
Fácil acesso por carro e boas ligações de transportes públicos.
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Hotel TEREMAR **
C/ Garita, 18 y C/ Almendros, 23. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
De ambiente familiar, esta situado no centro da cidade, a poucos metros 
da praia, da zona mais comercial da cidade e do seu centro antigo o que 
permite aos nossos hóspedes não depender de carro para desfrutar da 
Praia de “Poniente”, da praia de Mal Pas ou do coração de Benidorm me-
diante um passeio a pé de apenas três minutos.

ACOMODAÇÃO 
Os quartos dispõem de banho, TV e cofre (opcional). O hotel dispõe de 
climatização com ar-acondicionado e aquecimento tanto nos quartos 
como nas zonas comuns, assim como serviço de ligação wifi  grátis nas 
zonas comuns.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com piscina e esplanada onde está disponivel o serviço 
de cafetaria, assim como restaurante buffet. Aceitam animais.

MASCOTAS

Hotel BRASIL ***
C/ Apolo XI, 27. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
O Hotel Brasil foi completamente remodelado em 2019. Um hotel urbano 
no centro de Benidorm, situado numa zona residencial, a 200 metros da 
praia e do casco antigo.

ACOMODAÇÃO 
Conta com 90 quartos repartidos por 6 andares, com 3 elevadores, todos 
eles com ar condicionado e aquecimento, varanda/varandim, TV, telefo-
ne, cofre e minibar (de pago), banho com banheira ou duche e wifi  grátis.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Entre as suas instalações destacam-se piscina exterior, esplanada com 
espreguiçadeiras, snack bar, restaurante, salões. Conta com parking a 75 
m do hotel com suplemento. As suas instalações estão totalmente adap-
tadas para clientes com mobilidade reduzida.

DEFICIENTES
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Hotel JOYA **
Avda, Andalucia, 2. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Localizado a 750 m da praia de Levante e do centro da cidade.

ACOMODAÇÃO 
Tem 130 quartos com varanda de 15 m2, TV, telefone, ar condicionado, se-
cretária, aquecimento, elevador, duche, banheira, secador de cabelo, WC, 
casa de banho, serviço de despertar/alarme relógio. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Completado por uma grande piscina com zona infantil, espreguiçadeiras 
e solário, restaurante com comida mediterrânica, buffet gratuito, bar, par-
que infantil, jardim. Wifi  gratuito, estacionamento privado pago.

Hotel BILBAINO ***
C/Virgen del sUFRAGIO, 1. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Localizada em frente ao mar, no início da praia do Levante em Benidorm, 
no centro histórico, rodeada pelas principais zonas comerciais e culturais 
da cidade, mas também por restaurantes, bares e muito mais.

ACOMODAÇÃO 
Tem quartos com e sem terraço, todos com frigorífi co, secretária, tele-
visão, telefone, ar condicionado, aquecimento, cofre gratuito, internet 
wifi  gratuita, serviço de despertar, bidé, secador de cabelo.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem um restaurante com buffet moderno para o pequeno-almoço, ser-
viços de almoço e jantar, bar lounge com ampla vista para o passeio e a 
praia, música canalizada e televisão com canais digitais, tem o seu próprio 
parque de estacionamento, Wifi  gratuito em todo o hotel, recepção 24 ho-
ras por dia, berços e cadeiras altas para bebés gratuitamente.

1ª LINHA
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Hotel ALAMEDA ***
C/ Alameda del Alcalde Pedro Zaragoza, 34. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Localizada no centro histórico de Benidorm, na Alameda, uma das ruas 
pedonais mais emblemáticas da cidade, a apenas 50 m da praia do Levan-
te e perto das praias de Poniente e Mal Pas. A partir daqui pode aceder 
a todo o tipo de restaurantes e lojas, assim como a pontos de interesse 
como o Porto, as ruas estreitas de Canfali e o Clube Náutico.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 78 quartos recentemente renovados, repartidos por 7 andares 
com 3 elevadores, todos dispõem de ar condicionado e aquecimento, Tv, 
telefone, mesa de trabalho, banho com banheira ou duche, secador de 
cabelo e amenities, wifi  grátis, cofre e minibar , ambos de pago.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Destacam-se entre as suas instalações esplanada-solário com espreguiça-
deiras no 8º andar, cafetaria e coquetéis, restaurante, sala de Tv, zona de 
jacuzzi privado de pago e parking nas proximidades de pago. As suas insta-
lações estão totalmente adaptadas para clientes com mobilidade reduzida.

DEFICIENTES

Hotel MONTEMAR ***
C/ San Pedro, 18. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Situada a 30 metros da praia de Poniente (em frente ao mar) e muito per-
to tanto da cidade velha com os seus bares de tapas como da zona mais 
comercial da cidade.

ACOMODAÇÃO 
Tem 115 quartos com ar condicionado e aquecimento, casa de banho 
completa com secador de cabelo e comodidades, televisão com canais 
internacionais, cofre (aluguer), ligação à Internet Wifi  gratuita (exclusi-
va para clientes). 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
As instalações incluem um restaurante buffet e cozinha de espectácu-
los, bar-cafetaria com terraço, salão no 6º andar, WIFI gratuito em todo 
o hotel (exclusivamente para hóspedes), entretenimento para adultos 
e crianças, sala de televisão. As áreas comuns são adaptadas para os 
defi cientes, mas não os quartos.

1ª LINHA DEFICIENTES
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Hotel PORT FIESTA PARK ***
Avda Foietes, 4. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
O Hotel Port Fiesta Park está localizado a poucos metros da Avenida 
Jaime I, uma das ruas mais comerciais de Benidorm, e apenas a poucos 
minutos de Poniente Beach.

ACOMODAÇÃO 
Quartos com ar condicionado, casa de banho (duche/banho), televisão 
com canais internacionais, wifi  gratuito e cofre.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem uma piscina exterior rodeada pelo nosso bar da piscina e lounge bar 
e uma piscina interior no telhado do edifício, ginásio com aulas supervi-
sionadas, restaurante buffet com serviço tudo incluído, parque infantil, 
lounge e parque de estacionamento.

TODO
INCLUIDO

Hotel PORT VISTA ORO ***
C/ Ruzafa, 39. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Situado no centro de Benidorm e a 200m da Praia do Levante.

ACOMODAÇÃO 
Quartos Climatizados, com banho completo, varanda, TV écran plano vía 
satélite y cofre. Piscina exterior com zona para crianças, solário com ca-
deiras e parque infantil.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Recepção 24h, restaurante com serviço de todo Incluído, bar, parking, 
bilhar, lavandaria, animação infantil, aluguer de viaturas e WiFi gratuita. 
Animação Programação diária para todas as idades. Alguns serviços do 
hotel têm custo extra.

TUDO
INCLUIDO
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Hotel GOLDEN ***
Avda. Jaime I, 10. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Situado a 50 m. da praia Poniente. Completamente renovado. Iluminação 
e com uma decoração nova e diferente em cada andar assim como na 
nobre. 

ACOMODAÇÃO 
Quartos com piso fl utuante, ar condicionado, telefone, aquecimento, TV, 
minibar (com spto.) e varanda na sua maioria. Os banhos conta com seca-
dor de cabelo incorporado, banho e duche, para além de uma decoração 
moderna e alegre. Conta com 2 quartos adaptados para pessoas com mo-
bilidade reduzida.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de bar-cafetaria e salão social. Serviço de refeições buffet. Parking 
pago directo. Wifi  grátis nas zonas nobres, recepção 24 h.

DEFICIENTES

Hotel MARCONI ***
C/ San Pedro, 28. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Localizado no sopé da praia Poniente em Benidorm, junto ao parque El-
che, a apenas 50 metros do centro histórico de Benidorm.

ACOMODAÇÃO 
Os quartos têm TV satélite e ar condicionado durante a época de Verão, 
aquecimento, secretária, cofre, telefone, casa de banho com comodida-
des, secador de cabelo e a maioria tem um terraço,
Alguns quartos têm vista para o mar, e os restantes oferecem vistas para 
o pátio interior. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Há uma cafetaria com excelente vista para o mar, bem como um terraço 
no telhado e piscina com vista panorâmica da aldeia e da baía, e o restau-
rante serve um buffet internacional e mediterrânico.

1ª LINHA
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LOCALIZAÇÃO
Este hotel encontra-se situado a 200 m da praia do Poniente e a cinco 
minutos do bairro antigo. 

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 104 quartos exteriores: 2 deles adaptados para pessoas com 
mobilidade reduzida, 8 quádruplos ideais para famílias, 14 individuais, 
37 triplos e 43 duplos. Todos eles virados para a praia, casa de banho 
completa com banheira ou duche, secador de cabelo, armários amplos, 
frigorífi co, telefone, serviço de despertador, climatização, TV, varanda ou 
janela grande, cofre (pagamento directo) e wifi  grátis.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com piscina exterior rodeada de zona de solário, zona infantil, 
jacuzzi de água fria, bar-cafeteria, salão de TV multiusos, garagem no 
mesmo recinto (pagamento directo)), wifi  grátis em todo o hotel. Não se 
admitem animais de estimação. Dispõe de restaurante buffet com cozin-
ha espanhola e caseira com variedade de pratos, elaboram-se menús 
para celíacos ou outro tipo  de restrição alimentar.

Hotel  JAIME I ***
Avda. Jaime I, 11. BENIDORM

DEFICIENTES
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Hotel TANIT ***
Avda. de los Almendros, 1. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Totalmente renovado recentemente, encontra-se em primera linha da 
Praia de Poniente, em frente a la Isla, a escassos metros da zona mais 
comercial da cidade e do seu centro antigo.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 83 modernos quartos com banho completo (duche ou banhei-
ra), telefone, TV Satélite, ar condicionado/aquecimento, secador, mini-
bar (de pago), cofre (aluguer). Colocam à disposição dos nossos clientes 
um serviço grátis de conexão à Internet (WIFI), disponivel tanto nas zo-
nas comuns como nos quartos.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com com elevadores, salão social, bar-cafetaria, sala de TV, ar con-
dicionado/aquecimento nas zonas nobles e restaurante com serviço à 
mesa (pequeno almoço  buffet).

1ª LINHA

Hotel OLYMPUS **** Hotel CUCO ***
Pº de las Acacias, s/n. BENIDORM C/ Montera, 10. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Hotel totalmente renovado, destaca pela sua tranquilidade e serviços 
personalizados assim como pela sua localização privilegiada no centro 
da cidade de Benidorm e muito próximo à praia de Poniente.

ACOMODAÇÃO 
Os seus quartos totalmente renovados e com um design moderno e fun-
cional, muito amplos com banho equipado com duche, secador de cabelo 
e espelho de aumento. TV, telefone, frigorifi co, cofre (pago), ar condicio-
nado/aquecimento.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de recepção 24 horas, cozinha ao vivo, piscina situada no terraço, 
com zona infantil independente (de Maio a Novembro), solário, parking 
próprio (pago). Animação diária. Wifi  grátis em todo o hotel.

LOCALIZAÇÃO
Situado a 650 m. da praia de Poniente e a 10 minutos do centro.

ACOMODAÇÃO 
Totalmente renovados em 2018, dispõe de 100 quartos, todas eles com ar 
condicionado (de Julho a Setembro), TV, canais internacionais, telefone, 
mobiliário moderno e funcional, cofre (opcional) e banho completo com 
secador de cabelo.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com  salão social com animação diária, piscina de adul-
tos e crianças, jardim, solário e snack-bar (no verão) a partilhar com o Ho-
tel Sol y Sombra, serviço de refeições: buffet, com cozinha ao vivo toda a 
temporada e bebidas incluidas (água, vinho, refrescos, sangría e cerveja). 
Wifi  grátis em todo o hotel.
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Hotel SOL Y SOMBRA ***
C/ Florida 3. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
A um passo da Praia Poniente e dos principais locais de interesse na cida-
de de Benidorm, e a 10 minutos do centro, é um hotel ideal para famílias.

ACOMODAÇÃO 
Tem 213 quartos com capacidade para 1 a 4 pessoas com uma decoração 
funcional e vanguardista e totalmente equipados com TV, ar condicio-
nado/aquecimento e casa de banho completa com secador de cabelo, 
serviço de minibar ou cofre, ambos por uma taxa.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem piscinas, áreas ajardinadas, Wifi  gratuito, mini-clube, buffet gratuito 
com show cooking, programa de actividades e entretenimento.

Hotel ALONE ***
Av. Marina Baixa, 23. BENIDORM

ecrã plano e telefone. Tem salas adaptadas para deficientes.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
As suas instalações são completadas com 2 piscinas (adultos e 
crianças), terraço de solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis, es-
correga de água, 2 jacuzzis, parque infantil, sala de jogos, bar da pis-
cina, cafetaria e sala de conferências. Programa de entretenimento 
para todas as idades, com música ao vivo, espectáculos e espectáculos 
especiais. Restaurante buffet, oferecendo ementas para crianças (em 
Verão) e a possibilidade de ementas para celíacos ou pessoas com 
alergias alimentares. Wifi grátis em todo o hotel. São permitidos cães 
com menos de 15 kg, a pedido e com disponibilidade limitada.

LOCALIZAÇÃO
Recentemente remodelada, está situada a apenas 10 minutos da praia 
de Cala de Finestrat, perfeitamente comunicada com a praia de Ponien-
te, o centro de Benidorm e a praia de Levante de autocarro ou táxi.

ACOMODAÇÃO 
Tem 112 quartos exteriores com terraço, equipados com uma casa de 
banho completa com um grande chuveiro, secador de cabelo, artigos 
de higiene complementares, ar condicionado/aquecimento, TV de 

MASCOTASDEFICIENTES
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Hotel TROPIC RELAX ***

Hotel LIDO ***

C/Relleu, 11 Cala Finestrat. BENIDORM

Av. Marina Baixa, 23. BENIDORM

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Completa as suas instalações com elevadores panorâmicos, piscina e jacuzzi, 
terraço solário, jogos recreativos, jogos de mesa, bar-piscina, cafeteria com 
zona chill-out, sala de conferencias e acesso para pessoas com mobilidade 
reduzida. Programa de animação para todas as idades, e com diferentes fes-
tas nocturnas.Estacionamento aberto gratuito e fechado (pago e partilhado 
com o Hotel Alone), ambos sujeitos a disponibilidad à chegada. Restauran-
te buffet, oferece menús para os mais pequenos (em verão) e menús para 
celíacos ou com alguma alergia alimentar. Admite cães até 15 kg mediante 
disponibilidade limitada. Wifi  gratuito em todo o hotel.

com secador de cabelo, 2 camas de 1.35 m, luz de leitura, TV, telefone, ar 
condicionado.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Os nossos clientes podem desfrutar das magnífi cas vistas panorâmicas 
desde o terraço do nosso bar-cafeteria e restaurante. Conta também com 
piscina para adultos e crianças, solário e jogos recreativos. Restaurante 
buffet e possibilidade de menús para celíacos ou com alguma alergia 
alimentar. Variado programa de animação para todas as idades. Admite 
cães com menos de 15 kg (necessário indicar na reserva). Wifi  gratuito em 
todo o hotel.

LOCALIZAÇÃO
Recentemente renovado, está situado na Cala de Finestrat, junto ao hotel 
Alone, a 750 metros da praia.

ACOMODAÇÃO 
Conta com 98 quartos exteriores com varandas amplas, casa de banho com-
pleta com duche e secador de cabelo, telefone, Tv, ar condicionado/aque-
cimento e cofre (opcional). Capacidade máxima 4 pessoas em 2 camas de 
1,35 m. Dispõe de quartos adaptados para pessoas com mobilidade reduzida. 

LOCALIZAÇÃO
Situado em 1ª linha de mar, no “Rincón de Loix”, apenas a 100 metros da 
praia de Levante com acesso directo ao mar. A praia e as instalações de 
cabo-ski encontra-se a apenas uns passos, assim como bares, restaurantes 
e locais de ócio nocturno.

ACOMODAÇÃO 
Os seus 64 quartos são amplos, exteriores e dispõem de banho completo 

MASCOTAS

MASCOTAS

DEFICIENTES

1ª LINHA
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Hotel MELINA ***
Plaza de España, 1. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Apenas a 5 minutos do centro da cidade de Benidorm e do Elche Park e a 
3 km de um campo de golfe.

ACOMODAÇÃO 
Os 185 quartos estão equipados com TV satélite, telefone, secretária, ar 
condicionado e aquecimento, casa de banho privada com duche e seca-
dor de cabelo. Além disso, terá uma varanda ou terraço, cofre e frigorífi co 
por uma taxa e ligação à Internet WiFi gratuita.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Há uma piscina exterior e banheira de hidromassagem, bem como espre-
guiçadeiras para que se possa esticar e relaxar, bar de café, jacuzzi e solá-
rio. O restaurante buffet serve comida espanhola e internacional, enquanto 
o bar oferece bebidas e petiscos. A recepção é de 24 horas. As instalações e 
quartos do hotel são adaptados para pessoas com defi ciência.

DEFICIENTES

Hotel MONT PARK ***
C/ Manila, 5 Rincón de Loix. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Localizado a 150 metros da praia de Levante, a apenas dez minutos do 
parque aquático Aqualandia e do parque de animais marinhos Mundomar.

ACOMODAÇÃO 
Todos os quartos, 147, estão equipados para tornar a sua estadia confor-
tável, com ou sem terraço, com casa de banho completa, ar condicionado, 
TV. Telefone e cofre de segurança (para aluguer). 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Há uma piscina com espreguiçadeiras e cadeiras para uso gratuito, bem 
como uma cafetaria aberta diariamente das 10h à meia-noite, uma sala 
de jantar com um variado e variado serviço de refeições buffet (peque-
no-almoço, almoço, jantar).
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Hotel MONTESOL ***
C/La Garita, 19. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Situado a 250 m da praia de Poniente, no centro de Benidorm, junto ao parque 
de Elche e ao porto desportivo. O hotel goza de uma localização inigualável, 
em plena zona comercial da cidade, a escassos metros do centro antigo.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de quartos espacosos e compostos por una cama de casal de 
150cm ou duas camas individuais de 90cm (sujeito a disponibilidade). Con-
tam  com banho completo com duche, WC e secador de cabelo ( a pedido), 
dispõem ainda de ar condicionado e aquecimento, TV de ecrã plano com 
canais satélite, escritório e cofre (de pago), a maioria são exteriores, com 
uma grande janela ou com varanda (sujeito a disponibilidade). Também 
conta com 10 quartos interiores com janelas viradas para um pátio interior.

IINSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Hall de entrada com recepção 24 horas, restaurante tipo buffet com va-
riedade de pratos internacionais, cafetaria com acesso através de uma 
das principais ruas de Benidorm e zona de baile com música ao vivo (se-
gundo temporada), com um grande ecrã onde pode visualizar eventos 
desportivos. O hotel dispõe de Wifi  grátis. 

Hotel RAMBLA ***
Avda. Foites, 2. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Desfrute de um local perfeito para a sua estadia em Benidorm. Apenas 
350 m da praia de Poniente e 50 m da Avenida Jaime I.

ACOMODAÇÃO 
Quartos amplos e cómodos, exteriores com vistas para o parque, vista 
piscina, vista rua pedonal e alguns interiores (vista para um pequeno 
pátio), nenhum tipo de vista se garante. Dispõe da maioria com cama 
de casal, uma pequena varanda com mesas e cadeiras, banho comple-
to com secador, aquecimento, ar condicionado independente, cofre 
(pago), armário, sala de bagagem e TV.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com sala TV, bar-cafetaria recentemente renovado, 
salão de jogos, acesso para pessoas de mobilidade reduzida e piscina ex-
terior. Admite cães até 10 Kg. máximo, pagamento directo. Aluguer de ca-
rros. Conta ainda com animação nocturna com espectáculo e baile. Não 
dispõe de parking. Serviço de refeições buffet. Wifi  grátis em todo o  hotel.

DEFICIENTES MASCOTAS
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Hotel COLÓN ***
Paseo Colón, 3. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Situado junto à Praia de Poente e do Parque de Elche. 

ACOMODAÇÃO 
Quartos com banho, telefone, TV de ecrã plano, ar condicionado, Wifi  e a 
maioria oferece vistas mar. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com bar cafetaria com varanda exterior, salão de jogos 
e leitura, restaurante, restaurante com vista panorâmica para a praia. Ser-
viço de refeições servido à mesa com menú a escolher. Wifi  grátis em todo 
o estabelecimento. Admite animais máximo 5 kg.

MASCOTAS1ª LINHA

Hotel MERCURE BENIDORM ****SUP

Avda. Panama, 5. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Localizado na tranquila praia de Poniente, a 15 minutos a pé da praia do 
Levante ou a 10 minutos do famoso Balcón del Mediterráneo. 

ACOMODAÇÃO 
186 quartos espaçosos e luminosos, suites exclusivas com piscina privada e 
duplex com uma alma que lembra os portos mediterrânicos. Têm um terraço 
com vista para o jardim e para a piscina. Têm uma cama de casal, TV 49” e um 
kit de boas-vindas com conjunto de chá e garrafa de água (quartos adapta-
dos a pedido), mini-bar, ar condicionado, telefone, wifi , secretária, serviço de 
quarto e casa de banho com artigos de higiene pessoal e secador de cabelo.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Jardins com restaurante, piscina, bar da piscina, ginásio, hotel adaptado 
para defi cientes, sala de reuniões, parque de estacionamento.

DEFICIENTES
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Hotel CENTROMAR ***
C/Major, 16. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Localização no centro antigo de Benidorm e a apenas 1 minuto da praia. 
O hotel encontra-se entre as praias do Poente e do Levante de Benidorm, 
e em frente à Cala de Mal Pas. 

ACOMODAÇÃO 
Cómodos quartos dotados de chão de parquet, ar condicionado, telefone, 
cofre pago, TV de écran plano, banho privado com duche e secador de 
cabelo e conexão WiFi gratuita.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Piscina com vistas panorâmicas situada na cobertura do hotel e aberta con-

forme a temporada. O restaurante oferece uma ampla variedade de pratos de 
cozinha internacional. Preparam-se menús especiais, mediante pedido e con-
fi rmação prévia, para pessoas com intolerâncias alimentares. As restantes ins-
talações são compostas por bar na cobertura, um espaço agrável com impres-
sionantes vistas do skyline de Benidorm para tomar uma bebida ou um snack, 
recepção 24h, sala de leitura e salão polivalente. WiFi grátis em todo o hotel.

Hotel CARLOS I ****
Avda de Foilletes nº 6. BENIDORM

SITUACIÓN
Completamente renovado e decorado em 2017. Situado em frente ao 
novo Parque de Foietes, numa zona tranquila a 10 minutos caminhando 
do centro de Benidorm e da Praia do Poente, com uma ampla oferta de 
restaurantes, bares e lojas nos arredores e de muito fácil acesso à varia-
da oferta de parques temáticos de Benidorm.

ALOJAMIENTO 
Conta com confortáveis quartos, vários adaptados para pessoas com mobi-
lidade reduzida, que dispõem de banho completo com duche e secador de 
cabelo, Wifi  grátis, ar condicionado, telefone, cofre pago e TV. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
As restantes instalações e serviços do hotel são compostas por piscina 
exterior com zona de solário e serviço de cafetaria, piscina infantil, nova 
piscina com zona de solário na cobertura de uso exclusivo para adultos 
(+18 anos), centro de bem estar com ginásio (acesso +18 anos), banho 
de vapor e jacuzzi., programa de animação com actividades e espectá-
culos de entretenimento para toda a família. Restaurante tipo buffet, 
com show cooking e menús especiais a pedido para celíacos, alérgicos 
e diabéticos. O hotel dispõe ainda de lugares de parking de aluguer.

DISCAPACITADOS
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C/ Actor Luis Prendes nº4 • 03502 BENIDORM (Alicante)

Complexo hoteleiro composto por dois
edifícios, contando com:  

776 quartos, dos quais 11 suites de
luxo (2 são duplex) e 9 preparadas para
deficientes.

Equipamiento quartos:
Ar condicionado, aquecimento, telefone,
mini-bar, banho completo com secador de cabelo,
conexão à Internet, TV vía satélite. Abertura de
portas com sistema de segurança. Cofre (opcional).

Restaurantes e bares:
    Restaurantes Xaloc e Gregal:
    Tipo buffet com variada oferta gastronómica
    e «show-cooking».
    Restaurante Camarote à la carte.
    Snack Bar Island e Cafetaria Ponoch.
    Food Truck
    Chiringuito piscina e Chill out
    (na temporada alta).
    Pub: Bali Cotton Club.

O hotel dispõe de 3 piscinas:
A grande piscina lago, outra para adultos e
crianças e a piscina infantil. Jacuzzi ao ar livre.
Solàrio com esperguiçadeiras e chapèus de sol.

Outras instalacões e serviços:
Completo programa de animação. Animação
infantil na temporada alta. Garagem (paga).
Cabeleleiro. Sala de máquinas recreativas.
Internet (Cyber), zona de jogos infantis.
WIFI gratuito nas zonas comuns. Lojas.

Complementos:
    Beauty Bali Center (centro de estética),
    zona relax (sauna, banho turco e jacuzzi).
    Ginásio.
    Auditorio de Cristal (salas para eventos).

a 350m
da Cala de 
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SÓ  ADULTOS  
(Idade mínima permitida: 16 Anos)

Perto da praia Poente

 

O Hotel Benidorm Centre está situado na calle

Gerona, em pleno coração de Benidorm, a 3 minutos

da Praia de Levante, junto à Avenida do Mediterrâneo

e a um passo de todos os comércios e zonas de

entretenimento de Benidorm.

Totalmente renovado em 2019 inclui as seguintes
instalações:

101 quartos dotados do mais cómodo mobiliário e 
televisão de 42’’. Telefone e minibar. quarto banho 
completo, a gran maioría deles com ducha. Quartos 
superiores com Jacuzzi. Ar condicionado e/ou aquecimento 
conforme temporada.

Sala de refeiões com todos os serviços de buffet para
satisfazer todos os gostos e show cooking.

Entre as suas instalações podemos destacar a íntima
esplanada Chill-out, a sua moderna cafetaria e o seu pub
de estilo inglês com aceso directo desde a rua.

WIFI gratuito em todo o hotel.

Também dispõe de uma acolhedora piscina exterior com 
um solário onde pode relaxar e apanhar sol.

Parking com lugares limitados, pago directamente no hotel.

Este hotel, encontra-se numa zona residencial e

aprazível muito próxima do centro de Benidorm.

249 quartos equipados com banho completo,

aquecimento, ar condicionado, telefone, cofre

(opcional) e TV. Todos exteriores e a maioría

com varanda. Grande piscina com secção

para crianças, solário com esperguiçadeiras e

chapéus de sol e parque infantil.

Dispõe de um amplo bar-sala, restaurante buffet,

sala TV via satélite e conexão a internet. Conta

também com cabeleireiro e bagageiro na Recepção.

Entre os demais serviços destaca-se o programa

de animação (animação infantil na temporada alta)

e Sala de trabalhos manuais.

Isso torna o Cabana num hotel ideal

para as famílias.
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1ª LINHA

Hotel POSEIDON RESORT ***
Avenida Esperanto nº9. BENIDORM.

LOCALIZAÇÃO
Localizado a apenas 350 m da praia de Levante e perto da zona comercial 
de Benidorm e do Parque l’Aigüera.

ACOMODAÇÃO 
Tem 466 quartos com acesso WiFi gratuito, mini-frigorífico, cofre, te-
levisão por satélite, telefone directo, ar condicionado/aquecimento 
(dependendo da estação do ano) e secretária. Além disso, as nossas 
camas têm colchões viscoelásticos de última geração para proteger o 
seu descanso, casa de banho em mármore com banheira ou duche e 
secador de cabelo.

Hotel POSEIDÓN PLAYA ***SUP

C/ Racharel, nº1. BENIDORM.

LOCALIZAÇÃO
Situado em frente à Praia do Poniente e a apenas 850m do coração de 
Benidorm.

ACOMODAÇÃO 
Oferece 306 quartos, todos eles com varanda e espectaculares vistas 
mar e para a “Isla de Benidorm”. Equipados com cofre (opcional), mini-
bar (opcional), ar condicionado e aquecimento (em temporada), seca-
dor, espelho de aumento, TV-Satélite e telefone.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Oferece dois restaurantes buffet mediterrânicos e internacionais, um 
em cada edifício, dois bares-cafeterias, duas piscinas para crianças e 
dois para adultos na época de Verão, espreguiçadeiras gratuitas. Na 
época de Inverno pode relaxar na piscina aquecida com jactos e piscina 
de hidromassagem. Entretenimento de manhã e à tarde para todas as 
idades, mini clube e parque de estacionamento.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Wifi  gratuito, restaurante con Show Cooking, bar-salón, sala de juegos con 
acceso a Internet, piscina exterior con vistas panorámicas rodeadas de 
jardín y terraza con bar abierto en verano. Programa variado de activida-
des deportivas y de entretenimiento diurno y nocturno a cargo del equipo 
de animación. Miniclub en temporada.



| 119 |VERÃO 2022

V
E
R

Ã
O

 2022Costa Blanca

Situado em pleno centro e muito próximo da praia

Cêntricos apartamentos próximos do mar 

Apartamentos com uma localização inigualável para 

as suas férias em família.

TODO INCLUÍDO

Cêntrico na zona da Praia do Poente

CRIANÇA
GRÁTIS

Desfrute com o seu par ou com amigos, em pleno

centro e a um passo da Praia do Levante.

O Hotel Mareny Benidorm consta de 66 quartos entre duplos 

e individuais, completamente equipados com banho 

completo, ar condicionado, TV via satélite, cofre, telefone e 

WI-FI gratuito. Quartos com e sem varanda.

Piscina na cobertura do hotel com solário e chuveiro.

Restaurante buffet com produtos de excelente qualidade.

Hotel ideal para o cliente que procura

boa relação qualidade-preço.

O Hotel Avenida conta com 156 quartos duplos e individuais com ar condicionado, 
aquecimento, banho completo com secador de cabelo, cofre, T.V via satélite e serviço de 
quartos. Quartos com e sem varanda. Serviço de WI-FI gratuito em todo o hotel

Piscina na cobertura do hotel com maravilhosas vistas mar e amplo solário, Jacuzzi, ginásio e sauna. 

Restaurante, tipo buffet, servindo comida de alta qualidade e jantar temático  semanal. 

Bar, aberto das 10h à 1h, com sala de televisão e zona de animação. 

Apartamentos Avenida contam com 70 apartamentos de um e dois quartos 
completamente equipados com cozinha eléctrica, microondas, torradeira e cafeteira, 
banho completo com banheira e/ou duche, sofá cama para 2 pessoas, TV via Satélite, 

cofre, WI-FI grátis, ar condicionado na sala e varanda. 

Recepção 24h, máquina de snacks e lavandaria de auto serviço. 

Os clientes alojados nos Apartamentos Avenida podem usar as instalações 

e serviços do Hotel Avenida****.
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Hotel RIO PARK ****
C/Murcia, 16. BENIDORM

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com uma grande piscina dividida em três secções: adul-
tos, crianças e natação, solário, cafeteria e bar, receção 24h, sala de jogos 
e salão com TV. Programa de actividades diurnas, espectáculos noctur-
nos e  animação infantil em temporada alta. O serviço de restaurante é 
do tipo buffet, com uma grande variedade de pratos para escolher da 
cozinha mediterrânica e continental. Durante o verão encontra-se aber-
to o snack bar na piscina, com dias especiais de barbecue e “paellas”. 
Também há um buffet de gala em cada semana. Estacionamento público 
disponível a aproximadamente 400 m do hotel. Wifi  grátis em todo hotel.

LOCALIZAÇÃO
Recentemente reformado, o Hotel Rio Park está situado numa zona privi-
legiada de Benidorm, muito perto da zona de lazer mas o sufi cientemente 
distante para garantir um excelente descanso. Com boas comunicações e 
a poucos minutos da praia.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de quartos duplos, triplos e familiares que dispõem de casa de banho 
completa, varanda, aquecimento e ar condicionado segundo temporada e TV.

ESCORREGAS

Hotel RIUDOR ***
Avda. Mediterráneo, s/n. BENIDORM

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de piscina e bar piscina, assim como de otro bar principal, salão, 
Tv com ecrã gigante e recepção 24h. Equipamento de animação com 
actividades diurnas  e pelas noites poderá desfrutar de actuações de 
cantores britânicos ao vivo e baile no bar-salão, fazendo do Hotel Riu-
dor em Benidorm um dos melhores hotéis para passar as férias em a 
Costa Blanca. 
O restaurante é do tipo buffet e dispõe de uma grande variedade de 
pratos da cozinha mediterrânica e continental. Dispõe de rampa para 
entrada do hotel. O hotel não tem estacionamento, mas a 350 mts existe 
um estacionamento subterrâneo público. Wifi  grátis.

LOCALIZAÇÃO
O hotel é recomendado apenas para adultos. Está situado numa zona 
central, com boas comunicações e a 150 metros da praia de Levante.

ACOMODAÇÃO 
Os quartos dispõem de casa de banho completa com secador de cabelo, 
varanda, TV, telefone, aquecimento e ar condicionado segundo temporada.

SÓ
ADULTOS

FAMÍLIAS
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Hotel REGENTE ****
C/Mónaco, 5. BENIDORM

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Completa-se ainda com duas piscinas ao ar livre. Programa de animação 
diurna com um programa de actividades para adultos e para crianças. 
Programa noturno com variedade de espectáculos. Serviço de MedKids 
animação em temporada alta; actividades exteriores e interiores para as 
crianças de 4 a 12 anos. Desfrute de umas férias cheias de atividade, sol 
e praia. O restaurante é do tipo buffet e há uma grande variedade de 
pratos da cozinha mediterrânica e continental. Jantar de gala uma vez 
por semana. Facilidades para pessoas com mobilidade reduzida. Parking, 
cafeteria, bar, TV com ecrã gigante e Wifi  grátis em todo hotel.

LOCALIZAÇÃO
Completamente renovado no Inverno de 2020. Encontra-se numa zona 
central e a poucos minutos da praia do Levante. 

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de quartos duplos recentemente renovadas, com casa de banho 
completa, ar condicionado e aquecimento, mobiladas e decoradas com 
um estilo contemporâneo e luminoso, tendo muito em conta a sua como-
didade. Todos os quartos deste hotel em Benidorm têm varanda.

DEFICIENTES

Hotel THE AGIR SPRINGS HOTEL ****
Avda. Mediterráneo, 11. BENIDORM

pecialmente desenhados para casais e dispõem de casa de banho com-
pleta, TV satélite e Wi-Fi grátis. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Para uma estadia mais especial, conta com  Junior Suite com frigorifi co 
e serviço de chá e café. O restaurante com serviço às mesas, situado no 
quinto andar, oferece a possibilidade de desfrutar de um agradável jantar 
no terraço ou então no interior. Complementa-se com um bar-cafeteria 
onde poderá degustar da seleção de tapas. A MP inclui o pequeno-almoço 
e o jantar. No jantar, com serviço à mesa, pode seleccionar 3 pratos de um 
menu diário. Relaxe na piscina no Verão e desfrute de um cocktail no bar 
enquanto o sol se põe. Recomendado exclusivamente para adultos. 

LOCALIZAÇÃO
Completamente renovado no Inverno de 2020. Muito moderno e acolhe-
dor, se situado a tão somente 2 minutos a pé da praia do Levante e perto 
do bairro antigo.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 76 quartos equipados e decorados com cores modernas e um 
estilo contemporâneo. Os Quartos duplos com ar condicionado estão es-

SÓ
ADULTOS
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Hotel FLAMINGO OASIS ****
C/Severo Ochoa, 3. BENIDORM

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Há um bar Piano onde os adultos podem relaxar à noite, um grande bar 
no vestíbulo e o bar onde é possível desfrutar dos espectáculos noturnos 
realizados pela equipa de animação. Relaxe-se junto à grande piscina 
ao ar livre, apanhando sol, participando nas actividades da piscina ou 
desfrutando de um aperitivo no bar da piscina durante o Verão. Piscina 
coberta no Inverno e ginásio durante todo o ano, sala de jogos, sauna  
e serviço de massagens. Restaurante buffet onde existe uma grande va-
riedade de pratos da cozinha mediterrânica e continental. Menú para 
vegetarianos e buffet para crianças em temporada de Verão.  Wifi  grátis.

LOCALIZAÇÃO
A poucos minutos da praia de Levante, oferece umas férias Tudo Incluido 
com muita diversão, com quartos cómodos, boa comida e entretenimento.

ACOMODAÇÃO 
Os quartos amplos e luminosos com casa de banho completa, telefone, ar 
condicionado, terraço, televisão, canais de TV por satélite, secador de cabe-
lo, mini-frigorífi co e cofre opcional. Wifi  grátis. Oferece 2 quartos no primei-
ro andar adaptados às necesidades de clientes com mobilidade reduzida.

DEFICIENTES

Hotel ROSAMAR ****
Urb.Loma del Puerco, s/n. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Situado no Rincón de Loix, a 400 m. da praia e muito próximo do Mundo-
mar e Aqualandia.

ACOMODAÇÃO
O hotel é composto por 14 andares, com um total de 364 quartos du-
plos espaçosos e confortáveis, ar condicionado no Verão e aquecimen-
to, televisão, cofre com carga e casa de banho completa. O serviço de 
lavandaria está disponível mediante o pagamento de uma taxa. Todos 
os quartos têm uma varanda mobilada e wifi . 
Existem 2 quartos adaptados para defi cientes.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com restaurante climatizado tipo buffet, com show-cooking e janta-
res temáticos semanais, serviço de Tudo incluído, bar, cafetaria e snack bar 
junto à piscina (verão), piscina exterior para adultos e outra para crianças, 
terminais com ligação à Internet (com cargo), sala de jogos e TV e parking 
(com cargo e sujeito a disponibilidade). Programa de animação com mú-
sica ao vivo e divertidas actividades para os mais pequenos. Não aceita 
animais. Dispõe de parque aquático infantil. Wifi  gratis nas zonas comuns.

DEFICIENTESSPAESCORREGAS

TUDO
INCLUIDO

FAMÍLIAS
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Hotel BENIKAKTUS ***
C/Alcalde Manuel Catalan Chana, 12. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Situado no Rincón de Loix, em primeira linha da praia de Levante e com 
umas impressionantes vistas sobre a baía.

ACOMODAÇÃO 
Tem quartos com secretária, vista frontal para o mar, televisão, telefone, 
ar condicionado, aquecimento, minibar gratuito, cofre gratuito, internet 
wifi  gratuita, casa de banho com secador de cabelo, chão em mosaico, 
serviço de despertar, armazenamento de bagagem 24h, limpeza a seco e 
serviço de lavandaria por uma taxa.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Se complementa con una piscina para adultos y niños (climatizada en 

invierno) con jacuzzi, una terraza-solárium con hamacas y servicio de 
bar, 2 ascensores, parking privado (de pago) y bar-lounge con TV saté-
lite. Animación varias noches por semana con música en vivo y varios 
espectáculos. Servicio de restaurante buffet. Wifi  gratuito en todo el 
establecimiento.

1ª LINHA

Hotel MEDITERRÁNEO ****
Avda. Dr. Severo Ochoa, 16 BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Situado a 900 m da praia de Levante, num terreno de 12.000 m2 dos quais 
2/3 estão reservados a jardim, piscina e esplanadas.

ACOMODAÇÃO 
Os quartos são exteriores e com varanda, telefone, acesso à internet, fe-
chadura magnética, minibar, aquecimento central, ar condicionado central, 
banho, secador, música ambiente, TV satélite e cofre.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa as suas instalações com piscina de adultos, piscina de 
crianças e piscina climatizada, jacuzzi, sauna, ginásio, solário, jardim 
infantil, sala de festas, cafetaria, restaurante buffet (show cooking), ani-
mação geral segundo programação zona de jogos e garagem.

TUDO
INCLUIDO
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Hotel & SPA PORT BENIDORM ****SUP

C/ Estocolmo, 4 BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Trata-se de um hotel de 18 andares que sofreu recentemente uma re-
modelação completa de todo o edifício. Localizado a 50 m da Praia do 
Levante, no coração da cidade, com uma grande variedade de lojas, res-
taurantes, bares, cafés e discotecas. A 15 minutos da cidade velha.

ACOMODAÇÃO 
Com 288 quartos, todos exteriores, espaçosos e luminosos com terraço, 
vista mar ou piscina, tecnologia de ponta em ar condicionado priorizando 
o respeito pelo ambiente, tratamento acústico e insonorização, wifi , TV 
inteligente, minibar, cofre, casa de banho com secador de cabelo e como-
didades. Salas adaptadas a pedido.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem uma grande piscina exterior rodeada por diferentes áreas de lazer, 
bem como uma área de água para crianças, SPA com hidroterapia, jacuzzi, 
hammam, sauna, duche de contraste e serviços exclusivos, restaurante bu-
ffet com cozinha de show e serviço com tudo incluído, bar da piscina e lo-
bby bar, cafetaria com grande terraço, sala de reuniões, ginásio, programa 
de entretenimento, solário no 18º andar e parque de estacionamento.

TUDO
INCLUIDO

SPA DEFICIENTES

Hotel MADEIRA CENTRO ****
C/ Esperanto, 1. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Situado a 200 m. da praia de Levante, no centro de Benidorm.

ACOMODAÇÃO
O hotel conta com amplos quartos  exteriores, 2 deles adaptadas para 
clientes com mobilidade reduzida (a pedido). Equipados com banho com-
pleto, banheira ou chuveiro (sujeito a disponibilidade), secador de cabelo, 
ar condicionado, aquecimento, telefone, minibar, TV de ecrã plano e cofre 
(com cargo). dispõe de quartos superiores totalmente remodelados com 
base de duche, os quais dispõem de roupão e chinelos, fervedor de água 
com serviço de chá/café, situadas na maioria nos andares mais altos, pelo 
que oferece umas magnífi cas vistas para a cidade.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Serviço de restaurante Buffet com uma grande variedade de pratos interna-
cionais, piscina exterior, jacuzzi exterior, piscina interior climatizada, parque 
infantil e solário. Dispõe de uma cafetaria e salão de baile, com música ao 
vivo todas as noites, assim como um restaurante à la carta no 21º andar “Bel-
vedere” e um bar com varanda panorâmica no 20º andar. A destacar a área 
fi tness (pago directo) com serviços de estética, cabeleireiro, massagens, sau-
na, banho turco e ginásio. Parking privado (com cargo) e Wifi  grátis.

DEFICIENTESSPA
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·  Incrível Programa de animação com shows e Jogos aquáticos.

· 

· 

· Kids Club com animadores para crianças.

· 

· Bike Friendly.

* Até 35% Dto. Oferta dinâmica conforme ocupação e antecedência da reserva.           ** Circuito SPA GRÁTIS para reservas TUDO INCLUÍDO.

ESTE VERÃO ESTREIE UM HOTEL 
· 2 piscinas exteriores com Snack Bar.

· 

· Quartos familiares.

· 

· Programa TUDO INCLUÍDO..

· Noites de BBQ na piscina.

· 

Escolhido por mais de 50.000 clientes por ano para as suas férias.

95% recomenda o nosso

Dto.*

K I D S C L U B

C
IR

C
U

I T
O S P A G R Á

T
I S

*
*

BenidoBenidor
Férias
Benidorm

FÉRIAS
DIVERTIDAS COM

2 EXCURSÕES
INCLUÍDAS

NO TUDO INCLUÍDO
SELEÇÃO

Renovado
2022

ATÉ

· Nova Área Splash. 

Quartos familiares muito amplos e com terraços ensolarados.

Spa, ginásio e piscina climatizada. Zona de massagens e beleza.  

Jantares temáticos  todas as noites e BBQ.

Novos quartos com amplas varandas.

Grande programa de animação com espetáculos diários.

Jantares temáticos todas as noites.

Tudo Incluído Selecão
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Hotel BENIDORM PLAZA ****
C/ Via Emilio Ortuño, 18. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Benidorm Plaza está localizada a cinco minutos da Praia do Levante e 
muito perto da Praia de Poniente e Cala de Mal Pas. No centro da cidade, 
terá acesso a todas as atracções turísticas e de lazer: mercados de rua, 
pubs e monumentos como a Igreja de San Jaime.

ACOMODAÇÃO
Tem quartos com cama de casal 135x190 cm, máquina de café/chá, se-
cretária, terraço, televisão, telefone, ar condicionado, aquecimento, mi-
ni-bar, cofre gratuito, internet wifi  gratuita, piso em parquet, serviço de 
despertar, depósito de bagagens 24, casa de banho com comodidades, 
banheira com duche, secador de cabelo, espelho de maquilhagem.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem um bar-lounge, áreas lounge climatizadas com wifi  gratuito, piscina 
exterior no verão com espreguiçadeiras e serviço de bar-cafetaria. Nos me-
ses de Inverno, é coberto e aquecido para que possa desfrutar durante todo 
o ano, sauna (por uma taxa), sala de jogos e serviços de entretenimento, 
ginásio, restaurante buffet, solário, bar-cafetaria, wifi  gratuito, sala de even-
tos e parque de estacionamento.

DEFICIENTESSPA

Complexo BELROY ****SUP

Avda. Mediterráneo, 13 BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Localizado a 50 metros do mar, no centro da cidade. 

ACOMODAÇÃO 
125 quartos com um design minimalista e equipados com ar condiciona-
do, TV por satélite, Wi-Fi, serviço de quarto. Estúdios e Apartamentos re-
novados em 2020 com casa de banho com chuveiro e secador de cabelo, 
kitchenette equipada com microondas, liquidifi cador, cafeteira e utensí-
lios de cozinha completos, telefone, cofre, SmartTV 43” e ar condiciona-
do/aquecimento durante todo o ano. Os apartamentos têm 2 quartos e 
um sofá-cama de 135x200cm na sala de estar. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Piscina exterior, solário, espreguiçadeiras, piscina interior aquecida, giná-
sio, sauna, sala de reuniões, restaurante buffet, cafetaria e acesso gratuito 
à internet wifi . Estacionamento de pago.
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Hotel FLASH HOTEL ****
Avda. Derramador, 2. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Localizado a 350 metros da Praia Levante ea 700 m do centro da cidade.

ACOMODAÇÃO 
Seus 192 quartos têm telefone, ar condicionado, aquecimento, casa de 
banho, internet grátis, cofre (opcional), televisão, frigobar e varanda. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
As instalações incluem 2 piscinas, uma discoteca, sala de reuniões, esta-
cionamento privativo (taxa no prazo de 80 metros do hotel), restaurante 
buffet com vista para o mar, 3 bares e Wifi  gráits em todo hotel. Tem Spa 
com sala de massagem, jacuzzi, sauna seca e fi tness e musculação máqi-
nas, e tem programa de entretenimento diurno e nocturno.

SPA

SÓ
ADULTOS

Hotel DELOIX ****
Avda. Severo Ochoa. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
A 10 minutos  da praia de Levante e do centro.

ACOMODAÇÃO 
Quartos familiares dotados  de 2 camas e sofá-cama e 2 suites, todos eles com 
varanda ajardinada, banho completo, ar condicionado e aquecimentos, Tv., mi-
nibar (de pago), telefone, produtos de boas vindas, cofre electrónico (de pago).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com grande piscina e exterior com serviço de toalhas (de pago), ca-
deiras e guarda-sóis, piscina coberta climatizada, piscina infantl, sala de 
jogos, café bar e pisicna, 2 pistas de paddle (de pago), buffet frio e quente 
com cozinha ao vivo, centro de bem-estar e beleza (de pago), ginásio, 
salas. Wifi  grátis.

SPA
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Hotel DON PANCHO ****
Avda. Mediterráneo, 39. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Hotel só para adultos maiores de 14 anos. 
Situado a somente 100 m da praia do Levante.

ACOMODAÇÃO 
Os quartos dispõem com varanda com vista mar, banho con secador, telefo-
ne, Tv. de 40’’, wifi  gratuito, minibar, cofre (aluguer e pago) e ar condicionado.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com piscina exterior climatizada, terraço-solário, bar na piscina, 
lobby bar, espetacular chill out, jardim, bares, sala de massagens, ginásio, 
salão de baile, Bowling green, salão de jogos, garagem e galeria comercial. 
Espectáculos com música ao vivo, shows e actividades. Restaurante buffet 
com cozinha ao vivo. Não admite animais. Wifi  gratuito em todo o hotel.

SÓ
ADULTOS

Hotel LES DUNES COMODORO ****
Carrer del Metge Don Miguel Martorell, 1. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Situado em 1ª linha de praia de levante e a escassos 500 m do centro urbano.

ACOMODAÇÃO 
quartos duplos com sofá sem sala independente, cafeteira, fervedor de 
água, frigorífi co , banho completo e secador de cabelo. Conta ainda com 
quartos tipo junior suite com quarto e sala independente,ar condiciona-
do independente, varanda privada com vista frontal para o mar, zona de 
snack com microondas e frigorífi co.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
conta também com ginásio, sauna (opcional), piscina (coberta e climatiza-
da de outubro a maio), parking coberto (opcional) e wi-fi  em todo o hotel.

1ª LINHA
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Hotéis, aparthotéis 
e apartamentos 

em Benidorm e El Albir
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LOCALIZAÇÃO
Situado na central rua pedonal Martínez Alejos e a escassos metros da  
Praia de Levante. Renovados em Junho de 2019.

ACOMODAÇÃO 
Estudio para 4 pax de 27m2 com 4 camas ou beliches de 90 x200cms e 
um banho. Estudio para 8 pax de 48m2 com 4 beliches de 90x200cms e 
2 banhos pequenos. Todos os estudios dispõem de cozinha totalmente 
equipada. Mudança de lençois uma vez por semana e mudança de toal-
has duas vezes por semana.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Podem utilizar a piscina, ginásio e zonas comuns do Hotel Benidorm 
Plaza situado a apenas 100 metros. Não aceita animais. Recepção aber-
ta 24 horas. 

Apartamentos PARAISO CENTRO
C/ Juan Llorca. BENIDORM.

LOCALIZAÇÃO
Situados a 700 m da praia e a 500 m do centro.

ACOMODAÇÃO 
Aptos de 1 e 2 quartos com aquecimento, banho, Tv., cofre (pago dto.), 
varanda e rampa de acesso. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõem de máq. lavar roupa. Complementam-se com jardins, guar-
da-sóis, espreguiçadeiras e cadeiras (sobretaxa) piscina climatizada no 
Inverno, piscina para adultos e crianças, garagem (según disponibilidad e 
pago dto.). Wifi  grátis. Não aceitam animais.

DEFICIENTES

Aptos 2SLEEP-ESTUDIOS BENIDORM
C/Martínez Alejos, 2-6. BENIDORM.
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Apartamentos CENIT
C/ Mirador, s/n. BENIDORM

LOCALIZAÇÃO
Apartamentos remodelados situados em frente ao hotel princesa, a apenas 
450 metros da praia do Levante e a 2 km do centro de Benidorm.

ACOMODAÇÃO 
Os alojamentos estão bem equipados com TV, alguns têm terraço ou va-
randa, 1 quarto com duas camas individuais, sala espaçosa com sofá-ca-
ma, rodeada por janelas de correr. Casa de banho completa e cozinha 
independente.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
As instalações incluem uma piscina exterior e um solário. Na zona exis-
tem bares, restaurantes, lojas e uma agradável vida nocturna na zona.

Hotel PORT ALICANTE ****SUP Hotel PORT ELCHE ****
Avda. Cataluña, 20. ALICANTE C/ Miguel Servet, 25 (P.indus). ELCHE

LOCALIZAÇÃO
Recentemente remodelado, está localizado a 600m da praia de San Juan 
e a 10 minutos de Alicante.

ACOMODAÇÃO 
 Tem diferentes tipos de quartos: quartos familiares, quartos de ligação, 
quartos adaptados. Equipado com cofre, ar condicionado, TV, secador de 
cabelo e comodidades, wifi .

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem WiFi gratuito, piscina com jacuzzi, zona de jogos aquática e parque 
infantil e Sky Pool, piscina aquecida no 10º andar, junto ao sky bar, giná-
sio, sauna, 5 salas para reuniões ou eventos e estacionamento coberto.

LOCALIZAÇÃO
Situado en parque empresarial de Eleche apenas 3km do aeroporto de 
Alicante.

ACOMODAÇÃO 
Quartos confortáveis equipados com cofre, climatização, TV, minibar, vi-
dro duplo, secador de cabelo, amenities.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Piscina exterior. WiFi gratuita, parking, ginásio, sauna, vestiários, business 
corner, serviço de lavandaria e room service.
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DEFICIENTES

Hotel PLAYAS DE GUARDAMAR ***SUP Hotel PLAYAS DE TORREVIEJA ***SUP

C/ Grecia, 1, GUARDAMAR C/ Del Cabo, s/n. TORREVIEJA

LOCALIZAÇÃO
Situado entre Santa Pola e Torrevieja, e a apenas 2 Km do centro de Guar-
damar del Segura. Situado em 1ª linha de praia e no coração do parque 
natural das “Dunas de Guardamar.
ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 484 quartos exteriores com varanda e vista mar, ar condicio-
nado/aquecimento (segundo temporada), banho (banheira/duche) com 
secador, Tv por satélite, telefone, minibar e cofre (opcional).
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Con com 5 elevadores  (1 deles panorâmico), salões, wifi  grátis, restau-
rante buffet com show cooking, cafetaria, piscina exterior para adultos e 
crianças (com bar em verão), parking privado vigiado de pago. Zona Spa, 
animação  e mini-club.

LOCALIZAÇÃO
Localizado na 1ª linha do mar, a 250 m da praia e a 5 km do centro. ACO-
MODAÇÃO 
Os quartos são compostos por sala e 1 quarto, alguns aadaptados para pes-
soas com mobilidade reduzida. Todos eles desfrutam de varanda com fantás-
ticas vistas para o mar, mini-frigorifi co, telefone, ar condicionado e aqueci-
mento (segundo temporada), casa de banho (duche ou banheiro), cofre e Tv.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta ainda com restaurante com show cooking e cafetaria remodelados 
recentemente, piscina de adultos e crianças com elevador hidráulico e 
Áqua Splash Park para crianças, jardins, ginásio, sauna, salões, sala de 
leitura/Tv e zona de estacionamento exterior gratuito. Animação durante 
o dia e a noite. Dispõe de  mini-club (participação mínima).

1ª LINHA

P

1ª LINHA SPA ESCORREGAS

DEFICIENTES1ª LINHA

Aparthotel PALMERA BEACH **
Avda. Francia, s/n. PILAR DE LA HORADADA

LOCALIZAÇÃO
Apartamentos situados numa encosta sobre o mar, a 150 metros da praia 
(acesso por escada).

ACOMODAÇÃO
Apartamentos de 2 quartos, sala-cozinha, banho, ampla varanda, ar con-
dicionado-aquecimento, telefone, TV.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Restaurante buffet, Irish Tavern, piscina exterior e animação para adultos 
e crianças de 21 junho a 31 agosto. Wifi  grátis nas zonas comuns, parking 
grátis não vigiado ao ar livre, acesso ao hotel e andares superiores adap-
tado para pessoas com mobilidade reduzida. Aceitam animais. 

MASCOTASFAMÍLIAS

FAMÍLIAS


