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OS NOSSOS SERVIÇOS INCLUEM 
★ Autopullman com todos os requisitos.
★ Viagem com 2/3 motoristas e 
    assistente de bordo.
★ Distribuição e recolha efectuada 
    com guias locais (Benidorm).
★ Seguro de assistência em viagens.

Partidas do Centro  6º Feira
De 05/08 a 26/08 (último regresso apenas para 1 semana)

SANTA Mª DA FEIRA Hotel Nova Cruz (paragem de bus) 19:45
ANTUÃ Área de serviço Antuã (A1) 20:00
ALBERGARIA-A-VELHA Bombas de Gasolina TOTAL/CEPSA 20:15
VISEU Entrada Principal Palácio do Gelo (paragem autocarro) 21:15
GUARDA McDonald’s (Rotunda) 22:45

De Local saída Hora

Partidas do Porto   2º Feira
De 1/08 a 05/09 (último regresso apenas para 1 semana)

ERMESINDE Frente Bombeiros voluntários 17:45
MAIA Frente Igreja Nova da Maia 18:15
PORTO Estação de Metro Casa da Música 18:45
RIO TINTO Igreja Matriz Rio Tinto  19:00
GONDOMAR Pavilhão Multiusos (exterior) 19:15
GAIA Estação de Metro D.João II (junto a Fundação Couto) 19:30
SANTA Mª DA FEIRA Hotel Nova Cruz (paragem de Bus) 19:45
ANTUÃ Área de Serviço Antuã (A1) 20:00
ALBERGARIA A VELHA Bombas de Gasolina TOTAL/CEPSA 20:15
VISEU Entrada Principal Palácio do Gelo (paragem autocarro) 21:15
GUARDA McDonald’s (Rotunda)  22:45
LIGAÇÕES
BRAGA Entrada central de camionagem 16:30
GUIMARÃES Guimarães Shopping (paragem bus) 17:00
FAMALICÃO Entrada central de Camionagem 17:30
SANTO TIRSO Central de Camionagem 17:45
POVOA DO VARZIM Hipermercado Continente 17:15
VILA DO CONDE Estação de Metro Vila do Conde 17:30

De Local saída Hora

MAIA Frente Igreja Nova da Maia 18:15
PORTO Estação de Metro Casa da Música 18:45
GAIA Estação de Metro D.João II (junto a Fundação Couto) 19:00
RIO TINTO Igreja Matriz Rio Tinto 19:15
GONDOMAR Pavilhão Multiusos (exterior) 19:30
ERMESINDE Frente Bombeiros Voluntários 19:45
PENAFIEL Paragem de bus Rotunda dos Bombeiros 20:15
AMARANTE Central de Camionagem 20:45
VILA REAL  Central de Camionagem 21:30
MIRANDELA  Central de Camionagem 22:30
MACEDO DE CAVALEIROS Central de Camionagem 23:00
BRAGANÇA Hotel Ibis 23:30
LIGAÇÕES
BRAGA Entrada central de camionagem 16:30
GUIMARÃES Guimarães Shopping (paragem bus) 17:00
FAMALICÃO Entrada central de Camionagem 17:30
SANTO TIRSO Central de Camionagem 17:45
POVOA DO VARZIM Hipermercado Continente 17:15
VILA DO CONDE Estação de Metro Vila do Conde  17:30

De Local saída Hora

Partidas do Porto   A4 6º Feira
De 03/06 a 09/09 (último regresso apenas para 1 semana)

HORÁRIOS E SAÍDAS 2022BenidormAUTOPULLMAN

CONDIÇÕES DE CRIANÇAS
- 0 aos 2 anos 95 com direito a lugar.
- 3 aos 12 anos, conforme condições de cada hotel 

(quando a criança é grátis no hotel, paga 95€ de  
autopullman).

◗ As Áreas de Serviço são as existentes nas auto-estradas. 

◗ Possibilidade de mudança de passageiros (Benidorm).

◗ Recolha nos hotéis de todas as linhas no regresso a 
partir das 21h00 locais, salvo outra indicação.

◗ Há hotéis que pela sua localização não permitem 
o acesso directo do autocarro. Nestes casos, o 
embarque e desembarque será efectuado em local o 
mais próximo possível ou em Praça de Táxis, sendo 
o custo de qualquer transporte adicional da inteira 
responsabilidade do cliente.

O cliente deve ter em conta, que o local de embarque para 
o regresso, será sempre igual ao local do seu desembarque. 
No entanto, e caso até 1 dia antes da partida não tenham 
reconfirmado o horário e local de partida, o mesmo deverá 
dirigir-se à recepção do seu hotel.

◗ Por uma questão de operacionalidade a Marsol reserva-se 
o direito de efectuar alterações dos horários de saída e 
dos lugares provisoriamente atribuídos, sem prévio aviso.

Pelo mesmo motivo o percurso dos autocarros (desde 
o local de partida inicial até ao local de chegada) pode 
ser alterado sem prévio aviso.

Caso os passageiros não estejam no local de partida á 
hora indicada, o autocarro esperará apenas 15 minutos 
seguindo depois a sua viagem.

◗ Alguns pontos de partida poderão ter a saída 
condicionada a un mínimo de participantes.

◗ Limite de bagagem: 2 malas médias por pessoa.

◗ 1ª fila do autocarro reservada para descanso dos 
guias e motoristas. Para assegurar o lugar nas 3 filas 
seguintes o passageiro deverá pagar um suplemento 
por trajecto de 50€.

◗ As viagens só se realizaram com um mínimo de 40 
participantes.

◗ As refeições extra (almoço/jantar no dia de saída) 
apenas estão incluidas quando estão expressamente 
mencionadas na tarifa, caso contrário só serão 
possiveis com o pagamento do respectivo suplemento 
e apenas nos hotéis que oferecem esta possibilidade. 
É obrigatório indicar um contacto telefónico que o 
cliente leve durante a viagem caso contrário a Marsol 
não se responsabiliza por qualquer incidência durante 
as viagens de ida e de regresso.

PREÇO POR PESSOA VIAGEM DE IDA E VOLTA

LUGARES DE BUS CANCELADOS 2 SEMANAS ANTES DA DATA DE PARTIDA TERÃO GASTOS DE CANCELAMENTO DE 105€ POR ADULTO E 95€ POR CRIANÇA.

105€

105€

105€

105€
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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.



VERÃO 2022| 12 |

V
E
R

Ã
O

2022Costa de Galicia

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
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Hotel VALLE DE LUIÑAS ***
Soto de Luiña. SOTO DE LUIÑAS.

Hotel & SPA URH ZEN BALAGARES ****
Avda. de Los Balagares, 34. CORVERA DE ASTURIAS.

LOCALIZAÇÃO
Situado entre a praia e a montanha, a tão somente 10 minutos de carro de Avilés e rodeado 
pelo campo de golf de 18 buracos par 70 Los Balagares Golf.

ACOMODAÇÃO
Conta com 147 quartos, algumas adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida, Wi Fi 
gratuito, ar condicionado e aquecimento individual, telefone directo, frigorífi co, TV com ecrã 
plano, cofre, casa de banho com secador de cabelo, espelho de aumento, duche e amenidades, 
mini bar (pago), room service e set de productos de boas vindas.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Completa-se com restaurante, lobby bar, spa com 
circuito termal, área de tratamentos e massagens, 
ginásio, salões para eventos, campo de golf e es-
tacionamento exterior e garagem coberta. Admite 
animais de estimação até 20 kg.

SPA

DEFICIENTES

DEFICIENTES MASCOTAS

LOCALIZAÇÃO
Situado entre as praias do Concelho de Cudillero y a montanha. Encontramos o centro da po-
voação de Soto de Luiña, a 2 Km da praia de San Pedro e a 8 Km de Cudillero.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 40 quartos exteriores, com varanda ou varandim, casa de banho completa (com 
secador de cabelo), TV, telefone, aquecimento, frigorifi co e cofre (pago).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Complementa-se ainda com sala social, sideraria, 
wifi  grátis em todo o hotel, jardins, amplo estacio-
namento e parking opcional (pago). Tem alguns 
quartos adaptados para pessoas com mobilidade 
reduzida (quarto superior). Renovado em 2010.
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Hotel EL CARMEN ***
La Nozaleda, s/n. PERLORA.

LOCALIZAÇÃO
Situado a somente 700 m da praia e com excelentes acessos a Gijón (12 km) e Oviedo (15 km).

ACOMODAÇÃO
Os seus quartos todos exteriores, dotados de casa de banho com secador de cabelo, Tv satelite 
e aquecimento. Não dispõe de quartos quadruplos.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com restaurante “à la carte” e menu diário, 
cafetaria, estacionamento gratuito, piscina exterior 
(apenas no Verão), conexão modem, ténis de mesa, 
sala de reuniões, terraços, parque infantil, ginásio e 
jardins. Pequeno almoço tipo buffet, almoços e jan-
tares “à la carte”.

Hotel PIEDRA ***
Barrio Espasa, 6. PERLORA.

LOCALIZAÇÃO
Situado a 500 m da praia, a 50 m da estação de comboios e a 200 m da paragem de autocarros.

ACOMODAÇÃO
Conta com 82 quartos todos exteriores situados no edifício central e 16 cabanas situadas no 
jardim do hotel, todas equipadas com casa de banho completa com secador de cabelo, aque-
cimento, TV, telefone, música e cofre.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de confortáveis salas de TV e leitura, salões 
para eventos, parque infantil, bar-cafetería, wifi  gra-
tuito, acesso para pessoas com mobilidade reduzida e 
restaurante com carta de carnes e peixes, mariscos e 
pratos típicos da região.

DEFICIENTES
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Hotel BEGOÑA ***
Carretera de la Costa, 44. GIJÓN.

LOCALIZAÇÃO
O hotel Begoña Centro encontra-se situado no Parque de Begoña, no centro de Gijón, na zona 
comercial e cultural da cidade e a escassa distância da praia de San Lorenzo.

ACOMODAÇÃO
 Conta com 233 quartos distribuídos por 6 andares que oferecem uma simplicidade e conforto 
inigualável, todos equipados com casa de banho completa, aquecimento, wifi , telefone e te-
levisão via satélite.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe ainda de elevador, cafetaria, restaurante, 2 
salões para reuniões, recepção 24h e estacionamento.

Hotel ALCOMAR ***
C/ Cabrales, 24. GIJÓN.

LOCALIZAÇÃO
Situado na primeira linha da praia de San Lorenzo e do passeio marítimo, no coração da 
cidade.

ACOMODAÇÃO
Todos os quartos têm Wi-Fi, cofre, telefone, frigobar, TV e casa de banho completa com secador 
de cabelo e amenidades.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
 Possui nas suas instalações salas de convenções, bar-cafeteria, recepção 24 horas e estacio-
namento público em frente ao hotel, com o qual o Hotel tem um acordo.

1ª LINHA
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Hotel GRAN HOTEL DEL SELLA ****
Ricardo Cangas, 17 - La Playa. RIBADESELLA.

Hotel ASTURIAS ****
Plaza Mayor, 11. GIJÓN.

LOCALIZAÇÃO
Edifício artístico catalogado, localizado na área monumental da cidade, entre a marina e a 
praia de San Lorenzo, na Plaza del Ayuntamiento

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 87 quartos, alguns adaptados, com dois estilos diferentes, quartos de estilo clássico, 
todos com telefone, ar condicionado, mesa, TV, ligação Wi-Fi e quartos de estilo moderno, que 
incluem telefone, TV, ar condicionado, mesa, frigorifi co, Wifi  e casa de banho com secador de 
cabelo.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Possui ainda de restaurante, cafeteria, ar-condiciona-
do, Wi-Fi gratuito, recepção 24 horas, salas de espera, 
serviço de quarto, estacionamento acordado (pago). 
Animais de estimação são permitidos nas áreas auto-
rizadas.

LOCALIZAÇÃO
Situado na primeira linha da praia de Santa Marina, o Gran Hotel del Sella é um miradouro 
aberto a belezas naturais envolventes.

ACOMODAÇÃO
Conta com 82 quartos, algumas adaptadas, todas com vista mar e equipados com TV por cabo, 
cofre, telefone, ligação à internet, frigorífi co, casa de banho completa com secador e amenidades. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com piscina de água salgada da praia de San-
ta Marina, cafetaria com vistas à praia, moderno SPA 
de onde poderá desfrutar de tratamentos corporais e 
faciais, pista de padel, estacionamento, salões para 
celebrações e convenções, e restaurante.

DEFICIENTES MASCOTAS

SPA DEFICIENTES
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Hotel LA PASERA **
La Venta, s/n. CANGAS DE ONÍS.

Hotel AZABACHE CARDÉS **
Susierra, s/n. CANGAS DE ONÍS.

LOCALIZAÇÃO
Situado em plena natureza, com vistas panorâmicas sobre os picos de 
Europa, a 2,5 km. de Cangas e a 7 km do Santuario de Covandonga e do 
Parque Nacional. 

ACOMODAÇÃO
Quartos com banho completo, aquecimento, telefone e TV.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Complementa-se ainda com salão social, cafetaria, lavandaria e parking 
privado. Pequeno almoço Buffet. Não aceita animais. Wifi  grátis nas zonas 
comuns. 

SPA MASCOTAS

LOCALIZAÇÃO
Hotel rústico de construção típica asturiana perdido no ar dos Picos da 
Europa, a 3 km de Cangas e a 15 de Covadonga.

ACOMODAÇÃO
Os quartos dispõem de banho completo, aquecimento, T.V, cofre e telefone.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Completa as suas instalações com cafetaria, terraços, sala social com 
TV,piscinas-spa exteriores,  parking gratuíto. Animais de estimação per-
mitidos com suplemento. Lugar ideal para hacer excursiones y deportes 
de aventura.
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Hotel & SPA MARIA MANUELA ****
C/ La Vega, s/n. BENIA DE ONÍS.

LOCALIZAÇÃO
Situado muito perto de Cangas de Onís, este moderno hotel  está equipado com todas as 
comodidades para que disfrute de uma estadia inesquecível.

ACOMODAÇÃO
Conta com quartos com ar condicionado, TV, chaves electrónicas, telefone, wifi  grátis, aqueci-
mento, cofre, minibar e casa de banho com secador de cabelo e amenidades.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Entre as suas instalações destaca, restaurante, ginásio, 
parque infantil, Spa “La Cueva del Agua” e piscina ex-
terior. Acessível a pessoas com mobilidade reduzida e 
alguns quartos adptados.

DEFICIENTES

Hotel KAYPE/QUINTAMAR ***
Playa de Barro. BARRO.

DEFICIENTES

LOCALIZAÇÃO
Kaype, edifi cio principal e Quintamar edifi cio anexo contam com características similares.

ACOMODAÇÃO
Entre os dois hotéis conta com 71 quartos (17 com varanda e vista mar e 2 duplos com salão e 
Jacuzzi um deles com vistas mar.) Também dispõem de camas extra. Todos os quartos contam 
com banho, secador, TV, aquecimento e WI-FI grátis.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com 2 elevadores com acesso para pessoas de mo-
bilidade reduzida, acessivel entre andares. (Edifi cio Kaype) 
Parking exterior, esplanada, sala social (uma em cada ho-
tel) WI-FI em todo o estabelecimento, informação turística, 
actividades de turismo activo através de empresas especia-
lizadas, restaurante com viveiro de marisco próprio, 3 res-
taurantes, sidreria, cafetaria, 2 esplanadas. Possivel utilizar 
indistintamente os serviços e instalações de ambos hotéis.
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Hotel SPA LA HACIENDA DE DON JUAN ****
C/ Concepción, 5. LLANES.

LOCALIZAÇÃO
Edifi cio de nova construção, situado no que foi uma antiga propriedade de macieiras, onde se 
conservaram as velhas palmeiras e magnólias assim  como o gradeamento que a cerca que 
data o séc. XIX.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 32 quartos distribuidos em 2 pisos, alguns com sala, outros com varanda, e, todas 
eles decoradas com intimidade e conforto e com minibar, Tv. via satélite e conexão à internet 
entre outros serviços.

Hotel LA PALMA DE LLANES ****
Plaza Camila Beseña, 3. LLANES.

LOCALIZAÇÃO
O hotel La Palma de LLanes, na costa oriental asturiana, a escasos minutos a pé do centro de 
LLanes, e próximo às praias mais emblemáticas da zona.

ACOMODAÇÃO
Conta com 46 quartos amplos com cofre, minibar gratuito, secador de cabelo, amenidades, ar 
condicionado /aquecimento, escritório, Tv satélite, Wifi  e varanda.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Destaca-se recepción 24 h, restaurante, salões, lavandaria (paga), bar cafetaria y estaciona-
mento. Conta com um campo de golf próximo.

SPA

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Completa as suas instalações com zonas sociais, sala 
de leitura, cafetaria, estacionamento, piscinas activas e 
tratamentos. Parking e Wifi  Gratuito.
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Hotel ARCEA MIRADOR DE LA FRANCA ****
Playa de La Franca. RIBADEDEVA.

Aptos. PLAYA DE TORÓ **
Avda. de Toró, s/n. LLANES.

LOCALIZAÇÃO
Situado a 50 metros da praia e a 600 m do centro urbano. Numa fazenda de 2000 m2 e com 
uma zona ajardinada de 400m2.

ACOMODAÇÃO
Cada apartamento conta com um quarto duplo, casa de banho completa, cozinha, sala com 
sofá cama, TV, menaje de cozinha, máquina de roupa, campainha, frigorífi co, vitrocerâmica, 
microondas, tábua de engomar, aquecimento, terraço, 4 m2 de arrecadação e lugar de gara-
gem sem pago.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Limpeza e mudança de roupa uma vez por semana 
(excepto cozinha nem utensílios).

DEFICIENTES1ª LINHA

LOCALIZAÇÃO
Situado na mesma praia de La Franca, uma das mais belas da Cornisa Cantábrica, muito próxi-
mo aos Picos de Europa, Llanes e Covadonga.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de quartos equipados com ar condicionado/aquecimento, casa de banho com duche, 
secador de cabelo e amenidades, TV, telefone, cofre, frigorífi co, serviço despertador, piso de 
madeira e wifi  grátis.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com bar-cafetaria, salões, ginásio, campo de 
ténis, pista de futebol, zonas ajardinadas, parque in-
fantil, estacionamento exterior e wifi  grátis. Admitem 
animais de estimação.
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Hotel **/ Aptos. PEÑA SAGRA
Puente Ojedo, s/n. OJEDO.

HOTEL
LOCALIZAÇÃO 
Situado no coração de Liébana e ao lado do parque nacional de Picos de 
Europa.
ACOMODAÇÃO 
Conta com quartos equipados com TV, aquecimento, telefone e casa de 
banho com banheira ou duche.  

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com restaurante, bar cafetaria, terraço, climatização, ar condicio-
nado, WIFI grátis nas zonas comuns e estacionamento público gratis.

Hotel ****/ Apartamentos ABBA COMILLAS GOLF
Urb. Residencial Rovacias, s/n. COMILLAS.

SPA

DEFICIENTES

DEFICIENTES MASCOTAS

APARTAMENTOS
LOCALIZAÇÃO
As vivendas encontram-se em Cahecho, a 10 km de Potes.

ACOMODAÇÃO
Dispõem de apartamentos, alguns adaptados, com 1,2 ou 3 quartos, casa 
de banho completa algumas com duche e outras com banheira, sala com 
lareira e cozinha totalmente equipada, Tv e aquecimento. Animais de es-
timação são permitidos, mediante pedido.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Oferece ainda área de jogos infantis, piscinas para adultos e crianças, 
zona de churrasqueira e amplas zonas verdes. Estacionamento dentro do 
complexo gratuito. Wifi  gratis nas zonas comuns.

MASCOTAS

Apartamento

Hotel

HOTEL
LOCALIZAÇÃO 
Situado muito próximo à praia e junto ao campo de Golf Rovacías.

ACOMODAÇÃO
Conta con 55 quartos, alguns adaptados, todos eles com ar condicionado, 
aquecimento, minibar, cofre, televisão de plasma, escritório, telefone, ser-
viço despertador e banho com amenities, banheira, secador e espelho de 
aumento.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de wifi  grátis,restaurante de cozinha tradicional, zona Wellness 
com ginásio, Spa e piscina interior climatizada, parking, cafetaria e varan-
da, para além de estar localizado em pleno campo de Golf Rovacías. Ad-
mite animais com spto.

APARTAMENTOS
LOCALIZAÇÃO
Encontra-se a tão somente a 10 minutos a pé da praia e do centro de Comillas.

ACOMODAÇÃO
Todos os apartamentos admitem animais de estimação e dispõem de sala 
de estar com televisão e sofá cama, casa de banho, máquina de lavar rou-
pa, cozinha com frigorifi co, microondas, cafeteira e terraço.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de restaurante, campo de ténis e piscina exterior. Localizado em 
pleno campo de Golf Rovacías. Está também completamente adaptado 
para ciclistas, com serviços e instalações Bikefriendly.

Hotel

Apartamento

ApartamentoHotel
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Hotel FELISA & SPA ****
C/ Queveda, 70. QUEVEDA-SANTILLANA.

LOCALIZAÇÃO
Situado num ambiente envolvente privilegiado entre o mar e a montanha, a 2 
km do bairro antigo de Santillana do Mar e a 4 km de Suances e das suas praias.

ACOMODAÇÃO
Conta com quartos duplos e Junior Suites, todas exteriores e equipadas 
com casa de banho completa com secador de cabelo, Tv via satélite, ar 
condicionado/aquecimento, telefone, música e cofre.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Completa as suas instalações com cafetaria, salão social, salões de re-
uniões, zona desportiva e fi tness, espaço infantil com jogos e amplas 
zonas ajardinadas. Dispõe de um Spa com piscina de chorros, jacuzzi, 
pedilúvio, sauna fi nlandesa, cadeirões relax,... Oferece restaurantes com  
pequeno-almoço buffet, almoços e jantares com menus tradicionais e de 
cozinha internacional.

Hotel SAN MARCOS ****
Avda. Antonio Sandi, 27. SANTILLANA DEL MAR.

LOCALIZAÇÃO
Consta de dois luxuosos edifícios de arquitetura montanhesa situados em 
uma área ajardinada a 350 m do bairro histórico de Santillana del Mar, a 1 
km das Cuevas de Altamira e a 150 m do Zoo de Santillana del Mar. 

ACOMODAÇÃO
Conta com 25 quartos standard, 3 suítes e um quarto semi adaptado para 
pessoas com mobilidade reduzida, equipadas com casa de banho com 
secador de cabelo, ar condicionado/aquecimento, frigorífi co, Tv, telefo-
ne, música, cofre e wifi  grátis.   

SPA

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de piscina exterior climatizada, jardins, parque infantil, bar, salão 
com TV, estacionamento exterior. Conta com Spa com piscina interior cli-
matizada, sauna e jacuzzi. Oferece pequenos-almoços buffet servidos à 
mesa, sala de refeições com propostas de cozinha cantábrica e produtos 
frescos de temporada (com reserva prévia).

SPA DEFICIENTES
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Hotel  MAR AZUL & SURF ***
Avda. Acacio Gutiérrez , 98. SUANCES.

Hotel SORAYA ***
El Muelle, 27. SUANCES.

LOCALIZAÇÃO
O hotel Soraya encontra-se na villa marinheira de Suances. Está situado na primera linha de 
praia; entre as praias da Ribera e La Concha e junto ao porto.

ACOMODAÇÃO
Conta ainda com quartos equipados com  Tv, wifi , telefone, algumas com vistas e varanda.
 
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de restaurante, cafeteria, bar e estacionamento.

DEFICIENTES

LOCALIZAÇÃO
Encontra-se na zona da praia de Suances, situado ao lado da Praia da Concha e da bem con-
hecida Praia de los Locos.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 30 quartos todos exteriores e amplos, equipados com wifi  grátis, TV, chão de parquet, 
música, telefone, casa de banho completa, algumas com banheira de hidromassagem.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Oferece um amplo salão para todo tipo de eventos, 
terraço, piscina, cafeteria com restaurante, bar, aces-
so para pessoas com mobilidade reduzida, wi-fi  grá-
tis e estacionamento privado.
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Hotel SUANCES ***
C/ Ceballos, 45. SUANCES.

LOCALIZAÇÃO
Hotel familiar situado na vila de pesca de Suances, a escassos cinco minutos da Playa de La 
Concha.

ACOMODAÇÃO
Os quartos estão equipados com casa de banho completa, secador de cabelo, TV, telefone, 
aquecimento e cofre.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de piscina, sala de TV, cafeteria, lobby-bar, imprensa diária, disco-bar, wifi  grátis, serviço 
de lavandaria, estacionamento exterior e grátis (sujeito a disponibilidade).Restaurante e buffet.

Hotel GRAN HOTEL SUANCES ****
C/ Ceballos, 45. SUANCES.

LOCALIZAÇÃO
Situado a escassos 400mts. da praia. Edifício de estilo victoriano que conjuga a arquitectura de 
um palacete senhorial com umas instalações modernas e actuais.

ACOMODAÇÃO
Quartos amplos e luminosos dispõem de banho completo,zona de escritório, linha directa de 
telefone, secador de cabelo, TV Led Full HD, aquecimento, cofre.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com serviço de restaurante-buffet, cafetaria-galeria, lobby-bar, sala TV,  ar condicionado 
em todo o estabelicimento, imprensa diária, Wifi  grátis em todo o estabelecimento, piscina, 
serviço de quartos, lavandaria, parking exterior gratuito (lugares limitados).
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Apartamentos LAS DUNAS DE LIENCRES ***
Urbanización Ría del Pas, s/n. BOO DE PIÉLAGOS.

LOCALIZAÇÃO
Situados frente ao Parque Natural de Liencres, a 7 minutos de Santander.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 50 aptos com capacidade 2/4, 4/6 e 6/8 com estructura normal, duplex ou de Loft e 
constam de sala de estar independente, varanda, aquecimento, cozinha equipada, banho com 
secador, TV, telefone e cofre. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com piscina na temporada de verão. Mudança de toalhas ao 3º dia de estadia e lençóis ao 
7º dia de estadia com opção de limpeza diária de pago (pedir na recepção).

Aparthotel PLAYA DE LIENCRES ***
Urbanización Ría del Pas, s/n. BOO DE PIÉLAGOS.

LOCALIZAÇÃO
A 7 min de Santander, frente ao Parque Natural de Playas de Liencres.

ACOMODAÇÃO
Os aptos com capacidade para 4 pessoas contam com 1 quarto com  sala de estar independen-
te, aquecimento, varanda, cozinha equipada, TV, música ambiente, banho com secador, telefo-
ne, cofre, totalmente equipados com mobiliário e utensílios.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Recepção, cafetaria, restaurante buffet, piscina exterior  panorâmica (no verão) e outra climatiza-
da, ginásio, ar condicionado nas zonas nobres, sala de jogos e amplo parking. Animação infantil 
tipo ludoteca na semana santa e verão. Restaurante: buffet. Limpeza diária excepto domingos.
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Hotel CHIQUI ***
Avda. Manuel García Lago, 9. SANTANDER.

Hotel GRAN HOTEL VICTORIA ****
C/ Mª Luisa PelaEo, 38. SANTANDER.

SPA

LOCALIZAÇÃO
Localizado no canto mais bonito da Playa del Sardinero, na primeira lin-
ha, com vistas espectaculares do Palácio de la Magdalena, a Ilha de Mou-
ro e o Abra del Sardinero. A cinco minutos do centro da  cidade.

ACOMODAÇÃO
Cada um dos quartos tem vista para o Mar Cantábrico equipados com casa 
de banho completo com secador de cabelo, artigos de higiene, TV LCD 
32”/42”, cofre, minibar (mediante pedido e disponibilidade), room service 
24H, wifi  grátis, estacionamento e varanda (mediante disponibilidade).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Completa as suas instalações com uma piscina infi nita, única na cidade, 
conta com salões privados, lavandaria, organização de eventos, wifi  grá-
tis, estacionamento grátis e garagem, serviço de toalhas de praia, serviço 
de estacionamento de carros (Verão) e pequenos almoços buffet. Desta-
ca-se o seu restaurante Panorama com um amplo terraço onde poderá 
desfrutar da alta cozinha, acompanhada de boa música, e pela noite ofe-
rece cocktails, bebidas e DJ. O hotel dispõe dos seguintes serviços a pe-
dido: babysitting, campo de golf Mataleñas, ginásio, centro wellness, spa 
oriental, excursões, carros de aluguer e cursos de atividades aquáticas.

1ª LINHA

LOCALIZAÇÃO
Situado em frente às praias de Sardinero, entre o Gran Casino e o Palacio 
de la Magdalena.

ACOMODAÇÃO
Conta com 70 quartos totalmente equipados, todos com varanda e na sua 
maioria com vista mar, ar condicionado, ligação Wi-Fi gratuita, minibar e 
cofre, varanda, telefone, TV de ecrã plano, escritório, aquecimento, casa 
de banho com secador de cabelo e amenidades.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Destacam-se as zonas ajardinadas, terraço, cafetaria, restaurante e salões. 
Dispõe de ligação à Internet WiFi sem cargo para os clientes e garagem 
privada (grátis).
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Hotel PALACIO DEL MAR ****
Alcalde Vega Lamera, 5. SANTANDER.

Hotel SANTEMAR ****
C/ Joaquín Costa, 28. SANTANDER.

LOCALIZAÇÃO
Está situado a dois minutos da praia de areia fi na El Sardinero e muito perto da Magdalena.

ACOMODAÇÃO
Os seus quartos estão equipados com ar condicionado, casa de banho com secador de cabelo 
e amenidades, TV, telefone, chão parquet, carta de almofadas, cofre, serviço despertador, wifi  
grátis, minibar (pago). Conta com quartos adaptados para mobilidade reduzida.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de ginásio, zona de jogos para crianças, ser-
viço de babysitting (com prévia reserva e sujeito a 
disponibilidade), cafetaria, estacionamento (pago), 
salas de reuniões e banquetes. Restaurante com pe-
queno-almoço buffet.

DEFICIENTES

LOCALIZAÇÃO
Está situado a 400 m da Playa del Sardinero, ao lado do Palacio de Congresos e muito perto do 
campo de Golf e de Puerto Chico.

ACOMODAÇÃO
Conta com 67 quartos amplos, todos eles com luz natural, casa de banho com secador de cabelo, 
ar condicionado e aquecimento, TV, telefone, wifi  grátis, cofre, minibar e varanda ou terraço.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de restaurante, cafetaria, terraço, salões, piano bar, serviço de lavandaria e garagem 
coberta (mediante pagamento). Acesso gratuito ao Centro Desportivo anexo ao hotel onde 
poderão desfrutar da piscina climatizada, ginásio e sauna.
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Hotel BALNEARIO DE SOLARES ****
C/ Calvo Sotelo, 13. SOLARES.

LOCALIZAÇÃO
Localizado num extenso parque de árvores centenarias no centro da localidade.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 113 quartos totalmente equipados, 5 delas junior suites e 7 duplos superior, alguns 
adaptados a pessoas com mobilidade reduzida e todos com WIFI grátis, minibar, ar condiciona-
do, cofre, varanda e casa de banho com secador de cabelo.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Complementa-se com restaurante, lobby bar, cafeta-
ria, piscina exterior, terraço, salões e balneario com pis-
cina termal, hidromassagem, sauna.... Facilidades para 
pessoas com mobilidade reduzida. A sua actividade 
desenvolve-se de forma sustentável comc o meio am-
biente, com políticas ecofriendly ( eliminação de plás-
ticos, slow food, horta ecológica, gestão de residuos,...).

Hotel /Apartamentos ALFAR ***
Barrio de Quejo, s/n. ISLA.

SPA DEFICIENTES

LOCALIZAÇÃO
O complexo hoteleiro está situado junto à praia de El Sable.

ACOMODAÇÃO
Conta com 53 quartos ( 47 duplos e 6 individuais), todos eles dotados com casa de ban-
ho com secador de cabelo, aquecimentos, telefone, TV, a maioria dispõe de varanda.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com salões com capacidade de até 300 pessoas, cafetaria, terraço exterior, 
discoteca, estacionamento privado, wifi  na zona nobre do hotel, sauna e piscina cli-
matizada (encerrada devido à Covid). Conta com viveiros próprios e um restaurante 
onde vai poder degustar as nossas especialidades de marisco do cantábrico.

APARTAMENTOS
LOCALIZAÇÃO
Forma parte do complexo hoteleiro Alfar situado junto à praia 
de El Sable.

ACOMODAÇÃO
Conta com 19 apartamentos, com 1 ou 2 quartos equipados 
com casa de banho completa, TV, telefone, cozinha, microon-
das, máquina de lavar roupa e varanda privada. Não dispõe de 
aquecimento.

Hotel

Apartamento

1ª LINHA
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Hotel ISLA BELLA ***
Paseo del Sable, 2. ISLA.

Hotel ISABEL **
Avda. Juan Hormaechea, 19. ISLA.

LOCALIZAÇÃO
Localizado a menos de 300 m da praia no centro da cidade.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 71 quartos com casa de banho completa, telefone, TV. e aquecimento.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
É complementado por cafetaria com esplanada, restaurante com marisco e peixe da zona, 
parque de estacionamento próprio, ar condicionado nas zonas públicas, cofre e sala de TV. e 
leitura. Wifi  grátis em todo o hotel.

LOCALIZAÇÃO
Situado na 1ª linha da praia, no centro urbano.

ACOMODAÇÃO
Os seus 62 quartos totalmente novos, dispõem de casa de banho com coluna de hidromassagem 
(algumas com banheira), ar condicionado climatizado, minibar, telefone, cofre, e TV plasma com 
Canal Satélite Digital e Digital +.

SPA1ª LINHA

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe ainda de cafeteria, wifi  grátis, SPA, Restauran-
te, sala de TV e leitura, sala de hidromassagem, ser-
viço de animação infantil em temporada alta e tenis 
no hotel anexo, cozinha tradicional de reconhecido 
prestigio, viveiros naturais de marisco. Estacionamen-
to público a 100 do hotel.
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Hotel OLIMPO ****
Finca de los Cuarezos, s/n. ISLA.

LOCALIZAÇÃO
Situado junto à praia com acesso directo e privado às enseadas de Suaces 
e de la Barrosa.

ACOMODAÇÃO
Os seus 69 quartos dispõem de TV, musica ambiente, ar condicionado, 
aquecimento, mini-bar, cofre grátis e secador de cabelo.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com cafetaria, restaurante, viveiros de marisco, sala de congres-
sos, salas de reuniões e conferencias, boutique, fitness center, piscina 
exterior (somente na temporada de verão), berçário (na temporada 
de verão), campo de ténis e estacionamento privado. Na zona pode 
practicar desportos como vela, wind-surf, pesca submarina, natação 
e caminhadas.

Hotel ESTRELLA DEL NORTE ***
Avda. Juan Hormaechea, s/n. ISLA.

LOCALIZAÇÃO
Situado a 200 metros da praia e em pleno centro de Isla. 

ACOMODAÇÃO
Todos os quartos estão equipados com TV com antena parabólica, musica 
ambiente, telefone, secador de cabelo, mini-bar e cofre.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Complementa-se com restaurante (viveiro próprio de mariscos), cafetaria, 
piscina, ginásio, hidromassagem, jacuzzi, sauna, solário, salões, discoteca, 
elevadores panorâmicos, estacionamento e garagem privada.

SPA

1ª LINHA
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Hotel ARILLO **
Paseo de Trengandín, 6. NOJA.

Aptos. SOLAMAZA **
C/ Corrilo, 9 (Barrio del Quejo). SOLAMAZA.

LOCALIZAÇÃO
Estão situados no coração da Ilha, a tão só 6 minutos a caminhar até à praia, rodeados de 
jardins.

ACOMODAÇÃO
Os apartamentos dispõem de dois quartos duplos, sala de refeições com sofá-cama para duas 
pessoas, cozinha independente e totalmente equipada com máquina de lavar, frigorífi co, 
utensílios, máquina de lavar roupa, microondas, cafeteira/chaleira, casa de banho completa 
com duche, secador de cabelo e amenidades de boas vindas, TV na sala e quartos de casal, e 
um lugar de garagem coberta/apto. 

LOCALIZAÇÃO
Localizado junto à praia de Trengandin e a 50 m do centro da Villa de Noja e a 45 km de 
Santander. 

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 62 quartos equipados com casa de banho completa, varanda, TV, canal satélite, se-
cador de cabelo e cofre.

1ª LINHA

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Completa as suas instalações com piscina, cafete-
ria e estacionamento. Dispõe de viveiro de mariscos 
próprio, conta com um restaurante com productos da 
região, especializados em mariscos e peixes selvagens.

Alguns dispõem de terraço com uns 40 m2 com 
mesa, cadeiras e espreguiçadeira, o resto com um 
terraço tipo varanda tipo balcão com uma mesa e 
duas cadeiras.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Completa as suas instalações com uma ampla piscina, 
elevador do rés-do-chão até à garagem, wifi  grátis em 
todo o edifício. Admite animais de estimação.

MASCOTAS
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Hotel QUINFER **
Plaça del Ris - Castrejón. NOJA.

LOCALIZAÇÃO
Situado na 1ª linha da praia de Ris.

ACOMODAÇÃO
 Todos os quartos dispõem de Tv, telefone, secador de cabelo, aquecimento, 
banho completo, varanda com vista mar ou montanh e para a reserva dos pân-
tanos de Joyel.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta também com elevador, cafetaria, refeitório e estacionamento gratuito, 
acesso para defi cientes.

Hotel LAS DUNAS **
Plaça de Ris, Paseo Marítimo, 4. NOJA.

DEFICIENTES

LOCALIZAÇÃO
Localizado a tão somente 10 m da praia e Ris, na primeira linha, próximo ao campo de 
Golf, ao passeio da Costa e ao centro da área turística de Noja.

ACOMODAÇÃO
Os quartos estão equipados com casa de banho com secador de cabelo, amenidades, 
TV plasma 32”, telefone, frigorífi co, cofre, serviço despertador, varanda privada.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com piscina, cafeteria, sala de jogos e informática, 
zona social com TV, zona infantil com slide, mesa de ativi-
dades e jogos. Sala de refeições com cozinha tradicional e 
segundo temporada.

1ª LINHA

1ª LINHA
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Hotel GALA ***
Paseo Marítimo, s/n. (Entrada por C/El Rano, 8). NOJA.

Hotel TORRE CRISTINA **
C/ La Sierra, 9. NOJA.

LOCALIZAÇÃO
Situado na 1ª linha de mar.

ACOMODAÇÃO
Conta com 49 quartos equipados com casa de banho completa com banhei-
ra, secador de cabelo e amenidades, TV plana de 32”, mini-frigorífi co, telefo-
ne exterior, cofre, guarda roupa embutido, tocador com espelho e varanda.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de piscina exterior, amplo solário, sala de jogos infantis, biblioteca, la-
vandaria-tábua de engomar, estacionamento privado (lugares limitadas, não 
é possível reservar). Wifi  grátis nas zonas comuns. Sala de jantar-cafetaria.

 

1ª LINHA

1ª LINHA

LOCALIZAÇÃO
Situado em frente à praia de Ris de Noja e a tão somente uns metros do 
Campo de Golf Villa de Noja, e com vistas espectaculares para o mar e os 
pântanos de Joyel.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 50 quartos com magnífi cas vistas e equipados com casa de banho 
completa com secador de cabelo,  banheira ou duche, TV ecrã plano, mini-
bar, cofre, frigorífi co, ventilador e wifi  grátis.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com piscina com solário e redes, bar-cafetaria, zona desportiva, zona 
recreativa, sala de TV, estacionamento grátis e wifi  grátis. Conta ainda com vi-
veiro próprio de marisco para degustar no restaurante de cozinha tradicional.
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Hotel VIADERO ****
Plaça deTrengandín, 4. NOJA.

LOCALIZAÇÃO
Encontra-se a uns minutos a pé da praia de Trengandín.

ACOMODAÇÃO
Conta com quartos equipados com aquecimento/ar condicionado, mi-
ni-frigorífi co, TV LED 32”, cofre, sofá-divã, armário encastrado, casa de 
banho privada com banheira, secador de cabelo e artigos de higiene, va-
randa aberta ou fechada e wifi  grátis.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Destaca-se jardim com piscina, pool bar, bar-cafetaria, campo de padel, 
salões, lavandaria e tábua de engomar, estacionamento, wifi  grátis, aces-
sibilidade para discapacitados e restaurante com cozinha criativa.

Hotel COSMOPOL ***
Avda. de la Victoria, 27. LAREDO.

DEFICIENTES

LOCALIZAÇÃO
Frente à praia da Salvé, no centro Laredo, a poucos metros do bairro 
histórico.

ACOMODAÇÃO
Dos 60 quartos exteriores com vistas maravilhosas desde as suas va-
randas, 54 são duplos e 6 individuais, todos eles com wifi , telefone, Tv, 
frigorifi co e casa de banho. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de piscina exterior, recepcão 24 h, bar-cafeteria com terraço ex-
terior, restaurante a la carta, serviço de lavandaria, cofre, WIFI em todas 
as suas instalações, salões sociais.

1ª LINHA
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Hotel LAS ROCAS PLAYA ***
C/ Flaviobriga, 1. CASTRO URDIALES.

Hotel SPA PLAYAMAR ***
C/ Avenida de Francia, 126. LAREDO.

1ª LINHA

1ª LINHA

LOCALIZAÇÃO
Situado a tão somente 1 minuto da praia de Brazomar. 

ACOMODAÇÃO
Conta com quartos equipados com casa de banho com secador de cabelo, 
banheira com duche, amenidades, TV, telefone, rádio, ar condicionado/aque-
cimento, mini bar, cofre, chão de parquet, serviço despertador, cafeteira/bule 
de chá, wifi  grátis.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de bar, salas de eventos, estacionamento privado com dois lugares 
para carros eléctricos (mediante disponibilidade), pequeno-almoço buffet 
e restaurante especializado em cozinha tradicional cantábrica. Facilidades 
para pessoas defi cientes.

LOCALIZAÇÃO
Situado na primeira linha da praia de Salvé, com as melhores vistas para 
a espectacular Bahía de Laredo.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de quartos exteriores com varanda, equipados com aquecimento, 
cofre gratuito, TV, telefone, casa de banho completa com coluna de hi-
dromassagem, secador de cabelo e wifi  grátis.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com piscina exterior, terraço-solário, cafetaria, restaurante e Spa 
com serviços: piscina dinâmica, camas de água, cromoterapia, sauna fi n-
landesa, banho turco, pedilúvio, duche escocês, sala de relaxamento e 
sala de fi tness.

SPA

DEFICIENTES
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Hotel XON’S PLAYA ***
Avda. Pompeu y Fabra, s/n. EMPURIABRAVA

LOCALIZAÇÃO
Emblemático edifi cio de 9 andares, situado numa zona central e a ape-
nas 125 mts da praia de areia fi na e dos famosos canais da Marina de 
Empuriabrava (Costa Brava). 

ACOMODAÇÃO 
Todos os apartamentos são exteriores com cerca de 35 m2. Dispõem de 
1, 2 ou 3 quartos duplos, kitchenette, sala de estar com 2 sofás-camas, 
banho completo com secador de cabelo, ar condicionado e aquecimento 
individualizado, TV ecrã plano 32” com canais internacionais, telefone 
directo, cofre (com suplemento) e grande varanda mobilada com vistas 
para o mar ou parque natural de “Aiguamolls de l’Empordà”. WIFI em 
todo o Hotel grátis.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Restaurantes tipo Buffet. Piscina exterior com explanada para adultos e 
crianças, com Cafetaria/ Snack Bar. Fitness Club grátis. Amplo jardim com 
parque infantil exterior e minigolf (com suplemento). Mini-club para os 
mais pequenos. Programas de animação para adultos e crianças (de 15/05 
até 15/09). Internet corner (com suplemento). Recepção 24 horas. Amplo e 
luminoso Hall com Cafetaria. Garagem privada interior. Supermercado e 
tabacaria no mesmo edifi cio. Aberto todo o ano.

Apartamentos COMTE D’EMPURIES 
Gran Reserva, s/n. EMPURIABRAVA

LOCALIZAÇÃO
Complexo de Apartamentos situados a 125 m. da Praia e a apenas 200 mts 
dos famosos canais de Empuriabrava.

ACOMODAÇÃO 
Conta com 200 apartamentos exteriores  desde 36 mts2 totalmente equi-
pados com capacidade 2/4 e 4/6 de 1 ou 2 quartos com sala jantar com 2 
sofá cama, cozinha americana com vitrocerâmica, frigorifi co, microondas, 
equipado con louça e utensilios de cozinha. Ar condicionado e aqueci-
mento individualizado, TV ecrã plano com canais internacionais, banho 
completo e varanda mobillada. Serviço de limpeza e mudança de roupa 
de incluida: camas e lixo diário, a cada quatro dias as toalhas e semanal-
mente os lençóis. WIFI grátis. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Completa as suas instalações com restaurante buffet, cafetaria-snack-bar, 
4 piscinas exteriores rodeadas de amplos jardins, garagem e parking, Mi-
ni-club grátis para crianças dos 4 aos 12 anos. Hall e recepção 24 hs. Cofre 
(com suplemento). Admite animais (com suplemento). Certifi cação do Ins-
tituto para a Qualidade Hoteleira Espanhola.

MASCOTAS
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Hotel MONTERREY ***
Pasaje Bolivar, 3. PLAYA DE ARO

LOCALIZAÇÃO
Hotel recentemente remodelado, moderno e confortável, situado a 75 m. 
da praia e a 800 m. do centro da cidade.

ACOMODAÇÃO 
Conta com quartos standard e familiares,  decorados com estilo moderno 
e funcional, dispõem de casa de banho com amenities, varanda//terraço, 
Wifi  grátis, ar condicionado, telefone, tv satélite, frigorifi co e cofre opcional. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com bares, cafeteria, restaurante, piscina, jardim, wifi  
gratuito, parque infantil, ping-pong, programa de animação, facilidades 
para pessoas com mobilidade reduzida e estacionamento. Serviço re-
feições Buffet com pratos típicos da cozinha nacional e continental.

DEFICIENTES

Aparthotel COMTAT SANT JORDI ***
Travessera de Ginebró, 5. PLAYA DE ARO

LOCALIZAÇÃO
Situado a 150 mts da praia de Bella Dona e a 1 km de Praia de Aro e da 
sua zona comercial.

ACOMODAÇÃO 
Apartamentos completamente equipados : ar condicionado, TV via saté-
lite, terraço com vista para a piscina, quartos e sofá cama na sala, cozin-
ha com vitrocerâmica, forno, microondas, frigorífi co, cafeteira, utensílios 
básicos de cozinha e de mesa, roupa de casa de banho e cama incluída.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
No exterior, duas piscinas, uma delas infantil, um supermercado e um 

restaurante/cafetaria, parque infantil com actividades. O programa noc-
turno de animação inclui música e espectáculos em directo. O seu amplo 
restaurante oferece vistas para o mar e serve buffet para pequenos-al-
moços e jantares, ao almoço oferece-se menú ou carta. Admite animais 
de estimação até 10 Kg (pagamento directo). Estacionamento e wifi  (pa-
gamento directo). Facilidades para pessoa com mobilidade reduzida.

MASCOTASDEFICIENTES
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Hotel GHT S’AGARÓ MAR ****
Ctra. de La Caleta, s/n. S’AGARÓ

LOCALIZAÇÃO
Hotel recentemente reformado, situado a 100 m. da Praia e 250 m. do 
centro.

ACOMODAÇÃO
Os quartos duplos todos renovadas e com serviço de menú de almofadas. 
Dispõem de ar condicionado, ventoinha, wifi , luzes de leitura na cabecei-
ra, frigorífi co, cofre, telefone, TV, secador de cabelo, espelho de aumento. 

Nos quartos com varanda e vista mar contam ainda com uma cama king 
size, cápsulas de café e chá  para utilizar nas cafeteiras de cada andar, 
alta voz com ligação bluetooth, no banho duche extraplana y amenities. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Completa as suas instalações com jardim, piscina exterior, piscina 
crianças, parque infantil, mini-club (15/6-12/9), garagem e parking (pago), 
bar piscina, sala jogos, bilhar, ligação a internet Wi-fi . Utilização do giná-
sio, sauna e jacuzzi (pago). Facilidades para defi cientes.

FAMÍLIAS DEFICIENTES

TUDO
INCLUIDO

SPA

Hotel GHT XALOC ***
C/ Cala Rovira, 9. PLAYA DE ARO

LOCALIZAÇÃO
Hotel pequeno, calmo e acolhedor, situado na praia de Cala Rovira, com 
lindas vista para o mar, a poucos minutos do centro, ideal para famílias.

ACOMODAÇÃO
Quartos com o sem vista do mar, equipados com casa de banho privada 
com secador de cabelo, ar condicionado, aquecimento, telefone, TV saté-
lite, cofre de aluguer e frigorífi co.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
O hotel complementa as suas instalações com bar, restaurante, sala de TV 
satélite, snack-bar, piscina exterior, zona ajardinada. Wifi  grátis. Cães até 
10 kg são aceites a pedido.

FAMÍLIAS1ª LINHA MASCOTAS
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DEFICIENTES

Aparthotel GHT TOSSA PARK ***
C/ Victor Catala, 17. TOSSA DE MAR.

LOCALIZAÇÃO
Aparthotel agradável e espaçoso, localizado perto do centro de Tossa, 
numa zona residencial muito calma, e a apenas alguns minutos da praia 
e do centro histórico.

ACOMODAÇÃO
Os estúdios e apartamentos, renovados em 2018, têm ar condicionado, TV 
satélite, cofre, cozinha totalmente equipada (com frigorífi co, microondas, 

fogão e utensílios de cozinha), casa de banho privada com secador de 
cabelo, wifi  gratuito e varanda com vista para o jardim e piscina. Meia 
pensão será o jantar (Buffet Libre), servido no Hotel Oasis Tossa & Spa a 
cerca de 100 metros de distância. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Tem um grande jardim com piscina para adultos e crianças, piscina interior 
aquecida, terraço com espreguiçadeiras, áreas de jogo como petanque, bad-
minton e ténis de mesa, parque infantil, onde encontrará o buffet do peque-
no-almoço, o bar de recepção e a sala de jogos com máquinas de bebidas 
quentes e frias e snacks 24h. Estão disponíveis instalações para os defi cientes.

FAMÍLIAS

Hotel & Spa GHT COSTA BRAVA ***
C/ Verge De Montserrat, s/n. TOSSA DE MAR.

LOCALIZAÇÃO
Hotel familiar muito acolhedor localizado na aldeia de Tossa de Mar, per-
to do centro e da praia.

ACOMODAÇÃO
Os quartos têm 2 camas (a cama de casal só está disponível mediante 
pedido e atribuição do hotel de acordo com a disponibilidade), varanda, 
casa de banho privativa completa com secador de cabelo e espelho de 

aumento, ar condicionado, aquecimento, telefone, TV satélite, cofre. ge-
ladeira para aluguel e mediante solicitação prévia.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS: 
Possui uma vasta gama de serviços, piscina exterior para adultos e crianças, 
piscina aquecida, ginásio, spa, sauna, zona de massagens, sala de TV, clu-
be infantil com animação e o nosso mascote Jordi, restaurante buffet com 
show cooking. Facilidades para pessoas com mobilidade reduzida.

DEFICIENTESSPAFAMÍLIAS
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DEFICIENTES

Hotel GHT NEPTUNO ***
C/ La Guardia, 52. TOSSA DE MAR.

LOCALIZAÇÃO
Com uma localização privilegiada em Tossa de Mar, muito perto da praia, 
as ruínas da villa romana dos “Ametllers” (datada dos séculos I (a.c.) e V 
(d.c), a muralha da cidade e a zona comercial da cidade velha. 

ACOMODAÇÃO
Todos os quartos têm 2 camas (a cama de casal só está disponível a pedi-
do e atribuída pelo hotel de acordo com a disponibilidade), varanda, casa 

de banho privada com secador de cabelo, ar condicionado (frio quente), 
telefone, televisão por satélite, cofre para alugar, frigorífi co para alugar 
e a pedido. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Há um grande e frondoso jardim à volta da piscina e da banheira quente. 
Além disso, o hotel dispõe de um restaurante buffet com cozinha de show 
em que em certos momentos são organizados churrascos no terraço; tem 
também um bar, sala de televisão, etc., tudo num ambiente familiar des-
contraído. Os cães são permitidos até um máximo de 10 kg.

MASCOTASFAMÍLIAS

SPA

Hotel & Spa GHT OASIS TOSSA ****
C/ Lope Mateo, 3. TOSSA DE MAR.

LOCALIZAÇÃO
Localizado em Tossa de Mar, perto do centro e da muralha da cidade e a 
menos de 10 minutos da praia. 

ACOMODAÇÃO
Tem 2 camas (cama de casal só está disponível a pedido e atribuída pelo 
hotel de acordo com a disponibilidade), varanda, casa de banho privada 

com secador de cabelo e espelho de aumento, ar condicionado, aqueci-
mento, frigorífi co, telefone, televisão por satélite e cofre de aluguer.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Tem um terraço no jardim, parque infantil, piscinas exteriores para adul-
tos e crianças, restaurante com show cooking, área de Spa paga, com 
piscina interior aquecida, banho turco, ginásio, banho de pés, hidromas-
sagem, banheira de hidromassagem, redes térmicas, duche sequencial 
bithermal e sala de massagem (apenas tratamento com custo adicional) 
e wifi  gratuito em todo o hotel.

FAMÍLIAS
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Hotel GHT SA RIERA ****
Rambla De Pau Casals, 10. TOSSA DE MAR.

LOCALIZAÇÃO
Localizado no centro da cidade, muito perto da zona comercial e da praia. É 
um hotel moderno e elegante, ideal para desfrutar das suas férias de Verão.

ACOMODAÇÃO
Quartos à prova de som, luminosos e confortáveis, todos com TV de ecrã 
plano de 40”, varanda mobilada, casa de banho privada moderna com 

secador de cabelo e espelho de aumento, ar condicionado, aquecimen-
to, frigorífi co, telefone, wifi  e cofre de aluguer.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Tem um bar com acesso ao terraço, piscina para adultos, aquecida quan-
do o tempo o exige, piscina para crianças, novo terraço de solário com 
piscina de hidromassagem para uso exclusivo de hóspedes com mais de 
18 anos, banho de hidromassagem num terraço elevado, restaurante, com 
serviço de buffet gratuito e cozinha de show*, estacionamento para au-
tomóveis, pratos adequados para celíacos, adaptador wc para crianças, 
banheira de bebé, etc. Instalações para pessoas com mobilidade reduzida.

DEFICIENTES

Aparthotel CLUB SAN ELOY
Crtra. Llagostera Km 14. TOSSA DE MAR

LOCALIZAÇÃO
Excelente localização a 2,5km da praia e do centro. Situado junto ao mar 
para desfrutar do campo, piscinas e praia.

ACOMODAÇÃO 
Conta com quartos, estudios, aptos para 2/4 pax e 4/6 pax, com terraço ou 
varanda, casa de banho completo, frigorifi co, ar condicionado, telefone, 
cofre opcional.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Está rodeado de magnífi cos jardins, 3 piscinas ao ar livre uma para crianças, 
serviço de espreguiçadeiras e chapéus de sol. Dispõe de restaurante, cafete-
ria, bar, wifi  gratis, sala de jogos, minigolf, ping pong, pista multidesportos, 
área de jogos para crianças, actividades para crianças de 4 a 12 anos em 
temporada alta, minibus do hotel a Tossa de Mar, grande programa de ani-

mação. Ampla seleção de actividades desportivas e de ocio com a equipa de 
animação. Estacionamento exterior não vigiado. Restaurante serviço buffet 
com uma grande variedade de pratos de cozinha nacional e continental.
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Hotel GHT MIRATGE ****
C/ Juan Llaveries, 38. LLORET DE MAR

LOCALIZAÇÃO
O Hotel GHT Miratge Adults Only é um hotel moderno e novo exclusiva-
mente para adultos localizado à beira-mar em Lloret de Mar.

ACOMODAÇÃO
Têm quartos com vista para a rua com varanda e quartos com uma gran-
de janela com vista para o mar (apenas alguns quartos têm varanda e são 
atribuídos de acordo com a disponibilidade), consistindo em 2 ou 3 camas 

de solteiro, camas de casal a pedido e atribuição pelo hotel e sempre su-
jeitas a disponibilidade, TV de ecrã plano de 40”, ar condicionado quente 
e frio, frigorífi co, cafeteira, cofre, casa de banho com duche, secador de 
cabelo, comodidades e espelho de aumento, wifi  e serviço de quarto. Têm 
quartos adaptados para os defi cientes e alguns deles estão ligados.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Tem uma piscina exterior aquecida (se o tempo permitir), bar interior, 
bar exterior com zona de arrefecimento e vista para o mar, restaurante 
com serviço de buffet e cozinha de espectáculo*, programa de activi-
dades saudáveis e workshops.

DEFICIENTES1ª LINHA

SÓ
ADULTOS

Hotel & Spa GHT AQUARIUM ****SUP

C/ Pere Codina I Mont, s/n. LLORET DE MAR.

LOCALIZAÇÃO
Ubicado a pocos metros de la Playa de Fenals de Lloret de Mar.

ACOMODAÇÃO
Os quartos duplos padrão têm 2 camas (a cama de casal só está dispo-
nível a pedido e atribuída pelo hotel de acordo com a disponibilidade), 
varanda, casa de banho privada com secador de cabelo e espelho de 

aumento, ar condicionado, aquecimento, telefone, televisão por satélite, 
cofre (por uma taxa) adequado para computadores portáteis e frigorífi co 
para aluguer e porta electrónica com cartão.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Pode desfrutar de várias piscinas interiores e exteriores, restaurante bu-
ffet com cozinha de show, área Spa (com suplemento e sob reserva devi-
do à capacidade limitada, acesso a partir dos 16 anos de idade), ginásio, 
banho turco, área de massagem, entretenimento diurno e nocturno para 
crianças e adultos, mini-clube, jardim, terraço, buffet gratuito, wifi  gratui-
to, estacionamento pago, disponibilidade à chegada.

DEFICIENTESSPAFAMÍLIAS
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Hotel & Spa GHT OASIS PARK ****
Actor Pere Codina I Mont, 13 Platja Fanals. LLORET DE MAR.

LOCALIZAÇÃO
Localizados muito perto da praia de Fenals e a 15 minutos do centro de 
Lloret de Mar.

ACOMODAÇÃO
Têm quartos, casa de banho bem equipada com secador de cabelo e espel-
ho de aumento, varanda, telefone, televisão por satélite, ar condicionado, 
aquecimento, porta electrónica com cartão, cofre para alugar, frigorífi co 

para alugar (a pedido). Há também apartamentos com 1 quarto duplo com 
2 camas individuais e uma sala com sofá-cama de casal, equipada com 
cozinha, ar condicionado, aquecimento, telefone, TV satélite, cofre para 
alugar, frigorífi co, wifi , varanda e casa de banho privada com secador de 
cabelo. Os apartamentos são limpos tudos os dias.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
As piscinas exteriores para adultos e crianças, uma delas com cobertura 
e ar condicionado avre nos meses do verão, restaurante, com buffet gra-
tuito, show de cozinha e serviço tudo incluído, animação, Spa, salas de 
reuniões e estacionamento.

SPA

TUDO
INCLUIDO

FAMÍLIAS

Aparthotel COSTA ENCANTADA ****
Cami de Santa Cristina a Le Alegries, s/n. LLORET DE MAR 

LOCALIZAÇÃO
Situado na zona residencial, a 600 m da praia, pensado para famílias e 
com serviço de Tudo Incluído.

ACOMODAÇÃO 
Os apartamentos distribuem-se por estúdios, T1 e T2. Conta com terraço 
ou varanda privada, sala de estar com sofá com cama dupla, casa de 
banho completa, Tv de ecrã plano, telefone, cofre (mediante pago), ar 

condicionado/aquecimento, cozinha equipada com frigorifi co, forno, mi-
croondas, placa vitrocerâmica, utensílios de cozinha, loiças completas e 
cafeteira, wi fi  grátis. Opção de secador de cabelo e tábua de engomar 
(mediante pedido e disponibilidade), e possibilidade de berço.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Destacam-se o parque aquático com uma área de piscinas e espreguiça-
deiras de recente construção, piscinas exteriores, piscina climatizada, 
bar piscina, solário, bar-cafeteria, sala de jogos, salão de leitura, ginásio, 
cabeleireiro, mini-mercado, zona de internet, parque infantil, miniclub e 
animação infantil, salão de festas e animação para adultos, lavandaria 
self service, estacionamento exterior e garagem coberta. 
Oferece um amplo e variado buffet com cozinha ao vivo.

DEFICIENTESFAMÍLIAS

TUDO
INCLUIDO

ESCORREGAS
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Hotel SORRA D’OR ***SUP

Pº Levante, 2-3. MALGRAT DE MAR.

1ª LINHA

TUDO
INCLUIDO

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

1ª LINHA ESCORREGAS FAMÍLIASDEFICIENTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCALIZAÇÃO
Situado em frente ao mar.

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

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

1ª LINHA DEFICIENTES

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

Avda. del Mar, 3. SANTA SUSANA.

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

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

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

1ª LINHA

TUDO
INCLUIDO MASCOTAS SPA

Hotel TAHITI PLAYA ****SUP

Paseo Maritimo, s/n. SANTA SUSANA.

LOCALIZAÇÃO
Situado na primeira linha da praia.

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

1ª LINHA

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

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

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

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

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

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

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

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

ESCORREGAS DEFICIENTESFAMÍLIAS
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Hotel BERNAT II ****SUP

Paseo de las Estrellas-Playa del Albir. CALELLA

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

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

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

DEFICIENTES SPA

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

LOCALIZAÇÃO
Situado a 500 metros da praia.

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

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

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

SÓ
ADULTOS

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

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

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

1ª LINHA

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

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

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

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

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

DEFICIENTES
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Aparthotel SOLIMAR CALAFELL ***
C/ Vilamar, 79. CALAFELL

LOCALIZAÇÃO
Localizado a 50 metros da praia junto à zona comercial e de lazer de 
Calafell Playa. A 30 minutos de Universal Studios Port Aventura e a 40 
minutos de Barcelona.

ACOMODAÇÃO
Tem quartos renovados em 2017, muito confortáveis, todos com varanda ou te-
rraço, equipados com ar condicionado, TV satélite LED, mini-frigorífi co, telefone, 
cofre (gratuito) e secador de cabelo na casa de banho. Há também apartamen-
tos com terraço com vista para a piscina ou varanda exterior, têm um quarto 
duplo e uma cama de casal na sala de estar, ar condicionado, kitchenette com 
placa cerâmica e frigorífi co têm também cofre gratuito, TV satélite, bomba de 
calor e secador de cabelo na casa de banho, limpeza diária (excepto cozinha) e 
estão equipados com artigos básicos de cozinha, roupa de cama e toalhas.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Más de 2000 metros cuadrados de jardín solarium con dos piscinas, zona 
para espectáculos, parque infantil, parque infantil, salón social, sala de 
juegos y WIFI gratuito. En temporada alta se realizan actividades para 
niños y adultos. Se complementa con servicios opcionales como bar-ca-
fetería, peluquería, sauna, jacuzzi, lavadoras, parking y restaurante con 
servicio de buffet libre de cocina Mediterránea.

Hotel CANADÁ PALACE ****
C/ Mosen Jaime Soler, 44. CALAFELL.

LOCALIZAÇÃO
Situado a 120 metros de la playa, ambiente familiar. 

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 160 quartos com televisão de ecrã plano com canais por satélite, 
mini-bar, telefone interno, Wi-Fi, cofre, casa de banho privativa com secador de 
cabelo e produtos de higiene pessoal gratuitos, aquecimento/ar condicionado.

DEFICIENTESSPA

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de jardim, 2 piscinas e parque infantil, bares, restaurantes, esta-
cionamento, solário, sauna, piscina interior, campo de padel e Spa. Tem 
academia paga e estacionamento pago. Serviço de restaurante buffet 
com show cooking. Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida. 
Dispõe de wifi  grátis. 
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Hotel BRISAMAR SUITES ***
Avda. Generalitat, 2. COMARRUGA.

LOCALIZAÇÃO
Situado no centro de Comarruga, em frente ao mar e em frente à marina.

ACOMODAÇÃO 
Tem 122 quartos de diferentes tipos: Suites, Suites Júnior, Quartos Supe-
rior, Standard e Económico com TV, telefone interior, wifi , cofre, casa de 
banho privada com secador de cabelo, artigos de higiene pessoal gratui-
tos, ar condicionado até 15 de Setembro.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
 É completado por um salão social com televisão, recepção e restaurante 
buffet para os três serviços de refeições. Wifi  grátis.

1ª LINHA

Hotel 4R MIRAMAR CALAFELL ****
C/ Mosen Jaime Soler, 44. CALAFELL.

LOCALIZAÇÃO
Situado em 1ª linha de praia, e em pleno centro da villa que conta com um 
fantástico passeio marítimo e pedonal.

ACOMODAÇÃO 
Conta com 215 quartos, todos com varanda e equipados com ar condi-
cionado (15/6-15/9), aquecimento, banho completo, TV satélite, telefone, 
cofre, berços e frigorifi co (tudo com suplemento), disponiveis a pedido. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
As instalações complementam-se  com restaurante buffet com vistas para 
a praia, bar-cafetaria, beach bar, piscina exterior, parking (de pago), aces-
so adaptado para pessoas de mobilidade reduzida. Aceitam animais.

MASCOTAS1ª LINHA DEFICIENTES

TUDO
INCLUIDO
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1ª LINHA

Hotel 4R GRAN HOTEL EUROPE ****
Avda. Palfuriana, 107-109. COMARRUGA.

LOCALIZAÇÃO
Situada em frente ao mar, a 700m. do centro da cidade de Coma-ruga, na 
Costa Dorada, conhecida pela sua longa e larga praia.

ACOMODAÇÃO 
 Tem 154 quartos, com excelentes vistas para o mar e para as montanhas. A 
maioria dos quartos tem varanda e estão equipados com ar condicionado, 
aquecimento, casa de banho com secador de cabelo, televisão com canais 
multilingues, telefone, frigorífi co (custo extra) e cofre (apólice).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
As instalações são completadas com uma piscina exterior para adultos e 
crianças, solário, bar-cafetaria, sala polivalente, WiFi gratuito em todo o hotel, 
estacionamento (mediante pagamento), mini-clube, área para crianças e sala de 
jogos. Espreguiçadeiras e guarda-sóis disponíveis para aluguer (mediante o pa-
gamento de uma taxa) na praia. Dispõe de um restaurante buffet com especiali-
dades internacionais e cozinha de espectáculos variados. Oferece um programa 
completo do seu próprio entretenimento diurno e nocturno para todas as ida-
des. São permitidos animais de estimação mediante pedido e com custo extra.

1ª LINHA MASCOTAS

Hotel COMARRUGA PLAYA ***
Avda. Palfuriana, 115. COMARRUGA

LOCALIZAÇÃO
Situada no coração da Costa Daurada, em frente ao mar.

ACOMODAÇÃO
Tem 75 quartos (36 deles com vista mar), com casa de banho com duche, 
TV de 20”, telefone, ar condicionado, cofre com opção de aluguer e varan-
da com mobiliário.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem uma piscina exterior com espreguiçadeiras, bar com terraço, restaurante 
buffet internacional com cozinha de show e noites temáticas, bar-cafeteria, WiFi, 
sala de lazer com bilhar, sala de TV, estacionamento exterior por uma taxa, de-
pósito de bagagem, animais de estimação até 5 kg são permitidos por uma taxa.

MASCOTAS

TUDO
INCLUIDO
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Hotel NATURA PARK ****
C/ Villafranca, 8-10. COMARRUGA

LOCALIZAÇÃO
Localizado a apenas 100 m da praia, em “Coma-ruga”, um dos distritos 
marítimos de “El Vendrell”. A apenas 4 km da aldeia.

ACOMODAÇÃO
Tem 220 quartos espaçosos e exteriores com grandes terraços. Estão 
equipados com duas camas de 1,35 m, casa de banho completa com ar-
tigos de higiene complementares, secador de cabelo, aquecimento e ar 

condicionado, televisão de ecrã plano por satélite, telefone, cofre e frigo-
rífi co.  Estão disponíveis salas adaptadas.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com uma grande cafetaria com ambientes distintos, 2 piscinas (adul-
tos e crianças), bar na piscina com guarda-sóis e cadeiras grátis, salão de 
jogos recreativos e jogos de mesa, animação diária a cargo de nossos ani-
madores com bailes e festas todas as noites. Amplo restaurante-buffet com 
grande variedade de pratos e com menú para celiacos. Parking (opcional) 
e acesso para pessoas de mobilidade reduzida. Todo o hotel está climati-
zado. Wifi  grátis nos quartos e zonas nobres. Aceitam animais até 15 kg.

MASCOTASDEFICIENTES

Hotel PALAS PINEDA ****
C/ Muntanyals, 5. LA PINEDA

LOCALIZAÇÃO
O Hotel Palas Pineda é um complexo hoteleiro localizado a 80m da praia 
La Pineda, na Costa Dorada, 4 estrelas superior e com serviço tudo in-
cluído.

ACOMODAÇÃO 
Os quartos standard do Hotel Palas Pineda são confortáveis, versáteis e 
perfeitos para relaxar perto do mar. Dispõem de TV LCD, telefone, rou-
peiro, ar condicionado, cofre, casa de banho com secador de cabelo e 
amenities, frigorífi co e varanda. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem uma piscina exterior com escorregas rodeada por jardins e tem 
redes, três salas de restaurante buffet, cozinha espectáculo ao vivo no 
buffet ao almoço e jantar, mini-clube, animação, snack-bar esplanada, 
ginásio, Wi-Fi gratuito em todo o hotel, spa com centro de estética, esta-
cionamento coberto pago. Facilidades para defi cientes.

DEFICIENTESSPAESCORREGAS FAMÍLIAS

TUDO
INCLUIDO
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Hotel OHTELS LA HACIENDA ****SUP

Plaza de La Unio Europea, 1. LA PINEDA

LOCALIZAÇÃO
Situado a 200 m. da praia de La Pineda, e oferece uma estadia muito familiar.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de quartos completamente equipados e climatizados, casa de 
banho com banheira ou duche, secador de cabelo, ar condicionado, wifi  
grátis, TV LCD, telefone, varanda ou varandim.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com piscina, cafetaria com dois grandes televisores, bar na a pisci-
na de estilo caribenho, jacuzzi, spa (salas de massagens, sauna fi nlandesa, 
pedilúvio, piscinas com hidromassagem e jacuzzi, banho turco), mini clu-
be infantil, pistas de ténis e paddel, ginásio, dois salões para celebrações 
e reuniões. Programa de animação para crianças e adultos. Acesso para 
pessoas com mobilidade reduzida. Restaurante buffet, dispõe de re-
feições para celíacos.

SPA

TUDO
INCLUIDO

DEFICIENTESFAMÍLIAS

Hotel H10 SALAURIS PALACE ****
Avda. Paisos Catallans, s/n. SALOU

LOCALIZAÇÃO
Hotel a apenas 800 m. de Port Aventura e perto da praia.

ACOMODAÇÃO
Os seus quartos têm casa de banho completa com secador de cabelo e 
amenities, TV com canais internacionais, Wi-Fi gratuito, ar condicionado 
com termóstato, cofre gratuito, frigorífi co ou mini-bar ou mini-frigorífi co, 
garrafa de água gratuita no quarto à chegada, terraço, secretária.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
O hotel completa as suas instalações com piscina com cascata, piscina 
infantil, piscina interior climatizada com jacuzzi e cadeira hidráulica, so-
lário com jacuzzi, zona ajardinada, wi-fi  gratuito, zona de internet, serviço 
de lavandaria, boutique, estacionamento coberto (não vigiado e paga-
mento), programa de entretenimento para adultos e crianças. Serviço de 
jantar buffet com cozinha espectáculo e menu infantil.

SPA
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Hotel Resort, Sport & Spa ESTIVAL PARK SALOU ****
Camí del Recó, s/n. LA PINEDA

LOCALIZAÇÃO
Situado a 150 m. da praia, com uma área de 110.000 m², é composto por 
três edifícios de 5 andares cada e uma capacidade de 899 quartos entre 
os três e um edifício de dois andares (Club Hotel) com 69 quartos.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de quartos com banho, secador de cabelo e espelho de aumento, 
ar condicionado, TV , cofre opcional, wifi  básico grátis, minibar e varan-

da,conta ainda com  quartos familiares/duplex com 2 camas individuais e 
1 sofa cama, também apartamentos tipo 2/4 e 4/6 com cozinha, máquina 
de lavar roupa e frigorífi co.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de piscina exterior para adultos e crianças, solário, zonas ajar-
dinadas, discoteca, parque infantil, miniclub. Conta com Centro despor-
tivo, Centro Spa, Centro Wellness, Aquum Spa&Club, e ainda com ca-
beleireiro, lavandaria, garagem coberta e serviço de quartos tudo isto 
com suplemento. Conta com 3 restaurantes com possibilidade de Todo 
Incluido, 4 snacks bar e 3 bar piscina. Grande programa de animação 
em temporada alta.

SPA

TUDO
INCLUIDO

Hotel 4R CASABLANCA PLAYA ***
Pº Miramar, 12. SALOU.

LOCALIZAÇÃO
Hotel familiar, localizado na 1ª linha do mar, em pleno centro de Salou 
e apenas a 200 m do porto. 3 km de Port Aventura, para onde os ônibus 
saem a cada meia hora.
 
ACOMODAÇÃO 
Tem 63 quartos confortáveis e espaçosos, alguns deles adaptados para 
defi cientes, totalmente equipados com ar condicionado (de 15 de Junho a 

30 de Setembro, dependendo do tempo), aquecimento, frigorífi co, telefo-
ne, televisão panorâmica, ligação WiFi gratuita, cofre, secador de cabelo 
e banho ou duche.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
As suas instalações incluem um restaurante com cozinha tradicional me-
diterrânica, um terraço junto à piscina do hotel com vista para o mar, ca-
fetaria, wifi  gratuito em todo o hotel, área para crianças, estacionamento 
privado, animais de estimação são permitidos a um custo extra.

1ª LINHA

FAMÍLIAS

MASCOTAS DEFICIENTESFAMÍLIAS
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Hotel SANTA MÓNICA PLAYA ***
Pº Falset, 1. SALOU.

LOCALIZAÇÃO
Localizado em Salou, no coração da Costa Dorada. É um hotel moderno e 
confortável localizado em zona turística, a 250 metros da praia e a pou-
cos minutos do centro e da zona de lazer.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 210 quartos equipados com todas as comodidades de um hotel 
de três estrelas: casa de banho completa, terraço, ar condicionado (em 

funcionamento de 15/06 a 15/09), aquecimento central, televisão via sa-
télite, telefone, secador de cabelo e cofre opcional.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
O nosso hotel dispõe ainda de um terraço com: duas piscinas (adultos e 
crianças), espreguiçadeiras e chapéus-de-sol, bem como restaurante, bar 
e mini-clube (aberto no verão e com horário limitado), Wi-Fi gratuito na 
recepção, piscina piscina e bar. O restaurante com serviço de buffet li-
vre com grande variedade, além de um buffet especial para crianças. No 
verão não perca os nossos jantares temáticos. Dispõe de zona infantil e 
animação: fl amenco, discoteca, karaoke, espectáculos e música ao vivo. 
Suas instalações são adaptadas para pessoas com defi ciência.

DEFICIENTES

Hotel JAIME I ***
C/ Logroño, 16-20. SALOU

LOCALIZAÇÃO
Hotel familiar no centro de Salou, centrado em famílias com crianças, 
perto da zona residencial e de entretenimento, a 5 minutos da praia. 

ACOMODAÇÃO 
Tem mais de 700 quartos espaçosos e confortáveis, todos exteriores, com a 
opção de vista para a piscina central, telefone, TV satélite, ar condicionado, 
cofre, casa de banho completa com secador de cabelo e comodidades.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
No hotel encontrará várias piscinas, incluindo uma piscina aquecida, 
parque de splash com divertidos jogos aquáticos e escorregas aquáticos 
(com custo em época alta), insufl áveis aquáticos, mini discoteca, sala de 
jogos, mini clube, parque infantil, mini golfe, arcada, serviço de babysit-
ting, Escape Room, vários restaurantes Palm Court, um terraço ao ar livre 
rodeado pela natureza, pizzaria e restaurante buffet, sauna e banho tur-
co, salão de beleza, loja de lembranças e snack-bar.

SPAESCORREGAS FAMÍLIAS
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Hotel BELVEDERE ***
C/ Terrer nª 7. SALOU

LOCALIZAÇÃO
Situado junto a Port Aventura e a escassos 700 metros da praia.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de quartos confortáveis e totalmente equipados, renovados re-
centemente com ar condicionado, cofre, telefone, aquecimento, varanda, 
televisão, amenities grátis, serviço despertador.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com ligação WiFi grátis nos quartos e zonas comuns, piscina para 
adultos e crianças, amplo solário com espreguiçadeiras, zona Wellness 
inclui jacuzzi climatizado, ginásio, sauna e banho turco, programas de 
animação diurnos e nocturnos, mini club, sala de jogos, bilhares, ping-
pong e zona de petanca. Restaurante buffet, que inclui variados produc-
tos aptos para celíacos, bar cafetaria e snack bar.

Hotel & Spa EUROSALOU ***
C/ Muntanyals, 5. SALOU

LOCALIZAÇÃO
A 700 metros das magnífi cas praias de Salou, e a poucos passos do centro, 
da zona comercial e da vida noturna. Você pode desfrutar de uma exce-
lente comunicação com toda a cidade.

ACOMODAÇÃO 
Temos quatro tipos diferentes de quartos, com varanda com e sem vista 
para a piscina ou para a rua, têm ar condicionado, cofre, telefone, aque-
cimento, televisão e amenities.Também temos mesa e cadeiras para 2 
pessoas na varanda.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
As suas instalações incluem piscina exterior e piscina infantil com zona de 
espreguiçadeiras, restaurante recentemente renovado com buffet livre e 
buffet infantil, bar-cafetaria e bar da piscina, spa e ginásio, miniclube in-
fantil, animação para adultos e crianças, Spa & Wellness center com trata-
mentos e piscina aquecida, banho turco, sauna, ducha escocesa, jacuzzi, 
ginásio. Tem uma área de Wi-Fi gratuito no salão de recepção.

SPA

SPAESCORREGAS FAMÍLIAS
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Hotel 4R SALOU PARK II *** / Hotel 4R SALOU PARK I ****
Pº Amposta, 2-4. SALOU.

LOCALIZAÇÃO
Localizado numa zona privilegiada, apenas a 200m. da praia dos Capella-
nes, a pouca distância da zona comercial e de lazer de Salou.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 417 quartos, alguns deles familiares e de categoria superior. O 
resort tem dois edifícios, o Salou Park Resort I de 4 estrelas e o Salou Park 
Resort II de 3 estrelas. A maioria dos quartos têm varanda ou terraço e 
estão equipados com ar condicionado, aquecimento, casa de banho com 

secador de cabelo, televisão com canais multilingues, telefone, cofre e 
frigorífi co (ambos mediante taxa extra).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de 2 zonas de piscina exterior para adultos e crianças, Spa & We-
llness (taxa) com piscina aquecida, zona de massagens, sauna e banho 
turco, dispõe ainda de ginásio e campo desportivo, variado programa de 
animação para adultos e crianças, restaurantes com buffet variado ser-
viço, show cooking e buffet infantil. As instalações e serviços são comuns 
ao tudo resort e completam-se com o restaurante gourmet “Gastrobar” 
(menu ou serviço à la carte), piano-bar com vista mar, bar da piscina, te-
rraço-solário, Wi-Fi gratuito no tudo o hotel, estacionamento (pagamen-
to), área infantil, mini clube, área de jogos.

FAMÍLIASDEFICIENTESSPA

Hotel 4R PLAYA PARK *** 
C/Vendrell, 1-3. SALOU.

LOCALIZAÇÃO
Localizado na região de El Tarragonés, na Costa Dorada, a apenas 100 m 
da Playa Larga, que possui uma fantástica zona de passeio e pedonal, e a 
400 m do centro de Salou.

ACOMODAÇÃO 
O hotel dispõe de 315 quartos, todos com terraço e equipados com ar 
condicionado (de 15/06 a 15/09), aquecimento, casa de banho completa 

com secador de cabelo, TV satélite com canal de música, telefone, cofre e 
frigorífi co (ambos com custo adicional).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
As instalações completam-se com zona de Internet (taxa extra), restau-
rante (serviço de buffet), Pool Bar, esplanada-solário, 2 piscinas (adultos e 
crianças), parque de estacionamento (taxa extra), zona infantil, mini-clu-
be, jogos área, acesso adaptado a pessoas com mobilidade reduzida e 
animação diurna e nocturna.

DEFICIENTES
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Hotel 4R REGINA GRAN HOTEL **** 
Pº Joan Fuster, 3. SALOU.

LOCALIZAÇÃO
Localizado ao lado do complexo Port Aventura, a apenas 200m do centro 
de Salou e a 700m da praia. A elevada qualidade e variedade dos seus 
serviços vão fazê-lo desfrutar das suas férias no coração da Costa Dorada.

ACOMODAÇÃO 
O hotel dispõe de 294 quartos, todos com terraço e equipados com ar con-
dicionado (de 15/06 a 15/09), aquecimento, casa de banho completa com 

secador de cabelo, televisão por satélite com canal de música, telefone, cofre 
e frigorífi co (custo extra).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
As instalações são completadas com área Internet (taxa), restaurante 
(serviço buffet, “show cooking”), bar da piscina, terraço do solário, 2 pis-
cinas (adultos e crianças), SPA (taxa), parque de estacionamento (taxa), 
área infantil, mini clube, área de jogos, acesso adaptado para pessoas 
com mobilidade reduzida e entretenimento diurno e nocturno.

DEFICIENTESSPA

Hotel OLYMPUS PALACE ****
C/ Navarra nº 6. SALOU

LOCALIZAÇÃO
Localizado no coração do centro turístico de Salou, a 400 metros da praia. 
Hoje em dia, foi completamente remodelado com um design moderno e 
funcional.

ACOMODAÇÃO
Os quartos têm uma casa de banho completa com chuveiro, terraço mo-
bilado ao ar livre, telefone, TV LCD por satélite, secador de cabelo, cofre 
e mini-frigorífi co gratuito. Quartos adaptados para defi cientes a pedido e 
sujeitos a disponibilidade.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Grande piscina exterior com camas de água no rés-do-chão, área de água 
exterior com piscina lateral de vidro, jacuzzi, turbo jactos, solário e bar 
com zonas de arrefecimento no terraço do Summit. Restaurante buffet 
com cozinha mediterrânica, degustações e jantares temáticos e de gala. 
Wifi  gratuito em todo o hotel, sala de conferências e garagem opcional 
sujeita a disponibilidade, programa de entretenimento diurno e nocturno, 
música ao vivo e vários espectáculos.

DEFICIENTES
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Aparthotel ALBATROS FAMILY *** 
C/Bruselas, 60. SALOU.

LOCALIZAÇÃO
Situados a apenas 25 metros da praia Cala Llenguadets, muito próximo da 
praia Capellans e da praia larga a poucos minutos caminhando do centro 
de Salou. Perto está Port Aventura e o Parque Aquático Aquopolis. 

ACOMODAÇÃO 
Tem estúdios e apartamentos com grandes terraços com vista magní-
fi ca para o mar, cozinha independente com placa cerâmica, frigorífi co, 
microondas, louça, utensílios de cozinha, cafeteira, torradeira, chaleira 

e espremedor, casa de banho com duche, secador de cabelo, televisão, 
aquecimento e ar condicionado. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de parque infantil, zona ajardinada, piscina para adultos e 
crianças com vistas mar, espreguiçadeiras, bar restaurante com zona 
de jogos recreativos, elevadores, sala de bagagem, parking, ar condi-
cionado, wifi grátis.

Hotel CALYPSO *** 
C/Pompeu Fabra, 54-62. SALOU.

LOCALIZAÇÃO
Está situada a poucos passos de Playa Capellans, uma das mais belas 
praias da Costa Dorada. O Calypso foi recentemente completamente re-
modelado.

ACOMODAÇÃO 
Tem quartos duplos, familiares, familiares superiores e suite júnior, em 
dois edifícios, com varanda ou terraço, casa de banho completa com 

cabina de duche separada, secretária, depósito de bagagens, mini-frigo-
rífi co, cofre (opcional), ar condicionado, TV LED e ligação Wifi  gratuita. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem também um restaurante, cafetaria, duas piscinas, solário e um par-
que infantil, entretenimento diurno e nocturno, jardim, solário, bar, sala de 
jogos, wifi  gratuito em todas as instalações. Acessível para os defi cientes.

DEFICIENTES

TUDO
INCLUIDO

FAMÍLIAS
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Hotel PIRÁMIDE ****
C/ Viladomat, 9. SALOU.

LOCALIZAÇÃO
Localizado no centro de Salou, capital da Costa Dorada, a poucos minutos 
da praia de Levante e das principais enseadas, a 250m do centro comer-
cial e a 1,5km do parque temático Port Aventura.

ACOMODAÇÃO 
230 quartos espaçosos e confortáveis, todos com casa de banho privati-
va, serviço de despertar, TV satélite, cofre, telefone com linha exterior, 

ar condicionado, secretária, secador de cabelo, minibar, serviço premium 
opcional, serviço de quartos.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de 2 piscinas (adultos e crianças), restaurante buffet com cozinha 
espectáculo, snack-bar, ar condicionado nas salas e quartos e animação 
para crianças e adultos (consoante a época do ano). Hotel acessível para 
defi cientes, Wi-Fi Premium gratuito disponível em todo o hotel, 90 lugares 
de estacionamento privativo coberto.

DEFICIENTES

TUDO
INCLUIDO

FAMÍLIAS

DEFICIENTES

Hotel SOL COSTA DAURADA **** 
Ada.paises Catalanes, s/n. SALOU

LOCALIZAÇÃO
A 900 m. da praia e 500 m. o parque PortAventura World.

ACOMODAÇÃO 
Quartos recentemente renovados com casa de banho, ar condicionado, 
aquecimento, TV, telefone, wi-fi  grátis, minibar e cofre (opcional). Possibilida-
de de quartos comunicantes e adaptados a pessoas de mobilidade reduzida.

 INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com piscina para adultos e crianças, nova zona infantil, es-
preguiçadeiras e toalhas, piscina interior aquecida com jacuzzis e ginásio grátis 
para todos os clientes. Conta ainda com sauna, banho turco, raios UVA e massa-
gens todos mediante pagamento extra. Animação diurna e nocturna, miniclub, 
parking (de pago) e cafetaria. Serviço refeições: buffet. Zona de águas-piscina 
climatizada, sauna, jacuzzi e ginásio. Conta com facilidades para pessoas com 
mobilidade reduzida. Wifi  grátis em todo o hotel. Não admite animais.

SPAFAMÍLIAS
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ÚNICO HOTEL EN EL

PASEO MARÍTIMO Y

PLAYA DE SALOU

Paseo Jaime I s/n, 43840
Salou · Tarragona (España)

HA-697
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Aparthotel DORADA PALACE ****
Cami de les Pascuales, 6. SALOU

LOCALIZAÇÃO
Localizado a 500 m. da praia e a 1 km de Port Aventura.

ACOMODAÇÃO
 Os quartos têm wifi  gratuito, limpeza diária, cofre (custo extra), ar condi-
cionado (dependendo da época/temperatura), terraço, exterior, casa de 
banho com duche / banheira, comodidades e secador de cabelo, secre-
tária, mini-frigorífi co, TV satélite de 32” e telefone. Os apartamentos para 
até 5 pessoas têm um quarto, sala de estar, cozinha totalmente equipada 
com microondas, wifi  gratuito, limpeza diária, cofre (custo extra), ar con-
dicionado (dependendo da estação/temperatura), terraço, exterior, casa 
de banho com duche / banheira, comodidades e secador de cabelo, secre-
tária, mini-frigorífi co, TV satélite de 32” e telefone.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
É complementado com restaurante, snack-bar, cafetaria, terraço, piscina 
no 6º andar exterior, jacuzzi, ginásio (os últimos 3 apenas para hóspedes 
com mais de 18 anos), jardins, área de jogos para crianças, solário, sala 
de jogos e garagem (sujeito a disponibilidade mediante pagamento), en-
tretenimento, serviço de jantar buffet: calças compridas são obrigatórias 
para os homens ao jantar.

Hotel MAGNOLIA **** 
C/ Madrid, 8. SALOU.

LOCALIZAÇÃO
Hotel só de adultos. Está localizado num edifício central na segunda linha 
do mar, a tão somente 50 m do passeio marítimo e da praia, e conta com 
todos os detalhes e comodidades de um hotel moderno e atual.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 72 quartos equipados com cama king size ou duas camas indi-
viduais, casa de banho completa com banheira ou duche, ar condiciona-
do/aquecimento, TV, carta de almofadas, cofre (pago), carta de fragrân-
cias, conexão à internet e varanda.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Pode-se desfrutar de uma piscina exterior aberta 24 hrs com uma zona 
de solário com espreguiçadeiras, pool-bar, lounge-bar com cafeteria 24h, 
zona de leitura e sala de estar, salão com sofás, grandes ecrãs de TV e 
zona de jogo com bilhar, wifi  grátis, espaço Wellness com zona de spa, 
fi tness e serviço de tratamentos corporais e estética. 
Restaurante com um amplo buffet para pequenos-almoços e serviço de 
jantar (abril a outubro): primeiro prato e sobremesas a escolher no buffet 
e segundo á la carta; pastelaria caseira, cozinha mediterrânea, oferecem 
pratos sem sal, sem glúten e vegetarianos.

SÓ
ADULTOS

SPA
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LOCALIZAÇÃO
A cerca de 50 m. da Plaza de Europa e a 350 m. da Praia e Passeio Marítimo.
ACOMODAÇÃO 
Apartamentos con capacidad 2/4 pax consta de un dormitorio doble, cuar-
to de baño, cocina equipada, salón-comedor con sofá nido (2 plazas), TV 
y terraza amueblada. 
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com piscina (adultos e crianças). No andar baixo há um supermercado e 
cafetaria. Inclui lençõis (excepto toalhas). Limpeza à entrada e saída do cliente.

LOCALIZAÇÃO
Conjunto residêncial situado a 400 m. da praia.
ACOMODAÇÃO 
Os apartamentos têm capacidade 2/4, com um quarto duplo, sala com 
sofá-cama gavetão para 2 pessoas, cozinha equipada e banho completo; 
e 3/5 iguais aos anteriores mas com mais um quarto individual tipo cama-
rote e 4/6 com 2 quartos.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de piscina com ampla zona ajardinada com parque infantil.

LOCALIZAÇÃO
Prédio entre Salou e Cambrils a poucos metros da praia.
ACOMODAÇÃO 
Têm 1 ou 2 quartos. com 2 camas de solteiro, sala com sofá cama para 
duas pessoas, cozinha equipada, geladeira, micro-ondas, banheiro com-
pleto, ar condicionado, Wi-Fi pago, TV e terraço. Inclui lingerie (não toal-
has). Limpeza de entrada e saída do cliente.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem piscina para adultos e crianças, terraço, parque infantil.

LOCALIZAÇÃO
Situado a 300 mts da Playa Larga. 
ACOMODAÇÃO 
Conta com 240 estudios com ar condicionado e um quarto tipo camarote com 2 
camas individuais, pequena sala-jantar com sofá cama para 2 pessoas, kitchenette 
com 2 placas eléctricas e  com utensilios, banho  e varanda com mesa e cadeiras.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Ampla piscina, solário, snack bar, cadeiras, ar condicionado, bar-cafetaria, sala 
de jogos, salão infantil e parking subterrâneo (de pago). Wifi  com suplemento.

LOCALIZAÇÃO
Situado na Plaza Europa a 450 m. da praia.
ACOMODAÇÃO 
1 quarto duplo, banho completo, sala com sofá-cama nido para 2 pax, cozin-
ha equipada e TV. Incluido todo o equipamento completo de apartamento, 
excepto toalhas de banho, limpeza á entrada, mudança de roupa semanal.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Piscina para adultos e crianças. Nos arredores encontra-se todo o tipo 
de serviços. 

Apartamentos ZAHARA

Apartamentos CATALUÑA 92

Apartamentos LOS PECES Apartamentos SALOU PACIFIC

Apartamentos ROYAL

Zahara: C/Navarra,3. SALOU

C/Vendrell, s/n. SALOU

Avda. Andorra, 18. SALOU C/ Vendrell, 10. SALOU

Plaza Europa, s/n. SALOU

LOCALIZAÇÃO
Edifi cio situado a 300 m. da praia e do Passeio Marítimo.
ACOMODAÇÃO 
Todos os apartamentos capacidade 6/8 contam com 3 quartos duplos, 
cozinha equipada e independente com forno microondas e exaustor, sala 
de jantar com sofá-cama, dois banhos  completos e varanda. Inclui equipa-
mento completo de apartamento excepto toalhas de banho.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Possibilidade de utilização da piscina do los Peces (a 500m aprox.).

Apartamentos GOYA
Avda. Carles Buigas, 24. SALOU
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Hotel CÉSAR AUGUSTUS ***
Avda. Diputación, 195. CAMBRILS

LOCALIZAÇÃO
Hotel situado a 70 m da praia, a 5 km do centro de Cambrils e 1,5 km 
de Salou, paragem de autocarro a 20 m do hotel, rodeado de cafeterias, 
lojas, restaurantes e supermercados.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 160 quartos equipadas com ar condicionado, aquecimento, TV, 
telefone, casa de banho com duche ou banheira, secador de cabelo, mini-
bar, cofre (pago), varanda exterior e wifi . Oferece quartos especiais (fami-
liares e adaptadas) sempre mediante disponibilidade e com suplemento.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com piscina de adultos com banco jacuzzi, piscina para crianças, 
terraço solário com espreguiçadeiras, cafeteria frente ao mar, snack bar 
junto á piscina, salão social, sala TV, sala de jogos, estacionamento com 
segurança (pago), miniclub (4-12 anos). Programa de animação para adul-
tos e crianças, espectáculos nocturnos variados. Restaurante buffet com 
show cooking ao pequeno-almoço e jantar. Não admite animais de esti-
mação. Facilidades para pessoas com mobilidade reduzida.

DEFICIENTES

Hotel AUGUSTUS ****
Avda. Diputación, 190. CAMBRILS

LOCALIZAÇÃO
Hotel situado na primeira linha da praia, junto ao passeio marítimo, a 5 
km del centro de Cambrils, paragem de autocarro frente ao hotel, rodea-
do de cafeterias, restaurantes, supermercados e lojas.

ACOMODAÇÃO
Conta com 320 quartos equipados com ar condicionado, aquecimento, casa 
de banho com duche ou banheira, secador de cabelo, TV, telefone, cofre, mi-
nibar gratis (bebidas pagas), varanda exterior, wifi  gratis. Dispõe de quartos 
especiais (vista piscina, panorâmicas, familiares e adaptadas a pessoas com 
mobilidade reduzida), sempre mediante disponibilidade e suplemento.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Oferece piscina para adultos com 2 bancos jacuzzi, piscina crianças exterior 
climatizada (energia solar), terraço solário com espreguiçadeiras, snack bar 
na piscina, cafeteria, miniclub (4-12 anos), salão social, sala de jogos, sala TV, 
sala TV crianças, estacionamento com segurança (pago). Programa de ani-
mação para crianças e adultos, campo de petanca, aerobica, aerobica aquá-
tica, espectáculos nocturnos variados. Restaurante buffet com show cooking. 
Não admitem animais. Facilidades para pessoas co mobilidade reduzida.

DEFICIENTES1ª LINHA
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Hotel MÓNICA ****SUP

Galceran Marquet, 1-3. CAMBRILS

LOCALIZAÇÃO
Localizado no centro e a apenas 100 m da praia. 

ACOMODAÇÃO
Tem 104 quartos com antena parabólica, cofre, telefone, TV de ecrã plano 
(TDT), ar condicionado ou aquecimento, wifi  gratuito, mini-bar frigorífi co, 
roupões de banho e casa de banho com duche, comodidades, roupão de 
banho, espelho de aumento e secador de cabelo.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
É complementada por 3.000m² de áreas comuns com um jardim de 1.500m², 
cafetaria, sala de televisão e leitura, ginásio, garagem e piscina para adultos, 

espreguiçadeiras e serviço gratuito de toalhas; tudo rodeado por fabulosas 
palmeiras. Para os mais pequenos, existe uma piscina para crianças e uma 
área de jogos ao ar livre. Relax Center, uma área onde pode desfrutar de um 
jacuzzi, banho turco e sauna fi nlandesa completamente grátis. Restaurante 
com vista para o jardim e piscina onde se pode desfrutar de um buffet varia-
do ou de um menu de set servido à mesa. Wifi  grátis em todo o hotel.

Hotel PINO ALTO **** 
Urb. Pino Alto, Avenida Playa Cristal, 18. MIAMI PLAYA.

LOCALIZAÇÃO
Situado na tranquila urbanização de Miami Playa. Construído com o estilo 
mediterrânico em forma de U, ao redor de uma praça com arcadas e com 
um jardim.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de quartos para 1/4 pessoas e quartos duplos com sala de 4/5 pes-
soas, também dispõe de chalets contiguos  para 6/8 pessoas. Todos os quar-
tos são climatizados com banho completo, secador, telefone, cofre, Minibar, 
TV ecrã plano via satélite, wifi  grátis e varanda com umas bonitas vistas.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Com amplo jardim, parque infantil, 2 piscinas exteriores (uma infantil) 
com guarda-sóis e espreguiçadeiras, bar na piscina, restaurante buffet, 
piscina interior climatizada com zona de hidromassagem, ginásio. Pro-
grama de animação para adultos e crianças e actuações profi ssionais.
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Localizado no centro de Cambrils, a 150 metros da praia.

IDEAL PARA FAMÍLIAS em pleno centro de Cambrils-Puerto, a 250 m da praia.

COMPLEXO TURÍSTICO IDEAL PARA FAMÍLIAS
entre Salou e Cambrils, a 50 m da praia.

Conta com 
100 quartos, alguns 
com vista mar, casas 
de banho renovadas  - 
com secador de cabelo e 
amenidades - em 2018. Dispõem 
de ar condicionado e aquecimento. 
TV satélite com ecrã plano, telefone, 
minibar, cofre e serviço de quartos. Dispomos 
de quartos adaptado para pessoas com mobilidade 
reduzida.

Completa ainda as suas instalações com restaurante buff et 
(cozinha mediterrânica, facilidades para menus especiais) e cafetaria 
renovados em 2018, zona de descanso, salas de reuniões e banquetes.

WIFI gratuito na recepção, opcional nos quartos.

No quinto andar, os nossos hóspedes poderão desfrutar de um solário inaugurado em 
2019, e piscina, com maravilhosas vistas para o mar.

188 aptos 2/4 
pessoas a 2 minutos 
da praia. Quarto duplo 
independente, com casa 
de banho completa -secador 
de cabelo-, sala de refeições com 
sofá cama de 2 lugares, kitchenette 
com micro ondas , utensílios básicos e 
frigorífi co. Varanda mobilada. TV via satélite, 
ar condicionado, aquecimento, cofre opcional.

WIFI gratuito na recepção, opcional nos quartos.

Grande Piscina para adultos e piscina infantil. Zona de parque 
infantil, zona ajardinada com área de jogos infantis. Programa de 
Animação para adultos e crianças, mini clube, minidisco, espetáculos e 
shows.
Restaurante buff et com cozinha ao vivo, renovado para 2020, buff et infantil toda a 
temporada. Facilidades para menus especiais. Cafetaria e bar com terraço Piscina. 

Recepção 24 h, estacionamento exterior opcional.

Complexo de 
apartamentos 2/4 
pessoas, renovados 
na sua totalidade 
para 2020. Quarto duplo 
independente, com casa de  
banho completa -secador de 
cabelo-, sala com sofá cama de 2 
lugares, kitchenette com micro ondas, 
utensílios básicos e frigorífi co. Varanda. TV 
via satélite, ar condicionado, aquecimento, cofre 
opcional.

WIFI gratuito na Recepção, opcional nos quartos.

Grande piscina para adultos e piscina infantil. Duas zonas de parques 
infantis renovados para 2020, zona ajardinada e Solário. Programa de 
animação para adultos e crianças, mini clube bem equipado, mini-disco, espetáculos 
profi ssionais e shows com a equipa de animação do hotel. Restaurante buff et com cozinha ao 
vivo, buff et infantil toda a temporada. Facilidades para menus especiais. Cafetaria (com parque 
infantil) e bar com terraço piscina. Recepção 24 h, garagem opcional.
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DEFICIENTES

Hotel ESTIVAL CENTURIÓN PLAYA ****SUP 
Ada.paises Catalanes, s/n. CAMBRILS

LOCALIZAÇÃO
Localizado no coração da Costa Dorada, na cidade costeira de Cambrils, 
mesmo no passeio marítimo e em frente à praia. É o hotel ideal para umas 
férias em família, uma pausa relaxante ou uma reunião com amigos.

ACOMODAÇÃO 
 Tem 257 quartos distribuídos por três andares, todos luminosos e confor-
táveis com terraço mobilado, telefone, TV, ar condicionado, minibar, cha-

leira, cofre gratuito, casa de banho com secador de cabelo, comodidades 
e espelho de aumento, wifi  gratuito.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
É complementado por três áreas gastronómicas com serviços de buffet 
gratuitos, snack-bar na praia, bar de cafetaria e terraço de piscina, pro-
grama de entretenimento extensivo, ginásio, sala de jogos, mini clube, 
piscinas exteriores para crianças e adultos, zona de jardim, zona de spa 
para adultos. As instalações estão adaptadas. Estacionamento descober-
to, não vigiado, com espaços limitados.

SPA1ª LINHA

Apartamentos PINS PLAYA
Avda. Diputación, 147. CAMBRILS

LOCALIZAÇÃO
Situam-se na frente da praia entre Salou e Cambrils..

ACOMODAÇÃO
O residencial é composto por 2 fases com um total de 174 apartamen-
tos. A primeira fase é composta por apartamentos com uma capacidade 
máxima de 4 pessoas. Cada uma delas consiste num quarto duplo, sala de 
estar e jantar com sofá-cama para 2 pessoas, cozinha aberta equipada 
com frigorífi co, forno, placa vitrocerâmica e microondas, casa de banho 
completa e um magnífi co terraço. Os da segunda fase são os mesmos, 
mas têm 2 ou 3 quartos duplos, dependendo da sua capacidade. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Há uma piscina ao ar livre com guarda-sóis e espreguiçadeiras na zona 
do solário, cafetaria, pizzaria e restaurante à la carte, salão de jogos, pubs 
e um supermercado aberto todo o dia. Temos também um parque de es-
tacionamento privado para o seu veículo com custo extra, que pode ser 
solicitado na recepção.

1ª LINHA
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LOCALIZAÇÃO
A poucos metros da praia e numa zona calma, mas com lojas, bares e res-
taurantes.
ACOMODAÇÃO 
Edifi cio de aptos tipo 2/4, dispõem de um quarto com duas camas indivi-
duais. Sala jantar com sofá cama para duas pessoas. Cozinha equipada 
com dois bicos electricos, frigorifi co, microondas. Banho completo, TV e 
varanda. Apto tipo 4/6 mesmas caracteristicas que os anteriores mas com 
dois quartos duplos. Todos dispõem de ar condicionado e wifi  grátis.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa as suas instalações com piscina para adultos e crianças. 
Limpeza à entrada e saída do cliente.

Apartamentos PINS MARINA
Avda. Diputación, 145. CAMBRILS

LOCALIZAÇÃO
Localizado entre Salou e Cambrils em segunda linha de praia, a 50 metros.
ACOMODAÇÃO 
Apartamentos de capacidade máxima de 4 pessoas. Cada um deles é com-
posto por um quarto duplo, sala-jantar com sofá-cama para duas pessoas, 
cozinha americana totalmente equipada com frigorífi co, forno-vitrocerâ-
mica e microondas, banho completo e varanda. Contam ainda com ar con-
dicionado, ventoínha de tecto na sala, cofre (de pago) e televisão.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com bar, restaurante, piscina e parking (de pago). Wifi  
grátis na zona do bar, restaurante e zona de piscina. Inclui lençóis (não tem 
toalhas). Limpeza à entrada e saída do cliente..

Apartamentos COSTA VERDE
Avda. Diputación, 169. CAMBRILS

Hotel 4R MERIDIA MAR *** 
César Gimeno, 29. HOSPITALET DE L’INFANT.

LOCALIZAÇÃO
Localizado em frente à marina de L´Hospitalet de L´Infant e a 200m da 
praia de Arenal. 

ACOMODAÇÃO 
Tem 86 quartos com varanda ou terraço individual, equipados com ar condi-
cionado (15/6-15/9), aquecimento, casa de banho completa com comodida-
des, televisão por satélite, telefone directo. Frigorífi co e seguro (custo extra). 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
O hotel tem um terraço-solário, 2 piscinas exteriores (uma para adultos e 
outra para crianças), um restaurante com serviço de buffet. As instalações 
são completadas com um bar-cafetaria com vista para o mar, WiFi gratui-
to em todo o hotel, estacionamento gratuito ao ar livre e acesso adaptado 
para pessoas com mobilidade reduzida.

DEFICIENTES
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Hotel AMETLLA MAR ****
Urb. Roques Daurades, Cala Bon Capo s/n. L’AMETLLA DE MAR

LOCALIZAÇÃO
Localizado em frente à praia e ligado a uma enseada por uma grande 
área ajardinada, num ambiente natural.

ACOMODAÇÃO
Tem 254 quartos espaçosos e confortáveis elegantemente decorados, a 
maioria deles com vista espectacular para o mar, todos com ar condi-
cionado, TV satélite, wifi  gratuito, terraço, cofre, minibar, telefone, casa 

de banho com secador de cabelo. Tem alguns quartos adaptados para 
defi cientes..

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem esplêndidos jardins, solário, grande piscina para adultos e crianças, 
parque infantil, sala de jogos, elevadores e boutique. Restaurante buffet 
com cozinha ao vivo e restaurante buffet italiano na época, pequeno-al-
moço com copo de cava, cafetaria e snack-bar junto à piscina. Sala de 
televisão, sala de jogos e Internet, sala de convenções e congressos (cerca 
de 200 pessoas), entretenimento para adultos e crianças durante todo o 
ano, mini-clube. SPA equipado com piscina aquecida, jacuzzi, sauna, ban-
ho turco e ginásio. Estacionamento pago e seguro. Wifi  grátis.

1ª LINHA SPA DEFICIENTES

Hotel LA RÁPITA ****
Pl. Lluis Companys, s/n. SAN CARLOS DE LA RÁPITA

LOCALIZAÇÃO
El Hotel Medsur La Rápita, está localizado a 250 m da praia, em frente à 
baía dos Alfacs.

ACOMODAÇÃO
Têm 232 espaçosos quartos exteriores com grandes terraços; 210 quartos 
com 2 camas de 1,35m e 22 quartos com 1 cama de 1,60m; todos equi-
pados com banheiro completo com itens de cortesia, secador de cabelo, 

ar condicionado/aquecimento, TV tela plana, telefone, cofre e geladeira 
(opcional). Dispõe de quartos adaptados para pessoas com mobilidade 
condicionada.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de 2 piscinas (adultos, crianças), terraço-solário, jacuzzis, escorre-
ga aquático, espreguiçadeiras e chapéus-de-sol gratuitos, sala-cafetaria, 
jogos recreativos, parque infantil, ar condicionado nas zonas públicas e 
programa de animação. Estacionamento coberto (com suplemento). Res-
taurante buffet. Zona Wifi  gratuita. Menus para celíacos ou alérgicos ali-
mentares. São admitidos cães com menos de 15 kg.

DEFICIENTES MASCOTASESCORREGAS FAMÍLIAS
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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
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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.
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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.
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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.



| 127 |VERÃO 2022

V
E
R

Ã
O

 2022Costa Blanca

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
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Hotel COSTA NAREJOS ****
C/ Río Dobra, 25. LOS ALCÁZARES

LOCALIZAÇÃO
Situado numa das zonas de maior crescimento turístico do Mar Menor, a 
uns 100 metros das praias do Mar Menor, e junto ao Centro de Alto Rendi-
mento Infanta Cristina e a 30 min. do aeroporto.

ACOMODAÇÃO
Tem 193 quartos com casa de banho completa com secador de cabelo, 
amenidades, TV, sofá cama, minibar e cofre.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Completa as suas instalações com piscina infantil, piscina de adultos com 
jacuzzi e jactos de água, cafetaria com vistas para a piscina onde se pode 
saborear tapas, miniclub, ginásio, salas de reuniões e celebrações, gara-
gem grátis excepto de 15-06-15/09 (consultar preço).

Hotel Apartamentos LODOMAR ****
C/ Rio Bidasoa, 1. SAN PEDRO DEL PINATAR

LOCALIZAÇÃO
Localizado em frente ao Parque Regional de Las Salinas y Arenales de San 
Pedro del Pinatar.

ACOMODAÇÃO 
Tem 88 quartos exteriores, dos quais 80 são quartos duplos standard e 8 
quartos são Suites Júnior. Todos eles têm ar condicionado, TV satélite, Inter-
net Wifi , casa de banho completa com secador de cabelo, mini-bar, cofre e 
um terraço maravilhoso para desfrutar da paisagem. As Suites Juniores têm 
também uma sala de estar com sofá-cama. É também composto por um total 
de 35 apartamentos, que têm 1 quarto com 2 camas e roupeiro grande, casa 
de banho, kitchenette com aparelhos (frigorífi co, microondas e fogão a gás) 

e louça para 4 pessoas, máquina de lavar roupa, sala com sofá-cama, ferro 
e tábua de engomar, TV por satélite, Internet Wifi , ar condicionado e terraço 
ou varanda.
 
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
 Piscina exterior com serviço de salva-vidas (em Julho e Agosto), terraço 
com espreguiçadeiras e guarda-sóis, Spa, cafetaria com serviço de lan-
ches e bebidas e estacionamento.

SPA
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Aparthotel LONDRES ***
C/Gran Vía, s/n. LA MANGA.

LOCALIZAÇÃO
Localizado em La Manga del Mar Menor, em uma das áreas estreitas do 
mangá, a menos de 100 metros de qualquer um dos dois mares, o Mar Me-
nor e o Mar Mediterrâneo, e a 500 metros de um dos centros comerciais 
mais importantes, o Souk Alcazaba.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de estudios e apartamentos unifamiliares com 1 quarto com sala, 
cozinha completa com utensilios e tábua de engomar, casa de banho com 
secador de cabelo, ampla varanda mobilada, (excepto os de andares baixos 
que são com varandim), TV LCD, telefone, ventiladores de tecto, e pode dis-
por de cofre, berço ou ar condicionado mediante pedido e com suplemento.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com piscina para adultos e crianças, cafetaria, bar de praia, ser-
viço de lavandaria e/ou de engomadoria (pago), programa de animação 
e ludoteca em temporada alta com monitor, ginásio, aluguer de bicicle-
tas, parque infantil, campo de tenis, mini-golf, voleibol. Admite animais 
de estimação (pago). Serviço de restaurante buffet (1º serviço de estadia 
sempre é o jantar). Oferece facilidades para practicar desportos naúticos. 

MASCOTAS

Hotel & Spa POSEIDON LA MANGA ****
C/Gran Vía, s/n. LA MANGA.

LOCALIZAÇÃO
Este hotel só para adultos localizado no privilegiado enclave de La Man-
ga del Mar Menor com espectaculares vistas para o Mar Menor e para o 
Mar Mediterrâneo.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 139 quartos duplos standard e 2 Junior Suite com jacuzzi. Ofe-
rece a possibilidade de quartos duplos comunicantes. Todos os quartos 

estão perfeitamente equipados com varanda com vista para o Mar Menor 
ou para o Mediterrâneo, banho completo com secador e telefone, ar con-
dicionado/aquecimento (segundo temporada), TV por satélite, Wifi  grátis, 
minibar e cofre.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
O hotel conta com um Spa de 1.400 m2 no qual pode desfrutar do circuito 
de águas e diversos tratamentos de beleza. Complementa-se com outros 
serviços como ginásio, piscina exterior dois jacuzzis exteriores (com ser-
viço de bar em temporada), salões para eventos, parking coberto de pago 
e Wifi  grátis. Conta com um restaurante buffet com show cooking, cafeta-
ria e uma abundante oferta de lazer e desportos náuticos nos arredores.

SÓLO
ADULTOS

SPA
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Hotel IZAN CAVANNA ****
C/Gran Vía, s/n. LA MANGA.

LOCALIZAÇÃO
Situado junto à praia, mesmo à beira do Mar Menor e a escassos metros 
do Mar Mediterrâneo.

ACOMODAÇÃO 
Dipõe de 393 quartos exteriores com vista mar e varanda, quartos co-
municantes especiais para famílias e quartos duplos superiores vista Mar 
Menor e Mediterrâneo.  Com banho completo com secador de cabelo, 
climatização individual, wifi  grátis, minibar (opcional), TV LCD 26´ com 
canais por satélite, telefone directo e cofre (pago).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de salas sociais, de jogos e de reúniões, restaurante, pub, Beach 
Bar & Restaurant, cafetaria, lavandaria, lojas, cabeleireiro, piscina exte-
rior para adultos e crianças, jardins, parque infantil, ludoteca, pistas de té-
nis e uma de páddel, parking com carregadores Tesla e veículos elétricos 
(de pago e sujeito a disponibilidade no momento da chegada do cliente) 
e aluguer de bicicletas. Programas de animação, restaurante tipo buffet . 
Centro de Estética e Beleza  (de pago) e a escola de vela.

1ª LINHA FAMÍLIAS

Hotel & Spa ENTREMARES-TERMAS CARTHAGINESAS ****
C/Gran Vía, s/n. LA MANGA.

LOCALIZAÇÃO
Na primeira linha do mar mediterrâneo, com vistas imbatíveis e com 
acesso privado desde a piscina do hotel até à praia.

ACOMODAÇÃO
O hotel dispõe de 369 quartos amplos, simples e cómodos, contando to-
dos eles com ar condicionado, TV via satélite, secador de cabelo, cofre 
(pago) e ligação Wi-Fi gratuita.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Realizou uma reforma integral dos quartos duplos e triplos, climatização 
de todas as zonas nobres do hotel, novo salão de reuniões, recepção 
nova, modernização e nova decoração dos salões e zonas comuns do ho-
tel. Dispõe de restaurante situado em frente ao mar, sala de jogos, salões 
sociais, cafetaria, loja, três piscinas, uma delas coberta só no inverno e 
parque infantil. Programa de animação diária. Serviço de refeições tipo 
buffet. Acessos e quartos adaptados a pessoas com mobilidade reduzida. 
Dentro do estabelecimento localiza-se o centro termal “TERMAS CAR-
THAGINESAS” que utiliza as propriedades da água do mar.

SPA DEFICIENTES1ª LINHA
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Hotel PLAYA GRANDE ***
Avda. del Castellar, 19. PUERTO DE MAZARRÓN

1ª LINHA FAMÍLIAS

LOCALIZAÇÃO
O Hotel Playa Grande é um estabelecimento familiar de grande tradição, 
localizado em frente à praia de Puerto de Mazarrón.

ACOMODAÇÃO
O Hotel dispõe de 38 quartos com vista mar e varanda, casa de banho 
completa com secador de cabelo, ar condicionado e aquecimento cen-
tral, telefone directo, música canalizada e TV em todos os quartos, cofre 
opcional, antena parabólica. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Cuenta con piscina para niños y adultos, restaurante llamado “La Mese-
guera” especializado en cocina murciana y en gran variedad de tapas y al 
que pueden acceder clientes hospedados en el hotel así como cualquier 
persona que no lo esté.

Apartamentos TESY II
C/Gran Via, s/n. LA MANGA

LOCALIZAÇÃO
Complexo turístico situado a aproximadamente um quilómetro da entra-
da de La Manga, constituído por seis blocos de 3 andares com um, dois e 
três quartos, que não têm elevador, a 100 metros do Mar Menor e a 200 
metros do Mar Mediterrâneo.

ACOMODAÇÃO
Apartamentos com 1 quarto, 2 quartos e 3 quartos, sala de estar e jantar, 
cozinha equipada, casa de banho, totalmente equipada com lençóis, toalhas, 
talheres, máquina de café e artigos domésticos para as pessoas, de acordo 
com a capacidade descrita.  A roupa de cama é mudada semanalmente.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Na mesma urbanização existe uma piscina privada para adultos e 
crianças aberta de 16 de Junho a 15 de Setembro, recepção plana, super-
mercados, cafés, lavandaria, farmácia, loja de ferragens, etc.

MASCOTASDEFICIENTES
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Apartamentos MARINA REY
C/ Sotavento, 2. VERA

LOCALIZAÇÃO
A urbanização situa-se no município de Vera, a apenas 300 metros da 
melhor praia de areia da zona, conhecida como El Playazo de Vera. Aqui 
poderá apreciar cerca de 7 km de areias douradas y desfrutar das águas 
puras e quentes do mar Mediterrâneo.

ACOMODAÇÃO 
O complexo conta com 282 unidades com diferentes tipos de apartamentos 
com 1, 2 e 3 quartos, águas furtadas e estudios, equipados com cozinha equi-
pada com vitro cerâmica, micro-ondas, forno ou forno micro-ondas, frigorifi co, 
máquina de lavar roupa e loiça, cafeteira, tábua de engomar,  batedora, talhe-
res, loiças, copos e outros utensilios de cozinha, ar condicionado (frio e calor), 

roupeiros embutidos, sala totalmente mobilada, incluindo sofá cama, TV, tele-
fone com serviço de central 24 hrs. Casa de banho totalmente equipada com 
banheira, excepto os apartamentos adaptados para pessoas com mobilidade 
reduzida que têm chuveiro, e secador (mediante pedido). Limpeza com mu-
dança de toalhas e lençóis a cada três dias, para estadias superiores a 4 noites.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com 2 restaurantes: Buffet Escondido y restaurante 
Tibu, wifi  gratuito nas zonas nobres, bar cafetaria no andar de baixo, 2 
amplas piscinas para adultos e 2 para crianças, com espreguiçadeiras. 
Conta também com estacionamento privado vigiado 24h. 

DEFICIENTES

Apartamentos PARQUE TROPICAL ***
C/Paseo de los Limoneros. VERA

LOCALIZAÇÃO
Situado numa zona tranquila, a cerca de 600 metros da praia, é um com-
plexo projetado para famílias. 

ACOMODAÇÃO 
Apartamentos com 1, 2, e 3 quartos com cozinha equipada com micro-on-
das e máquina de lavar, ar condicionado, ligação Wifi  gratuita, TV via sa-
télite e com varanda privada mobilada. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta ainda com 3 piscinas ao ar livre, um parque infantil com piscina 
para crianças, estacionamento privado. Restaurante buffet, bar, sala de 
fi tness e aluguer de bicicletas.

FAMÍLIAS

FAMÍLIAS
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Hotel CABOGATA JARDÍN ****
Avda. de los Juegos de Casablanca s/n. EL TOYO

LOCALIZAÇÃO
Situado en 1ª línea de la Playa de Retamar, a solo 15 km de Almería y a 
5 km del aeropuerto. En una exclusiva zona donde encontrará, además, 
campo de golf de 18 hoyos. 

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 243 quartos duplos e familiares com varanda, quarto espaçoso, 
secretária, casa de banho completa com banheira com duche, secador de 
cabelo e amenities, Wi-Fi gratuito e cofre, ar condicionado, telefone, TV 
ecrã plano, minibar (sujeito a posição).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com restaurante buffet com cozinha ao vivo, snack-bar na pisci-
na, cafetaria, lobby bar, sala de banquetes… Uso obrigatório de calças 
compridas no serviço de jantar. Dispõe de 2 piscinas exteriores e pisci-
na climatizada, mini club (4-12 anos). Pista polidesportiva, de paddle e 
ténis (com cargo), cabeleleiro, ginásio e mini-golf. Animação diurna e 
nocturna. Spa (com cargo). Serviço grátis de toalhas na piscina, Internet 
corner, lonja.Animais de estimação permitidos a pedido e com custo.

DEFICIENTES1ª LÍNEA ESCORREGAS MASCOTASSPAFAMÍLIAS

LOCALIZAÇÃO
Situado em 1ª linha de Praia de Retamar, a apenas 15 km de Almeria e a 5 
km do aeroporto. Nuna exclusiva zona com campo de golf de 18 buracos 
apenas a 25 m do hotel.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 270 quartos duplos e familiares com 2 camas e sofá-cama, ar 
condicionado, TV, minibar e cofre, telefone, Wi-Fi, secretária, sala e hidro-

massagem nas suites, casa de banho com amenities e secador de cabelo. 
Quartos adaptados.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Variado buffet frio e quente e cozinha ao vivo. Snack-bar piscina, cafeta-
ria, lobby bar… Uso obrigatório de calças compridas no serviço de jantar. 
2 piscinas exteriores e piscina climatizada, mini club (4-12 anos). Pista 
polidesportiva, pista de paddle e ténis (com cargo), mini-golf. Animação 
diurna e nocturna. Spa (com cargo): Centro de Wellness & Spa. Serviço de 
toalhas na piscina gratuito e Internet corner.

DEFICIENTES1ª LÍNEA SPA

TUDO
INCLUIDO

Hotel & Spa CABOGATA BEACH *****
Avda. de los Juegos de Casablanca s/n. EL TOYO
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Hotel OHTELS CABOGATA ****
Avda. Juego de Argel s/n. EL TOYO-RETAMAR

LOCALIZAÇÃO
Está localizado na Urbanização El Toyo, de frente para o Mar Mediterrâ-
neo, a dez minutos de carro da entrada sul do Parque Natural do Cabo de 
Gata, e a pouca distância a pé do campo de golfe El Toyo Albora.

ACOMODAÇÃO
Moderna e confortável, tem 149 unidades de acomodação, das quais 65 
são suites e 12 suites especiais com jacuzzi privado no terraço exterior, 

com ar condicionado, cofre, telefone, aquecimento, varanda, televisão, 
artigos de higiene pessoal gratuitos, serviço de despertar, vista para o mar 
(custo extra na recepção).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem também uma grande sala de jantar buffet com cozinha ao vivo e ser-
viço com tudo incluído, cafetaria interior, bar no terraço, piscinas exterio-
res, entretenimento, salões privados e garagem. Tem o melhor centro Spa, 
serviços de beleza e bem-estar através da aplicação de terapias de recu-
peração com produtos cosméticos altamente especializados e um extenso 
programa de sensações para os sentidos que o convidam a relaxar.

SPA

TUDO
INCLUIDO

Hotel / Apartamentos MOJÁCAR BEACH ****
C/ Solana, 4. MOJÁCAR

LOCALIZAÇÃO
Está situada mesmo no centro da zona de lazer de Mojacar, a apenas 
50 metros da praia. Rodeado por todo o tipo de estabelecimentos, lojas, 
bares, bares de praia, discotecas...

ACOMODAÇÃO 
Tem 95 apartamentos equipados com: ar condicionado quente/frio na 
sala, TV, casa de banho completa, mini-cozinha com frigorífi co, mi-
croondas e utensílios básicos de cozinha para cozinhar na maioria deles 
(ver categorias). A maioria dos apartamentos tem um terraço ou varan-
da com vista para a praça central do hotel, o exterior do hotel ou áreas 

adjacentes. Apenas os apartamentos superiores e os 2 estúdios premium 
têm vista para o mar. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Têm recepção 24 horas, Wi-Fi gratuito na recepção e na maior parte do com-
plexo, piscina com solário para adultos, piscina infantil, sauna (pagamento 
directo), restaurante, parque infantil, bar da piscina, pub, supermercado, 
infantário, sala de jogos, parque de estacionamento, serviço de lavandaria.
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SPAESCORREGAS1ª LÍNEA

Hotel & Resort MEDITERRÁNEO BAY ****
C/Pez Espada, s/n. ROQUETAS DE MAR

LOCALIZAÇÃO
Situado na primeira linha de praia e com acesso directo ao passeio 
marítimo. Hotel renovado, tanto na maioria dos seus quartos como nas 
zonas nobres.

ACOMODAÇÃO
Dispõem de 367 quartos a maioria delas com vista  mar e totalmente 
equipados com ar condicionado, TV via satélite e secador de cabelo.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de piscina temática para crianças com 2.600m2 de lâmina de água, 
cabeleireiro, loja, wifi  gratuito, sala de leituras, sala de jogos, club infan-
til, serviço de lavandaria, programa de animação diurna e nocturno para 
adultos e crianças. Conta com uma nova Zona Aguas em que oferece uma 
piscina climatizada, jacuzzis, sauna , duche a pressão, escorregas … salas de 
massagens e zona Spa. Também conta com a novidade de um espaço de-
dicado ao corpo GYM. Oferece para os mais pequenos o novo espaço KIDS-
CLUB com mais de  300m2 para a animação infantil distribuido por idades 
onde há uma área de cinema, escola de idiomas, sala jogos e espectáculos. 
Oferece um amplo serviço de restauração (aberto segundo temporada).

1ª LÍNEA

Hotel de Apartamentos BAHÍA SERENA ****
Avda. Playa Serena 67. ROQUETAS DE MAR

LOCALIZAÇÃO
Situado na 1ª linha da praia, na urbanização Playa Serena.

ACOMODAÇÃO
Conta com 199 apartamentos tipo T1 e 23 apartamentos tipo T2, com sala 
independente, equipados com TV  satélite, ar condicionado e aquecimento, 
sofá cama de 1,35 x 2 m., Wifi  gratuito, cofre (pago directo), telefone, frigo-
rifi co, cozinha e terraço. Facilidades para pessoas de mobilidade reduzida.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Facilidades para pessoas de mobilidade reduzida. Não são permitidos ani-
mais de estimação. Restaurante tipo buffet com show cooking, restaurante 
a la carta, bar, cafeteria, salão para convenções, banquetes e sala de ani-
mação infantil. Zona desportiva com ginásio de 300 m2 completamente 
equipado e estacionamento coberto (pago directo). Piscina de adultos e 
infantil e climatizada no Inverno. Programa de animação diário.

DEFICIENTES
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Hotel / Apartamentos FÉNIX FAMILY ****
Paseo Central, 42 - 44. ROQUETAS DE MAR

LOCALIZAÇÃO
A 300 metros da praia, junto ao campo de golfe da Playa Serena, numa 
das zonas mais quentes, claras e limpas do Mar Mediterrâneo.

ACOMODAÇÃO
Tem quartos com vista para a piscina ou campo de golfe, com terraço, TV, 
telefone, canais por satélite, cofre (pagamento directo), ar condicionado/
aquecedor, secretária, sofá, casa de banho com banheira, secador de ca-

belo, artigos de higiene pessoal gratuitos. Wifi  grátis em todas as salas. Os 
apartamentos de 1 ou 2 quartos têm varanda, TV, telefone, cofre (median-
te pagamento), ar condicionado/aquecimento, secretária, área de estar, 
banheira, secador de cabelo, artigos de higiene pessoal gratuitos, casa de 
banho, limpeza diária e mudança de toalhas.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem um restaurante buffet, 2 bares, internet Wifi  gratuita em todas as 
áreas comuns, serviço de lavandaria, garagem e estacionamento desco-
berto. Piscina com espreguiçadeiras e outra piscina aquecida, jacuzzi, 
campo de ténis, voleibol e área de jogos para crianças. 

ESCORREGAS

Hotel / Apartamentos ARENA CENTER ****
Paseo Central, 51. Urbanización Playaserena. ROQUETAS DE MAR

LOCALIZAÇÃO
Localizado no centro da urbanização da Playa Serena, a 150 metros da 
praia e 250 metros de um magnífi co campo de golfe de 18 buracos.

ACOMODAÇÃO
Tem estúdios e apartamentos com 1 e 2 quartos, todos com casa de ban-
ho completa, cozinha, quarto com 2 camas, sofá-cama e terraço para 
desfrutar das vistas das praias de Roquetas de Mar, ar condicionado, 
aquecimento, TV satélite de 40” ou 32” Led, telefone, ligação wifi  gratui-
ta e cofre de segurança.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Oferece um restaurante buffet com uma oferta variada, bar lounge e 
bar de piscina, 2 piscinas exteriores, uma delas com jacuzzi, espreguiça-
deiras, solário, jardins, piscina interior aquecida, jacuzzi, sauna, ginásio, 
sala de jogos, wifi  gratuito em todo o hotel e estacionamento privado.

FAMÍLIAS
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Hotel VICTORIA PLAYA ****
Avda. Amelia Sánchez, s/n. ALMUÑÉCAR

LOCALIZAÇÃO
Encontra-se situado a menos de 175 metros da turística Praia de San Cris-
tóbal e a escassos 15 minutos a pé do centro comercial e centro hstóri-
co-antigo de Almuñécar.

ACOMODAÇÃO 
Todos os seus quartos são exteriores com magnifi cas vistas para o Castelo e 
Bairro árabe de Almuñécar. Os quartos dispõem de ar condicionado, banho 
completo com secador de cabelo e espelho de aumento, cofre de aluguer, 
mini-frigorifi co, TV satélite, varanda e ligação Wifi  grátis. Adaptado para 
pessoas com mobilidade reduzida nas zonas comuns e quartos. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Nos seus mais de 1500 m2 de esplanadas/terraços e jardins encontrará 
duas piscinas para adultos e crianças, piscina exterior climatizada (excepto 
verão), jacuzzi exterior junto à piscina, parque infantil, elevador panorâmico 
e bar-cafetaria com uma ampla variedade de bebidas e snacks, assim como 
um completo e variado programa de animação diário específi co para adul-
tos e crianças. Conta com restaurante buffet, show cooking, cafetaria, ar con-
dicionado nas zonas nobres, quartos familiares, serviço de quartos, serviço 
de lavandaria, serviço médico (a pedido, mini-club (verão), zona de jogos re-
creativos, serviço de fax, zona de parking exterior, parking coberto (de pago), 
solário, ginásio, salas para reuniões e eventos. Wifi  grátis em todo o hotel. 

DEFICIENTESESCORREGAS

Hotel BAHÍA TROPICAL **** Hotel BAHÍA ALMUÑÉCAR ***SUP

Paseo Tesorillo, s/n, ALMUÑÉCAR. Avda. Rey Juan Carlos I, 9. ALMUÑÉCAR.

LOCALIZAÇÃO
Encontra-se na 1ª linha de praia e a 2 km do centro urbano.

ACOMODAÇÃO 
Conta com alguns quartos adaptados para pessoas com mobilidade re-
duzida. Todas eles dispõem de TV, ar condicionado, wifi , sofá, varanda, 
secador de cabelo, minibar, cofre e serviço de quartos.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe ainda de piscina de adultos e crianças, animação no verão para 
toda a familia, SPA Termal e solário para adultos, atuações ao vivo, even-
tos e celebrações, hotel recomendado para celíacos, tratamentos e mas-
sagens no nosso SPA.

LOCALIZAÇÃO
Possui uma localização privilegiada por encontrar-se no centro de Almu-
ñécar e a tão somente 150m. da praia principal.

ACOMODAÇÃO 
Conta com 104 quartos, alguns adaptados para pessoas com mobilidade 
reduzida. Todos dispõem de TV, ar condicionado, wifi , varanda, secador 
de cabelo, minibar, cofre e room service.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Entre as suas instalações destacam-se piscina exterior e piscina clima-
tizada, spa, wifi , restaurante, cafeteria, salões, hotel recomendado para 
celíacos, estacionamento com acesso directo ao hotel (pago).

1ª LINHA SPA DEFICIENTES DEFICIENTES

FAMÍLIAS
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Apartamentos ALKISOL
Playa del Tesorillo, 1. ALMUÑÉCAR

LOCALIZAÇÃO
Apartamentos em 1ª e 2ª linha de praia, 1 ou 2 km do centro da cidade ea 
2 km de shoppings.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de apartamentos com cozinha (lençóis, toalhas e toalhas de chá), 
torradeira, microondas, máquina de lavar, aquecedor de água, televisão, 
terraço e sofá-cama.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
O edifício tem acesso para defi cientes, elevador, piscina (a pedido), esta-
cionamento privado (a pedido, suppl). Nas proximidades existem super-
mercados, restaurantes, ônibus e estacionamento público.

1ª LINHA DEFICIENTES

1ª LINHA

Apartamentos TAO
Avda. Andalucía, 2. ALMUÑÉCAR

LOCALIZAÇÃO
Em 1ª linha de praia de Punta Velilla e a 1.5 km do centro urbano e a 
apenas 500 mts do Parque Aquático.

ACOMODAÇÃO 
Apartamentos 2/4 constam de sala de jantar com sofá-cama duplo, cozinha 
equipada aberta para a sala de jantar, 1 quarto duplo, banho completo e va-
randa e aptos 4/6 que são iguais aos 2/4 mas com mais um quarto. Todos com 
máquina de lavar e  microondas. Alguns apartamentos dispõem de Wifi  de pago.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com elevador, piscina (aprox. 15/6-15/9, fechada às 
terças-feiras) e campo de tenis. Junto ao edifício encontram-se bares, res-
taurantes, cafetaria, chiringuitos de praia e lojas de alimentação. Lençóis 
e toalhas incluidas. Não aceita animais. Wifi  grátis na  zona da recepção. 
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Hotel PERLA MARINA ****
C/Mérida 7. NERJA 

LOCALIZAÇÃO
A um passo do passeio marítimo, o Perla Marina encontra-se em primeira 
linha de praia, próximo das zonas comerciais e a apenas 7 minutos a pé 
do centro histórico e do famoso Balcão da Europa. 

ACOMODAÇÃO
Quartos acolhedores e completamente equipados com banho privado 
com amenities e secador de cabelo, cofre, televisão e ar condicionado. 
Possibilidade de vista mar.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Complementa-se com bar, adaptado a pessoas com mobilidade reduzida, 

garagem com spto, jardim, programa de animação, sala de jogos, salão de 
leitura, sala TV e wifi ,  servicio de cafetaria e snack bar. Conta com duas pisci-
nas abertas todo o ano, uma delas no terraço do Edifi cio 2. Dispõe de serviço 
de bebidas e snacks. Cadeiras grátis e adaptado para pessoas com mobilida-
de reduzida. Com vista mar e um magnifi co Pôr-do-Sol. No Edifi cio 1, encon-
tra-se a piscina frente a mar com cadeiras grátis, duches, adaptado a pessoas 
com mobilidade reduzida. O snack bar Rocamar  situa-se ao lado e a praia a 
um passo. Conta com um restaurante onde é possivel saborear desde um pe-
queno almoço rico e variado até à cozinha típica de Malaga e internacional.

1ª LINHA DEFICIENTES

Hotel RIU MÓNICA ****
C/ Playa de la Torrecilla s/n. NERJA

LOCALIZAÇÃO
Separada da Praia de La Torrecilla apenas pelo Passeio Marítimo, a 800 
m.do centro de Nerja. Hotel recomendado apenas para adultos.

ACOMODAÇÃO
Quartos com banho completo, secador de cabelo, telefone, ar condicio-
nado, wifi , minibar de pago, Tv. satélite, cofre com spto, varanda ou varan-
dim e a maioria com vista frontal ou lateral mar.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Complementa as suas instalações com bar salão com esplanada, res-
taurante buffet, restaurante temático. Piscina de 236 m2, piscina inte-
rior climatizada no invierno. A piscina exterior com espreguiçadeiras 

e guarda-soís grátis. Ginásio grátis, centro de saúde e beleza (massa-
gens e tratamentos com spto). Esplanada-solário, snack bar piscina, 
animação varias vezes por semana. Wifi grátis em todo o hotel.

1ª LINHA

SÓ
ADULTOS SPA
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Aparthotel ONA MARINAS DE NERJA ****
Ctra. Nacional 340 KM 289. NERJA

LOCALIZAÇÃO
Complexo situado em 1ª linha de praia comunicando com Nerja através 
de um passeio pela praia a apenas 2 km do centro urbano. Inigualável 
alternativa para viajar em familia.

ACOMODAÇÃO
Todos os apartamentos dispõem de banho completo com secador de ca-
belo, ar condicionado, aquecimento, cozinha americana equipada, TV sa-
télite, wifi , cofre, varanda ou varandim e telefone. Todos os apartamentos 
com vista frontal ou lateral para o mar.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Complementa-se com 2 piscinas (adultos e crianças), amplas zonas 
ajardinadas com cadeiras e com acesso directo à praia. Conta com 
restaurante com um completo Tudo Incluido, bar, cabeleireiro, loja, 
Wifi, Beach club aberto na temporada estival, miniclub com zona de 
jogos e animação diurna e nocturna em temporada alta. Dispõe de 
um Spa com piscina climatizada interior, jacuzzi, banho turco, ham-
man, sauna, pedilúvio e muito mais.

1ª LINHA SPA

TUDO
INCLUIDO

FAMÍLIAS

Hotel BQ ANDALUCÍA BEACH ****
Paseo Marítimo de Poniente s/n. TORRE DEL MAR

LOCALIZAÇÃO
Estratégicamente situado a poucos metros do mar, no núcleo de Torre 
del Mar.

ACOMODAÇÃO
Quartos duplos equipados com banho completo, banheira, secador, te-
lefone, acesso a Internet inalámbrico, ar climatizado, TV satélite, cofre, 
frigorifi co e wifi  grátis. As Júnior Suites dispõem de sala independente. 
Dispõe de quartos adaptados.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com restaurante buffet, snack bar com esplanada, piscina, es-
planada, salões públicos, salas para conferencias e eventos, garagem 
coberta (pago). Dispõe de Sky bar com as melhores vistas para Torre 
del mar, Wellnes center, zona de fi tness, banheira de hidromassagem.

SPADEFICIENTES
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Hotel LA BARRACUDA ***
Avda. España 1-3-5. TORREMOLINOS

LOCALIZAÇÃO
Em 1ª linha de praia, na zona de Montemar entre Puerto Marina (a 300 
mts) e la Carihuela.

ACOMODAÇÃO
Os quartos dispõem de ar condicionado, aquecimento central, banho 
completo, secador de cabelo e ferro de engomar (com caução), telefone, 
varanda/varandim, TV e Wifi  grátis. Alguns com vista piscina ou vista mar. 
Também conta com quartos tematicos para os mais pequenos.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com piscina com serviço de espreguiçadeiras e cadeiras, 
solário, parking (de pago), facilidades para pessoas ciom mobilidade reduzi-

da, wifi , cafetaria, bar-piscina com ampla esplanada, restaurante buffet.
Animação para adultos com atividades diurnas, desportivas e shows noc-
turnos. Animação para crianças com atividades de trabalhos manuais e 
artesanato, concursos.. (na temporada alta).

1ª LINHA DEFICIENTES FAMÍLIAS

Apartamentos TERRASOL 
Varios Edifi cios. TORRE DEL MAR

LOCALIZAÇÃO
Vários edifícios situados ao longo da povoação , máximo até 300 m da 
praia.

ACOMODAÇÃO
Estudios e apartamentos familiares de 1, 2 e 3 quartos, todos com banho, 
maq. lavar roupa, microondas, sala de jantar, cozinha, varanda e Tv, alguns 
com ar condicionado na sala incluido no preço, totalmente equipados.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementam-se com piscina e alguns conjuntos com jardim e campo 
de ténis. Nos arredores dispõe de todo o tipo de serviços (restaurantes, su-
permercados...etc.). Lugar de garagem e berço (a pedido e pago directo). 
Não admitem animais.Dispõe de Wifi  de pago.
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Hotel PARASOL GARDEN ***
Paseo del Colorado, 42. TORREMOLINOS

LOCALIZAÇÃO
Situado a 100 m da praia.

ACOMODAÇÃO
Todos os quartos contam com varanda exterior mobilada com vistas para o 
mar ou para a montanha, e todos eles com vista para as piscinas e jardins, 
e dispõem de casa de banho com banheira, TV, ar condicionado, cofre e 
wifi  grátis. Dois quartos adaptados para pessoas com mobilidade reduzida.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Entre sus instalaciones cuenta piscina para adultos y niños, jacuzzi, zonas 
ajardinadas con hamacas y sombrillas, parque infantil, mesas de billar, 
ping-pong, zona internet, sala Tv, área de videojuegos, lavandería y Wifi  

gratuito. Bar junto a la pisicna y Bar salón. Animación diurna y nocturna. 
Parking exterior (de pago). Restaurante tipo buffet com cozinha espectá-
culo e serviço tudo incluído.

DEFICIENTES

TUDO
INCLUIDO

DEFICIENTES

Hotel NATALI AFFILIATED BY FERGUS ***
C/Hoyo, 28. TORREMOLINOS 

LOCALIZAÇÃO
No centro de Torremolinos, a 15 minutos a pé da praia, a 100 metros da es-
tação de autocarros e 1 km do animado passeio marítimo de Torremolinos.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de quartos com banho, varanda, telefone, ar condicionado, TV sa-
télite e cofre (aluguer). 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com restaurante buffet, bar piscina, salão común com TV de ecrã 
plano, uma sala de jogos com mesa de ping pong, um club infantil, dis-
ponível no verão e loja de recordações. Complementa-se com piscina 
ao ar livre (todo o ano), esplanada. Ligação Wi-Fi grátis. Adaptado a pes-
soas com mobilidade reduzida.
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Hotel PRINCESA SOLAR ****
Avda. Carlota Alessandri, 94. TORREMOLINOS 

LOCALIZAÇÃO
Hotel recomendado para adultos, situado a 300m da Playa de la Carihue-
la e do Parque da Batería, a tão somente 900 m do centro de Torremoli-
nos. Paragem de autocarro urbano frente ao hotel.

ACOMODAÇÃO
conta com 80 quartos duplos, 1 deles junior suite, todos com vista mar/ 
piscina com varanda. Dispõe de telefone, Tv via satélite, Wifi  com fi bra 
óptica gratuito, carregador de telemóvel, ar condicionado, kit de casa de 
banho, secador de cabelo, cofre grátis e minibar (bebidas preços econó-
micos). Não dispõe de quartos quádruplos.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Pequenos-Almoços e jantar tipo buffet,  bar e snack na zona da piscina, 
cafetaria, salões, jacuzzi, solário, sauna finlandesa e ginásio gratuitos, 
sala de Tv, zonas de jogos, área de internet.  Estacionamento (pago).

SÓ
ADULTOS

DEFICIENTES

Hotel ROYAL AL ANDALUS ****
C/ AL Andalus nº 3. TORREMOLINOS

LOCALIZAÇÃO
Localizado a 1,1 km da Calle San Miguel, dispõe de WiFi gratuito em áreas 
públicas. O hotel está localizado no distrito de Carihuela no centro de 
Torremolinos, a 7 minutos a pé da praia.

ACOMODAÇÃO
Tem quartos soalheiros equipados com secretária, minibar e ar condicio-

nado, TV, cofre, telefone, vista panorâmica para o mar, casas de banho 
com banheira ou duche, comodidades, secador de cabelo.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
As instalações incluem uma cafetaria, restaurante, bar ao ar livre, ginásio 
e spa terapia estão disponíveis gratuitamente, banhos de vapor, massa-
gens e um centro de bem-estar no hotel, que também tem um grande jar-
dim, piscina exterior e interior e escorregas de água. O Royal Al-Andalus 
Hotel oferece oportunidades para os entusiastas do desporto, incluindo 
golfe, ténis de mesa e caiaque. O hotel está adaptado para pessoas com 
mobilidade reduzida.
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Hotel MS AMARAGUA ****
C/ Los Nidos, 23. TORREMOLINOS

LOCALIZAÇÃO
Situado em pleno Paseo Marítimo da Carihuela, com acesso directo à 
praia desde os jardins do hotel.

ACOMODAÇÃO
Conta com 275 quartos, máximo 3 pessoas, com ar condicionado com 
termostato individual, telefone directo, televisão via satélite, mini bar, 
cofre, ligação à internet, casa de banho completa com secador de cabelo, 

varanda e wifi  gratuito. Alguns estão adaptados para pessoas com mobili-
dade reduzida, outros com vista lateral ou frontal para o mar.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Dispõe de piscina exterior para adultos e crianças, amplo terraço solá-
rio, spa com piscina climatizada, ginásio, estacionamento privado, além 
de uma gastronomia muito cuidada tanto no restaurante buffet como no 
restaurante à la carta “La Ola”.  Não são admitidos animais de estimação.

DEFICIENTES1ª LINHA

1ª LINHA

Hotel MS TROPICANA & BEACH CLUB ****
C/ Tropico, 6. TORREMOLINOS

LOCALIZAÇÃO
Localizado à beira-mar, no passeio marítimo de Torremolinos, no famoso bairro 
piscatório de La Carihuela.

ACOMODAÇÃO
Dispõe de um total de 84 quartos, todos eles equipados com varanda privativa, 
telefone directo, TV satélite, ar condicionado, minibar, aquecimento, ventoinha de 
tecto, cofre, casa de banho com banheira e duche e secador de cabelo.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Possui restaurante à la carte próprio, Beach Club, bar da piscina, lobby bar, piscina, 
jardim tropical, salas de conferências, Wi-Fi gratuito em todo o hotel. 
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1ª LINHA

Hotel PUENTE REAL ****
Paseo Marítimo, 79. TORREMOLINOS 

LOCALIZAÇÃO
O Hotel Puente Real está situado na primeira linha de praia em Torre-
molinos, no coração da Costa del Sol. As suas instalações e a locali-
zação privilegiada permitem a oportunidade de descansar e desfrutar 
do bom clima.

ACOMODAÇÃO
O hotel dispõe de 473 quartos incluindo Quartos Standard, Andaluzes e 
Duplos Superiores com vista mar, todos exteriores equipados com casa de 
banho completa, terraço, televisão, secador de cabelo, frigorífi co, cofre 
(opcional), Wi-Fi gratuito, ar condicionado (15/6- 15/9) e telefone.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de um Restaurante panorâmico com vista mar e cozinha ao vivo 
todos os dias. Conta com 2 piscinas para adultos, uma piscina infantil in-
dependente, animação diurna e nocturna para todas as idades, shows 
profi ssionais, club infantil, bar na zona da piscina, cafetaria interior, zona 
de televisão no Bar-Hall, zona de internet, Wifi , estacionamento privado 
(opcional), campos de tenis, pista multidesportiva, petanca ou ping-pong.

TUDO
INCLUIDO

FAMÍLIAS

DEFICIENTES

Gran Hotel CERVANTES ****
Las Mercedes, s/n. TORREMOLINOS

LOCALIZAÇÃO
Situada no coração de Torremolinos, com belas vistas para o mar e para 
a praia a apenas 500 metros de distância.  

ACOMODAÇÃO
Existem 398 quartos de vários tamanhos que podem acomodar até 4 pes-
soas. Têm casas de banho privadas e varandas ou terraços, a maioria com 
vista para o mar, perfeitos para umas férias relaxantes. Todos incluem te-

levisão por satélite, Wi-Fi a pagar, música canalizada, aquecimento, cofre 
(a pagar) e ar condicionado.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Existe uma grande piscina exterior com espreguiçadeiras e outra para 
crianças, um mini clube chamado “Bee Club”, que funciona de 15/6-20/9, 
Páscoa, feriados, espectáculos nocturnos.... Há outra piscina interior aque-
cida no telhado do hotel, Spa com tratamentos de beleza e massagens, 
sauna, ginásio, pingue-pongue e bilhar. Restaurante em estilo buffet com 
serviço tudo incluído, 3 bares separados com uma variedade de opções de 
comida e bebida. Wifi  gratuito em áreas públicas e cafetaria, todas as ou-
tras áreas a pagar. Hotel adaptado para pessoas com mobilidade reduzida.

TUDO
INCLUIDO

SPA
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1ª 

Hotel RIU NAUTILUS ****
Salvador Allende, 39. TORREMOLINOS

LOCALIZAÇÃO
Separado da praia através do Passeio Marítimo e a 2 km de Torremolinos. 
Hotel recomendado para adultos.  

ACOMODAÇÃO
Quartos com banho completo, secador de cabelo, telefone, ar condiciona-
do, ventilador, minimar, Wifi , Tv satélite, cofre (pago) e varanda ou terraço.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Completa as suas instalações com jardim 2.500 m2, piscina exterior de 
água doce (climatizada no Inverno), espreguiçadeiras e chapéus de sol na 
piscina gratuitas, toalhas para a piscina (previo depósito), ginásio, jacuzzi 
e banho de vapor, terraço-solário, bar-salão com terraço, snack bar pisci-
na com terraço, restaurante principal e restaurante temático, sala de jo-
gos, acesso a internet (pago) e serviço de massagens (pago). Possibilidade 
de realizar diferentes desportos no Verão. Música ao vivo ou espectáculos 
(varias vezes por semana). Wifi  gratis em todo o hotel.

SÓ
ADULTOS

1ª LINHA SPA

Hotel RIU COSTA DEL SOL ****
Paseo Marítimo, 165. TORREMOLINOS

LOCALIZAÇÃO
Completamente remodelado em 2016/17, é um hotel totalmente inclusi-
vo. Localizado em frente ao mar em frente à praia.

ACOMODAÇÃO
Tem mais de 550 quartos equipados com todo o conforto, TV satélite, casa de 
banho com chuveiro, secador de cabelo, wifi  gratuito, ar condicionado, ven-
tilador, mini-frigorífi co, cofre e varanda ou terraço para desfrutar das vistas.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Há 2 piscinas, 1 das quais é aquecida no Inverno, 1 piscina para crianças 
e parque Splash, terraço ao sol, ginásio, restaurante principal com cozin-
ha de espectáculos e restaurantes temáticos, 5 bares, entretenimento ao 
longo do dia e instalações para desportos como voleibol de praia, wind-
surf e golfe na área circundante. Clube infantil Riuland. Estacionamento 
(mediante o pagamento de uma taxa). Spa com tratamentos e massagens, 
banho turco. Wifi  grátis em todo o hotel.

TUDO
INCLUIDO
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Hotel THB SAN FERMIN ***
C/ San Fermín, 11. BENALMÁDENA

LOCALIZAÇÃO
Localizado a 350 m da praia e 800 m da Marina de Benalmádena.

ACOMODAÇÃO
Os 316 quartos totalmente equipados e climatizados têm terraço, TV, telefone, ar 
condicionado, casa de banho totalmente equipada com secador de cabelo e espel-
ho de aumento, secretária, cofre, minibar (aluguer) e wifi  gratuito.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem piscina para adultos e crianças, terraço com espreguiçadeiras, bar-cafeta-
ria, 4000m2 de jardins, parque infantil, ping pong, ginásio, campo de ténis, bilhar, 
wifi gratuito. Programa de entretenimento para adultos e crianças. Miniclube 
(15/6-15/9). Restaurante buffet com show cooking. Instalações adaptadas para 
pessoas com mobilidade reduzida. Parque de estacionamento privado.

DEFICIENTES

Hotel PALMASOL ***
Avda. del Mar, 7. BENALMÁDENA

LOCALIZAÇÃO
Mesmo em frente a Puerto Marina, a marina mais moderna do Mediterrâ-
neo e a apenas 250 m da praia, combina a tranquilidade dos seus jardins 
tropicais com o entretenimento dos seus bares e espectáculos.

ACOMODAÇÃO
Todos os quartos com vista para o jardim ou piscina estão equipados com 
ar condicionado, aquecimento, cofre, telefone, televisão, depósito de ba-
gagem, secretária, mini-bar, guarda-roupa e artigos de higiene pessoal 
gratuitos. Com excepção das salas promocionais, todos os quartos têm 
uma mesa e cadeiras para 2 pessoas na varanda.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Temos uma grande piscina exterior na nossa área de jardim e uma piscina 
para crianças, jacuzzi exterior, piscina interior aquecida, experiência spa, 
Palmy Club para crianças e entretenimento para todas as idades, ginásio, 
sauna, espectáculos ao vivo no terraço, restaurante buffet com cozinha 
de espectáculos, área wifi  gratuita.

TUDO
INCLUIDO
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DEFICIENTES

Hotel ESTIVAL TORREQUEBRADA ****
Avda. del Sol, 89. BENALMÁDENA

LOCALIZAÇÃO
Situada em frente ao mar, a 200 m do passeio.

ACOMODAÇÃO
Tem 365 quartos (4 adaptados para defi cientes), com varanda e vista para o mar, 
com casa de banho, secador de cabelo, espelho de aumento, TV satélite, telefone, 
minibar, cofre gratuito, ar condicionado, aquecimento e wifi  gratuito.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
É complementado por cafetaria, novo restaurante, novo bar desportivo, salão de fes-
tas, casino, sauna, ginásio, massagem, ténis, jogos infantis, salas de reuniões, 3 pisci-
nas (1 interior aquecida), cabeleireiro, parque de estacionamento interior. Animação 
e mini-clube em Julho/Agosto. Nova área de Splash com diapositivos (400 m2).

DEFICIENTES1ª ESCORREGAS

SÓ
ADULTOS MASCOTAS

Hotel ALAY ****
Avda. Alay, 5. BENALMÁDENA

LOCALIZAÇÃO
Situado a tão somente 50 m da praia e em frente ao porto do Puerto Ma-
rina, catalogado como um dos mais bonitos da Europa. Numa zona que 
oferece uma ampla oferta de entretenimento, lazer e restauração.

ACOMODAÇÃO
Oferece 9 tipos de quartos diferentes, todos eles equipados com casa de ban-
ho completa, Tv, ar condicionado/aquecimento, telefone, minibar e varanda. 
Dispõe ainda de quartos adaptados para pessoas com necessidades especiais.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Entre as suas instalações destaca-se: 3 piscinas exteriores, 2 jacuzzis pa-

norâmicos, solário, pool-bar junto aos jardins, bar americano, sport bar 
com TV, beach-club a uns metros da beira mar e ginásio. Oferece serviço 
de tratamentos corporais e terapias.
Restaurante com pequenos-almoços buffet, almoços e jantares com me-
nús com pratos elaborados com productos da horta. Conta também com 
o restaurante à la carta Gatazul situado junto ao jardim. Admite animais 
de estimação, oferecendo um kit especial de boas vindas.
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Hotel BALMORAL ** 
C/Pompeu Fabra, 54-62. BENALMÁDENA

LOCALIZAÇÃO
Localizado a apenas 50 m da praia e a um passo da marina Puerto Marina 
e do Parque Palomas. Ideal para famílias e jovens.

ACOMODAÇÃO 
Tem todas as salas exteriores distribuídas por 7 andares e a maioria delas 
com vistas excepcionais sobre o Mar Mediterrâneo. Foram recentemente 
remodelados e têm ar condicionado, aquecimento, telefone, televisão, 

casa de banho completa com secador de cabelo e comodidades, wifi  gra-
tuito, cofre (com custo), secretária e terraço independente. Quartos para 
defi cientes, sujeitos a disponibilidade.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem duas piscinas, uma para crianças e outra para adultos, espreguiça-
deiras e mesas com guarda-sóis. Tem também um serviço de bar. Oferece 
um serviço de restaurante buffet, com cozinha regional, nacional e conti-
nental. Animação com actividades para adultos e crianças e actuações de 
artistas e música de dança. Serviço de animação MedKids em época alta 
para crianças dos 4 aos 12 anos de idade, estacionamento privado (com 
custo) wi-fi  gratuito em todo o hotel.

Hotel y Apartamentos BALI *** 
Avda. de Telefónica, 7. BENALMÁDENA

LOCALIZAÇÃO
Composto por três edifícios juntos, ideais para famílias e casais, está lo-
calizado a 250 m da praia e perto da famosa marina Puerto Marina, do 
parque de diversões Tivoli e ao lado do parque Las Palomas.

ACOMODAÇÃO 
Tem quartos duplos, quartos familiares e suites juniores, todos exterio-

res e com terraço e equipados com ar condicionado, aquecimento, casa 
de banho completa, telefone e cofre opcional.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem também 2 piscinas renovadas e melhoradas para adultos, no te-
rraço do Bali II e uma nova mini piscina interactiva para crianças, zo-
nas relvadas, serviço de bar e grandes terraços com espreguiçadeiras e 
guarda-sóis, zona relvada e parque infantil. O restaurante é um progra-
ma de buffet, animação e entretenimento tanto para adultos como para 
crianças. Serviço MedKids com animação em época alta para crianças 
dos 4 aos 12 anos de idade. Estacionamento privado sujeito a disponibi-
lidade. Wi-Fi gratuito em todo o hotel.

DEFICIENTESFAMÍLIAS

DEFICIENTES

TUDO
INCLUIDO

Hab. Superior

ESCORREGAS
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Hotel RIVIERA **** 
Avda. Antonio Machado, 49. BENALMÁDENA

LOCALIZAÇÃO
Hotel recomendado para adultos com uma localização privilegiada junto 
ao passeio e marina, em frente ao mar.

ACOMODAÇÃO 
Oferece quartos espaçosos e confortáveis, equipados com ar condicionado 
ou aquecimento, casa de banho completa com comodidades de boas-vindas 
e secador de cabelo, telefone, televisão, música canalizada, varanda ou te-
rraço, mini-bar e cofre. Inclui serviço de preparação de café/chá nos quartos. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
O hotel é complementado por uma piscina e um grande terraço, jardim com 
jacuzzi, bar à beira da piscina (Verão), espreguiçadeiras e guarda-sóis. É com-
plementado por um ginásio, SPA com piscina interior aquecida, banho turco, 
sauna e diferentes tratamentos disponíveis. Programa diário de entreteni-
mento nocturno (espectáculos profi ssionais, danças, música ao vivo e outros). 
Entretenimento diurno durante todo o ano. Estacionamento sujeito a disponi-
bilidade. O serviço de sala de jantar é em estilo buffet, complementado por 
“cozinha ao vivo” ao jantar. Aí encontrará uma grande variedade de pratos 
para escolher da cozinha mediterrânica e continental. O Wifi  gratuito está dis-
ponível em todo o hotel. Fácil acesso para os defi cientes aos pisos principais.

DEFICIENTESSPA

SÓ
ADULTOS

1ª LINHA

Hotel PEZ ESPADA **** 
Avda. Salvador Allende 11. TORREMOLINOS

LOCALIZAÇÃO
Conta com uma LOCALIZAÇÃO privilegiada junto à praia e à zona de 
La Carihuela.

ACOMODAÇÃO 
Oferece quartos Club e Junior Suites, todos eles com varandim ou varan-
da, TV plasma com sistema interactivo, ar condicionado, minibar e cofre 
opcional, telefone, casa de banho completa com uma janela exterior e 

consta de banheira com duche e secador de cabelo. Serviço de café e chá 
sem custo adicional no quarto.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Tem a piscina principal encontra-se entre jardins formosos que conduzem 
até ao passeio marítimo, e a piscina superior também está rodeada por um 
extenso jardim tropical (5.000 m2). Estacionamento mesmo ao lado do hotel, 
descoberto e privado (pago). Cabeleireiro e salão de beleza. Ginásio gratuito. 
Programa diário de animação. Serviço de MedKids. Animação em temporada 
alta para as crianças dos 4 aos 12 anos. Dispõe de um bar-snack no verão 
junto à piscina e restaurante situado frente ao mar com serviço tipo buffet, 
show cooking ao pequeno-almoço e jantar. Wifi  gratis disponível em todo 
o hotel.Fácil acesso para pessoas com mobilidade reduzida a pisos nobres.

DEFICIENTES1ª LINHA
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Hotel PATOS PARK ****
Calle Torrealmádena, 5. BENALMÁDENA

LOCALIZAÇÃO
Hotel com parque aquático localizado a 250 m da praia, muito perto do 
passeio de Benalmádena onde se pode encontrar restaurantes, bares, lo-
jas e supermercados, hotel ideal para famílias.

ACOMODAÇÃO
Oferece quartos confortáveis, decorados em estilo moderno e agradável 
e equipados com tudo o que você precisa para desfrutar de uma boa esta-
dia: terraço, ar condicionado, TV, cofre, secador de cabelo, telefone, Wi-Fi, 
frigobar, banheiro completo e produtos de boas-vindas.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Completa as suas instalações com um parque aquático com quatro pis-
cinas, duas delas com escorregas, snack-bar, parque infantil exterior, mi-
ni-clube temático, sala de TV, zona chill out, solário com zona de redes, 
loja de souvenirs, programa de animação diurno e nocturno, restaurante 
buffet com cozinha espectáculo e serviço Tudo Incluído, dispõe de Wi-Fi 
e estacionamento exterior.

ESCORREGAS FAMÍLIAS

TUDO
INCLUIDO

Apartamentos BAJONDILLO ****
Paseo Maritimo, s/n. TORREMOLINOS

LOCALIZAÇÃO
Na 1ª linha da Praia, mesmo no passeio marítimo e todos os apartamentos 
têm bonitas vistas para o mar.

ACOMODAÇÃO
Todos os estudios contam com 2 camas individuais que podem converter-se 
em cama de casal, varanda, casa de banho completa, cofre (pago), kitche-
nette, internet no quarto, frigorifi co, secador de cabelo, cozinha, utensilios 
de cozinha, aquecimento central, ar condicionado, Tv. via satélite e telefone. 
Todos os estudios têm vista mar lateral. Os apartamentos com sala contam 
com 4 camas, duas delas convertíveis em cama de casal, restantes con-
dições iguais aos estudios. Possibilidade de solicitar almofadas à la carta.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Lavandaria self service. Todas as noites há música ao vivo e algumas noites 
com espectáculos. Programa de animação com animadores. Piscina e jar-
dim grande com espreguiçadeiras (pago entre Maio e Outubro). Cafetaria e 
Restaurante à la Carta. Estacionamento exterior gratuito, garagem (paga). 
Não são admitidos animais de estimação. Wifi  grátis em todo o hotel.

1ª LINHA
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Hotel HOLIDAY WORLD POLYNESIA **** 
Crta. Nal. 340, Km. 215,60. BENALMÁDENA

LOCALIZAÇÃO
Um hotel Tudo Incluido em Benalmádena, com uma localização previligia-
da e uma sugestivo ambiente, que recria las ilhas polinesias de Bora Bora, 
Samoa e Pascua.

ACOMODAÇÃO
Quartos tipo Junior Suite e Suite com vista mar, ar condicionado, aqueci-
mento, camas extra grandes, cofree, frigorifi co, casa de banho completa 
com secador de cabelo, set de banho, TV, telefone, varanda e Wifi .

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Além do Beach Club, no Holiday Polynesia com piscina de ondas, ani-
mação infantil e de adultos diaria e nocturna, numerosos restaurantes, 
etc.. encontrará o Pub ou Discoteca Nocturna”Ukelele”, zona Recreati-
va ”Play In”, a Sala de Cine “Papua”, Auditorio Exterior, divertida Bolera 
”Surfi ng Bowl” (3 Pistas). Spa Monoi com duches de contraste, fonte de 
gelo, pediluvio, massagens....  Complementa-se com zonas de ocio e zona 
infantil com mini-golf tematico e piscina. Zonas recreativas para adultos, 
com piscina interior no Spa e a maior de todas as piscinas do complexo 
com camas de estilo balinés.  Instalações para pessoas com mobilidade 
reduzida.

TUDO
INCLUIDO

DEFICIENTES SPA

Hotel HOLIDAY WORLD RIWO **** 
Crta. Nal. 340, Km. 215,60. BENALMÁDENA

LOCALIZAÇÃO
Um hotel para toda a família em primeira linha da Costa do Sol, com ins-
talações renovadas, animação, miniclub e estacionamento. 

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de: 148 Junior Suites com quartos, sala de estar com sofá-ca-
ma duplo, cozinha equipada, banho com duche e banheira, e ampla 

varanda; Quartos familiares (6 pax); Quartos Dinoworld, tematizados 
com dinossauros, decoração especial e jogos playstation.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Instalações: piscina exterior para adultos e crianças, bar-cafetaría, 
sport bar, restaurante buffet, supermercado, sala de animação e um 
Spa com piscina interior climatizada, jatos de água, jacuzzi, ginásio, 
sauna e banho turco. Holiday Beach Club: Piscina de ondas com to-
bogans, gruta de terror, barco pirata, camas de água, 9 piscinas em 
zonas tematizadas, restaurante buffet e snack bar. Facilidades para 
pessoas com mobilidade reduzida.

TUDO
INCLUIDO

DEFICIENTESSPAFAMÍLIAS ESCORREGAS

ESCORREGAS



VERÃO 2022| 162 |

V
E
R

Ã
O

2022Costa del Sol

TUDO
INCLUIDO

Hotel CENDRILLÓN *** 
AV de Las Gaviotas s/n. FUENGIROLA

LOCALIZAÇÃO
Situa-se numa zona residencial e turística a poucos metros da praia de 
Las Gaviotas.

ACOMODAÇÃO 
El hotel dispone de 56 habitaciones orientadas al sur, equipadas con baño 
completo con bañera y secador de pelo, aire acondicionado, TV, minibar, 
caja de seguridad y balcón privado.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
No jardim encontram-se as piscinas junto ao bar onde pode desfrutar de 
todo o tipo de bebidas e snacks, cafetaria onde se realizam todo o tipo de 
espectáculos e actividades nocturnas. Programa de animação para adul-
tos e crianças, dispõe de campos de ténis e padel e um Spa com todo o 
tipo de tratamentos, massagens e serviços de bem-estar e fi tness. Dispõe 
de um restaurante buffet, com serviço tudo incluído. Tem estacionamento 
gratuito de acordo com a disponibilidade. Muitos dos serviços são realiza-
dos no restaurante do hotel Fuengirola Park, cafetaria, spa,...

SPA

TUDO
INCLUIDO

Hotel FUENGIROLA PARK **** 
AV de Las Gaviotas s/n. FUENGIROLA

LOCALIZAÇÃO
Situado na melhor zona residencial e turística de Fuengirola, a escassos 
metros da Playa de las Gaviotas.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 391 quartos equipados com ar condicionado, TV, minibar e cofre 
de segurança (de aluguer), casa de banho completa, terraço e wifi  de cortesia.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
No jardim e muito perto das piscinas, encontra-se o bar-piscina onde 
vai poder tomar todo o tipo de bebidas e snacks,  cafetaria, conta com 
programação nocturna e diurna para adultos e crianças, espectáculos e 
música ao vivo, pista de paddle e ténis, estacionamento gratuito segundo 
disponibilidade. Restaurante buffet com cozinha nacional e internacional 
e com serviço de tudo incluido.
Dispõe de spa com todo o tipo de tratamentos, massagens e serviços de 
bem-estar, com jacuzzi, sauna, banho turco, duche bitérmico, essência e 
balde e piscina aquecida.

SPA
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Hotel TORREBLANCA **** 
Urb.Torreblanca del Sol. FUENGIROLA

LOCALIZAÇÃO
Localizado no centro da Costa del Sol, rodeado de um amplo e confortável e 
jardim e a escassa distância do Passeio Marítimo e da praia de las Gaviotas.

ACOMODAÇÃO 
Dispõe de 184 quartos equipados com dois armários, camas de 1,05 cm, ar 
condicionado, TV, casa de banho completa com secador de cabelo, mini-
bar e cofre, varanda privada.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Completa as suas instalações com piscina, pool-bar com pérgola onde 
oferecem bebidas refrescantes, snacks e fast food, cafetaria com terraço  
vista mar e a la piscina, com pista de dança e palco para a celebração 
de espectáculos e entretenimento nocturno. Oferece restaurante buffet 
com cozinha nacional e internacional e show cooking. Estacionamento 
gratuito segundo disponibilidade.

Apartamentos NURIASOL
C/Tomás Ortuño, 13. FUENGIROLA

LOCALIZAÇÃO
Complexo situado a 400 m da praia de Los Boliches e a 200 m da estação 
de comboios.

ACOMODAÇÃO 
Tem apartamentos espaçosos e luminosos com vistas magnífi cas, os apar-
tamentos de 1 quarto têm terraço e os apartamentos de 2 quartos têm 2 
casas de banho (metade com terraço e metade sem terraço), terá muda 
semanal de roupa de cama, ar condicionado, televisão, antena parabó-
lica, telefone, cozinha bem equipada com máquina de lavar roupa, mi-
croondas e máquina de lavar louça, wifi  gratuito e cofre (taxa).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Existem áreas comuns com espreguiçadeiras e guarda-sóis gratuitos, 
parque de estacionamento, piscina para adultos e crianças, zona infantil 
e snack-bar, restaurante, wifi  gratuito, garagem privada, ginásio, sauna e 
banho turco. Na parte inferior dos apartamentos existe um supermercado.



VERÃO 2022| 164 |

V
E
R

Ã
O

2022Costa del Sol

Hotel EL RODEO ***
C/ Victor de La Serna, 2. MARBELLA

LOCALIZAÇÃO
Encontra-se localizado no centro da cidade de Marbella, na zona mais cos-
mopolita, na esquina com o exótico Parque de la Alameda que conduz à 
praia de Venus que  faz fronteira com o porto desportivo Marbella Marina.

ACOMODAÇÃO 
Quartos equipados com sofá cama, TV, ar condicionado, minibar, cofre de segu-
rança, casa de banho com secador de cabelo, amenidades e varanda privada.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Conta com uma piscina situada no último andar do hotel rodeado de um 
grande solário, cafetaría, restaurante buffet com cozinha nacional e in-
ternacional. Recepção 24 hrs, serviço de reserva de campos de golf, de 
aluguer de carros, excursões....

Aparthotel SULTÁN CLUB ****
Avda. Arturo Rubinstein. MARBELLA

LOCALIZAÇÃO
Localizado no sopé da Serra Blanca, no coração da Costa del Sol. A ape-
nas 150 metros da praia e a poucos minutos de Puerto Banús e dos seus 
campos de golfe. 

ACOMODAÇÃO 
Apartamentos espaçosos e confortáveis com 1 ou 2 quartos: equipados 
com TV, casa de banho privada, ar condicionado, cofre, cozinha com for-
no, torradeira, grelhador, máquina de lavar louça, frigorífi co e máquina 
de lavar roupa e grande terraço. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Completa sus instalaciones con piscina adultos rodeada de palmeras y 
piscina infantil con zona de césped, piscina climatizada, spa con jacuzzi, 
sauna, cabinas de masaje. Y ubicado en el Hotel Sultán puede disponer 
del servicio de cafetería, restaurante lounge bar Palmyra. Dispone en la 
planta sótano de una plaza de aparcamiento por apartamento.

SPA
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Hotel GARBI COSTA LUZ ****

Hotel RIU CHICLANA ****

Avda. 28 de febrero, s/n. CONIL DE LA FRONTERA.

Urb. Loma del Puerco, s/n. CHICLANA DE LA FRONTERA

LOCALIZAÇÃO
Situado numa zona de penhasco com vistas  impressionantes sobre o mar 
e a 300 m da praia, que se acede através de umas escadas.

ACOMODAÇÃO
Quartos modernos e confortáveis que dispõem de 2 camas duplas (135 
cm) e contam com casa de banho completa, secador de cabelo, varanda, 
TV satélite, telefone, cofre (pago), frigorifi co, aquecimento e ar condicio-
nado. Não há possibilidade de colocar camas extras.

LOCALIZAÇÃO
É um hotel com tudo incluído 24 horas em Chiclana, localizado a apenas 
200 metros da praia de La Barrosa, no coração da Costa de la Luz.

ACOMODAÇÃO
Tem mais de 800 quartos distribuídos em edifícios independentes para lhe 
proporcionar o maior conforto. Todos os quartos têm televisão por satélite, 
mini-frigorífi co, cofre e ar condicionado, entre muitas outras facilidades. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
O hotel conta com 2 piscinas exteriores, uma delas para crianças, jardim, 
serviço de toalhas na piscina e uma piscina interior climatizada (encerra-
da na temporada alta). Restaurante buffet, bar no terraço e sala de TV e 
de leitura, bilhar, máquinas recreativas, parque infantil. Oferece um pro-
grama de animação e mini-club, assim como um excelente serviço, o que 
faz este hotel ideal tanto para escapadas como para férias em familia. 
Dispõe de estacionamento. Wifi  grátis em todo o hotel.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Além disso, as instalações comuns do hotel incluem 5 piscinas exterio-
res e 2 piscinas infantis para que toda a família possa desfrutar do clima 
quente andaluz. 
Oferece uma vasta gama de serviços, tais como WiFi gratuito, uma grande 
variedade de opções gastronómicas. 
Programas de entretenimento e atividades divertidas, shows, música ao 
vivo e um miniclube para que você não perca a diversão durante suas 
férias. Os amantes do desporto têm um ginásio e instalações onde podem 
praticar ténis, voleibol e padel. Quem prefere relaxar e regressar das fé-
rias totalmente revigorado, pode visitar o Spasanar com banheira de hi-
dromassagem, biosauna e duches bitérmicos e possibilidade de contratar 
todo o tipo de tratamentos corporais e de beleza.

FAMÍLIAS

FAMÍLIAS SPAESCORREGAS

TUDO
INCLUIDO
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O Hotel Valentin Sancti Petri é um hotel de 4 estrelas com Spa e Centro de Convenções na urbanização Novo Sancti Petri, situado numa 
maravilhosa e extensa área ajardinada de 25.000 m2 onde poderá desfrutar das suas férias na praia de Barrosa.

Localizada ao pé de uma praia magnífi ca de mais de 8 quilómetros de comprimento, com areia fi na e dourada, 
o hotel de quatro estrelas está equipado com magnífi cas instalações, incluindo piscinas, 
restaurante, centro de saúde e beleza e áreas desportivas.

QUARTOS

Quartos espaçosos com varanda, casa de banho
ampla, com diferentes tipologias de camas, com
quartos interconectados e até mesmo com sofás-cama.

SERVIÇOS  EE INSSTALAÇÕÕES

Temos uma piscina interior aquecida com 2 
pescoços de cisne e hidromassagem interior, que 
está aberta toda a época, bem como 3 piscinas 
exteriores, uma para crianças e duas grandes 
piscinas para adultos e famílias que farão as 
delícias de todos.

As duas piscinas exteriores têm uma variedade de 
opções gastronómicas para petiscos e aperitivos.

No Spa & Wellness do Hotel Valentín Sancti 
Petri levamo-lo a um mundo de bem-estar e 
tranquilidade onde pode descobrir um universo de 
sensações com os nossos cuidados personalizados 
e tratamentos terapêuticos.
Sauna, banho turco, programas de massagem 
personalizados, duches bithermal e piscina 
aquecida com hidromassagem compõem um 
magnífi co spa em Sancti Petri. Venha e descubra.

Ao lado do hotel encontrará um clube de praia 
exclusivo, VAVÁ PLAYA, na Praia de Barrosa, aberto 
ao público onde poderá desfrutar de uma fusão 
gastronómica inspirada na gastronomia de Cádiz e 
do Oriente. 

Experimente os seus cocktails de assinatura, 
enquanto aprecia música ao vivo dos melhores DJs, 
e relaxe numa das suas camas balinesas.

PISCINASSS

SPA E WEEELLNNESS VAVÁ PLAAAYAA - LA BAARROOSSA

1ª LINHA SPAFAMÍLIAS

Ar condicionado
Cofre
Menu de almofadas
Internet Wi Fi grátis
Minibar (pago)

Telefone e TV
Varanda
Banheira com duche, 
bidé, secador de cabelo e
espelho de maquilhagem

Não lhe faltarão opções: 

Cuidadosa e ampla selecção de pratos do ele-
gante bar de tapas Grazalema. 

Também temos opções de buffet nos restauran-
tes Zahara e Cazorla. 

Sem esquecer os restaurantes à la carte Levan-
te e Tropicana, localizados em terraços junto às 
piscinas, para desfrutar de um almoço fantástico 
ao ar livre.

EQUIPAMENTO

RESTAAUURRANTEES

● Recepçããoo 244h
● 25.000mm22 de jardim
● Spa, saunnna e bbanho tuurco ((dee pago)

● Animaçãooo paraa adultoss e crianças
● Aluguer ddde biccicletas
● Lavandarriia (dee pago)

● Espaço fifi tneess & ginásioo
● Área dee joggos e TVV
● WIFI grááátis eem todo o hhottel

● Estacionammmento subterrâneo ((dee pago)

● Estacionammmentto grátis aao ar liivree
● Loja de prreesenntes 

● Serviçooo méédico ((de ppaggo)

● Cofres (de pago)

● 5 puntoos dde cargga paarra 
   vehícuuulos eléctrricoss.
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Hotel PUERTO BAHIA & SPA ***
Avda. la Paz, 38. EL PUERTO DE SANTA MARÍA

LOCALIZAÇÃO
Situado numa zona residencial a 3.5km do núcleo urbano, em primeira 
linha de praia de Valdelagrana. 

ACOMODAÇÃO
Os 330 quartos têm aquecimento, ar condicionado, TV LCD 32”, minibar, 
telefone, secador de cabelo, varanda, cofre e Wifi .

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se com 10.000m2 de jardins, piscinas (infantil separada), 
parque infantil e parking com costo extra de 270 lugares sujeita à lotação. 
Moderno SPA que consta de piscina termal, jacuzzi, sauna, banho turco 
e salas de tratamento. Restaurante buffet recem renovado, bar piscina, 
ginásio, minigolf e serviço de aluguer de bicicletas. 

Hotel DUNAS PUERTO ***
Camino de los Enamorados, s/n. EL PUERTO DE SANTA MARÍA

LOCALIZAÇÃO
Situado no porto de Santa Maria junto à praia de la Puntilla (350 m) e a 10 
minutos do centro da cidade.  

ACOMODAÇÃO
Dispõe de 62 quartos com casa de banho completa com secador de cabelo, 
ar condicionado e aquecimento, Tv e telefone. Dispõe de quartos adapta-
dos para pessoas com mobilidade reduzida mediante disponibilidade.  

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
Complementa-se ainda com jardins, piscina de adultos e criança, serviço 
de lavandaria, bar-cafetaria, restaurante e Wifi  gratuito nas zonas nobres, 
salões de banquetes e estacionamento. Admitem animais de estimação, e 
se pesarem menos de 30 kg não tem suplemento.

1ª LINHA

MASCOTASDEFICIENTESFAMÍLIAS
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Hotel AL SUR DE CHIPIONA ***

Hotel PLAYA DE LA LUZ ROTA ****

Avda. de Sevilla, 101. CHIPIONA

Avda. de la Diputación, s/n. ROTA

LOCALIZAÇÃO
Situado a 50 m da praia e 800 do centro.

ACOMODAÇÃO
 Quartos climatizados/aquecimento, telefone, Tv. parabólica, banho com-
pleto, conexão à Internet, secador de cabelo, varandim/varanda. Conta com 
quartos para defi cientes e comunicantes.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Dispõe de salas sociais, bar-cafetaria, terraço-jardim, piscina, zonas ajardina-
das, garagem, parking, espreguiçadeiras, guarda-sóis, zona WiFi, bilhar. Nas 
próximidades: golf, ténis, paddle. Admite animais. Serviço de refeições: pe-
queno almoço buffet, restantes servidas à mesa.

LOCALIZAÇÃO
Este hotel tão particular está localizado na primeira linha de praia, olhando directa-
mente para o oceano Atlântico. De estilo andaluz, com fachadas brancas e jardins 
cheios de cor, assim como varandins e varandas com vistas para os diferentes patios.

ACOMODAÇÃO
Os quartos dispõem de casa de banho com secador, Tv ecrã plano via satélite, 
telefone, aquecimento individual, ar condicionado, wifi  gratis, minibar e cofre 
de segurança (opcional).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Complementa-se com piscina de adultos e crianças, Beach Club com 
acesso restringido para crianças, restaurantes, bar-cafeteria, campos 
de tenis e paddel, ginásio, zona Bikefriendly, salões de reuniões e pos-
sibilidade de realizar diversas actividades desportivas. Programa de 
animação para adultos e crianças. Wifi  grátis em todas as suas insta-
lações. Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida. Não admi-
tem animais de estimação. Os clientes alojados terão estacionamento 
gratuito de acordo com a disponibilidade no momento da chegada.

1ª LINHA DEFICIENTES

MASCOTASDEFICIENTES



VERÃO 2022| 170 |

V
E
R

Ã
O

2022Costa de la Luz

Hotel AGARÓ CHIPIONA ****
Avda. de la Cruz Roja, 38.  CHIPIONA.

LOCALIZAÇÃO
O Hotel abriu as suas portas em Junho de 2017, na praia de Playa de Re-
gla, a melhor praia de Chipiona. Um lugar para relaxar na praia, desfru-
tando do melhor pôr-do-sol de Cádis na sua espectacular piscina infi nita 
onde a água se funde com as ondas do Atlântico.

ACOMODAÇÃO
Todos os quartos são decorados num estilo moderno e fresco, com ca-
pacidade de 1 a 4 pessoas, perfeito para quem viaja em trabalho ou na 
companhia de familiares e amigos. Incluem mini-bar (com custo), cofre 

gratuito, ar condicionado e televisão inteligente para desfrutar dos mel-
hores fi lmes e séries sem sair do seu quarto. As casas de banho modernas, 
além de terem uma base de duche confortável, têm também um secador 
de cabelo e uma gama de produtos naturais. Têm salas para pessoas com 
mobilidade reduzida.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
O Hotel Agaró Chipiona é a referência gastronómica da região. Pode des-
frutar de vistas deslumbrantes no seu Gastrobar Agaró, uma variedade 
de produtos para o pequeno-almoço, almoço e jantar no restaurante bu-
ffet Moscatel para deliciar os paladares mais requintados. O Bar Xiri está 
aberto todas as noites como um ponto de encontro para quem procura 
um bom momento rodeado de amigos e boa música.

1ª LINHA DEFICIENTES

Hotel OHTELS CARABELA BEACH & CLUB ****
Laguna del Sopetón, 59-62. MATALASCAÑAS.

LOCALIZAÇÃO
O Carabela Beach & Golf **** convida-o a descubrir uma das paisagens na-
turais mais espectaculares de Espanha: o Parque Nacional de Doñana e a 
praia de Matalascañas, um destino ideal para desfrutar a dois, com crianças 
e amigos. Este hotel de ambiente familiar é adequado para os mais peque-
nos que fi carão encantados com as piscinas exteriores e o miniclub: um 
serviço criado para tornar mais dinâmicas e divertidas as férias em familia.

ACOMODAÇÃO
Quartos com design fresco e luz natural, com uma acolhedora varanda, 
TV 32”, banho privado, secador e minibar. Ideal para descansar com tudo 
o que é necessário e ao alcance da mão.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Enquanto os mais pequenos da familia desfrutam, os pais também o po-
derão fazer tomando um café na cafetaria, relaxando no Jacuzzi, pas-
seando pela zona ajardinada ou practicando desporto (ginásio, passeio 
de bicicleta e inúmeras actividades).
Um buffet interior e outro buffet exterior estão à disposição dos clientes 
durante a temporada de verão para assim poder desfrutar das tempera-
turas e do bom tempo.

ESCORREGAS FAMÍLIAS
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Gran Hotel del COTO ****
Sector D - 2ª Fase. MATALASCAÑAS.

LOCALIZAÇÃO
O Gran Hotel del Coto é um hotel de 4 estrelas com 466 quartos no Par-
que Nacional de Doñana com acesso directo à praia mais longa e intacta 
da Europa a partir dos jardins do nosso hotel.

ACOMODAÇÃO
Os nossos quartos têm todo o conforto para que possa desfrutar do relaxa-
mento que merece durante as suas férias. Quartos com vistas inesquecíveis 
sobre o Parque Nacional de Doñana e o Mar Atlântico, casa de banho com-
pleta e terraço, ar condicionado, TV, cofre, telefone e frigorífi co. Sem dúvida, 
o melhor hotel de Matalascañas.Desfrute da praia sem sair do seu quarto 
e desfrute das maravilhosas vistas oferecidas pelo nosso estabelecimento. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Desfrute da sua piscina semi-olímpica, que tem um solário e vistas da re-
serva e do mar, bem como uma magnífi ca piscina de splash, ambas dispo-
níveis de meados de Junho a meados de Setembro.
Pode apreciar a cozinha tradicional andaluza servida como um buffet 
quente e frio com Show Cooking para o pequeno-almoço, almoço e jan-
tar. Temos menus especiais para os celíacos e um menu infantil criado 
especialmente para os membros mais jovens da família. 
Desfrute dos melhores cocktails e dos mais originais cocktails de assina-
tura rodeados de vistas imbatíveis no nosso terraço exclusivo com vista 
para a praia e para o Parque Nacional de Doñana.
No ginásio pode manter-se em forma enquanto desfruta da sua estadia. 
Programa de entretenimento para todas as idades, adultos, adolescentes 
e crianças, em alguns casos apenas em época alta.

TUDO
INCLUIDO1ª LINHA FAMÍLIAS

PRECISE RESORT EL ROMPIDO
Ctra. Cartaya-El Rompido, Km. 7. EL ROMPIDO.

LOCALIZAÇÃO
Precise Resort El Rompido está situado na Costa da Luz, na pitoresca po-
voação de El Rompido, rodeado de amplas zonas ajardinadas, spa e com-
plexo desportivo, incluindo o Campo de Golf de 36 buracos. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta con Miniclub e un amplo programa de animação para crianças e 
dadultos, assim como serviço de transporte gratuito á exclusiva praia vir-
gen de La Flecha de El Rompido em temporada. 
Dispõe de estacionamento gratuito e encontra-se a uma hora de carro de 
Faro e do aeroporto de Sevilha e a 16km de Huelva.

THE HOTEL *****
Oferece piscinas ao ar livre e restaurante buffet e a carta onde poderá 
desfrutar da melhor gastronomia. Conta com elegantes e luminosos quar-
tos com varanda, que incluem TV via satélite e minibar, dispõe ainda de 
cofre e WI-FI gratuitos.

THE CLUB ****
Conta com 180 m de piscinas ao ar livre. Dispõe de 305 apartamentos de 
1 e de 2 quartos, totalmente equipados com cozinha, ampla zona de estar 
e varanda, dispõe ainda telefone, cofre e WI-FI gratuito. O Restaurante 
Buffet oferece os serviços de pequeno almoço, almoço e jantar, com be-
bidas incluídas.

FAMÍLIAS SPA

The Hotel

The Club
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Urb. Everluz. Calle Esteros, 3. PUNTA UMBRÍA

Avda. Océano, s/n. PUNTA UMBRÍA

LOCALIZAÇÃO
Localizada nas margens do Atlântico, a apenas 80 m da praia de areia 
fi na e dunas fantásticas, um autêntico paraíso natural, perfeitamente co-
municado, Punta Umbria fi ca a 17 km de Huelva, 90 km de Sevilha e 60 
km de Portugal.

ACOMODAÇÃO 
Quartos: Vista padrão de 40% do mar. Suítes Superior, Elites e Juniores, to-
das com vista para o mar. Todos eles equipados com mobiliário moderno, 
ar condicionado quente/frio, telefone, TV, minibar, cofre, terraço. Casas de 
banho com banheira ou duche, secador de cabelo e espelho de aumento.

LOCALIZAÇÃO
Totalmente renovado em 2019 está situado a apenas 50 metros da praia 
e a cerca de 150 metros do Hotel Pato Amarillo (mesma cadeia), constitui 
outra alternativa para aqueles que procuram ver e sentir o mar muito 
próximo. Com todas as comodidades de um pequeno Hotel com encanto 
e uma localização privilegiada.

ACOMODAÇÃO 
Todos os quartos estão completamente equipados com TV, climatização 
frio/calor, minibar, sofá, cofre, WIFI grátis, casa de banho com secador de 
cabelo, espelho de aumento, duche, etc.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Restaurante buffet com cozinha de espectáculo, bar-cafeteria, snack 
bar-garden com música nocturna, barbecue restaurant (época de verão), 
3.500 m2 de jardins, piscina para adultos e crianças, serviço de lavandaria, 
serviço de internet, WI-FI gratuito em todo o edifício, entretenimento para 
crianças (15/6 a 15/9) e estacionamento coberto ao ar livre mediante o 
pagamento de uma taxa.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Restaurante Buffet com uma ampla e variada oferta de restauração e 
Bar-Varanda com mini-golfe. Localizado nas margens do Oceano Atlân-
tico, o Hotel Pato Rojo goza de excelentes libações aos  lugares de inte-
resse turístico da província.

Hotel PATO AMARILLO ****

Hotel PATO ROJO ***
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Avda. de Islantilla, s/n. ISLANTILLA.

Avda. Parque, 148. ISLA CRISTINA.

LOCALIZAÇÃO
Situado na primeira linha da praia com acesso directo desde o hotel. Des-
fruta de uma localização privilegiada em Islantilla, na costa  Andaluza na 
costa de Huelva. A 600 m. do club de Golf de Islantilla.

ACOMODAÇÃO 
Conta com 400 quartos. Os quartos dispõem de casa de banho com-
pleta com lavatório duplo, secador de cabelo, telefone, TV satélite, 
ar condicionado, aquecimento regulável individual, minibar e cofre. 
As Junior Suite dispõem dos mesmos serviços e dispõem ainda de sala 
com porta de privacidade. Duplo standard e Duplo vista mar: capaci-
dade máxima 3 pessoas. Duplo nas águas furtadas (sem varanda) ca-
pacidade máxima 2 pessoas. Junior Suite standard e Junior Suite Vista 
Mar: capacidad máxima 4 pessoas.

LOCALIZAÇÃO
Oferece umas instalações modernas para que os seus clientes desfrutem. 
Complexo apenas para adultos, em primeríssima linha de praia, rodeado 
de dunas e pinhais, conta com acesso directo à praia a partir da piscina 
exterior do hotel. 

ACOMODAÇÃO 
odos os quartos dispõem de vistas para o pinhal, piscinas ou para o ocea-
no Atlántico. Estão equipadas com ar condicionado, TV satélite e varanda 
privada, secador  no banho e cofre grátis.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Todos os serviços, Buffet. Conta com piscina para adultos e para crianças, 2 
piscinas de actividades, solário, amplos jardins á volta da piscina com aces-
so directo à praia, restaurante grill, restaurante à la carta, restaurante buffet 
e lobby bar, zona de recreio infantil com baloiços, mini-club para crianças 
dos 4 aos 12 anos, 2 pistas de paddle. 1000 m2 de Spa com ginásio, pisci-
na climatizada, solário interior, jacuzzi, sauna fi nlandesa, banho turco e 4 
cabinas de massagens. Área comercial, cabeleireiro, salão de beleza e la-
vandaria. Dispõe de facilidades para pessoas com mobilidade reduzida. Es-
tacionamento (pago). Não são admitidos animais de estimação. Wifi  grátis.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
1 piscina ao ar livre, rodeada por uma esplanada com espreguiçadeiras, 
com serviço de bar na piscina, camas balinesas e zona Chill Out. 
O novo centro SPA&WELLNESS dispõe de todo o tipo de tratamentos, para 
além disso o circuito termal do Hotel é  grátis para os clientes das 16h às 
20h, excepto aos domingos fechado (Temporada alta, abre 7 dias). 
Também dispõe de restaurante à carta a pedido, Tudo incluido, lobby 
bar, actuacões ao vivo, lojas (gourmet, boutique…), salão de TV e de jogos, 
serviço grátis de toalhas para praia e piscina (1 por dia), cadeiras e guar-
da-sóis na piscina grátis e na Praia com custo. Não admite animais. Wifi  
grátis. Acesso para pessoas com mobilidade reduzida.

PUERTO ANTILLA Grand Hotel ****

Hotel TUI BLUE ISLA CRISTINA PALACE *****

1ª LINHA SPAFAMÍLIAS DEFICIENTES

1ª LINHA DEFICIENTESSPA

SÓ
ADULTOS

TUDO
INCLUIDO
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Apartamentos LEO ISLAMAR
Avda. Río Frío, s/n. ISLANTILLA.

LOCALIZAÇÃO
Situados a 200 m da praia de Islantilla.

ACOMODAÇÃO
Constam de estudios e aptos. de 1, 2 ou 3 quartos com ar condicionado, cozinha totalmente 
equipada com microondas, máq. de lavar roupa, vitrocerâmica, banho completo, Tv parabóli-
ca, a maioria com varanda.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Complementa as suas instalações com piscina para adultos, zona ajardinada, court de padd-
le-ténis, elevadores e garagem pago directo. Admitem animais até 10 kg, pagamento direto 
exceto em apto. superiores. Piscina aberta de 01/05 a 30/09. Wifi  grátis.

MASCOTAS

Apartamentos LEO PUNTA UMBRÍA
Avda. del Decano, s/n. ISLANTILLA.

LOCALIZAÇÃO
Situado na 2ª linha de praia a cerca de 250.mts. aprox. da praia.

ACOMODAÇÃO
Compostos de 1 e 2 quartos, com sala (sofá cama), cozinha incorporada na sala, quarto, 
banho completo e varanda. Os de 2 quartos são de idêntica composição mas com um quarto 
mais. Todos estão equipados com utensílios de cozinha, frigorífi co, Tv. via satélite.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Conta com piscina de adultos e crianças, cadeiras, chapéus de sol, ar condicionado e parking 
de pago. Admitem animáis até 10 kgs com um suplemento pagamento directo.

MASCOTAS
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3.3.3. Os serviços incluídos na referida viagem, e que dele são parte 
integrante serão descriminados em email que o utilizador receberá 
e através de voucher, podendo ser um itinerário e/ou condições do 
fornecedor.

3.4. Características da Viagem
3.4.1. A viagem contratada será segundo constante no voucher.
3.4.2. A estadia será assegurada no hotel escolhido e de acordo com a 
classificação que lhe foi atribuída pelo estado de acolhimento e pelo 
regime escolhido pelo consumidor.
3.4.3. Condições específicas de reserva terrestre, marítima e aérea são 
apresentadas considerando o seguinte:
3.4.3.1. A apresentação para embarque deverá seguir rigorosamente os 
horários indicados nos vouchers, bilhetes, itinerários e, no transporte 
aéreo, o check-in, deverá ser de 180min em voos charters ou 
intercontinentais, 120min em voos internacionais fora espaço Schengen, 

90 min em voos internacionais no espaço 
Schengen e 60 minutos para voos domésticos.
3.4.3.2. A acomodação, a entrada nos quartos, 
apartamentos ou cabines marítimas, inicia-se 
normalmente após as 16h e a saída deverá 
efetivar-se até às 12h, salvo raras exceções 
específicas do país ou hotel que devem ser 
confirmadas localmente e são da responsabilidade 
do utilizador; os quartos duplos poderão ter camas 
individuais, separadas ou não, apelidadas de twin, 
o duplo ou triplo poderão ser constituídos triplo 
ou quadruplo em caso de ser adicionado cama 
articulada, cama extra, ou sofá cama.
3.4.3.3. O regime de alimentação prevalece o 
mencionado nos serviços promovidos pelos 
fornecedores e escolhidos pelo utilizador.
3.4.3.4. Transferes e passeios são serviços regulares 
de turismo, que podem ser compartilhados com 
outros passageiros e serão realizados em veículos 
proporcionais ao número de pessoas.
3.4.3.5. Responsabilidade sobre valores, a agência 
não se responsabiliza por roubo de documentos, 
objetos de valores, e/ou pessoais durante a 
viagem. Recomenda-se a verificar na unidade de 
alojamento a existência de cofres para a guarda 
dos referidos.
3.4.3.6. Opcionais quaisquer serviços adicionais 
não incluídos no programa adquirido, são 
responsabilidade do consumidor e retirando 

qualquer responsabilidade à agência sobre tais serviços.
3.4.3.7. Bagagem e demais items pessoais do utilizador não são objeto 
do contrato, sendo que estes viajam por conta e risco. A agência não 
se responsabiliza pela perda, roubo, extravio ou danos que a bagagem 
possa sofrer durante a viagem, incumbindo sua manipulação em transfers 
quando este serviço existir. Na hipótese de sofrer algum dano ou extravio, 
o consumidor deverá apresentar no ato ou no prazo máximo de 7 dias 
após termino da viagem, a reclamação à companhia transportadora. 
Recomenda fazer seguro de viagem antes de iniciar a viagem. Em 
transfers e excursões terrestres o passageiro terá, normalmente, direito 
a transportar um volume de bagagem de mão definidos conforme os 
padrões das transportadoras. Tal como a bagagem de porão terá que 
obedecer às regras impostas pelas mesmas.
3.4.3.8. O bilhete de transporte aéreo é a expressão do contrato firmado 
entre a empresa de transporte e o passageiro, sendo, portanto, registo 
pelas normas internacionais (Convenção de Berna, Convenção de 
Montreal) e código de aeronáutica.
3.4.3.9. No caso de atraso de voo, acidentes, perda ou extravio de 
bagagem fica previamente estabelecido que a responsabilidade será 
exclusivamente da companhia aérea em questão e de acordo com as 
normas internacionais.
3.4.3.10. A realização de escalas técnicas já está previamente definida 
e serão previamente informadas ao passageiro e ficam ao critério do 
comandante da aeronave.
3.4.3.11. O preço da parte aérea poderá sofrer reajustes desde que a 
companhia aérea o determine e de acordo com as resoluções da IATA, 
ANAC e segundo diretiva de viagens.
3.4.3.12. A companhia aérea ou marítima não poderá retardar um voo 
para aguardar algum passageiro que porventura fique retido pelas 
autoridades policiais de serviços sem fronteiras para fiscalização. O 
não embarque caracterizará o cancelamento da viagem e sofrerá as 
penalidades específicas consoante a tarifa aplicada e regras da companhia 
transportadora.

1. ORGANIZAÇÃO

1.1. A organização da viagem é da empresa Gregal Viagens Lda., com sede 
em Lisboa (Rua General Firmino Miguel, 3 – 1º A/B, 1600-100 Lisboa) NIF: 
513336826, RNAVT 5142.

2. DESCRIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

2.1. Através da agência é oferecido um serviço de intermediário na 
pesquisa e comparação de produtos e serviços de viagem disponíveis no 
momento exato da busca, que pode alterar até ao momento de reserva 
e compra efetiva após o respetivo pagamento parcial, sinalização, ou na 
íntegra. Ao efetivar a compra dos serviços, o consumidor estabelece um 
acordo diretamente com a agência e os demais fornecedores de serviços 
de viagem e serviços conexos.
2.2. A agência irá auxiliar o utilizador na aquisição de produtos e serviços, 
intervindo em nome deste, mas estando o 
utilizador sujeito aos termos e condições 
de venda de cada fornecedor e serviços 
conexos em condições gerais, nas regras 
e procedimentos dos ou nos documentos 
disponibilizados pela agência.
2.3. É responsabilidade do consumidor verificar 
e confirmar os dados referentes a taxas, taxas 
de cancelamentos, regimes de alimentação, 
bagagem incluída, tempos de pagamentos de 
serviços, requisitos obrigatórios de entrada 
nos países ou serviços, documentações 
necessárias, tempo de check-in, entre outros 
em alerta posteriormente neste documento, 
bem como por via da documentação 
disponibilizada pela agência ou respetivos 
fornecedores da viagem contratada.
2.4. Pelos serviços prestados a agência cobra 
taxas de serviço ou administrativas consoante 
os produtos e serviços adquiridos. Sendo que 
o utilizador terá acesso a toda a informação 
necessária sobre o preço completo final antes 
de aceitar e adquirir o serviço.
2.5. Os preços podem alterar segundo as regras 
da diretiva de viagens, com hiperligação 
constante na Ficha Informativa Normalizada 
no final deste documento, em casos de 
diferenças de taxas de câmbio, suplementos 
de combustíveis ou taxas governamentais.
2.6. Ao comprar produtos e serviços na agência, o consumidor autoriza a 
agência a atuar como seu representante durante o processo de compra 
juntos dos fornecedores, bem como representante pelo pagamento dos 
serviços perante os demais fornecedores, para assegurar que o produto 
adquirido se efetive e sujeito às condições dos respetivos fornecedores.
2.7. Após a compra, o utilizador recebe um email de confirmação, o qual 
serve de documento contratual, contendo todos os dados do produto e 
serviços adquiridos. Estes são efetivos após solicitar reserva e pagamento 
antecipado de sinalização e/ou na íntegra.
2.8. A agência reserva-se no direito de cancelar a sua compra na 
eventualidade de existência de motivos razoáveis que demonstrem ser 
compra e utilização fraudulenta.

3. CONDIÇÕES DE COMPRA

3.1. As presentes condições gerais e de compra estabelecem os termos e 
condições que se regerá a prestação de serviços de viagens. Os serviços e 
produtos são oferecidos ao cliente nos termos e condições aqui expressos.

3.2. Ao contratar a agencia reconhece e aceita todos os termos e condições 
aqui estabelecidos.

3.3. Objeto
3.3.1. Pelo presente contrato a Agência de Viagens Vendedora vende e 
o Cliente compra a viagem organizada ou produto/serviço turístico, ou 
vulgarmente designado “pacote turístico” denominado acima.
3.3.2. A viagem organizada contratada poderá incluir os seguintes serviços:
3.3.2.1. Passagens aéreas para o local de destino e regresso.
3.3.2.2. Estadia pelo período selecionado.
3.3.2.3. Serviço de transfer do aeroporto para hotel e vice-versa.
3.3.2.4. Seguros de viagem obrigatórios e opcionais se escolhidos.
3.3.2.5. Outros serviços como atividades, espetáculos, jogos e de serviços 
de viagem ou conexos escolhidos pelo utilizador.
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cada destino tem os seus próprios requisitos e variam consoante a 
nacionalidade do passageiro.
3.8.2. É responsabilidade total do consumidor estar na posse de um 
passaporte adequado, válido e, se necessário, um visto. Sob circunstância 
alguma a agência terá alguma responsabilidade caso o utilizador não seja 
portador dos requisitos necessários ou não estejam corretos.
3.8.3. Em caso de menores deverá consultar quais as autorizações 
necessárias para que possam viajar.
3.8.4. A agência não tem qualquer responsabilidade pela recusa da 
concessão de vistos ou a não permissão de entrada ao cliente em país 
estrangeiro. Nestes casos aplicam-se as condições estabelecidas para a 
anulação da viagem, sendo ainda da conta do cliente todo e qualquer 
custo de tal situação acarretar.

3.9. Seguros de Viagem
3.9.1. A agência recomenda que o utilizador obtenha seguro de viagem 
para qualquer viagem e serviço, especialmente em circunstâncias nas 
quais os fornecedores de serviços de viagem possam não assumir qualquer 
responsabilidade, especialmente se em situações e motivos de força maior 
excecionais não contemplados pela diretiva ou por condições de contrato 
anteriormente expressas e informadas ao consumidor. Ao adquirir o 
seguro de viagem através da agência, o contrato de seguro é formalizado 
diretamente e em conformidade com os termos e condições da política 
do seguro reservado, os quais estarão disponíveis ao consumidor antes de 
concretizar e efetivar a reserva do serviço.

3.10. Regimes alimentares
3.10.1. SA – Só alojamento, sem pequeno almoço nem qualquer refeição.
3.10.2. APA – alojamento e apenas pequeno almoço
3.10.3. MP – meia pensão, que inclui pequeno-almoço e jantar. As bebidas 
não estão incluídas.
3.10.4. PC – pensão completa que inclui pequeno-almoço, almoço e jantar 
e bebidas não incluídas.
3.10.5. TI – tudo incluído inclui pequeno-almoço, almoço, jantar bebidas 
como águas e sumos de máquinas, vinho da casa e apenas nos restaurantes 
referenciados para o serviço de TI. À la carte não incluído e cada hotel 
poder ter mais ou menos restrições dependendo do país. Restrições de 
minibar ou não incluído
3.10.6. Room service sempre serviço taxado extra
3.10.7. As refeições que coincidem com horas de voos ou entradas nos 
hotéis tardias, não são consideradas e não repostas.

3.11. Horas de Chegada e Partida
3.11.1. As horas de chegada e de partida em cada cidade estão indicadas 
na hora do respetivo país e de acordo com os horários das companhias 
transportadoras, pelo que estão sujeitas a alterações;
3.11.2. Nas viagens que incluam transporte em autocarro, as horas 
indicada têm carácter aproximado uma vez que dependem do fluxo de 
tráfego local e do momento;
3.11.3. Qualquer horário de transportes fica sujeito a possíveis 
irregularidades advindas de eventuais motivos de força maior que possam 
ocorrer ou falhas técnicas, entrando em vigor os direitos dos passageiros 
dos vários transportes conforme a respetiva legislação;
3.11.4. A agência como intermediária, não é responsável pelos 
cancelamentos ou mudanças de horários de qualquer serviço de 
transportes. Sendo que vigora a legislação de direitos dos passageiros dos 
vários tipos de transporte.

3.12. Programas de Fidelização
3.12.1. Qualquer programa de fidelização pode não ser registado via agência 
e, se total ocorrer, e devem contactar os respetivos fornecedores. Os seus 
termos e condições são alheios a qualquer responsabilidade da agência.

4. POLÍTICAS DE PRIVACIDADE

4.1. Ao realizar a aquisição de produtos e serviços na agência, iremos 
necessariamente comunicar os dados pessoais aos fornecedores desses 
produtos e serviços, que estão obrigados a utilizar os dados apenas 
para efetivar as respetivas reservas e entrega de produto, sempre em 
conformidade com as várias obrigações e leis dos respetivos serviços e 
países onde serão usufruídos. Sendo assim, o consumidor ao reservar na 
agência, ao abrigo do Regulamento da EU 679 de 2016, da Proteção de 
Dados, autoriza a transferência dos seus dados para qualquer parte do 
mundo que seja sua escolhida, mesmo para os países que não oferecem 
proteção suficiente ao abrigo da diretiva europeia sobre proteção de dados.

3.4.3.13. Em caso de no-show, falta de comparência do passageiro na 
transportadora ou hotel comprado levará à perda total do produto ou 
serviço, sem direito a qualquer reembolso, salvo tarifas executivas 
especiais.
3.4.3.14. Documentação para a realização da viagem adquirida, o utilizador 
deverá possuir de forma válida, ou obter previa e antecipadamente à 
realização da mesma, a referida documentação exigida legalmente como 
requisito obrigatório de entrada no destino, sem os quais não poderá 
realizar a viagem contratada. A agência de viagens não tem qualquer 
responsabilidade sob a falha de documentação ou incumprimento dos 
requisitos mínimos obrigatórios.

3.5. Cancelamento, alterações e reembolsos
3.5.1. A hipótese de modificar ou alterar um produto ou serviço através 
do site, e a forma de o fazer, irá depender dos termos e condições dos 
seus fornecedores de serviços associados ao tipo de produto e preço 
selecionado. Assim, pode significar, não ser possível proceder ao 
cancelamento ou modificação dos serviços contratados. Em caso de 
realizar modificações ocorrerá uma taxa administrativa de alteração 
ou rescisão mínima consoante Tabela de Taxas de Serviço da agência, 
afixada, ou permitida pela Lei das Agências de Viagens, que pode 
consultar hiperligação em Ficha Informativa Normalizada, por pessoa e 
serviço cancelado ou modificado.
3.5.2. Quando o utilizador modificar uma reserva é da responsabilidade 
deste que esta não entre em conflito com outro produto ou serviço que o 
utilizador tenha adquirido fora da agência.
3.5.3. Depois de iniciada a viagem, não será devido qualquer reembolso 
por serviços não utilizados pelo cliente, salvo se o serviço contemplar essa 
possibilidade, ou caso adquira em seguro de cancelamento específico e 
que confira cobertura também para motivos considerados de força maior.
3.5.4. As alterações por parte da agência ou fornecedores dos serviços, 
sempre que fundamentadas e que o justifiquem, poderão ocorrer, 
nomeadamente no que se refere a ordem dos percursos em circuitos, a horas 
de partida dos voos, ou substituir quaisquer dos alojamentos previstos para 
categoria e localização similar ou superior quando ocorrem overbookings. 
Cumprindo os fornecedores e a agência com a diretiva de viagens.

3.6. Taxas de Aeroporto. Imposto de IVA. 
O pagamento das taxas de aeroporto deverá ser feito pelo cliente no acto 
da compra da viagem ou, localmente, no aeroporto em que seja exigido 
taxas turísticas de entrada ou saída, que poderão variar consoante os 
destinos. O imposto sobre o valor acrescentado, aplicável a data da viagem, 
está incluído no preço do serviço.

3.7. Reclamações
3.7.1. As eventuais reclamações só serão aceites desde que apresentadas 
por escrito, diretamente à agência Marsol, no prazo máximo de 24 meses 
após o fim da viagem e desde que tenham sido apresentadas previamente 
também ao respetivo fornecedor. Se não o fizer dentro do prazo 
estipulado, a relação contratual será considerada perfeita e acabada e a 
agência exonerada de qualquer responsabilidade.
3.7.2. Caso durante a viagem se verifique alguma deficiência quanto 
às prestações contratadas, o cliente deve contactar primeiramente 
e de imediato o fornecedor local, só depois, se necessário, a agência 
vendedora poderá apoiar para que a prestação de serviços contratados 
ou equivalentes se realizem.
3.7.3. A agência ou o representante não se responsabilizam por qualquer 
tipo de danos por injúria, incumprimento das regras da tarifa aérea, 
incumprimento nos documentos de identificação pessoal, incumprimento 
de requisitos obrigatórios de entrada nos países como vistos, vacinas, 
moeda, saúde, falhas no cumprimento de horários de check-in ou 
check-out, em casos de perdidos e achados, acidentes, atrasos ou outras 
irregularidades das transportadoras aéreas, nem por motivos excecionais 
não contemplados pela diretiva de viagens, ou outras situações ligadas 
às autoridades policiais nacionais ou mundiais, situações de serviços de 
estrangeiros e fronteiras, alfândega ou autoridades de saúde. A agência 
não se responsabiliza embora preste todos os serviços de apoio e 
informação necessários para resolução de eventuais problemas. Caso o 
cliente pretenda uma maior proteção em situações especiais, delicados ou 
de maior risco, aconselha-se a aquisição de um seguro específico adicional 
que contenha esta proteção em casos de força maior.

3.8. Documentação e requisitos obrigatórios de entrada nos destinos
3.8.1. O consumidor deve informar-se, com bastante antecedência, junto 
da agência através de documentação específica disponibilizada, das 
embaixadas, ou portal das comunidades do ministério dos negócios 
estrangeiros, sobre quais os requisitos de passaportes, vistos, vacinas 
ou outros necessários para a entrada nos mesmos. De considerar que 






