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Estimado Hóspede,

Desde o início das nossas andanças hoteleiras que o nosso OBJETIVO permanente  tem sido 
anteciparmos as suas necessidades, a fim de consolidar o nosso Slogan de:

“Férias divertidas com detalhes”

Em 1977 no Playasol Spa Hotel fomos pioneiros com a criação de uns buffets bastante 
rudimentares mas que eram novidade, os quais foram evoluindo até ao que oferecemos na 
atualidade. Nos anos 80 introduzimos a cozinha ao vivo ou “showcooking”.
No princípio dos anos 90 arrancamos com a nossa jornada com piscinas temáticas com jacuzzis 
e escorregas. No ano de 1998 estreamos o nosso primeiro Spa & Wellness também no hotel 
Playasol. No ano de 2013 iniciamos a tematização de quartos para famílias de até 6 pessoas 
entre as quais temos o Velho Oeste no Hotel Playadulce, Os mares do mundo no Diverhotel 
Roquetas, Dinossauros Diverhotel Marbella, Vulcões e Jardim Canário nos nossos Diverhoteles 
das Ilhas Canárias.
Outro feito que consideramos muito importante é a criação de um novo Parque Aquático no 
verão de 2016 no hotéis Playasol/Playalinda ao que acrescentaremos este verão de 2017 o do 
Playacartaya Spa Hotel com uma zona Splash para os mais pequenos. Para além disso, também 
foram criados os quartos integrados totalmente renovados que estão a obter uma magnífica 
aceitação entre todos os utilizadores. 
Em definitivo, um ano mais, a Família Playa Senator continua a inovar para que desfrutem de 
umas férias inesquecíveis nos nossos hotéis.  

Cordiais Saudações.

José María Rossell Recasens 
Presidente 

 

BEM-VINDO

( (+34) 902 533 532
reservas@playasenator.com
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PLAYA HOTELES
Férias divertidas com detalhes.
Hotéis de férias de 4* 4* 
Luxury, caracterizados pela sua 
localização em primeira linha de 
praia e grandes piscinas temáticas 
com jacuzzis.

SENATOR HOTELES
O seu espaço único.
Hotéis urbanos com uma excelente 
relação qualidade-preço e uma 
perfeita combinação de localização e 
instalações.

DIVERHOTELES
Imaginação incluída.
Hotéis de três e quatro estrelas com 
quartos familiares e zonas comuns 
Temáticas.

APARTAMENTOS PLAYA
Melhor do que em casa.
Apartamentos de férias de construção 
recente com animação infantil e 
muitos detalhes.

OASYS MINIHOLLYWOOD
Uma aventura a cada passo.
Parque temático do deserto de 
Tabernas. 30 Hectares com mais de 
800 animais, piscinas temáticas e 
espectáculos do Oeste.

SPA ACQUAPLAYA
Um mundo de sensações.
Espaços Temáticos próximos dos 
1.000m2 de circuitos de águas e os 
tratamentos mais inovadores.

AQUARIUM ROQUETAS DE MAR
O mais fascinante do Mar. 
Com mais de 3.000 m2 de superfície e 
2 milhões de litros de água

A NOSSA GARANTIA É 
ESTA BROHURA 

Garantimos que as descrições correspondem à realidade. Para 
estadias mínimas de 5 noites, se durante as primeiras 24 horas 
encontrar discrepâncias com as mesmas, solicitamos que o 
comunique ao Gerente do Hotel e, se no prazo de 12 horas não as 
tivermos corrigido, poderá desistir da sua estadia. REEMBOLSAR-
LHE-EMOS O TOTAL DA SUA ESTADIA e, além disso, adicionar-

lhe-emos uma compensação de 180€ por quarto.
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RESERVA ANTECIPADA PLUS

Para reservas que coincidam com alguma das seguintes datas de chegada: 
28, 29 E 30 DE JULHO // 25, 26 E 27 DE AGOSTO // DE 12 DE SEPTEMBRO A 31 DE OUTUBRO

os descontos a aplicar serão os seguintes:

20%

15%

35%

25%

45%

35%

desconto

desconto

desconto

desconto

desconto

desconto

APLICÁVEL A RESERVAS EFETUADAS ATÉ 6 DE MARÇO

Para estadias de 1 a 10 noites.

Para estadias de 1 a 10 noites.

Para estadias de 11 a 15 noites.

Para estadias de 11 a 15 noites.

Para  estadias para 16 ou mais noites.

Para  estadias de 16 ou mais noites.
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RESERVA ANTECIPADA

Para reservas que coincidam com alguma das seguintes datas de chegada:
28, 29 E 30 DE JULHO // 25, 26 E 27 DE AGOSTO // DE 12 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO

Os descontos a aplicar serão os seguintes:

17%

12%

25%

20%

35%

30%

desconto

desconto

desconto

desconto

desconto

desconto

APLICÁVEL A RESERVAS EFETUADAS ENTRE 7 DE MARÇO E 31 DE MAIO

Para estadias de 1 a 10 noites.

Para estadias de 1 a 10 noites.

Para estadias de 11 a 15 noites.

Para estadias de 11 a 15 noites.

Para  estadias para 16 ou mais noites.

Para  estadias de 16 ou mais noites.

ALÉM DISSO 25% DE DESCONTO:

1. Entradas no Parque Temático OASYS – 
MINIHOLLYWOOD.

2. Nas GARAGENS dos Hotéis:
• Zimbali Playa Spa Hotel.
• Playaluna Hotel.
• Playacálida Spa Hotel.
• Almuñecar Playa Spa Hotel.
• Playabonita Hotel.
• Playacartaya Spa Hotel.
• Playamarina Spa Hotel.
• Playacanela Hotel.

(sujeito a disponibilidade à chegada ao hotel). 

3. Entrada no CIRCUITO DE SPA nos hotéis que 
dispõem do mesmo.

GARANTIMOS
 O MELHOR PREÇO 

No caso das reservas que tenham beneficiado da 
Reserva Antecipada ou Reserva Antecipada Plus, 
se efetuarmos posteriormente uma oferta com 
melhor preço, que seja Coincidente com a data de 
entrada, regime e tipo de quarto contratado, etc.

NÃO SÓ LHE IGUALAMOS O 
PREÇO, MAS TAMBÉM LHE 

DESCONTAMOS 50€

Ver restantes condições de Reserva Antecipada 
Plus e de Reserva Antecipada na página 75.
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CLUBVIP 
O CLUBE DAS VANTAGENS

Desfrute agora, como novidade, de uma 
ampliação de todas as vantagens que lhe oferece 
o nosso Club Vip. Apresentamos-lhe o CLUB VIP 
GOLD, um extra ao nosso sistema de fidelização 
no  qual poderá conseguir mais vantagens que 
nunca.
COMO CONSEGUIR?
Deve conseguir no seu cartão Club Vip pelo menos 
500 pontos ou 50 Room Nights em 5 estadias 
distintas, compreendidas entre 01 de Janeiro e 31 
de Dezembro de 2017. Apenas contarão os pontos 
gerados pelo quarto do titular. 
Mais informação em www.clubplayavip.com
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Troque 1 PONTO por 1 EURO
Nenhum sistema de fidelização lhe oferece tanto:

VIP
CLUB GOLD

NOVIDADE

Se for titular do CLUB VIP 
dispõe de:

Se for titular do 
CLUB VIP GOLD 
dispõe de:

VANTAGENS:

25%
de desconto

50%
de desconto

35%
de desconto

50%
de desconto

10%
de desconto

10%
de desconto

15%
de desconto

25%
de desconto

PARKING e GARAGEM ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO LOJAS PLAYA SENATOR OASYS MINIHOLLYWOODSPA ACQUAPLAYA

25%
desconto

circuito de águas

5%
desconto
Tratamentos e 

produtos

50%
desconto

circuito de águas

10%
desconto
tratamento e 

produtos

30% MAIS

NORMAL

OBTENÇÃO DE PONTOS 



Não acumulável entre elas e com outros programas e promoções.

RECEBA ATÉ 50 PONTOS EXTRA.

Uma vez publicada envie-nos um e-mail para socialmedia@playasenator.com indicando o seu nome, Cartão de 
Cidadão, hotel, data de estadia e título da sua opinião em cada uma destas páginas.
Carregaremos 25 pontos no seu cartão Club Vip por cada opinião publicada, para estadias entre 15/07 e 25/08 e 10 
pontos por cada uma dlas para estadias nas restantes datas e nos hotéis Senator todo o ano.

Escreva a sua opinião no TripAdvisor e no Google Maps.
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10%
de desconto

AQUARIUM ROQUETAS

10%
de Desconto

COFRE

GRÁTIS
até ás 14:00h.

LATE CHECK OUT

Sujeito a disponibilidade.

Detalhe de 
boas-vindas

VIP DE BOAS-VINDAS

GRATIS
no seu quarto á chegada, água, 

fruta e espumante.

ABERTURA DE CAMA DIÁRIA

Serviço exclusivo
Hotéis Luxury.

ACESSO À POOL VIP AREA

Serviço exclusivo
Hotéis Luxury.

PEQUENO-ALMOÇO NA 
ZONA VIP



EXTRAS
Em todas as suas reservas, oferecemos-lhe a opção de inclusão dos seguintes extras, para que a sua estadia seja ainda mais especial: Sobre os preços indicados não serão aplicados suplementos de curta estadia nem descontos ou promoções.

Ao chegar ao seu quarto, os mais pequenos 
encontrarão guloseimas variadas, pacote 

de amenities infantis, balões e um 
peluche de Delfi (Playa Hoteles) o Diver 

(diverhoteles).

29’90€
1ª Criança.

19,90€ por criança adicional

ESPECIAL DELFI / DIVER
Inclui bolo (para 4 pessoas) e garrafa de 

espumante

19’90€
Por pacote

PACOTE HAPPY BIRTHDAY
Ao chegar ao seu quarto, os mais pequenos 
encontrarão guloseimas variadas, mochila 
infantil e um conjunto de presentes Playa 

Senator (Chapéu, lenço e T-shirt)

39’90€
1ª Criança.

26€ por criança adicional

ESPECIAL PEQUENADA
Ao chegar ao seu quarto, os mais pequenos 

encontrarão um cone com guloseimas 
variadas e o quarto decorado com balões

26€
1ª Criança.

12,50€ por criança adicional

BALÕES E GULOSEIMAS
Inclui tarte de guloseimas, DVD minidisco 
e ainda espada pirata + lenço ou varinha 
mágica + diadema entregue pelo Delfi ou 

Diver

41€
Por pacote

PIRATA OU PRINCESA

A disponibilidade e preço de cada pacote pode variar em função de cada hotel. 
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Garrafa de espumante “Gran Claustro” 
ou similar e cesta de fruta variada no seu 

quarto.

29’90€
Por pacote

ESPUMANTE E FRUTA
Amenities especiais com sais de banho, 
desfrute a cada día de uma garrafa de 

espumante “Gran Claustro” ou similar, 
cesta de fruta variada, abertura de cama e 

pequeno-almoço continental no seu quarto. 

59’90€
por dia

PACOTE ROMÂNTICO
Adquira um magnífico Robe, toalha, 

chinelos e Sais relaxantes, ideais para 
completar a sua experiência nos nossos 

Spas. 

62€
Preço por pessoa

SPA E BELEZA
Ramo de 12 Rosas, Caixa de Bombons e 

Espumante no seu quarto.

69€
Por pacote

ROSAS, BOMBONS E ESPUMANTE
Decoração do quarto com pétalas de rosa 
e garrafa de espumante Gran Claustro ou 

semelhante.

52€
Por pacote

PÉTALAS DE ROSA
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GRUPOS E ENCONTROS FAMILIARES

TORNE UMA OCASIÃO ESPECIAL NUM ENCONTRO INESQUECÍVEL. 

O aniversário do avô, o fim de curso do meu filho, as bodas de prata do papá 
e da mamã... qualquer ocasião é boa para reunir familiares e amigos. A partir 
de 5 quartos no mesmo regime e com as mesmas datas de estadia consulte 
preços especiais através do e-mail reservas@playasenator.com e obtenha até 
10% de desconto. 

Para além disso ainda lhe oferecemos una T-shirt por participante na qual 
poderá colocar a foto e o texto que desejar. As T-shirts serão entregues á 
chegada ao Hotel (aplicável a estadias mínimas de 5 noites, devendo realizar 
um pré-pagamento não reembolsável de 25% com um mês de antecedência 
da data da sua chegada. 

A foto e o texto deveão ser enviados para publicidad@playasenator.com)

Podemos ofrecer-lhe uns preços muito especiais para grupos, 
asociações, coletivos, etc. com um tratamento que fará com que não 
lhes falte nem um detalhe durante a sua estadia: jantares de gala, 
orquesta, salões, bar aberto e uma enorme panóplia de serviços nos 
quais não faltam profisionais com uma grande experiência na gestão 
de este tipo de eventos. 

Para contar com preços de grupo, necessitaremos de pelo menos 
16 pessoas pagantes no mesmo regime e com as mesmas datas de 
estadia. A sua cotação será enviada em 24 horas. 

0034 902 533 532  ·  grupos@playasenator.es

GRUPOS

OFERTAS

GRANDES FAMÍLIAS

Aplicável a quartos comunicantes e quartos familiares 
temáticos para reservas de 7 ou mais noites e com 3 ou 
mais crianças menores de 14,99 anos.

Acumulável com ESTADIAS LONGAS. Não acumulável 
com outras ofertas.

10% de desconto

Oferta aplicável em TODOS os hotéis.

Acumulável com Roletas, Descubra Andaluzia, oferta 
Monoparental com crianças e desconto Grandes Famílias. 
Não acumulável com as restantes ofertas.

Para estadias de 11 a 15 noites.

Para estadias de 16 noites consecutivas ou mais.

ESTADIAS LONGAS
10% de desconto

20% de desconto
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VANTAGENS PLAYA SENATOR

SOLICITAMOS A SUA COLABORAÇÃO 
PARA AJUDAR PESSOAS NECESSITADAS

Amabilidade e Sorrisos: A nossa razão de ser é, em primeiro lugar, um tratamento amável e familiar. Toda a nossa formação 
está orientada para este fim e é avalizada por mais de 43% dos nossos HÓSPEDES frequentes.
Quartos: Descanse nas nossas magníficas camas de excelente qualidade e com almofadas da melhor qualidade.
Desportos: Ténis de mesa, bowling, shuffleboard, minigolfe e, nos hotéis Luxury, xadrez gigante.
Serviço de toalhas de piscina à sua disposição sob depósito em numerário na receção do seu hotel, taxa de 1€ por cada 
substituição de toalha de piscina que se destinará integralmente à preservação do Meio Ambiente.
Cartão de crédito com débito no seu quarto, efetuando o pagamento dos serviços extra consumidos à sua saída (excluindo 
despesas em lojas e cabeleireiro).

A SATISFAÇÃO DOS DIAS MAIS PRECIOSOS DO ANO, AS SUAS FÉRIAS, ESTÁ NOS DETALHES.

Desde o ano de 2015 que temos vindo a cloaborar com o 
BANCO DE ALIMENTOS DE ALMERIA.

Em 2015 entregamos 32.000 kilos e em  2016 entregamos 44.000 kilos (44 Toneladas) de 
alimentos não perecíveis. O NOSSO OBJETIVO em 2017 é chegar às 100 Toneladas. Para isso, 

necessitamos da sua ajuda. DOE UM EURO e ajude-nos a chegar a esse objetivo.

Deixe-nos o seu e-mail na receção com a entrega do seu donativo e entre todos os 
participantes será sorteada: 

1 SEMANA EM PENSÃO COMPLETA PARA DOIS ADULTOS E DUAS CRIANÇAS 
DO NOSSO CATÁLOGO DE VERÃO 2018 

(datas a serem escolhidas pelo vencedor, INCLUINDO JULHO E AGOSTO)

Irá receber no seu e-mail, a partir de 6 de Novembro, os números com os quais irá participar e 
o vencedor será aquele cujo número coincida com o sorteio da Loteria Nacional de

 16 de Novembro.

Em todos os hotéis, por um pequeno suplemento, poderá 
disfrutar de saída às 18:00 horas (Late check out).

Desde o encerramento do Buffet de pequeno-almoço e até às 12 
horas, poderá desfrutar de um “Pequeno-almoço Continental” 
no bar do Hotel.

PEQUENO-ALMOÇO CONTINENTAL LATE CHECK OUT.

Se vier de férias para os nossos hotéis, pelo menos 5 noites 
consecutivas, a partir do Norte de Portugal, queremos tornar a sua 
viagem mais confortável e oferecemos-lhe uma noite em alojamento 
em Madrid, Valência ou Sevilha por 49€ por quarto.
Sujeito a disponibilidade.

ESPECIAL VIAJANTES

Passe as férias com a sua mascote sempre e quando pesar 
menos de 15 kg. (nos Senator Hoteles unicamente no Senator 
Marbella, Senator Banús e Senator Barajas).

ANIMAIS DE COMPANHIA
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GASTRONOMIA
Playa Senator conta com uma equipa de chefes que é altamente qualificada, para estar 
na vanguarda da gastronomia hoteleira. Apoiados por uma equipa de nutricionistas 
que nos presta assessoria na elaboração e acompanhamento dos menus.

PEQUENOS-ALMOÇOS PLAYA SENATOR
Os pequenos-almoços têm mais de 120 produtos à escolha, que permitem que o Hóspede 
confecione o pequeno-almoço ao seu gosto, com uma vasta seleção de doçaria, fiambres, 
queijos, marmeladas, pães, fruta e sumos. Zona quente com comidas elaboradas e a 
nossa cozinha ao vivo sempre aberta, onde tem ao seu dispor ovos mexidos, tortilhas 
variadas, Bacon, salsichas, etc. expressamente cozinhados para si. Além disso, em todos 
os hotéis temos churros acabados de fazer e o cantinho do Pão 100% Natural

BUFFET DIÁRIO E COZINHA AO VIVO
Fundamentam-se em menus rotativos de almoço e jantar, que rodam de forma que cada 
equipa de cozinha sabe que produtos elaborar. Cada um é composto por produtos de 
colher, um peixe, três carnes, quatro guarnições, três saladas, assim como uma grande 
variedade de complementos para a elaboração da sua própria salada e quatro pratos 
especiais frios. 
Na nossa zona de sobremesas encontrará sobremesas caseiras, fruta, gelado e crepes. 
No recanto do bebé elaboram-se diariamente potinhos, tanto para o almoço como para 
o jantar. 
A cozinha ao vivo, nos Playa Hoteles, é composta por três variedades de carne e 
três de peixe de 15/06 a 12/09,(Restante temporada – dois tipos de peixe e dois tipos de 
carne), e nos diverhoteles, uma carne de manhã e um peixe à noite. Além disso, pode 
pedir que seja elaborada no momento massa, crepes, verdura, ovos...

RECANTOS TEMÁTICOS
Na época alta contamos com recantos temáticos todas as noites, que aumentam a 
variedade do Buffet.

DEGUSTAÇÕES
Efetuamos três vezes por semana na piscina degustações de produtos como:PAELHA, 
GASPACHO, MIGAS...

REFILL NOS RESTAURANTES 
PEÇA UM REFRIGERANTE OU CERVEJA E ENCHA-O AS VEZES QUE QUISER. 
Deve ser adquirido em cada serviço de almoço ou jantar de maneira independente. 
Serviço disponível tanto nos restaurantes buffet como nos restaurantes à carta, para 
reservas em meia pensão e pensão completa.
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JANTARES DE GALA
As noites de sábado em todos os Playa Hoteles, diverhoteles, assim como no Senator Banús 
e Senator Marbella, vestem-se de gala, e oferecem um Bufett mais vasto com uma decoração 
espetacular e composto por carnes para trinchar, variedade de queijos, patés, marinados, 
mariscos, etc

RESTAURANTES À CARTA 
Uma vez por semana, ofrecemos-lhe GRÁTIS um serviço de restaurante à carta para o 
serviço de jantar. 
No Marbella Playa Hotel**** e Playaballena Spa Hotel**** encontrará um restaurante de 
cozinha Mediterrânica. 
Para além disso, em todos os hotéis da línha Luxury, Zimbali Playa Spa Hotel****, Playacálida 
Spa Hotel****, Playacartaya Spa Hotel**** e Playamarina Spa Hotel****, ofrecemos-lhe 2 
restaurantes à carta. 
Requer reserva prévia no hotel (lugares limitados), é por isso que lhe recomendamos que 
reserve à chegada. Consulte datas de abertura de cada um deles. 

MENUS ESPECIAIS 

Serviço especial para Celíacos, em colaboração com a F.A.C.E em todos os nossos hotéis. 
Fomos pioneros em firmar um acordo de colaboração com a FACE pelo qual o nosso pessoal 
recebe formação sobre a doença Celíaca, a dieta sem glúten e a forma de elaboração, 
manipulação e apresentação de pratos sem glúten. 
Os nossos Hóspedes celíacos são recebidos, à sua chegada ao hotel, pelo departamentos de 
cozinha. Para aceder a este serviço apenas terá de nos informar previamente, na altura de 
efetuar a reserva.  
Também dispomos de: 
• Serviço especial para intolerantes à lactose.  
• Serviço especial para vegetarianos.  
• Serviço especial para qualquer tipo de intolerância ou regime alimentar. 
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ANIMAÇÃO
As suas melhores recordações junto das nossas equipas de animação, que se encarregam de criar um 
ambiente divertido, durante todo o dia e para todas as idades. 

SEMPRE NO TEU CORAÇÃO
diver

land

Em todos os nossos estabelecimentos contamos com:
• Animadores profissionais, encarregues de que as suas férias sejam inesquecíveis.
• As nossas mascotes: Delfi e Diver.
• Mais de 12 horas de animação por día.
• Atividades diurnas e noturnas.

DELFICLUB & DIVERLAND
Um espaço especialmente desenhado para os mais pequenos onde se despertará a sua imaginação.  
Surpreendemos todos os ano com o desenvolvimento de completos e variados programas de atividades 
criados para que as crianças se divirtam e nos quais se sintam protagonistas.  
Este ano, como novidade, reduzimos para 3 anos a idade mínima de acesso aos nossos Mini Clubs. 
Os mais pequenos da família poderão brincar e aprender no nosso Delficlub (Hotéis Playa) e Diverland 
(Diverhoteles):  

• Mini Club para crianças dos 3 aos 6 anos.
• Junior Club para crianças dos 7 aos 10 anos.

Para além disso, poderão tomar o pequeno-almoço e/ou jantar com a Delfi ou o Diver e desfrutar um ano 
mais do nosso Miniclub Noturno. 

TEENCLUB
Um clube dedicado a todos os adolescentes, onde se poderão divertir e desfrutar das diferentes atividades, 
sempre de acordo com as suas idades e acompanhados pelo seu animador.

• Teen club: 11 – 14 anos.  
• Ado club: 15 – 17 anos. (NOVIDADE)  

Jantar Teen: Os nossos Teen poderão jantar na companhia dos seus amigos e animadores.
Teen Zone: Um espaço noturno onde serão realizadas atividades junto ao animador e onde poderão ainda 
desfrutar de uma das nossas novidades, “ a gymkhana noturna”.
Disco Teen (no Playaballena, Zimbali Playa e Playacartaya): Discoteca exclusiva para os adolescentes,  onde 
poderão desfrutar da música, bebidas sem àlccool e da companhia dos seus amigos. 

MAXICLUB
Ponha-se em movimento com o nosso FITNESSCLUB, faremos com que se sinta bem! Ioga matinal, Zumba, 
aeróbica, bodycombat, bodypump, aquagym...e o nosso RUNNING DAY
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NOVIDADES 2017
• Novos club’s... Rebentamos com as idades!!!  
• Tiro com arco infantil.  
• Jornadas deportivas em família: Criamos várias equipas 

por família e pomo-las à prova em diversas competições 
desportivas e de lazer. É importante a coordenação de 
todos para alcançar o triunfo final.  

• Novo espetáculo: “The flash show”.  
• Karmesse “feira”- Sport fair.  



*Consulte instalações conforme estabelecimento.
Não é permitida a utilização das toalhas do quarto no SPA. Caso não disponha de toalha, oferece-se o uso 
de toalha do SPA por 1€ em Linha Playa e 2€ em Linha Senator (será necessário um depósito de 10€). Não 
é permitida a entrada no SPA sem calçado adequado (chinelos). Caso não disponha de chinelos, poderá 
adquiri-las no centro a um preço de 3€.

ÁREA DE TRATAMENTOS PERSONALIZADOS EM CABINE
Oferecemos-lhe os mais avançados tratamentos de relaxamento, terapêuticos e de estética para ser 
transportado para um mundo repleto de sensações:

Esta temporada, para além de::
• Envolturas corporais: chocolate, algas... 
• Aplicação de lamas anti-stress.
• Massagens relaxantes: com óleos essenciais, com pedras volcânicas, conchas, canas de bambú... 
• Banheiras de hidromassagem com sais perfumados. 
• Rituais faciais e cuidados estéticos. 

Queremos deleita-los, como novidade, com:
• Um tratamento facial rejuvenecedor de protocolo ancestral em cabine.
• Sublime envoltura corporal à la “picota vermelha” cujas propiedades, entre outras são:  remineralizar, 

desintoxicar e hidratar a pele. 

ESPECIAL FAMÍLIAS 
Acesso para crianças dos 4 aos 15 anos. Consulte horário e condições conforme estabelecimento.

• Piscina temática e climatizada com jatos a 
diferentes alturas e massagens.

• Banhos Indo-romanos.
• Piscina de frutas.
• Saunas e poço de água fria.
• Piscina de cantos redondos.
• Jacuzzis.
• Gruta de gelo.

• Banho turco com essência de eucalipto e 
cromoterapia.

• Chuva pulverizada.
• Pedilúvio de contrastes.
• Piscinas cervicais.
• Camas de bolhas.
• Sala de relaxamento

SPA & WELLNESS
ACQUAPLAYA

O PARAÍSO DOS SENTIDOS

ESPAÇOS DE MIMO E EVASÃO COM AREAS APROXIMADAS AOS 1.000M2
Onde mimar corpo e mente e desconectar da rotina diária. Desfrute da hidroterapia, musicoterapia, 
aromaterapia, cromoterapia... com pessoal altamente qualificado ao seu serviço. 

CIRCUITOS SPA*

Crianças menores de 4 anos não poderão aceder aos circuitos de águas em caso algum.
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A CADEIA DOS
ESCORREGAS E AQUAPARKS

Entre num mundo de diversão aquática, em todos os nossos hotéis da linha Diver e Playa encontrará grandes piscinas com magníficos escorregas.

Mas não queremos ficar por ai. No Playasol Spa Hotel e como novidade 2017 no Playacartaya Spa Hotel, damos mais uma volta à diversão, com a criação de zonas 
aquáticas de escorrregas, escorregas multipistas, em funil, escorregas tubo, ... 

Não duvide e torne as suas férias numa experiência única. 

ALMUÑECAR PLAYA SPA HOTEL

DIVERHOTEL LANZAROTE

PLAYALUNA HOTEL

ZIMBALI PLAYA SPA HOTEL

PLAYABALLENA HOTEL

AQUAPARK PLAYASOL SPA HOTEL

PLAYADULCE HOTEL
18



SENATOR MAR MENOR GOLF & SPA RESORT

PLAYACÁLIDA SPA HOTEL

PLAYACAPRICHO HOTELPLAYAMARINA SPA HOTEL

INFOGRÁFICO AQUAPARK - PLAYACARTAYA SPA HOTEL - NOVIDADE 2017

PLAYACANELA HOTEL
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Decoração moderna  ·  Bandeja de cortesia  ·  Robes e chinelos ·  Mobiliário de terraço moderno
TV 32”  ·   Toalhas de piscina de cortesia  ·  Kit de amenities completo.

QUARTOS
DUPLOS SUPERIORES

PLAYABALLENA SPA HOTEL - QUARTO DUPLO SUPERIOR

PLAYACAPRICHO HOTEL - QUARTO DUPLO CONFORT

PLAYACARTAYA SPA HOTEL - QUARTO DUPLO SUPERIOR COM JARDIM

DIVERHOTEL MARBELLA - QUARTO DUPLO SUPERIOR

20



PLAYASOL SPA HOTEL - QUARTO DUPLO SUPERIOR
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Poderá encontrar quartos duplos superiores no Playasol Spa Hotel, Playadulce Hotel, Diverhotel Roquetas, Zimbali Playa Spa Hotel, Vera Playa Club Hotel, Playacálida Spa Hotel, 
Diverhotel Marbella, Marbella Playa Hotel, Playaballena Spa Hotel, Playacanela Hotel, Playamarina Spa Hotel e Playacartaya Spa Hotel.



ALMUÑECAR PLAYA SPA HOTEL****
Suite com Sala: 
Cama de 2x2m, sala independente com sofá-cama e terraço 
com banheira de hidromassagem. Vista para o mar.
Suite Presidencial:
Vista frontal para o mar. Quarto principal com cama 
de 2x2m. Segundo quarto com 2 camas de 1,05x2m. 
Grande sala com sofá-cama. Terraço com banheira de 
hidromassagem.

DIVERHOTEL LANZAROTE ****
Suite com Sala:
Cama de 1,80x2m,sala com sofá-cama e banheira 
redonda incorporada no quarto.

DIVERHOTEL TENERIFE SPA & GARDEN****
Suite Júnior:
Acesso direto à piscina, cama de 1,80x2m e banheira 
redonda incorporada no quarto.

MARBELLA PLAYA HOTEL****
Suite Júnior:
Vista para o mar, cama de 1,80x2m e banheira redonda 
incorporada no quarto
Suite com Sala                                NOVIDADE:
Quarto principal com cama de 1,80x2m e banheira 
redonda, quarto de banho com grande duche de efeito 
chuva, bidé e WC em separado, sala com sofá-cama e 
quarto de banho de serviço. Terraço 

PLAYABALLENA SPA HOTEL****
Suite com Sala:
Cama de 1,80x2m, sala com sofá-cama e banheira 
redonda incorporada no quarto.
Suite Junior:
Cama de 1,80x2m e banheira redonda incorporada no 
quarto. 

PLAYABONITA HOTEL****
Suite Júnior:
Vista frontal para o mar, cama de1,80x2m e banheira 
redonda incorporada no quarto.

PLAYACÁLIDA SPA HOTEL****
Suite Júnior:
Cama de 1,80x2m, sala com sofá-cama e banheira 
redonda incorporada no quarto.
Suite com Sala:
Sala com sofá-cama, “Haima”, cama de 1,80x2m e 
banheira redonda incorporada no quarto.
Suite Presidencial:
Vistas para o mar, cama de 1,80x2m e banheira redonda. 
Sala com sofá-cama e “Haima”. Grande Terraço com 
piscina privada.

PLAYACANELA HOTEL****
Suite com Sala:
Cama de 1,80x2m e banheira redonda incorporada no 
quarto. Cozinha.
Suite Dúplex:
Sala no rés-do-chão e quarto no andar superior com 
cama de 1,80x2m; para além disso, dispõe de 2 terraços. 

PLAYACAPRICHO HOTEL**** 
Suite Praia:
Na primeira linha de praia com vistas para o mar. 
Banheira redonda incorporada no quarto.
Suite Presidencial:
Vista mar, cama de 1,80x2m, sala, cozinha e banheira 
redonda. Terraço com PISCINA PRIVADA. 

PLAYACARTAYA SPA HOTEL****
Suite Júnior:
Cama de 1,80x2m, sofá-cama de 0,90x1,85m e banheira 
redonda incorporada no quarto.
Suite com Sala:
Cama de 1,80x2m, sala com sofá-cama, fogão de parede, 
“Haima” e banheira redonda incorporada no quarto.

PLAYADULCE HOTEL****
Suite Júnior:
Cama de 1,80x2m com vista espetacular para o mar 
através de grandes janelas, nova decoração e banheira 
redonda incorporada no quarto.
Suite Lúdica:
NOVIDADE Cama de 2x2 m com espetaculares vistas 
para o mar  através de janelas de grande dimensão, 
nova decoração, sofá e banheira de hidromassagem 
incorporada no quarto. 
Suite Presidencial:
Rés-do-chão com sala. Andar superior com cama de 
1,80x2m e banheira redonda incorporada no quarto. 
Terraço com PISCINA PRIVADA.

PLAYALINDA HOTEL****
Suite Júnior:
Vista mar, cama de 1,80x2m e banheira redonda 
incorporada no quarto.
Suite Presidencial:
Vista mar e cama de 1,80x2m. Grande terraço com 
PISCINA PRIVADA.

PLAYAMARINA SPA HOTEL****
Suite com Sala:
Vista para o mar, cama de  1,80x2m, sala com sofá-cama 
e terraço com Jacuzzi. 
Suite Júnior:
Vista frontal para o mar, cama de 1,80x2m e banheira 
redonda incorporada no quarto.

PLAYASOL SPA HOTEL****
Suite Júnior:
Vista mar, cama de 1,80x2m e banheira redonda 
incorporada no quarto.
Suite com Sala:
Cama de 1,80x2m, sofá-cama e sala de aprox. 13m2.
Suite Praia:
Na primeira linha de praia com vista para o mar, cama 
de 1,80x2m e acesso direto a uma PISCINA PRIVADA 
para as 10 Suites Praia.

VERA PLAYA CLUB HOTEL****
Suite Praia:
Vista mar, cama de 1,80x2m, banheira redonda 
incorporada no quarto e PISCINA PRIVADA para as 3 
Suites Praia.
Suite Júnior:
Totalmente remodelada, casa de banho com grande 
duche e com WC e bidé separado, cama de 1,80x2m, TV 
32”, sofá e grande terraço com banheira redonda.
Suite Presidencial:
Vista mar, cama de 1,80x2m, tecto de espelho, sala, 
refeitório com cozinha, “Haima” e terraço com PISCINA 
PRIVADA.

ZIMBALI PLAYA SPA HOTEL****
Suite com Sala:
Cama de 1,80x2m e sala independente com sofá-cama.
Suite Presidencial:
Cama de 1,80x2m e banheira redonda incorporada 
no quarto.Outro quarto com 2 camas de 1,05x2m. Sala 
independente. Grande terraço com PISCINA PRIVADA.

SENATOR BANÚS SPA HOTEL*****
Suite com Sala:
Suite Duplex Penthouse:
Suite Presidencial:

SENATOR CONDES HOTEL****
Suite Junior:
Suite Presidencial:

SENATOR CÁDIZ SPA HOTEL****
Suite Júnior: 

SENATOR GRAN VÍA 70 SPA HOTEL****
Suite com Sala:

SENATOR MAR MENOR GOLF & SPA RESORT*****
Suite com Sala:
Suite Real:

SENATOR MARBELLA SPA HOTEL****
Suite Júnior:
Suite Margarita Bonita:

SENATOR PARQUE CENTRAL HOTEL****
Suite Júnior:
Suite Presidencial:

ESPECIAL
SUITES

QUARTOS ESPETACULARES E SERVIÇO VIP
Colocamos à sua disposição desde o primeiro momento uma infindável 
oferta de serviços para que a sua estadia connosco seja totalmente perfeita.
• Fruta, espumante Brut Nature e água no dia da sua chegada.
• Robe e chinelos.
• Abertura de cama todas as noites.
• Amenities especiais e caneta de cortesia (de Antonio Miró) nas suites 

presidenciais.
• Máquina de café de cápsulas em todas as suites presidenciais da 

linha Playa e em todas as suites da linha Senator.
• Late check-out gratuito (sujeito a disponibilidade).
• Garagem gratuita no Zimbali Playa, Almuñécar Playa, Playacálida, 

Playabonita, Senator Marbella, Senator Banús, Playamarina, 
Playacanela e Playacartaya.

• Nos hotéis com Spa, 2 entradas grátis por pessoa a cada 7 noites.

No Zimbali Playa Spa Hotel, Playacálida Spa Hotel, Playamarina Spa Hotel 
e Playacartaya Spa Hotel, terá ao seu dispor um serviço VIP especial:

• Zona especial para um pequeno-almoço totalmente exclusivo 
com produtos superiores.

• Zona exclusiva de espreguiçadeiras superiores junto à piscina.
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SUITE PRESIDENCIAL - SENATOR BANÚS SPA HOTEL

SUITE JUNIOR - PLAYABALLENA SPA HOTEL

SUITE LÚDICA - PLAYADULCE HOTEL
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PLAYASOL SPA HOTEL****
                                Cada um dos quartos com duas camas de 1,05x2m. Todos com sofá cama de 0,90m.

PLAYACÁLIDA SPA HOTEL****
                             Cada um dos quartos com duas camas de 1,20x2m. Os quartos estão no piso térreo..

PLAYABONITA HOTEL****
                            Um quarto com uma cama de 1,80x2m. Segundo quarto com duas camas de 1,05x2m. Sofá-
cama de 0,90m em cada um dos quartos.

MARBELLA PLAYA HOTEL****
                               Cada um dos quartos com duas camas de 1,35x2m. 

PLAYABALLENA SPA HOTEL**** 
                              Um quarto com uma cama de 1,80x2m, um sofá-cama de 0,90mx1,85m e outro quarto com 
duas camas de 1,35x2m.

PLAYACANELA HOTEL****
                               Um quarto com uma cama de 1,80x2m e segundo quarto com duas camas de 1,05x2m. Sofá-
cama de 0,90x1,85m em cada um dos quartos.

PLAYAMARINA SPA HOTEL****
                                Cada um dos quartos com duas camas de 1,35x2m. Os quartos estão no piso térreo.

PLAYACARTAYA SPA HOTEL****
                                Cada um dos quartos com duas camas de 1,35x2m.

DIVERHOTEL ROQUETAS****
                              Cada um dos quartos com duas camas de 1,05x2m e sofá-cama de 0,80m. 

QUARTOS COMUNICANTES
Playa Senator coloca à sua disposição na maioria dos seus estabelecmentos QUARTOS COMUNICANTES, IDEAIS PARA FAMÍLIAS NUMEROSAS, nos quais poderá passar umas maravilhosas férias com os seus filhos e com a 
independência necessária.

IDEAIS PARA FAMÍLIAS
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Descontos:
1ª e 2ª criança até aos 14,99 anos 25% de desconto.
3ª criança até aos 14,99 anos 50% de desconto.
4ª e 5ª criança até aos 14,99 anos 75% de desconto.
3º e 4º adulto 25% de desconto.

Para além disso dispomos de QUARTOS COMUNICANTES nos Senator Cádiz Spa Hotel, Senator Granada, 
Spa Hotel, Senator Marbella Spa Hotel, Senator Barcelona Spa Hotel e Senator Gran Vía 70 Spa Hotel. 
Consulte preços para as suas estadias familiares na cidade. 

Ocupação mínima: 
Deve alojar-se sempre no mínimo uma criança com mais de 2 anos. Os descontos para crianças estão 
sujeitos a acreditação de idade à chegada ao hotel (BI., Cartão do Cidadão ou passaporte).

01/05 a 18/05
15/10 a 31/10

19/05 a 08/06
01/10 a 14/10

09/06 a 22/06
13/09 a 30/09

23/06 a 11/07
31/08 a 12/09

12/07 a 27/07
27/08 a 30/08 28/07 a 26/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE em ALOJAMENTO
PLAYASOL SPA HOTEL**** 21,70 € 26 € 35 € 62,50 € 63,80 € 92 €
PLAYABONITA HOTEL**** 35,70 € 42,00 € 53,10 € 86,30 € 87,50 € 115,50 €
MARBELLA PLAYA HOTEL**** 42,80 € 49,10 € 59,40 € 101,20 € 103,40 € 135,30 €
PLAYABALLENA SPA HOTEL**** 39,20 € 47,90 € 58,30 € 106,20 € 107,80 € 138,60 €
PLAYACANELA HOTEL**** 36,90 € 45,10 € 55,50 € 93,50 € 95,70 € 123,20 €
PLAYACÁLIDA SPA HOTEL**** 32,90 € 43,90 € 58,70 € 98,90 € 100,90 € 130,90 €
PLAYAMARINA SPA HOTEL**** 39,10 € 46,80 € 58,30 € 103,30 € 105,30 € 136,40 €
PLAYACARTAYA SPA HOTEL**** 38,70 € 43,40 € 49,20 € 92,80 € 94,60 € 127,10 €

Suplementos por pessoa e noite no
Playasol Spa Hotel, Playabonita Hotel, Marbella Playa Hotel, Playaballena Spa Hotel y Playacanela Hotel

Pequeno-almoço Buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €
Meia Pensão 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €
Pensão Completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €
Tudo Incluido 61,70 € 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

Suplementos por pessoa e noite no
Playacálida Spa Hotel, Playamarina Spa Hotel y Playacartaya Spa Hotel

Pequeno-almoço buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €
Meia pensão 29,60 € 29,60 € 31,90 € 33,50 € 33,50 € 33,50 €
Pensão completa 48,50 € 48,50 € 53,10 € 56,30 € 56,30 € 56,30 €
Tudo Incluido 63,70 € 63,70 € 70,50 € 74,20 € 74,20 € 74,20 €
Tudo Incluido Imperial 75,20 € 75,20 € 85,40 € 90,60 € 90,60 € 90,60 €

26/05 a 08/06
01/10 a 14/10

09/06 a 22/06
13/09 a 30/09

23/06 a 11/07
31/08 a 12/09

12/07 a 27/07
27/08 a 30/08 28/07 a 26/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE em TUDO INCLUIDO
DIVERHOTEL ROQUETAS**** 66,50 € 78,70 € 114,50 € 116,60 € 139,70 €



Infografía de amostra do

Playacálida Spa Hotel****
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Com mais de 3.000 m2 de superfície. Um espaço coberto e climatizado onde 
representamos o ciclo da Água por um percurso que compreende: 
• Cascatas e rios de montanha, onde poderá dar de comer aos Koi, os peixes da 

sorte.  
• O rio Amazonas com as suas piranhas Pacu.  
• Sabia que...: diversos aquários pequenos com as suas curiosidades como os peixes  cegos.  
• Mares tropicais: procure o Nemo e a Dory entre muitos peixes tropicais  
• Oceano: o seu principal atrativo são os tubarões Touro com mais de 3 m.  
• Mar Mediterrâneo: poderá ver um recife de “Posidonia oceánica”, tocar estrelas 

do mar, ver grandes predadores, meros, moreias e acariciar as simpáticas raias.  
Também por marcação prévia pelo (0034 950160036 ou info@aquariuroquetas.
com, poderá mergulhar com tubarões (com carteira/qualificação de mergulho) 
ou dentro de uma jaula acompanhado de um instrutor perito. Dispomos de 
recordações e bar.
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PREÇOS

• Adulto: 16,95€.
• Criança (dos 3 aos 14,99 anos): 12,95€.
• Crianças dos 0 aos 2,99 anos Grátis. 
• Família numerosa: 6,50€ por criança (com acreditação de identidade).
• Oferta Hóspede Playa Senator: por cada entrada de adulto uma criança 

grátis.  Para aceder a esta oferta é necessário apresentar na bilheteira o 
cartão-chave vigente no hotel. Possibilidade de adquirir a entrada no hotel.  

WWW.AQUARIUMROQUETAS.COM

HORÁRIO
De Junho a Setembro: Aberto todos os dias das 10 ás 21 h.
De Outubro a Maio: De Quarta a Sexta das 10 ás 18 h. Sábados domingos e feriados 
das 10 ás 19 h (a bilheteira encerra meia hora antes). Segundas e terças fechado

Avd. Reino de España S/N, Roquetas de Mar · ( 950 160 036
info@aquariumroquetas.com

PREÇOS
• 

HORÁRIO  

www.aquariumroquetas.com
Avd. Reino de España S/N, Roquetas de Mar · 950 160 036
info@aquariumroquetas.com



Estrada Nacional 340 - Km 464, Saída Autovía direção Guadix
Deserto de Tabernas – Almería · ( +34 950 36 52 36 ·  poblado@playasenator.com

Em Tabernas, o único deserto da Europa, erguem-se os autênticos cenários dos westerns. 
O Parque foi criado sobre as decorações onde foram rodadas dezenas de filmes do 
Spaghetti Western, sendo alguns dos mais importantes como “Por Mais Alguns Dólares”, 
ou “O Bom, o Mau e o Vilão”, convertendo-se assim no Parque Temático mais original 
do Mediterrâneo. 32 Hectares com espectáculos ao vivo que recriam a vida do Far West, 
autênticos especialistas de cinema, simpáticas bailarinas Can Can, museu da história do 
cinema, museu de carros e diligências, jardim de catos com mais de 300 espécies, etc.

Além disso, na Reserva Zoológica poderá desfrutar de mais de 170 espécies de animais 
dos diferentes continentes,estando especializada em habitats desérticos e especialmente 
na savana africana. Além disso, há espaços que albergam os tigres, chitas, rinocerontes, 
hipopótamos, ursos, leões, pumas, etc. Desfrute também do Museu da Huella,reptilário, 
o tanque de crocodilos, aviário, felinário, os desertos do mundo, zoo infantil e o show de 
Papagaios em direto. 

O parque dispõe de piscina temática, restaurante bufet, sala “TheYellow Rose”, cafetaria 
“La Reserva”, pequeno estabelecimento África, geladaria, zona de jogos, loja de suvenirs 
e loja de disfarces.
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WWW.OASYSPARQUETEMATICO.COM

PREÇOS

• Adulto: 22,50€ (com Almoço Bufet + 1 bebida 34,00€)
• Criança (4 a 11,99 anos) 12,50€ (com Almoço Bufet + 1 bebida 20,00€)
• Crianças de 0 aos 3,99 anos GRÁTIS. 
• Família numerosa: terceira criança grátis (com acreditação).
• Oferta Hóspede Playa Senator: por cada entrada de adulto: UMA CRIANÇA 

GRÁTIS. Para aceder a esta oferta, é necessário apresentar na bilheteira o 
cartão-chave vigente do hotel. Possibilidade de aquisição da entrada no hotel.

HORÁRIO
Aberto todos os dias de 8 de Abril a 31 de Outubro, exceto dia 2, 9, 16, 23 e 30 de 
Outubro, dias nos quais o recinto estará encerrado.
Consulte as nossas excurssões no seu hotel.



HOTÉIS TEMÁTICOS
Cada diverhotel é um mundo de fantasia:

• Grandes animais marinhos – Diverhotel Aguadulce
• Os mares do Mundo – Diverhotel Roquetas
• Dinossauros – Diverhotel Marbelha
• Vulcões – Diverhotel Lanzarote
• Jardim Canário – Diverhotel Tenerife

NOS DIVERHOTEL ENCONTRARÁ:
• Piscinas com escorregas, redes de piscina, zona de jogos, 

(minigolfe, boulingue, pingue-pongue, shuffleboard).
• Animação participativa e imaginativa para todas as idades.
• Wi-fi gratuito durante 30 minutos no átrio do hotel.
• Quartos com tv satélite, ar-condicionado, ventoinha de tecto e 

casa de banho com secador de cabelo.
• Restaurante Bufet; é necessária roupa adequada para o jantar; 

não é permitido entrar no restaurante com roupa molhada.
Serviço pago: computadores com ligação à Internet, cofre nos 
quartos, serviço de toalhas de piscina (1€ por cada substituição 
de toalha e 10€ de depósito), mini-bar (selecione o conteúdo à sua 
chegada) e Wi-fi Premium (pago) em todo o hotel.

Imaginação Incluída

As marcas variam em função da zona.

AS NOSSAS MARCAS
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POLOS
FLASH

Original (en el desayuno)

NOVIDADE
Rum & Morango Santa Cruz



NOS DIVERHOTEL ROQUETAS, AGUADULCE E MARBELLA:
TUDO INCLUÍDO SELF SERVICE COM AS MELHORES MARCAS

• Pequeno-almoço, almoço e jantar tipo Bufet com bebidas.
• Ao almoço e ao jantar, cozinha ao vivo de massas, arrozes, 

carne ou peixe.
• Serviço snack desde as 11 até às 19 horas: hambúrgueres, 

cachorros quentes, batatas fritas, potes de gelado, 
sándwiches de queijo e fiambre, nuggets, croquetes, fruta 
variada, seleção de bolos. Etc.

• Serviço de bar desde as 10 da manhã até à 1 da madrugada 
com as bebidas seguintes: refrigerantes (Pepsi/Kas), cerveja 
(Cruzcampo), uísque (J&B), gin (Beefeater), rum (Barceló), 
sumos, granizados, todo o tipo de licores nacionais e 
cocktails com e sem álcool.

Não está incluído: Chamadas telefónicas, room-service, mini-
bar, cofre e substituição de toalhas de piscina.
Para sua comodidade utilizamos sistema de identificação com 
pulseiras.

NOS DIVERHOTEL LANZAROTE E TENERIFE:
MEIA PENSÂO E PENSÃO COMPLETA COM BEBIDAS GRÁTIS
Bebidas grátis ao Almoço e ao Jantar com sistema self-service 
que inclui cerveja, vinho da casa, água ou refrigerantes.
TUDO INCLUÍDO SELF SERVICE COM AS MELHORES MARCAS.

• Pensão completa com bebidas incluidas (água, 
refrigerantes, cervejas e/ou vinhos). 

• Servicio de bar desde a abertura até ás 00:00 da noite 
(de 28/06 a 08/09 até à 01.00 h.): bebidas alcoólicas e não 
alcoólicas, excetuando alguns produtos (reservas, cervejas 
especiais, cocktails, etc...) dos quais poderá igualmente 
desfrutar pagando um suplemento. 

• Servicio snack desde as 11 até ás 19 horas: hamburguers, 
cachorros quentes, batatas fritas, potes de gelado, 
sandwiches de queijo e fiambre, nuggets, croquetes, fruta 
variada, seleção de bolos, etc. 

• Tapas do dia das 12.30 h ás 14.30 h. no bar ou bar piscina. 

Não está incluido: Spa, chamadas telefónicas, tartes, carta de 
snack bar, outras batatas/snacks, gelados de design, room-
service, mini-bar, cofre e substituição de toalhas de piscina.
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UM HOTEL PARA DESCANSAR E 
DIVERTIR-SE EM FAMÍLIA

Este encantador hotel de 4 estrelas, localizado no centro da 
Urbanização de Roquetas de Mar, é um hotel familiar rodeado de 
zonas ajardinadas, com lojas e bares nas suas imediações. Conta 
com todos os serviços e comodidades para que tire total partido 

das suas férias. Descubra-o!

QUARTO DUPLO SUPERIOR COM JARDIM:

QUARTO FAMILIAR TEMÁTICO

roquetas

Os mares do mundo
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26/05 a 08/06
01/10 a 14/10

09/06 a 22/06
13/09 a 30/09

23/06 a 11/07
31/08 a 12/09

12/07 a 27/07
27/08 a 30/08

28/07 a 26/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM TUDO INCLUIDO

Quarto duplo 63,30 € 74,90 € 109,00 € 111,00 € 133,00 €

Quarto familiar temático 81,30 € 94,00 € 130,20 € 132,60 € 158,80 €

Quarto duplo superior 80,40 € 92,00 € 126,60 € 129,00 € 154,50 €

Duplo superior com jardim 81,30 € 92,90 € 127,50 € 129,90 € 155,60 €

Quarto comunicante 66,50 € 78,70 € 114,50 € 116,60 € 139,70 €

Duplo uso individual 90,60 € 107,20 € 155,90 € 158,80 € 190,20 €

DUAS CRIANÇAS GRÁTIS ATÉ AOS 11,99 ANOS
Partilhando quarto duplo, duplo superior ou duplo superior com jardim com 2 adultos (exceto de 12/07 a 30/08: 1ª criança grátis 
e 2ª criança com 30% de desconto). Consulte descontos para crianças dos 12 aos 14,99 anos e para outros tipos de quartos.

A 250 m. da praia, hotel familiar de 183 
habitaciones rodeado de zonas verdes.  

QUARTOS
Quarto duplo:  
Duas camas de 1,05x2m com cama extra e 
varanda ou terraço.
Quarto duplo superior:  
Cama de 1,80x2m ou duas camas de 1,35x2m, 
TV 32”, sofá cama, varanda ou terraço.
Quarto duplo superior com jardim:
Duas camas de 1,35x2m, TV 32”, sofá, mobiliário 
moderno e pequeno jardim privado.
Quarto familiar temático: 
Dispõe de dois quartos de banho, TV LCD de 32”, 
duas camas de 1,35x2m e beliche submarino de 
0,90x1,80m.

Quarto comunicante: 
Ver descrição na página 24.

RESTAURANTE E BARES
Restaurante Buffet “Andalucía”, Bar salão 
“Café del Faro” e Bar piscina “El Velero”.

DESPORTOS E ENTRETENIMENTO
Piscina exterior temática com escorregas e 
jacuzzi (acesso exclusivo a maiores de 15 anos). 
Piscina coberta com jacuzzi. Zona de jogos e 
parque infantil.



Calle Sierra Nevada 41, 04740 Roquetas de Mar (Almería)
( +34 950 333 311 • diverhotelroquetas@playasenator.com
H/AL/00558-modalidade praia
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Hotel familiar de 160 quartos, situado nas 
margens do mar, na tranquila Baía de Palmer. 

QUARTOS
Quarto duplo:
Com vista frontal para o mar, porta dupla e 
duas camas de 1,35x2m (não é possível colocar 
cama extra).
Quarto tematizado:
Vista frontal para o mar, duas camas de 
1,35x2m, TV 32”, porta dupla e cada um 
deles com decoração dedicada a um animal 
marinho.

RESTAURANTE E BARES
Restaurante Bufet “La Parra”, Bar sala “Las 
Palmeras”, Bar piscina e Bar El Palmer.

DESPORTOS E ENTRETENIMENTO
Piscina exterior e jacuzzi (acesso exclusivo a 
maiores de 15 anos) e piscina em “El Palmer” 
com escorregas. 

SERVIÇOS
Estacionamento privado (pago, lugares 
limitados) e loja de lembranças.

UM HOTEL PERFEITO PARA FAMÍLIAS
Localizado na Baia de El Palmer de Aguadulce, junto ao porto 
desportivo e a 10 km de Almeria capital, este hotel de 4 estrelas 
é um oasis de tranquilidade. A sua envolvência privilegiada ofrece 
umas vistas incríveis desde as varandas privadas de todos os seus 
quartos, bem como desde a sua piscina exterior, na borda do mar.

QUARTO DUPLO

QUARTO TEMÁTICO

aguadulce

Grandes animales marinos
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11/06 a 22/06
13/09 a 16/09

23/06 a 11/07
31/08 a 12/09

12/07 a 27/07
27/08 a 30/08

28/07 a 26/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM TUDO INCLUIDO

Quarto duplo 75,00 € 106,00 € 107,00 € 127,00 €

Duplo uso individual 108,80 € 153,70 € 155,20 € 184,20 €

Quarto tematizado 83,70 € 118,30 € 119,40 € 141,70 €

DUAS CRIANÇAS GRÁTIS ATÉ AOS 11,99 ANOS
Partilhando quarto duplo ou temático com 2 adultos (exceto de 12/07 a 30/08: 1ª criança grátis e 2ª criança com 30% de 

desconto). Consulte descontos para crianças dos 12 aos 14,99 anos e para outros tipos de quartos.



Bahía del Palmer S/N, 04720 Aguadulce (Almería)
( +34 950 340 500 • diverhotelaguadulce@playasenator.com
H/AL/00352-modalidade praia
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Complexo de 140 quartos com acesso direto a 
uma praia magnífica.

QUARTOS
Quarto duplo: 
Duas camas de 1,05x2m.
Quarto duplo superior: 
Vista mar, duas camas de 1,35x2m, TV 32”, 
mobiliário moderno e terraço.
Quarto Individual: 
Uma cama de 1,35x2 m (não é possível colocar 
berço nem cama extra).
Quarto familiar tematizado: 
Dispõem de uma cama de 1,80 x 2m, beliche 
dinossauro, TV 32”.

RESTAURANTE E BARES
Restaurante Bufet “Entre dos Aguas”, Bar Salão 
“El Grifo”, Snack – Bar Piscina, Snack-Bar 
“Splash”.

DESPORTOS E ENTRETENIMENTO
Piscina exterior temática com escorregas e 
jacuzzi (acesso exclusivo a maiores de 15 anos). 
Piscina climatizada coberta, com jacuzzi. Zona 
Splash. A animação diurna será realizada nas 
instalações do Marbella Playa Hotel.

SERVIÇOS
Estacionamento privado (pago, lugares 
limitados).

TERRA DOS DINOSSAUROS
Retroceda 65 milhões de anos e reviva quando os dinossauros 
dominavam a terra. Neste hotel não só encontrará a tematização 
nos quartos, mas também desde a fachada do hotel até ao zona 
Splash, estão preparadas para que as suas férias sejam algo mais.

QUARTO DUPLO SUPERIOR

QUARTO TEMÁTICO

QUARTO DUPLO COM TERRAÇO

marbella

Dinossauros
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01/05 a 18/05
19/05 a 08/06
01/10 a 14/10

09/06 a 22/06
13/09 a 30/09

23/06 a 11/07
31/08 a 12/09

12/07 a 27/07
27/08 a 30/08

28/07 a 26/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM TUDO INCLUIDO

Quarto duplo 59,90 € 63,90 € 72,00 € 100,50 € 102,40 € 121,20 €

Duplo com terraco 65,20 € 69,20 € 77,30 € 107,90 € 109,80 € 128,60 €

Quarto duplo superior 78,00 € 82,30 € 95,10 € 126,80 € 128,70 € 150,60 €

Quarto familiar temático 71,90 € 76,80 € 85,70 € 119,80 € 122,00 € 143,10 €

Familiar temático com terraco 76,90 € 82,10 € 91,20 € 127,20 € 129,60 € 151,60 €

Quarto individual 80,90 € 86,30 € 97,20 € 135,70 € 138,30 € 163,70 €

DUAS CRIANÇAS GRÁTIS ATÉ AOS 11,99 ANOS
Partilhando quarto duplo superior com 2 adultos (exceto de 12/07 a 30/08: 1ª criança grátis e 2ª criança com 30% de desconto). 

Consulte descontos para crianças de 12 a 14,99 anos e para outros tipos de quartos.



Ctra. de Cádiz km 189, 29600 Marbella (Málaga)
( +34 952 850 140 • diverhotelmarbella@playasenator.com
H/MA/00875-modalidade praia
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Situado numa urbanização, com vistas para o 
Teide, o vale da Orotava e o Oceano Atlântico. 
A 2 Km do centro do Porto da Cruz e muito 
perto do Jardim Botânico. Dispõe de um belo 
e variado jardim tropical de mais de 15.000 m

QUARTOS
Quarto duplo: 
Duas camas de 1,05x2m.
Quarto duplo com vistas Teide: 
Duas camas de 1,05x2m.
Quarto familiar tematizado: 
Cama de 1,80x2m com cabeceira em relevo em 
forma de Dragoeiro, TV 32”, beliche em forma 
de balaustrada canária, mini-bar em forma de 
poço (pago) e terraço.
Quarto individual: 
Uma cama de 1,35x2m. Todas com vistas para 
o Teide.

Suite Júnior: 
Veja descrição na pág. 22.

RESTAURANTE E BARES
Restaurante Bufet “El Drago”, Bar salão 
“Orotava” e Cafetaria “Teide”

DESPORTOS E ENTRETENIMENTO
Piscina exterior temática com escorregas e 
jacuzzi (acesso exclusivo a maiores de 15 anos).
O hotel coloca à sua disposição um autocarro 
de cortesia até ao centro do Porto da Cruz 
(excepto sábados à tarde e domingos).

SERVIÇOS
Court de ténis (pago), “Spa &Wellness 
Acquaplaya” (pago), loja de lembranças e 
cabeleireiro

SPA & GARDEN

01/05 a 15/06
27/09 a 31/10

16/06 a 10/07 
10/09 a 26/09

11/07 a 30/07
01/09 a 09/09

31/07 a 31/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM ALOJAMENTO

Quarto duplo 42,20 € 48,80 € 58,80 € 65,50 €

Quarto duplo vista Teide 47,60 € 56,10 € 66,10 € 75,40 €

Quarto Familiar Tematico 62,20 € 73,80 € 85,80 € 95,50 €

Quarto individual 65,40 € 75,60 € 91,10 € 101,50 €

Suite junior 73,40 € 81,00 € 96,30 € 103,80 €

SUPLEMENTOS POR PESSOA E NOITE

Pequeno-almoço 6,50€ 6,50€ 6,50€ 6,50€

Meia Pensão PLUS 15,10€ 15,10€ 15,10€ 15,10€

Pensão Completa PLUS 23,60€ 23,60€ 23,60€ 23,60€

Tudo Incluido 31,20€ 31,20€ 31,20€ 31,20€

CRIANÇAS ATÉ AOS 14,99 ANOS: : 1ª Criança GRATIS 2ª Criança 30% de desconto, partilhando quarto duplo, duplo vista Teide 
ou Suite Junior. CONSULTE OS DESCONTOS para crianças dos 12 aos 14,99 anos e para outros tipos de quarto.

PREÇOS VARIÁVEIS, PODEM AUMENTAR EM FUNÇÃO DA OCUPAÇÃO DO HOTEL.

tenerife
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Jardim Canario
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JARDIM CANÁRIO
15.000m2 de jardins situados na paradisíaca ilha de 
Tenerife que o irão envolver com os seus aromas e 
colorido, tanto no exterior como no interior dos nossos 
novos quartos temáticos. Cada um estará dedicado 
a uma flor ou planta das que se encontram no própio 

jardim do hotel.

QUARTO DUPLO VISTA TEIDE

QUARTO FAMILIAR TEMÁTICO

Urb. El Durazno S/N, 38400 Puerto de la Cruz (Tenerife)
( +34 922 385 151 • diverhoteltenerife@playasenator.com
H-38/4/0037
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Com 238 quartos, a 300m. do Oceano Atlântico.
QUARTOS
Quarto Duplo:              
Duas camas de 1,20x2m e poltrona com sofá cama, minibar pago 
(selecione o seu conteúdo à chegada) e porta dupla.
Quarto duplo superior:              
Em andar alto com vista frontal para o palmerial e para a zona de 
piscina, duas camas de 1,35x2m, TV 32”, minibar (pago), mobiliário 
e decoração moderna.
Quarto familiar temático:              
Cama de 1,80x2m com cabeceira em forma de vulcão em erupção, 
TV 32”, minibar (pago) e beliche–vulcão.

Quarto comunicante:                  
Duas camas de 1,20x2m e sofá-cama.
Suites com Sala:              
Ver descrição na página 22.
RESTAURANTE E BARES
Restaurante Buffet, Bar salão “Tahiche” e Bar-Snack piscina.
DESPORTOS E ENTRETENIMENTO
Piscina exterior temática com escorregass e jacuzzi (acesso 
exclusivo a maiores de 15 anos). Solárium com mais de 350 
palmeiras. Centro de mergulho PADI (pago) no própio hotel. Zona 
de jogos e parque infantil.
SERVIÇOS
Parking privado (pago) e loja de souvenirs.

Avda. de las Palmeras Nº 20, 35508 Costa Teguise (Lanzarote) • H-35/3/0052 • ( +34 928 826 070 • diverhotellanzarote@playasenator.com

QUARTO FAMILIAR TEMÁTICO

01/05 a 15/06
27/09 a 31/10

16/06 a 10/07
10/09 a 26/09

11/07 a 30/07
01/09 a 09/09

31/07 a 31/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM ALOJAMENTO

Quarto duplo 28,80 € 35,30 € 54,70 € 65,50 €

Quarto duplo uso individual 44,60 € 54,70 € 84,80 € 101,50 €

Quarto duplo superior 46,80 € 53,30 € 79,70 € 93,50 €

Quarto comunicante 31,70 € 38,80 € 60,20 € 72,10 €

Quarto familiar temático 48,80 € 55,30 € 79,70 € 95,50 €

Suite com sala 50,30 € 62,10 € 81,50 € 98,30 €

SUPLEMENTOS POR PESSOA E NOITE

Pequeno-almoço 6,50€ 6,50€ 6,50€ 6,50€

Meia Pensão PLUS 15,10€ 15,10€ 15,10€ 15,10€

Pensão Completa PLUS 23,60€ 23,60€ 23,60€ 23,60€

Tudo Incluido 31,20€ 31,20€ 31,20€ 31,20€

CRIANÇAS ATÉ aos 14,99 ANOS: 1ª criança grátis e 2ª com 30% de desconto partilhando quarto duplo superior ou 
suite con sala com 2 adultos. Consulte descontos para crianças dos 12 aos 14,99 anos e para outros tipos de quartos.

lanzarote
QUARTO DUPLO SUPERIOR

Vulcoes do mundo

PREÇOS VARIÁVEIS, PODEM AUMENTAR EM FUNÇÃO DA OCUPAÇÃO DO HOTEL..



Apartamentos de CONSTRUÇÃO RECENTE com as melhores qualidades e 
preparados para o seu desfrute total. 

Equipados com todos os utensílios de cozinha, para que tenha a independência 
necessária e para que desfrute das suas férias como desejar. Além disso, 
aumentamos a oferta com animação infantil, presentes de boas-vindas e 
limpeza incluída.

PACOTE DE BOAS-VINDAS
• Para estadias de 5 noites ou mais, encontrará à sua chegada:
• Pacote de 4 cervejas Cruzcampo 0,33 cl.
• 4 refrigerantes de 0,33cl Pepsi ou Kas Laranja.
• 2 garrafas de água Lanjarón ou Fontvella de 1,5L.
• Caixa de 8 queijinhos Santé e sortido de enchidos variados Rolfho de 100 

g.
• Pãezinhos torrados Bimbo.
• 6 porções individuais de manteiga Puleva e marmelada Hero.
• Além disso, um pacote de limpeza com: esfregão, pano de limpeza, frasco 

de lava-loiça 50 ml e 2 sacos de lixo.

ANIMAÇÃO
Em Julho e Agosto haverá animação infantil com a garantia do Playa Senator. 
Nas instalações dos apartamentos, um animador ficará responsável pela 
diversão dos mais pequenos durante 4 horas por dia, de terça a domingo das 
10:00 às 14:00 horas (não se trata de serviço de creche)

LIMPEZA INCLUÍDA
De 7 em 7 dias, o seu apartamento será limpo pelo nossa equipa de de limpeza, 
mas se desejar oferecemos-lhe a possibilidade de contratar, por um pequeno 
suplemento, o serviço de limpeza que mais se adapte às suas necessidades. 
20€ por cada serviço de limpeza adicional, incluindo substituição de lençóis e 
toalhas.

DEPÓSITO
Será solicitado um depósito de 100€ por apartamento à chegada. O dito depósito 
será reembolsado integralmente à saída sempre que não sejam verificados 
danos. O depósito não se considera uma garantia e em caso de que se verifiquem 
danos de valor superior a 100€ será cobrada a diferença.

Melhor que em casa
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APARTAMENTOS PARAÍSO PLAYA
A 200 m da praia com acesso pedonal direto.
Todos os apartamentos dispõem de TV de 21”, ar-condicionado 
individual e cozinha equipada com forno, frigorífico, micro-ondas, 
vitrocerâmica e todo o menaje necessário.
APARTAMENTOS
1 quarto: 
Sala com sofá-cama, quarto com uma cama de 1,50x1,90m., casa de 
banho e varanda ou terraço. 
2 quartos: 
Sala com sofá-cama, quarto principal com uma cama de 1,50x2m, 
segundo quarto com duas camas de 0,90x1,90m., casa de banho, 
WC e varanda ou terraço. 
2 quartos com PISCINA PRIVADA e jardim: 
Sala com sofá-cama, quarto principal com uma cama de 1,50x2m, 
segundo quarto com duas camas de 0,90x1,90m, casa de banho e 
WC. Piscina privada e jardim.

Sótão de 2 quartos com PISCINA PRIVADA: 
Sala com sofá-cama, quarto principal com cama de 1,50x2m, 
segundo quarto com duas camas de 0,90x1,90m, casa de banho e 
WC. Solário com piscina privada e grelhador.
Duplex Penthouse:                    
Ampla sala com sofá-cama, quarto principal com cama de 1,50x2m, 
segundo quarto com duas camas de 0,90x1,90m, quarto de banho 
completo e quarto de banho de serviço. TV de 32’’, solarium com 
piscina privada e grelhador.
SERVIÇOS
Os apartamentos encontram-se numa urbanização privada 
que dispõe de piscina comunitária com  jacuzzi e amplas zonas 
ajardinadas. 
Garagem (paga).

Entrada a partir das 16:00 horas do dia de chegada. Early check-in 
opcional por 25€.

APARTAMENTO 2 QUARTOS

SÓTÃO COM PISCINA PRIVADA
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01/05 a 18/05
15/10 a 31/10

19/05 a 08/06
01/10 a 14/10

09/06 a 22/06
13/09 a 30/09

23/06 a 11/07
31/08 a 12/09

12/07 a 27/07
27/08 a 30/08

28/07 a 26/08

PREÇO POR APARTAMENTO E NOITE EM SÓ ALOJAMENTO

Apart. de 1 quarto 42,00 € 63,00 € 84,00 € 126,00 € 130,00 € 160,00 €

Apart. de 2 quartos 53,00 € 74,00 € 95,00 € 148,00 € 152,00 € 181,00 €

2 Quartos com piscina 
privada e jardim

72,00 € 93,00 € 123,00 € 196,00 € 200,00 € 216,00 €

Sótão de 2 quartos com 
piscina privada

83,00 € 103,00 € 144,00 € 216,00 € 220,00 € 247,00 €

Duplex Penthouse 123,00 € 143,00 € 204,00 € 296,00 € 320,00 € 347,00 €

Avda. Islas Canarias S/N, 04620 Vera (Almería) • A/AL/00214-modalidade praia · ( +34 950 467 868 • paraisoplaya@playasenator.com



Em primeira linha de uma magnífica praia, junto ao passeio 
pedonal da Ilha Canela e a 5 minutos do centro comercial “Marina 
de Isla Canela” e de “Punta del Moral”.
Os apartamentos dispõem de TV satélite, cofre (pago), telefone, 
ar-condicionado/aquecimento individual, utensílios de cozinha 
completos e ventoinha de tecto.

APARTAMENTOS
Apart. 1 quarto: 
Sala com sofá-cama, quarto com uma cama de 1,50x1,90m, WC com 
base de duche e cozinha com frigorífico, forno e vitrocerâmica. 
Varanda ou terraço.
Apart. 2 quartos: 
Sala com sofá-cama, quarto principal com uma cama de 
1,50x1,90m, segundo quarto com duas camas de 0,90x1,90m, casa 
de banho e/ou WC, cozinha com frigorífico, forno, vitrocerâmica, 
máquina de lavar e a maioria deles com lava-loiça.
Apartamento 2 quartos com piscina privada: 
Mesma distribuição que o apartamento de 2 quartos e conta, além 
disso, com terraço ou jardim com piscina privada.

Apart, 3 quartos: 
Sala com sofá-cama, quarto principal com uma cama de 
1,50x1,90m, dois quartos com duas camas de 0,90x1,90m em cada 
um deles, casa de banho, WC, cozinha com frigorífico, forno, 
vitrocerâmica, máquina de lavar e lava-loiça.
Apart, 3 quartos com piscina privada: 
Mesma distribuição que o apartamento de 3 quartos e conta, além 
disso, com terraço ou jardim com piscina privada.

DESPORTOS E ENTRETENIMIENTO:
Piscina y jacuzzi comunitário. Zona de jogos infantil.

SERVIÇOS PAGOS:
Garagem (mediante disponibilidade), cofre e pista de pádel. 
Oferece-se ainda a possibilidade de utilizar os serviços do 
Playamarina Spa Hotel: restaurantes, bares e “Spa & Wellness 
Acquaplaya”. 
Entrada a partir das 16:00 horas do dia de chegada. Early check-in 
opcional por 25€.

A piscina e jardim do Hotel são de uso exclusivo dos Hóspedes do Hotel, o resto dos 
serviços podem ser utilizados mediante prévio pagamento. Consultar na receção à 
chegada. Piscina dos apartamentos de uso gratuito para os seus clientes.

APARTAMENTOS PLAYAMARINA
Avda. de la Mojarra S/N, 21409 Ayamonte (Huelva) • H/HU/00630-modalidade praia 4 estrellas · ( +34 959 479 535 • playamarina@playasenator.com

APARTAMENTO DE 2  QUARTOS
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01/05 a 18/05
15/10 a 31/10

19/05 a 08/06
01/10 a 14/10

09/06 a 22/06
13/09 a 30/09

23/06 a 11/07
31/08 a 12/09

12/07 a 27/07
27/08 a 30/08

28/07 a 26/08

PREÇO POR APARTAMENTO E NOITE EM SÓ ALOJAMENTO

Apart. de 1 quarto 52,00 € 73,00 € 105,00 € 149,00 € 152,00 € 196,00 €

Apart. de 2 quartos 63,00 € 84,00 € 116,00 € 165,00 € 168,00 € 212,00 €

Baixo 2 quartos com 
acceso directo piscina

73,00 € 94,00 € 131,00 € 175,00 € 178,00 € 233,00 €

Apartamento 2 quartos 
vista mar frontal

73,00 € 94,00 € 131,00 € 175,00 € 178,00 € 233,00 €

Apartamento 2 quartos 
com piscina privada

89,00 € 110,00 € 152,00 € 222,00 € 225,00 € 284,00 €

Apart. 3 quartos 83,00 € 104,00 € 147,00 € 216,00 € 219,00 € 274,00 €

Apartamento 3 quarto com 
piscina privada

99,00 € 120,00 € 167,00 € 263,00 € 266,00 € 325,00 €



Férias Divertidas com detalhes

Hotéis de 4 estrelas na primeira linha de 
praia (excepto Playalinda a 50m).
Piscinas temáticas com divertidos escorregas 
e jacuzzi (acesso exclusivo a maiores de 15 
anos), espreguiçadeiras de piscina e zona de 
jogos (minigolfe, pingue pongue, bowling, 
shuffleboard) e zona infantil.
Jardins nas margens do mar: Hotéis na 
primeira linha de praia dotados, para o 
seu relaxamento, de magníficos jardins, 
cuidados com esmero e carinho pela nossa 
equipa de jardineiros.
Restaurante com bufet variado e cozinha 
ao vivo. É necessária roupa adequada para 
o jantar; não é permitido entrar com roupa 
molhada no restaurante. 
Faça as suas refeições (almoço/jantar) 
em qualquer Hotel Playa (excepto nos 
“Luxury”), incluindo o Parque Temático 
Oasys MiniHollywood. Não é aplicável para 
o serviço de bebidas. No regime de Tudo 
Incluído as bebidas consumidas num hotel 
diferente do seu alojamento deverão ser 
pagas em numerário.
Os Hóspedes em Meia Pensão podem 
desfrutar, à sua escolha e sem aviso prévio, 
do serviço de almoço ou jantar. 

Wi-Fi gratuito durante 30 minutos no Átrio 
do Hotel. 
Serviços Pagos: Computadores com ligação 
à Internet, Wi-Fi Premium em todo o hotel 
(excepto no Playaluna, que só tem no Átrio), 
mini-bar (selecione a sua opção à chegada) 
e cofre nos quartos, serviço de toalhas de 
piscina (1€ por cada substituição de toalha 
que se destinará integralmente à preservação 
do Meio Ambiente e 10€ de depósito em 
numerário).

DESCUBRA OS NOSSOS HOTÉIS LUXURY
• Hotéis de 4 estrelas superiores em 

primera linha de praia.
• Quartos de medidas superiores ao 

habitual com grandes camas. 
• Quarto de banho con bidé e secador de 

cabelo, cabine de duche para além da 
banheira e na maioria, WC separado.

• Para além do restaurante buffet desfrute 
dos requintados Restaurantes à Carta em 
cada hotel.

• Espetaculares Halls e zonas ajardinadas.
• Em todos eles Spa & Wellness Acquaplaya 

com mais de 1.000m2.
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O MELHOR TUDO INCLUIDO
TUDO INCLUIDO IMPERIAL
Em todos os hotéis Luxury (Zimbali Playa Spa Hotel, Playacalida Spa Hotel, Playacartaya Spa Hotel e 
Playamarina Spa Hotel) poderá desfrutar de tudo o que lhe oferece o TUDO INCLUIDO E AINDA:

• Todas as bebidas das nossas listas sem qualquer suplemento: vinhos (Azpilicueta, Protos e Marqués de 
Cáceres) e cocktails (Cocktail, Ananás, Bloody Mary, etc.).

• Lista de snacks completa, tortas e gelados de conceção (Maxibon, Fantasmicos, etc.).
• Duas entradas por pessoa cada 7 noites para o circuito de águas do Spa &Wellness Acquaplaya. Além 

disso, um peeling corporal por adulto grátis no circuito de águas.
• Cofre grátis.
• Garagem grátis (sujeito a disponibilidade).
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• Pensão completa com bebidas incluídas (água, refrigerantes, cervejas e/ou vinhos).
• Serviço de bar desde a abertura até às 00:00 horas (de 28/06 a 08/09 até à 01:00 h): todas as bebidas 

alcoólicas e não alcoólicas das nossas listas, exceptuando alguns produtos (reservas, cervejas 
especiais, cocktails, etc.) de que poderá igualmente desfrutar pagando um suplemento.

• Petiscos do dia, das 12:00 h. às 15:00 h. no bar ou bar piscina.
• Batatas fritas (Lay’s temperadas com sal, Bocabits y Pelotazos) e gelados em copo de sabores variados 

das 12:00h às 19:00h, no Bar ou no Bar piscina até ao encerramento do mesmo.
• Lanche das 17:00 h às 19:00 h. consistindo numa sanduíche e um doce, conforme seleção diária.

Se desejar tomar o seu almoço no Beach Club (nos hotéis que dispõem do mesmo) com especialidade de 
arrozes e peixe do dia, desfrutará de um desconto de 40% sobre os preços da lista (excepto ofertas).

TUDO INCLUIDO

POLOS
FLASH

Original (en el desayuno)

VinosD.O
NOVEDAD

Rum & Morango 
Santa Cruz.



12 DIAS / 11 NOITES consecutivas em Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis da 
Andaluzia que escolher, com um mínimo de 2 noites e um máximo de 5 noites por cada 
hotel escolhido.

Preços aplicáveis por data 
de chegada.

01/05 a 07/05
01/10 a 31/10

08/05 a 27/05
12/09 a 30/09

28/05 a 11/06
31/08 a 11/09

12/06 a 02/07
19/08 a 30/08

03/07 a 18/08

PREÇOS POR PESSOA E PACOTE EM QUARTO DUPLO

Alojamento  
Pequeno-almoço 399 € 449 € 699 € 799 € 999 €

Suplemento
Meia Pensão* 219 € 219 € 229 € 269 € 269 €

Não existe a posibilidade de reservar esta oferta em regime de Pensão Completa ou Tudo Incluido, nem 
em quarto individual.
* No Senator Cadiz, Senator Granada, Senator Huelva e Hotel Virgen de los Reyes o serviço de Meia 
Pensão será oferecido na cafetaria e será do tipo Snack.

Ao reservar, deverá indicar as datas de cada uma das estadias pretendidas e o nome dos hotéis 
solicitados (sujeito a disponibilidade). O pacote não poderá ser dividido em estadias de pessoas 
diferentes.(o conjunto das 11 noites deve ser utilizado pelas mesmas pessoas). Acumulável com Reservas 
Antecipadas ou Estadia Longa. Não acumulável com as restantes ofertas.

Descontos partilhando quarto duplo com dois adultos:

• Primeira criança grátis até aos 14,99 anos (no hotel virgen de los reyes não existe a posibilidade de 
1ª criança).

• Segunda criança 30 % de desconto para chegadas de 12/06 a 30/08, resto de datas 2ª criança 50% de 
desconto (no Senator Granada, Senator Huelva e Hotel Virgen de los Reyes não existe a posibilidade 
de 2ª criança).

• Terceiro adulto 25% de desconto.

COSTA DE ALMERÍA
Zimbali Playa Spa Hotel
Vera Playa Club Hotel
Playadulce Hotel
Playalinda Hotel
Playasol Spa Hotel
Playacapricho Hotel
Playaluna Hotel

CADIS
Playaballena Spa Hotel
Senator Cádiz Spa Hotel

SEVILLA
Hotel Virgen de los Reyes

COSTA DEL SOL
Marbella Playa Hotel
Senator Marbella Spa Hotel
Playabonita Hotel

GRANADA
Almuñécar Playa Spa Hotel
Playacálida Spa Hotel
Senator Granada Spa Hotel

HUELVA
Playacartaya Spa Hotel
Playamarina Spa Hotel
Playacanela Hotel
Senator Huelva Hotel

ANDALUZIA
CULTURA E RELAXE
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01/05 a 18/05
15/10 a 31/10

19/05 a 08/06
01/10 a 14/10

09/06 a 22/06
13/09 a 30/09

23/06 a 11/07
31/08 a 12/09

12/07 a 27/07
27/08 a 30/08 28/07 a 26/08

PREÇOS POR NOITE E UNIDADE FAMILIAR EM ALOJAMENTO EM QUARTO DUPLO.

PLAYADULCE HOTEL 38 € 47 € 52 € 86 € 88 € 130 €

PLAYACAPRICHO HOTEL 40 € 51 € 58 € 103 € 105 € 146 €

PLAYALUNA HOTEL 32 € 36 € 49 € 82 € 83 € 125 €

ALMUÑÉCAR PLAYA SPA HOTEL 43 € 54 € 67 € 123 € 126 € 163 €

PLAYACÁLIDA SPA HOTEL 48 € 64 € 85 € 144 € 147 € 190 €

PLAYABONITA HOTEL 52 € 61 € 77 € 125 € 127 € 168 €

PLAYACARTAYA SPA HOTEL 56 € 63 € 72 € 135 € 138 € 185 €

SUPLEMENTO POR NOITE E UNIDADE FAMILIAR (1 adulto + 2 crianças)

Pequeno-almoço Buffet 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 €

Meia Pensão 46 € 46 € 48 € 50 € 50 € 50 €

Pensão Completa 74 € 74 € 80 € 84 € 84 € 84 €

Tudo Incluido 99 € 99 € 107 € 112 € 112 € 112 €

Tudo Incluido Imperial(1) 120 € 120 € 137 € 145 € 145 € 145 €

Para poder aplicar esta oferta a reserva deverá ser composta por um máximo e mínimo de
 1 Adulto + 2 Crianças, as crianças deverão ter uma idade compreendida entre os 2 e os 14,99 anos. 

ACUMULÁVEL COM RESERVAS ANTECIPADAS OU ESTADIA LONGA.
Não acumulável com as restantes ofertas.

(1) Aplicável apenas para reservas no Playacálida Spa Hotel e Playacartaya Spa Hotel.

MONOPARENTAL
COM CRIANÇAS

46



As Roletas são um sistema de reserva com hotel aberto que lhe garante o alojamento num hotel 
de 4 estrelas a um preço muito especial. 

UMA SEMANA ANTES DA SUA CHEGADA E DE ACORDO COM O TIPO DE ROLETA 
RESERVADA, SER-LHE-Á CONFIRMADO O NOME DO HOTEL. 

Os estabelecimentos que lhe poderão ser atribuidos são:
Roleta Andaluzia 

Qualquer dos hotéis participantes na Roleta Costa de Almeria, Costa do Sol/Costa Tropical e 
Cádis/Huelva.

Roleta Costa de Almería
Playadulce Hotel, Playaluna Hotel, Playacapricho Hotel, Playasol Spa Hotel e  Playalinda 
Hotel.

Roleta Costa del Sol / Tropical
Almuñécar Playa Spa Hotel, Playabonita Hotel e Marbella Playa Hotel.

Roleta Cádiz / Huelva 
Playaballena Spa Hotel, Playacartaya Spa Hotel e Playacanela Hotel.

Acumulável com Reservas Antecipadas ou Estadia Longa. Não acumulável com as restantes ofertas.

Esta oferta é válida reservando com um mínimo de 10 dias de antecedência da data de chegada 
e para estadias mínimas de 5 noites. Para estadias inferiores será aplicado o suplemento 
correspondente. Não são possíveis estadias de uma noite em Tudo Incluido.

01/05 al 18/05
15/10 al 31/10

19/05 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08 28/07 al 26/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM QUARTO DUPLO E ALOJAMENTO

Roleta Andalucía 18,50 € 20,20 € 26,60 € 46,90 € 47,80 € 71,70 €

Roleta Costa Almería 19,60 € 22,10 € 28,70 € 49 € 49,90 € 74,80 €

Roleta Costa del Sol / Tropical 26,50 € 33,50 € 41 € 73,20 € 74,60 € 97,90 €

Roleta Cádiz / Huelva 28,10 € 35,90 € 42,50 € 80,10 € 81,70 € 109,70 €

Suplemento quarto individual por pessoa e noite

Roleta Andalucía 9 € 11 € 12 € 20 € 20 € 30 €

Roleta Costa de Almería 9 € 11 € 12 € 20 € 20 € 30 €

Roleta Costa del Sol / Tropical 16 € 20 € 25 € 44 € 45 € 59 €

Roleta Cádiz / Huelva 17 € 22 € 26 € 48 € 49 € 66 €

Suplemento por pessoa e noite em todas as roletas

Pequeno-almoço Buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Meia Pensão 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensão Completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

Tudo Incluido 61,70 € 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

DESCONTOS PARTILHANDO QUARTO DUPLO COM 2 ADULTOS

2 CRIANÇAS ATÉ AOS 11,99 ANOS Gratis Gratis Gratis Gratis 1º Criança Gratis
2ºCriança 30%

1º Criança Gratis
2ºCriança 30%

Se alguma das crianças for maior de 12 e menor de 14,99 anos

Primeira Criança Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

Segunda Criança 50% 50% 50% 30% 30% 30%

Terceiro adulto 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Desconto partilhando quarto individual com um adulto

Primeira criança até aos 11,99 anos Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

ROLETAS
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Situado num local natural rodeado de 12.000 
hectares de pinhais, na primeira linha de 
praia com acesso pedonal direto (não é 
necessário atravessar a estrada) e frente às 
magníficas praias de La flecha (150m) situadas 
num ambiente natural e protegido. Tem 290 
quartos.

QUARTOS
Quarto duplo:
Duas camas de 1,35x2m ou duas camas de 
1,20x2m (não é possível colocar cama extra).
Quarto duplo vista mar: 
Duplo superior com jardim:
TV LCD 32’’, duas camas de 1,35x2m, mobiliário 
moderno e com jardim privado con acesso 
direto à zona de piscina.
Duplo superior vista mar frontal:
TV LCD 32’’, duas camas de 1,35x2m, mobiliário 
moderno.
Quartos comunicantes:
Ver descrição na página 24.
Suite junior:
Ver descrição na página 22.

Suite com sala:
Ver descrição na página 22.
Os hóspedes de suites terão à sua disposição 
uma zona VIP de espreguiçadeiras e pequeno-
almoço (ver pág. 22).

RESTAURANTE E BARES
Dois Restaurantes Bufet “Rio Piedra” e 
“Las Marismas”, Bufet de crianças em “Las 
Marismas” (abertura dos dois restaurantes na 
época alta), Restaurante à la carte de cozinha 
mediterrânica (aberto na época alta para o 
jantar), Bar receção, Bar teatro “La Flecha”, 
Pub Al-Andalus e Bar piscina (aberto só na 
época alta).

DESPORTOS E ENTRETENIMENTO
Piscina exterior temática com escorregas e 
jacuzzi (acesso exclusivo a maiores de 15 anos), 
piscina climatizada coberta (fechada na época 
alta), ginásio e terraço solário naturista. Zona 
de jogos e parque infantil. 

SERVIÇOS
Garagem privada (pago - lugares limitados), 
cabeleireiro, loja de lembranças e “Spa & 
Wellness Acquaplaya” (pago).
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DESCANSO E DIVERSÃO
Este fantástico hotel familiar de 4 estrelas em Cartaya está 

localizado numa área natural rodeada de 12.000hª de pinheiros, 
com acesso a uma praia paradisíaca. Este ano, como novidade, 

divirta-se no nosso espetacular AQUAPARK.

SPA & WELLNESS ACQUAPLAYA

DUPLO SUPERIOR COM JARDIM

SPA HOTELPLAYACARTAYA

01/05 a 18/05
19/05 a 08/06
01/10 a 14/10

09/06 a 22/06
13/09 a 30/09

23/06 a 11/07
31/08 a 12/09

12/07 a 27/07
27/08 a 30/08

28/07 a 26/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM ALOJAMENTO

Quarto duplo 35,10 € 39,40 € 44,70 € 84,30 € 86,00 € 115,50 €

Duplo vista mar 43,50 € 47,80 € 55,10 € 99,90 € 101,60 € 131,10 €

Duplo superior com jardim 45,40 € 49,70 € 57,10 € 101,90 € 103,60 € 133,10 €

Quartos comunicantes 38,70 € 43,40 € 49,20 € 92,80 € 94,60 € 127,10 €

Duplo uso individual 58,00 € 65,10 € 73,80 € 139,10 € 141,90 € 190,60 €

Suite junior 55,30 € 59,60 € 75,00 € 116,70 € 118,40 € 147,90 €

Suite com sala 65,70 € 70,00 € 85,50 € 130,20 € 131,90 € 161,40 €

SUPLEMENTOS POR PESSOA E NOITE

Pequeno-almoço Buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Meia Pensão 29,60 € 29,60 € 31,90 € 33,50 € 33,50 € 33,50 €

Pensão Completa 48,50 € 48,50 € 53,10 € 56,30 € 56,30 € 56,30 €

Tudo Incluido 63,70 € 63,70 € 70,50 € 74,20 € 74,20 € 74,20 €

Tudo Incluido Imperial 75,20 € 75,20 € 85,40 € 90,60 € 90,60 € 90,60 €

DUAS CRIANÇAS GRÁTIS ATÉ AOS 11,99 ANOS  
Partilhando quarto duplo, duplo vista mar, duplo superior com jardim, duplo superior vista frontal mar ou suite com sala com 2 
adultos (exceto de 12/07 a 30/08: 1ª criança grátis e 2ª criança com 30% de desconto). Consulte descontos para crianças dos 

12 aos 14,99 anos e para outros tipos de quartos.

LUXURY
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Ctra. de Rompido a Punta Umbría, 21450 Cartaya (Huelva)
( +34 959 625 300 · playacartaya@playasenator
H/HU/00610-modalidade praia

NOVIDADE
INFOGRAFÍA

AQUAPARK

PLAYACARTAYA

Numa área de 1.200m2 ofrecemos-lhe:

• 1 escorrega aberto de 9,5 m de 
altura com 76 m de deslizamento 
e duas voltas completas.

• 3 escorregas multipista com 9,5m 
de altura e 27 m de deslizamiento.

• 1 escorrega redemoinho com 44m 
de deslizamiento em tigela com 
caída em piscina independente.

E ainda numa área de 500 m2 
descubra a Zona Splash para os mais 
pequenos que conta com: zona de 
jogo com ponte flutuante, jogos 
aquáticos com fontes e múltiplos 
escorregas infantis.
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Em primeira linha de uma magnífica praia, junto ao passeio 
marítimo.
QUARTOS
Quarto duplo:
Duas camas de 1,05x2m e sofá-cama de 0,90m (não é possível 
colocar cama extra). 
Quarto duplo confort:
Duas camas de 1,35x2m e sofá-cama de 0,90m.
Quarto duplo superior:
Duas camas de 1,35x2m, sofá-cama de 0,90m e mobiliário moderno.
Quarto duplo superior vista mar frontal:
Quarto duplo superior com sala:
Duas camas de 1,35x2m e sala com sofá-cama.
Apartamento de um quarto:
Cama de 1,80x2m, sala com sofá-cama, cozinha de parede com 
todo o equipamento necessário.
Apartamento superior de um quarto:
Vista frontal mar, TV 32”,  mobiliário e decoração moderna. Cama 
de 1,80x2m, sala com sofá-cama, cozinha de parede.

Quartos comunicantes:
Ver descrição na página 24.
Suite com sala:
Ver descrição na página 22.
Suite Duplex:
Ver descrição na página 22.

RESTAURANTE E BARES
Restaurante  Buffet “Odiel”, Bar teatro “Esury” e Bar piscina (aberto 
apenas em temporada alta).

DEPORTOS E ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematática com escorregas e jacuzzi (acesso 
exclusivo a maiores de 15 anos), solárium com mais de 200 
palmeiras e piscina climatizada coberta (encerrada na temporada 
de verão).  Zona de jogos e parque infantil.

SERVIÇOS
Garagem privada (paga), cabeleireiro e loja de souvenirs. No 
Playamarina Spa Hotel: “Spa & Wellness Acquaplaya” (pago).

HOTELPLAYACANELA
Avda. de la Mojara S/N, 21049 Isla Canela (Huelva) · H/HU/00602-modalidade praia · ( +34 959 479 545 · playacanela@playasenator.com

QUARTO DUPLO SUPERIOR

01/05 a 18/05
15/10 a 31/10

19/05 a 08/06
01/10 a 14/10

09/06 a 22/06
13/09 a 30/09

23/06 a 11/07
31/08 a 12/09

12/07 a 27/07
27/08 a 30/08

28/07 a 26/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM ALOJAMENTO

Quarto duplo 33,50 € 41,00 € 50,40 € 85,00 € 87,00 € 112,00 €

Duplo confort 43,00 € 50,50 € 59,90 € 96,40 € 98,40 € 126,30 €

Duplo uso individual 55,30 € 67,70 € 83,20 € 140,30 € 143,60 € 184,80 €

Apart. 1 quarto 43,80 € 51,30 € 60,70 € 97,40 € 99,40 € 127,50 €

Apart. superior 1 quarto 53,80 € 61,30 € 72,00 € 109,20 € 111,20 € 139,00 €

Duplo superior 49,70 € 57,20 € 67,70 € 104,40 € 106,40 € 133,60 €

Duplo superior v. mar 52,80 € 60,30 € 70,90 € 108,00 € 110,00 € 137,70 €

Duplo superior com sala 53,80 € 61,30 € 72,00 € 109,20 € 111,20 € 139,00 €

Suite dúplex 64,40 € 71,90 € 86,50 € 121,10 € 123,10 € 153,20 €

Suite con salón 64,40 € 71,90 € 86,50 € 121,10 € 123,10 € 153,20 €        

SUPLEMENTOS POR PESSOA E NOITE

Pequeno-almoço Buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Meia Pensão 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensão Completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

Tudo Incluido 61,70 € 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

DUAS CRIANÇAS GRÁTIS ATÉ AOS 11,99 ANOS
Partilhando quarto duplo confort, duplo superior, duplo superior vista mar frontal, duplo superior com sala, apartamento 1 

quarto, apart. superior 1 quarto, suite duplex ou suite com sala com 2 adultos  (excepto de 12/07 a 30/08: 1ª criança grátis e 
2ª criança com 30% de desconto). Consulte descontos para crianças dos 12 aos 14,99 anos.
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SPA HOTELPLAYAMARINA
Na primeira linha de uma magnífica praia, junto ao passeio 
marítimo pedonal da Ilha Canela e a 5 minutos do centro comercial 
“Marina de Isla Canela” e Punta del Moral. Dispõe de 142 quartos. 

QUARTOS
Quarto duplo:
TV LCD 32’’, duas camas de 1,35x2m (não é possível colocar cama 
extra).
Quarto duplo vista mar frontal:
Quarto duplo superior com jardim:
TV LCD 32’’, duas camas de 1,35x2m, mobiliário moderno e com 
jardim privado com acesso direto à zona da piscina.
Quartos Comunicantes:
Ver descrição na página 24.
Suite junior:
Ver descrição na página 22.

Suite com sala:
Ver descrição na página 22.
Os hóspedes de suites terão à sua disposição uma zona VIP de 
espreguiçadeiras e pequeno-almoço (ver página 22).

RESTAURANTE E BARES
Restaurante Bufet, dois restaurantes à la carte, um de cozinha 
mediterrânica e outro de cozinha italiana (abertos na época alta para o 
jantar), Bar receção, Bar teatro e Bar piscina (aberto só na temporada alta).

DESPORTOS E ENTRETENIMENTO
Piscina exterior temática com escorregas e jacuzzi (acesso 
exclusivo a maiores de 15 anos), piscina climatizada coberta com 
jacuzzi, ginásio e zona de Jogos.

SERVIÇOS
Todos os descritos na página 42 e, além disso, aluguer de bicicletas, 
cabeleireiro, loja de lembranças e “Spa &Wellness Acquaplaya” (pago).

Avda. de la Mojarra s/n, 21409 Ayamonte (Huelva) · H/HU/00630 - modalidade praia · ( +34 959 479 535· playamarina@playasenator.com

SPA & WELLNESS ACQUAPLAYA

01/05 a 18/05
19/05 a 08/06
01/10 a 14/10

09/06 a 22/06
13/09 a 30/09

23/06 a 11/07
31/08 a 12/09

12/07 a 27/07
27/08 a 30/08

28/07 a 26/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM ALOJAMENTO

Quarto duplo 35,50 € 42,50 € 53,00 € 93,90 € 95,70 € 124,00 €

Duplo vista mar frontal 41,70 € 48,70 € 65,30 € 106,20 € 108,00 € 136,30 €

Duplo superior com jardím 46,00 € 55,10 € 68,80 € 114,30 € 116,10 € 146,50 €

Duplo uso individual 58,60 € 70,20 € 87,50 € 155,00 € 158,00 204,60 €

Suite junior 53,50 € 65,70 € 81 € 131,40 € 133,20 € 166,00 €

Suite com sala 72,30 € 89,80 € 99,80 € 150,60 € 152,40 € 185,80 €

SUPLEMENTOS POR PESSOA E NOITE

Pequeno-almoço Buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Meia Pensão 29,60 € 29,60 € 31,90 € 33,50 € 33,50 € 33,50 €

Pensão Completa 48,50 € 48,50 € 53,10 € 56,30 € 56,30 € 56,30 €

Tudo Incluido 63,70 € 63,70 € 70,50 € 74,20 € 74,20 € 74,20 €

Tudo Incluido Imperial 75,20 € 75,20 € 85,40 € 90,60 € 90,60 € 90,60 €

DUAS CRIANÇAS GRÁTIS ATÉ 11,99 ANOS
Partilhando Duplo, Duplo vista mar frontal, Suite com sala ou Duplo Superior com jardim 1 quarto com 2 adultos. (Exceto de 
12/07 a 30/08: 1ª criança Gratis e 2ª criança com 30% de desconto). CONSULTE PARA DESCONTOS de crianças dos 12 

aos 14,99 anos e para outros tipos de quartos.

LUXURY



SPA HOTELPLAYABALLENA
Na primeira linha de uma magnífica praia e junto ao campo de 
golfe “Costa Ballena”. Oferece 324 quartos.

QUARTOS
Quarto duplo: 
Duas camas de 1,35x2m ou uma cama de 1,80x2m (em ambos os 
casos não é possível colocar cama extra). TV 32”.
Quarto duplo superior:
Duas camas de 1,35x2m,TV 32” e mobiliário moderno.
Quarto duplo superior com jardim: 
Duas camas de 1,35x2m, TV 32”, mobiliário moderno e pequeno 
jardim privado com acesso direto à zona das piscinas.
Quartos Comunicantes:
Ver descrição na página 24.
Suite com sala:
Ver descrição na página 22.

Suite junior:
Ver descrição na página 22.

RESTAURANTE E BARES
Restaurante Bufet “El Arpón”, Restaurante à la carte de cozinha 
mediterrânica (aberto na época alta para o jantar), Bar-sala 
“Capitán Ahab”, Bar piscina e Beach Club (aberto só na época alta).

DESPORTOS E ENTRETENIMENTO
Piscina exterior temática com escorregas e jacuzzi (acesso 
exclusivo a maiores de 15 anos), solário com mais de 150 palmeiras, 
piscina para crianças, piscina climatizada coberta (fechada na 
época de Verão) e ginásio.

SERVIÇOS
Todos os descritos na página 42 e, além disso, estacionamento 
privado (a pagar - lugares limitados), loja de lembranças e “Spa 
&Wellness Acquaplaya” (a pagar).

Avda. Juan Carlos I S/N, 11520 Costa Ballena, Rota (Cádiz) · H/CA/01060-modalidade praia   ( +34 956 849 044 · playaballena@playasenator.com

QUARTO DUPLO

QUARTO DUPLO SUPERIOR COM JARDIM
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01/05 a 18/05
15/10 a 31/10

19/05 a 08/06
01/10 a 14/10

09/06 a 22/06
13/09 a 30/09

23/06 a 11/07
31/08 a 12/09

12/07 a 27/07
27/08 a 30/08

28/07 a 26/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM ALOJAMENTO

Quarto Duplo 35,60 € 43,50 € 53,00 € 96,50 € 98,00 € 126,00 €

Duplo superior 45,20 € 53,10 € 66,30 € 113,30 € 114,80 € 142,80 €

Duplo superior com jardím 50,50 € 58,40 € 73,20 € 121,70 € 123,20 € 153,30 €

Duplo uso individual 57,00 € 69,60 € 84,80 € 154,40 € 156,80 € 201,60 €

Suite junior 59,00 € 71,10 € 89,10 € 132,60 € 134,10 € 168,40 €

Suite com sala 66,50 € 79,60 € 99,40 € 142,90 € 144,40 € 179,60 €

SUPLEMENTOS POR PESSOA E NOITE

Pequeno-almoço Buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Meia Pensão 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensão Completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

Tudo Incluido 61,70 € 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

DUAS CRIANÇAS GRÁTIS ATÉ 11,99 ANOS 
Partilhando Duplo, Duplo Superior, Duplo Superior com jardim ou Suite com Sala com 2 adultos. (Exceto de 

15/07 a 27/08: 1ª criança Gratis e 2ª criança com 30% de desconto). Consulte para descontos de crianças dos 
12 aos 14,99 anos e para outros tipos de quartos.
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01/05 a 18/05
15/10 a 31/10

19/05 a 08/06
01/10 a 14/10

09/06 a 22/06
13/09 a 30/09

23/06 a 11/07
31/08 a 12/09

12/07 a 27/07
27/08 a 30/08

28/07 a 26/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM ALOJAMENTO

Quarto duplo 38,90 € 44,60 € 54,00 € 92,00 € 94,00 € 123,00 €

Duplo vista mar frontal 48,20 € 53,90 € 66,30 € 107,40 € 110,40 € 139,40 €

Duplo superior 56,90 € 62,60 € 72,80 € 114,90 € 116,90 € 149,00 €

Duplo uso individual 64,20 € 73,60 € 89,10 € 151,80 € 155,10 € 203,00 €

Suite junior 62,50 € 68,20 € 79,70 € 124,80 € 126,80 € 159,90 €

Suite com sala 67,50 € 73,20 € 84,70 € 130,80 € 132,80 € 165,90 €

SUPLEMENTOS POR PESSOA E NOITE

Pequeno-almoço Buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Meia Pensão 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensão Completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

Tudo Incluido 61,70 € 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

DUAS CRIANÇAS GRÁTIS ATÉ AOS 11,99 ANOS 
Partilhando quarto duplo, duplo superior ou suite com sala com 2 adultos (excepto de 12/07 a 30/08: 1ª criança grátis e 2ª 
criança com 30% de desconto). Consulte descontos para crianças dos 12 aos 14,99 anos e para outros tipos de quartos.

HOTELMARBELLA PLAYA
Complexo pedonal situado na primeira linha de uma magnífica 
praia e rodeado de vegetação. Ao estilo de uma povoação andaluza, 
com as suas ruas, praças e a sua capela. Dispõe de 329 quartos.

QUARTOS
Quarto duplo: 
Na sua maioria situados nas típicas casinhas de estilo andaluz, 
rodeadas de zonas ajardinadas. Conforme tipo duas camas de 1,35x2m 
ou uma cama de 1,80x2m com sofá-cama ou duas camas de 1,05x2m 
(em todos os casos não é possível colocar cama suplementar). A maior 
parte dispõe de terraço privado. Todos com TV 32”.
Quarto duplo vista mar: 
Duas camas de 1,05x2m (não é possível colocar cama suplementar).
Quarto duplo Superior: 
Bungalows situados frente ao palmeiral na primeira linha de praia. 
Duas camas de 1,35x2m, TV 32”, mobiliário moderno e terraço.
Quartos Comunicantes:
Ver descrição na página 24.

Suite junior:
Ver descrição na página 22.
Suite com sala:
Ver descrição na página 22.

RESTAURANTE E BARES
Restaurante Bufet “El Mirador”, Restaurante à la carte de cozinha 
mediterrânica (aberto na época alta para o jantar), Pub “Al-
Andalus”,Bar piscina “El Ancla” e Beach Club (aberto na época alta).

 DESPORTOS E ENTRETENIMENTO
Piscina exterior temática com escorregas e jacuzzi (acesso 
exclusivo a maiores de 15 anos), piscina para crianças, piscina 
climatizada coberta (fechada na época alta), ginásio, sala de leitura 
e parque infantil “Barco Pirata”.

SERVIÇOS
Todos os descritos na página 42 e, além disso, aluguer de redes de 
praia e estacionamento privado (pago - lugares limitados).

Ctra. de Cádiz km 189, 29600 Marbella (Málaga) · H/MA/01662-modalidade praia · ( +34 952 831 345 · marbellaplaya@playasenator.com

QUARTO DUPLO SUPERIOR
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01/05 a 18/05
15/10 a 31/10

19/05 a 08/06
01/10 a 14/10

09/06 a 22/06
13/09 a 30/09

23/06 a 11/07
31/08 a 12/09

12/07 a 27/07
27/08 a 30/08

28/07 a 26/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM ALOJAMENTO

Quarto Duplo 32,40 € 38,10 € 48,20 € 78,40 € 79,50 € 105,00 €

Duplo vista mar frontal 37,70 € 43,40 € 53,50 € 88,70 € 89,80 € 115,30 €

Duplo uso individual 53,50 € 62,90 € 79,60 € 129,40 € 131,20 € 173,30 €

Duplo uso individual 
vista mar

57,00 € 66,10 € 82,20 € 135,90 € 138,00 € 179,00 €

Suite junior 53,00 € 69,00 € 79,10 € 114,50 € 115,60 € 141,10 €

SUPLEMENTOS POR PESSOA E NOITE

Pequeno-almoço Buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Meia Pensão 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensão Completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

Tudo Incluido 61,70 € 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

DUAS CRIANÇAS GRÁTIS ATÉ AOS 11,99 ANOS 
Partilhando quarto duplo ou duplo vista mar frontal com 2 adultos (excepto de 12/07 a 30/08: 1ª criança grátis e 2ª criança 

com 30% de desconto). Consulte descontos para crianças dos 12 aos 14,99 anos e para outros tipos de quartos.

HOTELPLAYABONITA
Em primeira linha de praia junto ao passeio marítimo pedonal. 
Conta con 336 quartos. 

QUARTOS
Quarto duplo:
Duas camas de 1,35x2m ou uma cama de 1,80x2m ou duas camas 
de 1,05x2m (em todos os casos não é possível colocar cama extra).
Quarto duplo vista mar:
Duas camas de 1,35x2m ou uma cama de 1,80x2m ou duas camas 
de 1,05x2m (em todos os casos não é possível colocar cama extra).
Quartos Comunicantes:
Ver descrição na página 24.
Suite junior:
Ver descripção na página 22.

RESTAURANTE E BARES
Restaurante Bufet “Buena Vista”, Bar receção “Royal”, Bar teatro, 
Snack-Bar piscina e Beach Club (abertos na época de Verão).

DESPORTOS E ENTRETENIMENTO
Piscina exterior temática com escorregas e jacuzzi (acesso 
exclusivo a maiores de 15 anos). Solário com palmeiras. Piscina 
para crianças. Piscina e jacuzzi coberto (fechada na época alta).

SERVIÇOS
Todos os descritos na página 42 e, além disso, garagem privada 
(paga - lugares limitados) e loja de lembranças.

Ctra. de Cádiz km 217, 29630 Benalmádena (Málaga). · H/MA/01064-modalidade praia · ( +34 952 442 840 · playabonita@playasenator.com

QUARTO DUPLO VISTA MAR
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01/05 a 18/05
15/10 a 31/10

19/05 a 08/06
01/10 a 14/10

09/06 a 22/06
13/09 a 30/09

23/06 a 11/07
31/08 a 12/09

12/07 a 27/07
27/08 a 30/08

28/07 a 26/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM ALOJAMENTO

Quarto Duplo 27,00 € 34,00 € 41,80 € 77,00 € 78,50 € 102,00 €

Duplo vista mar frontal 34,30 € 41,30 € 52,20 € 92,60 € 94,10 € 117,60 €

Duplo uso individual 44,60 € 56,10 € 69,00 € 127,10 € 129,60 € 168,30 €

Duplo uso individual 
vista mar frontal

51,90 € 63,40 € 79,40 € 142,70 € 145,20 € 183,90 €

Suite com Sala 63,40 € 70,40 € 83,40 € 129,00 € 130,50 € 154,00 €

Suite presidencial 73,80 € 80,80 € 93,80 € 144,60 € 146,10 € 174,80 €

SUPLEMENTOS POR PESSOA E NOITE

Pequeno-almoço Buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Meia Pensão 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensão Completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

Tudo Incluido 61,70 € 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

DUAS CRIANÇAS GRÁTIS ATÉ AOS 11,99 ANOS 
Partilhando quarto duplo, duplo vista mar frontal, suite com sala ou suite presidencial com 2 adultos (excepto de 12/07 a 
30/08: 1ª criança grátis e 2ª criança com 30% de desconto). Consulte descontos para crianças dos 12 aos 14,99 anos e 

para outros tipos de quartos.

SPA HOTELALMUÑÉCAR PLAYA
Situado na primeira linha de praia, junto ao passeio marítimo e 
a poucos minutos do centro histórico de Almuñécar. Tem 227 
quartos.

QUARTOS
Quarto duplo: 
Duas camas de 1,35x2m ou uma cama de 1,50x2m (em ambos os 
casos não é possível colocar cama extra).
Quarto duplo vista mar:
Duas camas de 1,35x2m ou uma cama de 1,50x2m (em ambos os 
casos não é possível colocar cama extra).
Suite com sala:
Ver descrição na página 22.
Suite presidencial:
Ver descrição na página 22.

RESTAURANTE E BARES
Restaurante Bufet “Abdera”, Bar receção e Bar salão “La Najarra”.

DESPORTOS E ENTRETENIMENTO
Piscina exterior temática com escorregas, jacuzzi de água quente 
(acesso exclusivo a maiores de 15 anos), jacuzzi de água fria, piscina 
para crianças e piscina climatizada coberta (fechada na época alta).

SERVIÇOS
Todos os descritos na página 42 e, além disso, pista de paddle, 
garagem privada (paga - lugares limitados), loja de lembranças e 
“Spa &WellnessAcquaplaya”  (pago).

Paseo San Cristobal S/N, 18690 Almuñecar (Granada). · H/GR/01186-modalidade praia  · ( +34 958 639 450 · almunecarplaya@playasenator.com

QUARTO DUPLO VISTA MAR



FÉRIAS DE LUXO
NA COSTA TROPICAL

Fantástico resort de estilo arabesco situado em Almuñécar, em 
primera linha marítima e com acesso direto à praia (a 100 m). Ideal 
para famílias, dispõe de completas instalações que incluem piscina 
temática em forma de rio com escorregas e jacuzzi e grande piscina 

infinity com vistas para o litoral de Almuñécar.

QUARTO DUPLO VISTA MAR

Situado na primeira linha marítima e 
com acesso direto à praia (a 100 m). Muito 
recomendável para famílias. Conta com 327 
quartos.

QUARTOS
Quarto duplo:
Camas de 1,35x2m ou duas camas de 1,20x2m 
(em ambos os casos não é possível colocar 
cama suplementar).
Quarto duplo vista mar:
Duplo superior com jardim:
Duas camas de 1,35x2m, TV LCD 32’’e mobiliário 
moderno. Jardim com acesso direto à piscina.
Duplo superior vista mar frontal:
Duas camas de 1,35x2m, TV LCD 32’’e mobiliário 
moderno.
Quartos Comunicante:
Ver descrição na página 24.
Suite junior:
Ver descrição na página 22.
Suite com sala:
Ver descrição na página 22.

Suite presidencial:
Ver descrição na página 22.

RESTAURANTES E BARES
Dois Restaurantes Bufet “Arrayanes” e 
“Simbad”, dois restaurantes à la carte, um de 
cozinha mediterrânica e outro de cozinha 
italiana (abertos na época alta para o jantar), 
Bar receção, Bar teatro “La Zarzamora”, Pub 
“Al-Andalus” e Bar piscina (aberto na época 
alta).

DESPORTO E ENTRETENIMENTO
Piscina independente de escorregas, grande 
piscina panorâmica transbordante (infinity 
pool) com uma superfície de água de 1.000m2, 
piscina exterior temática em forma de rio com 
escorregas e jacuzzi, solário com palmeiras, 
piscina climatizada coberta (fechada na época 
alta), terraço solário naturista, sala de leitura 
e ginásio.

SERVIÇOS
Todos os descritos na página 42 e para além 
disso, minicasino, garagem privada (paga- 
lugares limitados), loja de lembranças e “Spa & 
Wellness Acquaplaya” (pago).

SPA HOTELPLAYACÁLIDA

SPA & WELLNESS ACQUAPLAYA
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01/05 a 18/05
15/10 a 31/10

19/05 a 08/06
01/10 a 14/10

09/06 a 22/06
13/09 a 30/09

23/06 a 11/07
31/08 a 12/09

12/07 a 27/07
27/08 a 30/08

28/07 a 26/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM ALOJAMENTO

Quarto duplo 29,90 € 39,90 € 53,30 € 89,90 € 91,70 € 119,00 €

Quarto duplo vista mar 35,70 € 45,70 € 64 € 104,90 € 106,70 € 135,00 €

Duplo superior con jardin 43,60 € 53,60 € 72,20 € 113,10 € 114,90 € 143,30 €

Duplo superior vista frontal mar 43,60 € 53,60 € 72,20 € 113,10 € 114,90 € 143,30 €

Duplo uso individual 49,40 € 65,90 € 88 € 148,40 € 151,40 € 196,40 €

Suite junior 55,90 € 66,20 € 79,10 € 126,00 € 127,80 € 160,20 €

Suite com sala 79,30 € 89,30 € 117,20 € 169,30 € 171,10 € 201,40 €

Suite presidencial 96,10 € 106,10 € 135,70 € 198,10 € 199,90 € 232,30 €

SUPLEMENTOS POR PESSOA E NOITE

Pequeno-almoço Buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Meia Pensão 29,60 € 29,60 € 31,90 € 33,50 € 33,50 € 33,50 €

Pensão Completa 48,50 € 48,50 € 53,10 € 56,30 € 56,30 € 56,30 €

Tudo Incluido 63,70 € 63,70 € 70,50 € 74,20 € 74,20 € 74,20 €

Tudo Incluido Imperial 75,20 € 75,20 € 85,40 € 90,60 € 90,60 € 90,60 €

DUAS CRIANÇAS GRÁTIS ATÉ AOS 11,99 ANOS 
Partilhando quarto duplo, duplo vista mar, duplo superior com jardim, duplo superior vista mar frontal, suite junior, suite com sala ou 

suite presidencial com 2 adultos (excepto de 12/07 a 30/08: 1ª criança grátis e 2ª criança com 30% de desconto). Consulte descontos 
para crianças dos 12 aos 14,99 anos e para outros tipos de quartos.

LUXURY



Urb. La Galera S/N, 18690 Almuñécar (Granada)
( +34 958 619 200 · playacalida@playasenator.com
H/GR/01257 - Modalidade praia
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01/05 a 18/05
15/10 a 31/10

19/05 a 08/06
01/10 a 14/10

09/06 a 22/06
13/09 a 30/09

23/06 a 11/07
31/08 a 12/09

12/07 a 27/07
27/08 a 30/08

28/07 a 26/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM ALOJAMENTO

Quarto duplo 25,30 € 31,80 € 36,50 € 64,30 € 65,50 € 91,50 €

Quarto duplo vista mar 32,60 € 39,10 € 43,80 € 78,80 € 80,00 € 108,00 €

Quarto individual 34,20 € 43,00 € 49,30 € 86,90 € 88,50 € 123,60 €

Individual vista mar 41,50 € 50,30 € 56,60 € 101,40 € 103,00 € 140,10 €

Estudio 31,90 € 38,40 € 43,10 € 75,50 € 76,70 € 102,70 €

Duplo com sala 36,80 € 43,30 € 48,00 € 85,30 € 86,50 € 117,50 €

Duplo com sala vista mar 44,10 € 50,60 € 55,30 € 99,80 € 101,00 € 134,00 €

Duplo confort 43,30 € 49,80 € 54,50 € 88,30 € 89,50 € 121,70 €

Quarto familiar 43,30 € 49,80 € 54,50 € 91,10 € 92,30 € 123,50 €

Familiar vista mar 48,30 € 54,80 € 59,50 € 101,30 € 102,50 € 133,50 €

Suite playa 49,70 € 56,20 € 60,90 € 103,50 € 104,70 € 136,00 €

Suite presidencial 56,60 € 65,20 € 95,90 € 133,60 € 134,80 € 171,30 €

SUPLEMENTOS POR PESSOA E NOITE

Pequeno-almoço Buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Meia Pensão 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensão Completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

Tudo Incluido 61,70 € 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

DUAS CRIANÇAS GRÁTIS ATÉ AOS 11,99 ANOS 
Partilhando quarto duplo, duplo vista mar, duplo confort, duplo com sala, duplo com sala vista mar frontal, suite playa ou suite 

presindencial com 2 adultos (excepto de 12/07 a 30/08: 1ª criança grátis e 2ª criança com 30% de desconto). Consulte descontos 
para crianças dos 12 aos 14,99 anos e para outros tipos de quartos.

FÉRIAS INESQUECÍVEIS
Este precioso hotel de 4 estrelas é ideal para desfrutar das férias em 
família. Deixe-se surpreender pelo seu espetacular hall presidido 
por uma enorme figueira tropical e trepadeiras que descem pelos 

seus 7 pisos de altura.

QUARTO  VISTA MAR

ESTUDIO

QUARTO DUPLO CONFORT

HOTELPLAYACAPRICHO
Primeira linha de praia, junto ao passeio 
marítimo pedonal e rodeado de jardins. Conta 
com  323 quartos. 

QUARTOS
Quarto duplo:
Duas camas de 1,35x2m (sem possibilidade de 
colocar cama extra).TV 32” .
Quarto duplo vista mar:
Duas camas de 1,35x2m (sem possibilidade de 
colocar cama extra), TV 32” e quarto de banho 
remodelado.
Quarto duplo confort:
Duas camas de 1,05x2m, sofá-cama, TV 32”, 
quarto de banho completamente remodelado e 
mobiliário moderno.
Estudio:
Duas camas de 1,05x2m e sofá-cama para uma 
pessoa, cozinha de parede e TV 32”. 
Quarto duplo com sala:
Una cama de 1’80x2m e uma sala com sofá-
cama. TV 32”.
Quarto duplo com sala vista mar:
Quarto familiar:
Duas camas de 1,35x2m, sofá-cama de 1,35m, 
TV 32”, mobiliário moderno e dois quartos de 

banho completamente renovados, um deles 
com banheira e o outro com duche.
Quarto familiar vista mar:
Mesma descrição que o quarto familiar.
Suite playa:
Ver descrição na página 22.
Suite presidencial:
Ver descrição na página 22.

RESTAURANTE E BARES
Restaurante  Buffet “Andalucía”, Bar salão 
“Tívoli”, Pub “Romano’s”, Beach Club “Olimpo” 
e Bar Piscina (aberto em temporada alta).

DESPORTOS E ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior temática com escorregas, 
jacuzzi (acesso exclusivo a maiores de 15 
anos) e solárium com mais de 200 palmeiras, 
piscina climatizada coberta (aberta mediante 
temporada) e terraço solárium naturista. Zona 
de jogos e parque infantil.

SERVIÇOS
Zona de jogos recreativos, garagem privada 
(paga-lugares limitados) e loja de souvenirs.
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Urb. Playa Serena S/N, 04740 Roquetas de Mar (Almería).
( +34 950 333 100 · playacapricho@playasenator
H/AL/00493-modalidade praia
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HOTELPLAYALUNA
Urb. Playa Serena S/N, 04740 Roquetas de Mar (Almería). · H/AL/00468-modalidade praia · ( +34 950 184 800 · playaluna@playasenator.com

QUARTO DUPLO

APARTAMENTO

Situado em primeira linha de praia e junto ao passeio marítimo 
pedonal. Muito recomendável para famílias. Conta com 496 
quartos.

QUARTOS
Quarto duplo:
Dus camas de 1,05x2m ou uma cama de 1,80x2m.
Quarto duplo vista mar frontal:
Mesma descrição que o quarto duplo.
Apartamento de 1 quarto:
Dispõe de 20m2  de quarto, 25m2 de sala e 8m2 de terraço. 
Mediante tipo duas camas de 1,05x2m ou uma cama de 1,80x2m e 
sala com sofá-cama, cozinha de parede com todo o equipamiento 
necessário.
Apartamento 1 quarto com vista frontal para o mar:
Mesma descrição que o apartamento de um quarto.

RESTAURANTE EW BARES
Restaurante Bufet “Cuarto Creciente”, Bar salão “Luna”, Bar teatro 
“Alcazaba” e Beach Club “La Almadraba” (aberto na época alta).

DESPORTOS E ENTRETENIMENTO
Piscina exterior temática com escorregass e jacuzzi (acesso 
exclusivo a maiores de 15 anos). Piscina climatizada coberta com 
jacuzzi (fechada na época alta).

SERVIÇOS
Todos os descritos na página 42 e, além disso, zona de jogos 
recreativos, garagem privada (pago- lugares limitados) e loja de 
lembranças.

01/05 a 18/05
15/10 a 31/10

19/05 a 08/06
01/10 a 14/10

09/06 a 22/06
13/09 a 30/09

23/06 a 11/07
31/08 a 12/09

12/07 a 27/07
27/08 a 30/08

28/07 a 26/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM ALOJAMENTO

Quarto duplo 20,00 € 22,50 € 30,90 € 51,00 € 52,00 € 77,90 €

Quarto duplo vista mar 26,20 € 28,70 € 41,20 € 63,40 € 64,40 € 90,30 €

Duplo uso individual 33,00 € 37,20 € 51,00 € 84,20 € 85,80 € 128,60 €

Apartamento 1 quarto 35,50 € 38,00 € 56,70 € 81,90 € 82,90 € 108,80 €

Apartamento 1 quarto com 
vista mar frontal

41,70 € 44,20 € 67,00 € 94,30 € 95,30 € 121,20 €

SUPLEMENTOS POR PESSOA E NOITE

Pequeno-almoço Buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Meia Pensão 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensão Completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

Tudo Incluido 61,70 € 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

DUAS CRIANÇAS GRÁTIS ATÉ AOS 11,99 ANOS 
Partilhando apartamento 1 quarto ou apart. 1 quarto vista mar frontal com 2 adultos (excepto de 12/07 a 27/07 e de 27/08 

a 30/08: 1ª criança grátis e 2ª criança com 75% de desconto e de 28/07 a 26/08: 1ª criança grátis e 2ª criança com 50% de 
desconto). Consulte descontos para crianças dos 12 aos 14,99 anos e para outros tipos de quartos.
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02/06 a 08/06
01/10 a 14/10

09/06 a 22/06
13/09 a 30/09

23/06 a 11/07
31/08 a 12/09

12/07 a 27/07
27/08 a 30/08

28/07 a 26/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM ALOJAMENTO

Quarto duplo 25,80 € 34,60 € 60,20 € 61,30 € 88,60 €

Quarto individual 40,00 € 53,70 € 93,40 € 95,10 € 137,40 €

Suite junior 46,20 € 75,40 € 101,40 € 102,50 € 129,80 €

Suite presidencial 57,60 € 98,20 € 122,60 € 123,70 € 166,60 €

SUPLEMENTOS POR PESSOA E NOITE

Pequeno-almoço Buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Meia Pensão 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensão Completa 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

Tudo Incluido 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

DUAS CRIANÇAS GRÁTIS ATÉ AOS 11,99 ANOS 
Partilhando quarto duplo com 2 adultos (excepto de 12/07 a 30/08: 1ª criança grátis e 2ª criança com 30% de desconto). 

Consulte descontos para crianças dos 12 aos 14,99 anos e para outros tipos de quartos.

HOTELPLAYALINDA
130 quartos. Situado a 50m da praia e do passeio marítimo pedonal 
e a 800 m do campo de golf “Playaserena”.

QUARTOS
Quarto duplo:
A maior parte com vistas laterais para o mar, duas camas de 1,35x2m.
Suite junior:
Ver descrição na página 22.
Suite presidencial:
Ver descrição na página 22.
Não há possibilidade de cama extra em nenhum tipo de quarto.

RESTAURANTE E BARES
Restaurante Buffet “El Patio” y Pub “Queens”. 

DEPORTOS E ENTRETENIMIENTO
Partilhando com o Playasol Spa Hotel: grande piscina exterior  
temática com escorregas e jacuzzi (acesso exclusivo a maiores de 
15 anos), solário com palmeiras e animação.
Aquapark: Com uma área de 2.000 m2 nos quais poderá desfrutar 
de 8 escorregas a 8,80m de altura. Conta com 4 pistas abertas de 
29m de deslizamento, 2 escorregas kamikazes (um aberto e outro 
de tubo) com 29m de deslizamento, escorrega aberto de 65m de 
deslizamento com duas voltas e um escorrega redemoinho a 9m 
de altura, com uma longitude total de 41m e funil com caída em 
piscina independente.

SERVIÇOS
Parking privado (pago-lugares limitados) no Playacapricho Hotel 
e loja de souvenirs.

Urb. Playa Serena S/N, 04740 Roquetas de Mar (Almería). · H/AL/00468-modalidade praia · ( +34 950 334 500 · playalinda@playasenator.com

SUITE JUNIOR

QUARTO DUPLO



VENHA DESFRUTAR DAS
FÉRIAS PERFEITAS

Playasol Spa Hotel de 4 estrelas em Roquetas de Mar está situado 
em primeira linha de praia, junto ao passeio marítimo e a apenas 
800 m do campo de golf Playa Serena. Ofereça-se umas férias 
relaxantes e divertidas para toda a família com completas instalações 

e possibilidades de lazer.

QUARTO DUPLO SUPERIOR

QUARTO DUPLO

SPA & WELLNESS ACQUAPLAYA

Primeira linha de praia, junto ao passeio 
marítimo pedonal. Rodeado de amplos jardins 
e com 313 quartos.

QUARTOS
Quarto duplo:
Duas camas de 1,05 x 2 m, sofá– cama (não é 
possível colocar cama extra).
Quarto duplo superior:
Duas camas de 1,35x2m, TV LCD 32’’, mobiliário 
moderno e quarto de banho integrado no 
quarto.
Quarto quádruplo:
Três camas de 1,05 x 2m e um sofá-cama.
Quarto individual:
Uma cama de 1,35x2m e sofá-cama.
Quartos comunicantes:
Ver descrição na página 24.
Suite junior:
Ver descrição na página 22.
Suite com sala:
Ver descrição na página 22.
Suite playa:
Ver descrição na página 22.

RESTAURANTE E BARES
Restaurante Buffet “Andalucía”, Bar salão 
“Alhambra” e Snack – Bar piscina “El Pirata” 
(aberto apenas em temporada alta). Novo bar e 
zona de animação.

DESPORTOS E ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior temática com escorregas, 
jacuzzi (acesso exclusivo a maiores de 15 
anos) e solárium com mais de 150 palmeiras. 
Nova piscina climatizada (partilhada com o 
Playalinda). Zona de jogos e parque infantil.
Aquapark: Com uma área de 2.000 m2 nos 
quais poderá desfrutar de 8 escorregas a 
8,80m de altura. Conta com 4 pistas abertas 
de 29m de deslizamento, 2 escorregas 
kamikazes (um aberto e outro de tubo) com 
29m de deslizamento, escorrega aberto de 
65m de deslizamento com duas voltas e um 
escorrega redemoinho a 9m de altura, com 
uma longitude total de 41m e funil com caída 
em piscina independente.

NOVA ZONA DE GINÁSIO
Colocamos à disposição dos nossos clientes 
um espaço único na zona, com máquinas para 
realizar os seus exercícios diários.

SERVIÇOS
Zona de jogos recreativos, parking privado 
(pago-lugares limitados) e “Spa & Wellness 
Acquaplaya” (pago).

SPA HOTELPLAYASOL
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01/05 a 18/05
15/10 a 31/10

19/05 a 08/06
01/10 a 14/10

09/06 a 22/06
13/09 a 30/09

23/06 a 11/07
31/08 a 12/09

12/07 a 27/07
27/08 a 30/08

28/07 a 26/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM ALOJAMENTO

Quarto duplo 19,70 € 23,60 € 31,80 € 56,80 € 58,00 € 83,60 €

Quarto quádruplo 21,10 € 25,30 € 34,10 € 59,70 € 60,90 € 87,80 €

Quarto duplo superior 37,70 € 41,60 € 63,30 € 88,00 € 91,30 € 116,90 €

Duplo uso individual 32,60 € 39,00 € 52,50 € 93,80 € 95,70 € 138,00 €

Suite junior 40,10 € 44,00 € 72,60 € 100,50 € 101,70 € 127,30 €

Suite com sala 40,50 € 44,40 € 92,40 € 119,50 € 120,70 € 146,30 €

Suite playa 40,50 € 44,40 € 105,30 € 133,20 € 134,40 € 160,00 €

SUPLEMENTOS POR PESSOA E NOITE

Pequeno-almoço Buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Meia Pensão 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensão Completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

Tudo Incluido 61,70 € 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

DUAS CRIANÇAS GRÁTIS ATÉ AOS 11,99 ANOS 
Partilhando quarto quádruplo, duplo superior ou suite com sala com 2 adultos (excepto de 12/07 a 30/08: 1ª criança grátis e 2ª criança 

com 30% de desconto). Consulte descontos para crianças dos 12 aos 14,99 anos e para outros tipos de quartos.



A Q U A PA R K
Urb. Playa Serena S/N, Roquetas de Mar (Almería).
( +34 950 333 802 · playasol@playasenator.com
H/AL/00392-modalidade praia
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HOTELPLAYADULCE
Na borda da praia, junto ao passeio marítimo de Aguadulce e 
próximo da zona de lojas, restaurantes e bares.

QUARTOS
Quarto duplo:
Duas camas de 1,35x2m.
Quarto duplo superior:
Totalmente reformados com duas camas de 1,35x2m, TV 32”, 
quarto de banho renovado, mobiliário moderno e porta dupla.
Quarto duplo superior vista mar frontal:
Totalmente reformadas com duass camas de 1,35x2m, TV 32”, 
quarto de banho completamente renovado e mobiliário moderno.
Quarto Familiar Tematíco:
É composto por TV LCD 32”, duas camas de 1,35x2m, uma autêntica 
diligência-beliche, mini-bar dinamite (pago) e varanda. Para além 
disso dispõe de dois quartos de banho, um deles com banheira e o 
outro com duche.
Suite junior:
Ver descrição na página 22.

Suite lúdica:
Ver descrição na página 22.
Suite presidencial:
Ver descripção na página 22.

RESTAURANTE E BARES
Restaurante Buffet “Andalucía”, Pub Old Pression, Bar Salón e Bar 
piscina “El Torito” (aberto em temporara alta).

DEPORTOS E ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior temática com escorregas e jacuzzi (acesso 
exclusivo a maiores de 15 anos) e piscina climatizada coberta 
(encerrada em temporada alta). Nova zona de escorregas temáticos 
do Oeste. Zona de jogos e parque infantil.

SERVIÇOS
Zonas de jogos recreativos e possibilidade de realizar atividades 
aquáticas na zona. 

Avda. del Paseo del Palmeral S/N, 04720 Aguadulce (Almería). · H/AL/00184-modalidade praia · ( +34 950 341 274 · playadulce@playasenator.com

QUARTO FAMILIAR TEMATÍCO

01/05 a 18/05
15/10 a 31/10

19/05 a 08/06
01/10 a 14/10

09/06 a 22/06
13/09 a 30/09

23/06 a 11/07
31/08 a 12/09

12/07 a 27/07
27/08 a 30/08

28/07 a 26/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM ALOJAMENTO

Quarto duplo 23,90 € 29,30 € 32,50 € 54,00 € 55,10 € 81,40 €

Duplo superior 41,90 € 47,30 € 50,50 € 72,00 € 73,10 € 99,40 €

Duplo superior com 
vista mar frontal

43,70 € 49,10 € 52,30 € 73,80 € 74,90 € 101,20 €

Familiar tematíco 43,70 € 49,10 € 52,30 € 73,80 € 74,90 € 102,20 €

Quarto individual 32,30 € 39,60 € 43,90 € 72,90 € 74,40 € 109,90 €

Suite junior 42,50 € 47,90 € 55,20 € 84,90 € 86,00 € 117,50 €

Suite lúdica 47,20 € 53,10 € 61,20 € 94,10 € 95,40 € 128,50 €

Suite presidencial 55,10 € 70,90 € 100,10 € 126,80 € 127,90 € 164,10 €

SUPLEMENTOS POR PESSOA E NOITE

Pequeno-almoço Buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Meia Pensão 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensão Completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

Tudo Incluido 61,70 € 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

DUAS CRIANÇAS GRÁTIS ATÉ AOS 11,99 ANOS 
Partilhando quarto duplo, duplo superior ou duplo superior vista mar frontal com 2 adultos (excepto de 12/07 
a 30/08: 1ª criança grátis e 2ª criança com 30% de desconto). Consulte descontos para crianças dos 12 aos 

14,99 anos e para outros tipos de quartos..
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01/05 a 18/05
19/05 a 08/06
01/10 a 14/10

09/06 a 22/06
13/09 a 30/09

23/06 a 11/07
31/08 a 12/09

12/07 a 27/07
27/08 a 30/08

28/07 a 26/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM ALOJAMENTO

Quarto Duplo 25,30 € 30,80 € 39,00 € 84,00 € 85,50 € 114,00 €

Duplo superior vista mar frontal 34,50 € 40,00 € 53,90 € 103,10 € 104,60 € 133,10 €

Duplo superior com jardim 34,50 € 40,00 € 53,90 € 103,10 € 104,60 € 133,10 €

Duplo uso individual 41,80 € 50,90 € 64,40 € 138,60 € 141,10 € 188,10 €

Suite com sala 51,10 € 56,60 € 69,90 € 135,50 € 137,00 € 181,00 €

Suite presidencial 77,80 € 83,30 € 111,80 € 179,00 € 180,50 € 230,50 €

SUPLEMENTOS POR PESSOA E NOITE

Pequeno-almoço Buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Meia Pensão 29,60 € 29,60 € 31,90 € 33,50 € 33,50 € 33,50 €

Pensão Completa 48,50 € 48,50 € 53,10 € 56,30 € 56,30 € 56,30 €

Tudo Incluido 63,70 € 63,70 € 70,50 € 74,20 € 74,20 € 74,20 €

Tudo Incluido Imperial 75,20 € 75,20 € 85,40 € 90,60 € 90,60 € 90,60 €

DUAS CRIANÇAS GRÁTIS ATÉ AOS 11,99 ANOS 
Partilhando quarto duplo, duplo superior vista mar frontal, duplo superior com jardim, suite com sala ou suite presidencial 
com 2 adultos (excepto de 12/07 a 30/08: 1ª criança grátis e 2ª criança com 30% de desconto). Consulte descontos para 

crianças dos 12 aos 14,99 anos e para outros tipos de quartos.

SPA HOTELZIMBALI PLAYA
Situado em primeira lnha de praia com 242 quartos.

QUARTOS
Quarto duplo:
TV LCD 32’’, dus camas de 1,35x2m (não é possível colocar cama 
extra).
Quarto duplo superior vista mar frontal:
TV LCD 32’’, dos camas de 1,35x2m e mobiliário moderno.
Quarto duplo superior com jardim:
TV LCD 32’’, duas camas de 1,35x2m, mobiliário moderno e com 
jardim privado com acesso direto à zona de piscina.
Suite com sala:
Ver descrição na página 22.
Suite presidencial:
Ver descrição na página 22.

RESTAURANTE E BARES
Restaurante Buffet “Mbali”, dois restaurantes à carta, um de 
cozinha mediterrânica e outro de cozinha italiana (abertos em 
temporada alta para o jantar), Bar teatro “Nyanga Theatre” e Bar 
piscina.

DESPORTOS E ENTRETENIMENTO
Piscina exterior temática com escorregas e jacuzzi (acesso 
exclusivo a maiores de 15 anos) e piscina climatizada coberta com 
jacuzzi. Zona de jogos, parque infantil, ginásio e xadrez gigante.

SERVIÇOS
Garagem privada (paga), cabeleireiro, loja de souvenirs e “Spa & 
Wellness Acquaplaya” (pago).

Avd. Ciudad de Alicante s/n, Vera (Almería) · H/AL/00755 - Modalidade praia · ( +34 950 617 474 · zimbaliplaya@playasenator.com

QUARTO DUPLO

SPA & WELLNESS ACQUAPLAYA

LUXURY
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01/05 a 18/05
19/05 a 08/06
01/10 a 14/10

09/06 a 22/06
13/09 a 30/09

23/06 a 11/07
31/08 a 12/09

12/07 a 27/07
27/08 a 30/08

28/07 a 26/08

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM ALOJAMENTO

Quarto duplo 25,30 € 33,00 € 38,60 € 61,00 € 64,00 € 88,50 €

Quarto individual 41,80 € 54,50 € 63,70 € 100,70 € 105,60 € 146,10 €

Estudio 30,40 € 38,10 € 43,70 € 68,10 € 71,10 € 95,60 €

Duplo superior 43,30 € 51,00 € 56,60 € 79,00 € 82,00 € 106,50 €

Apartamento 1 quarto 43,70 € 51,40 € 62,10 € 91,60 € 94,60 € 119,10 €

Suite junior 46,50 € 54,20 € 65,10 € 97,10 € 100,10 € 124,60 €

Suite playa 57,40 € 86,50 € 108,20 € 148,80 € 150,10 € 174,60 €

Suite presidencial 103,30 € 131,80 € 153,00 € 198,30 € 201,30 € 225,80 €

SUPLEMENTOS POR PESSOA E NOITE

Pequeno-almoço Buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Meia Pensão 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensão Completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

DUAS CRIANÇAS GRÁTIS ATÉ AOS 11,99 ANOS 
Partilhando apartamento de 1 quarto com 2 adultos (excepto de 12/07 a 30/08: 1ª criança grátis e 2ª criança com 30% de 

desconto). Consulte descontos para crianças dos 12 aos 14,99 anos e para outros tipos de quartos.

O único hotel naturista em Espanha. Aquele que prova repete!
Situado em primeira linha de praia com 281 quartos.

QUARTOS
Quarto duplo:
Duas camas de 1,05x2m com cama extra. Quarto de banho com 
banheira redonda.
Estudio:
Duas camas de 1,05x2m e cama extra, cozinha de parede.
Quarto duplo superior:
Uma cama de 1,80x2m, TV 32” e mobiliário moderno.
Apartamento de 1 quarto:              
Sala com sofá-cama, quarto com duas camas de 1,05 x 2 m. 
Suite junior:
Ver descrição na página 22.
Suite playa:
Ver descrição na página 22.

Suite presidencial:
Ver descrição na página 22.

RESTAURANTE E BARES
Restaurante Buffet, Bar salão / Snack bar “Caribe” e Pub “Al-
Andalus”.

DESPORTOS E ENTRETENIMENTO
Piscina exterior temática com escorregas, jacuzzi (acesso exclusivo 
a maiores de 15 anos) e solárium com mais de 450 palmeiras. 
Piscina climatizada coberta com jacuzzi e ginásio. Zona de jogos 
e parque infantil.

SERVIÇOS
Garagem privada (paga- lugares limitados), cebeleireiro, loja 
de souvenirs, aluguer de espreguiçadeiras de praia e serviço de 
lavandaria (pago-auto-serviço).

CLUB HOTEL
NATURISTAVERA PLAYA

É obrigatório andar nu na zona da piscina durante o dia. No resto do hotel é de livre escolha. É 
obrigatório andar vestido no restaurante e a partir das 20:00 horas em todo o establecimento. 

Proibido tirar fotografías ou efetuar videos nas zonas comuns no horário naturista.

Ctra. de Garrucha a Villaricos, 04620 Vera (Almería) · H/AL/00504-modalidade praia · ( +34 950 467 475 · veraplaya@playasenator.
com

QUARTO DUPLO SUPERIOR

PISCINA SUITES PLAYA
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FÉRIAS DE VERÃO
NA CIDADE

4 DIAS / 3 NOITES EM ALOJAMENTO.
PREÇOS POR PESSOA E PACOTE EM QUARTO DUPLO.

Acumulável com Reservas Antecipadas. Não acumulável com outras ofertas.
10% desconto para o 3º adulto partilhando quarto duplo.
É necessário efetuar o pagamento de 50%, não reembolsável, ao efetuar a reserva.

179€

Inclui:
• Alojamento no Senator Gran Vía 70 Spa Hotel.
• 1 Entrada por pessoa e pacote para o Parque Warner.
• 1 Entrada por pessoa e pacote para o circuito de águas do Spa..

Suplemento quarto individual por pacote: 75€ Suplemento pequeno-almoço: 9,90€. Desconto crianças até aos 
11,99 anos e máximo 1,40m de altura: 1ª crinaça 75% de desconto e 2ª criança 25% de desconto partilhando 2 
camas de 1,35x2m com dois adultos. Aplicável a reservas com data de chegada entre 03/07 e 31/08/17.

MADRID
A Cidade da Cultura

149€

Inclui:
• Alojamento no Senator Granada Spa Hotel.
• 1 Entrada por pessoa e pacote para a “Alhambra”. (é imprescindível ao efetuar 

a reserva, enviar uma fotocópia d Cartão de Cidadão, indicando o dia que 
deseja efetuar a visita).

• 1 Entrada por pessoa e pacote para o circuito de águas do Spa.    

Suplemento quarto individual por pacote: 60 €. Suplemento pequeno-almoço: 9,90€. Desconto crianças até aos 
11,99 anos: 1ª criança 75% de desconto. É necessário indicar a data exata de nascimento. Aplicável a reservas 
com data de chegada entre 19/06 e 01/07 e de 09/07 a 31/08.

GRANADA
A Cidade da “Alhambra”

139€

Inclui:
• Alojamiento no Hotel Virgen de los Reyes.
• 1 Entrada por pessoa e pacote para a Isla Mágica. 

Suplemento quarto individual por pacote: 45€. Suplemento pequeno-almoço: 9,90€. Desconto crianças até aos 
11,99 anos: 1ª criança 75% de desconto. Aplicável a reservas com data de chegada entre 26/06 e 31/08/17.

SEVILHA
A Cidade do Flamenco
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O seu espaço único

Senator é mais do que um hotel de 
cidade: é conforto, serviço, atenção e 
calor humano.
São hotéis desenhados para o relaxamento 
e descanso, tendo em conta até o mais 
pequeno detalhe para que a sua estadia 
se converta no melhor momento da sua 
jornada. Os hotéis Senator ofrecem-lhe 
a melhor localização em conjunto com o 
melhor conceito e instalações.

PEQUENOS-ALMOÇOS SENATOR
Das 5 ás 7 da manhã na receção, poderá 
desfrutar de um Pequeno-almoço 
madrugador, composto por café 
Nespresso e uma pequena seleção de 
bolos.
Para além disso, desfrute dos nossos 
Pequenos-almoços Buffet com mais 
de 100 produtos, café Nespresso e 
sumo de laranja natural.

MAIS DETALHES
• TV LCD 43”.
• Água mineral de cortesia no seu 

quarto.
• Quartos perfeitamente 

insonorizados.

• Ar-condicionado e aquecimento 
individual.

• Wi-fi gratuito.
• Wi-fi Premium (pago).
• Bandeja de cortesia com infusões 

e café.
• Camas com edredons.
• Lâmpadas de leitura ajustáveis.
• Mini-bar elaborado à sua medida 

(pago).
• Cofre gratuito (consulte exceções).
• E muitos outros detalhes...
Estes serviços podem variar em função 
do hotel. Consulte os serviços exatos  na 
página web de cada hotel.

EVENTOS E REUNIÕES
Colocamos à sua disposição os melhores 
profissionais para organizar os seus 
eventos nos principais destinos. A Nossa 
vocação para o serviço, paixão e obsessão 
por atingir a excelência irá ajudá-lo a 
conseguir o êxito  na organização dos seus 
eventos. Um marco incomparável para as 
suas celebrações mais inesquecíveis.
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PREÇOS VARIÁVEIS e que podem variar em função da ocupação do Hotel.

De 01/05
a 04/06

De 05/06
a 29/06

De 30/06
a 29/07

De 30/07
a 28/07

De 29/08
a 30/09

De 01/10
a 31/10

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM SÓ ALOJAMENTO

Quarto duplo 34,50 € 39,50 € 44,50 € 49,50 € 36 € 34,50 €

Quarto duplo superior 39,50 € 44,50 € 49,50 € 54,50 € 40,50 € 39,50 €

Quarto duplo king size 32,50 € 34,50 € 39,50 € 44,50 € 34 € 32,50 €

Apartamento 1 quarto 42,50 € 47,50 € 52,50 € 62,50 € 44 € 42,50 €

Apart. 1 quarto acceso piscina 52,50 € 57,50 € 62,50 € 72,50 € 53,50 € 52,50 €

Apartamento 2 quartos 52,50 € 57,50 € 62,50 € 72,50 € 53,50 € 52,50 €

Apart. 2 quartos acceso piscina 62,50 € 67,50 € 75 € 85 € 63,50 € 62,50 €

Suite com sala 59,50 € 64,50 € 69,50 € 74,50 € 60,50 € 59,50 €

Suite real 99,50 € 109,50 € 119,50 € 129,50 € 101,50 € 99,50 €

SUPLEMENTOS POR PESSOA E NOITE

Pequeno-almoço 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 €

Meia Pensão 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €

GOLF & SPA RESORT
Avda. Príncipe Felipe, s/n Los Alcázares (Murcia)( +34 968 583 060 · senatormarmenor@playasenator.com · www.senatormarmenorspahotel.com
SENATOR MAR MENOR
Exclusivo hotel de construção recente localizado junto ao Mar 
Menor em Los Alcázares, Murcia, a 5 min. das praias e a outros 
10 min. do Aeroporto de San Javier. Dispõe de 85 quartos e 174 
apartamentos turísticos completamente equipados.

QUARTOS
Quarto duplo:
Duas camas de 1,05x2m (não é possível colocar cama extra).
Quarto duplo superior:
Duas camas de 1,05x2m, mobiliário moderno e com um grande 
terraço solárium (não é possível colocar cama extra).
Quarto duplo king Size:
Uma cama de 2x2m (sem possibilidade de colocar cama extra).
Apartamento 1 quarto:
Composto por um quarto com uma cama de 1,50x1,90m e um sofá-
cama de 1,30x1,80m situado na sala. Este tipo de apartamento 
oferece, para além de tudo, uma cozinha totalmente equipada.
Apartamento 1 quarto com acesso a piscina:
Mesma descrição que o apartamento de um quarto e ainda terraço 
com acesso à piscina do hotel.

Apartamento 2 quartos:
Composto por um quarto com uma cama de 1,50x1,90m e outro 
quarto com duas camas de 0,90x1,90m cada um deles com sofá-
cama de 1,30x1,80m. Os apartamentos também dispõem de 
cozinha totalmente equipada.
Apartamento 2 quartos com acesso a piscina:
Mesma descrição do que o apartamento de dois quartos e ainda 
terraço com acesso à piscina do hotel.
Suite com sala:
Uma cama de 2x2m mais duas camas extra de 0,80 x 1,80m.
Suite real:
Um quarto com uma cama de 2x2m e outro quarto com duas 
camas de 1,05x2m.

DESPORTOS E ENTRETENIMENTO
Integrado num campo de golf profissional de 18 buracos. Piscina 
exterior com jardins, piscina com escorregas, ginásio e espaços 
para a celebração de eventos. Animação para crinças dos 3 aos 11 
anos.

SERVIÇOS
Garagem (paga). Descubra o nosso magnífico centro de Spa com 
piscina terapêutica com salinidade igual à do Mar Morto (pago).

APARTAMENTO

Limpeza de apartamentos diária (excetuando a cozinha, que é limpa a cada 7 dias).
A Meia Pensão é  composta por pequeno-almoço e jantar (bebidas não incluidas). 

Acumulável com ofertas Reserva Antecipada Plus e Reserva Antecipada.



SPA HOTEL
Urb. Benamara, Carretera Nacional 340, Km 168, 29680, Málaga (Costa del Sol) · ( +34 951 055 500 · senatorbanus@playasenator.com · www.senatorbanusspahotel.com

QUARTO DUPLO DELUXE

SEDATIO SPA & WELLNESS

SENATOR BANÚS Adults Only

Situado no coração da Costa do Sol, entre Puerto Banús (a 7km) e Estepona (a 
13km), rodeado pelos campos de golfe mais prestigiados da região e a 500m. da 
praia. Com elegantes interiores, luxuoso mobiliário e quartos espetaculares. 
O hotel conta com duas piscinas exteriores, jardim, bar-terraço chill out, 
restaurante-buffet, restaurante à carta, piano bar, ginásio e garagem.

HOTEL ADULTS ONLY
Descubra o nosso primeiro hotel só para adultos. Perfeito para luas de 
mel, escapadas românticas ou aniversários, seja para passar umas férias 
de autêntico relaxe com o seu par ou para divertir-se com os amigos.
QUARTOS
146 quartos com quarto de banho com espelho de aumento e secador de 
cabelo, mini-bar, cofre, ar-condicionado/aquecimento, TV LCD 43’’, Wi-fi, 
ferro e tábua de passar a ferro.

Quarto duplo deluxe:
Quarto de aprox. 32 m2, com duas camas de 1,20x2m ou uma cama de 
1,80x2m, varanda/terraço de 12m2 e todos orientados para sul, com vista 
para o jardim do hotel.
Quarto duplo deluxe vista mar:
Mesma descrição do que o quarto duplo deluxe mas com vistas para o mar.
Suite com sala:
Uma cama de 1,80x2m ou duas camas de 1,20x2m, sala de jantar 
independente com sofá-cama e terraço de 30 m2.
Suite dúplex Penthouse:
Distribui-se por dois andares com um espaço de 75m2, quarto com cama 
de 1,80x2m, sala-refeitório independente com sofá-cama, terraço de 95m2 
no primeiro andar com mesa e cadeiras e zona de sofá relaxamento, 

segundo terraço de mais de 100m2 na açoteia com refeitório coberto, 
redes e jacuzzi privado.
Suite presidencial:
Distribui-se por dois andares com um espaço de113m2, quarto com cama de 
1,80x2m. e banheira de hidromassagem, grande sala com zona de sofás, mesa 
refeitório e zona de cozinha com balcão. Terraço de 65m2 no primeiro andar 
com zona de sofás e segundo terraço na açoteia de 200m2 com piscina privada.
SEDATIO SPA & WELLNESS
Desfrute de um dos melhores Spas da Costa do Sol, com uma magnífica zona 
termal de 700m2, com piscina dinâmica, camas de hidromassagem, cascatas, 
jatos de água, duches especiais, sauna, hamman e piscina de contrastes. O 
Spa também conta com ginásio e 7 excecionais salas de tratamento, nas quais 
oferecemos os mais altos standards de qualidade: cabine térmica bioclimática, 
cama de flutuação térmica e camas de mármore quente, entre outras.
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SPA HOTEL
C/ Principe Alfonso de Hohennlohe s/n, Marbella (Málaga) · ( +34 952 764 080 · senator.marbella@playasenator.com · www.senatormarbellaspahotel.com

SUITE MARGARITA BONITA

QUARTO FAMILIAR VISTA MAR

SENATOR MARBELLA
No centro de Marbella, junto ao Palácio dos Congressos e a cerca de 300 
m. da praia. Dispõe de 185 quartos, uma magnífica piscina exterior com 
dois jacuzzis e solário na açoteia. Garagem (paga), mini-bar (pago), cofre 
(pago), ginásio e salões.

QUARTOS
Quarto duplo:
Dus camas de 1,35x2m  e com varanda ou terraço dependendo do tipo.
Quarto duplo superior vista mar:
Duas camas de 1,35x2, TV LCD 43’’, mobiliário moderno e com varanda ou 
terraço dependendo do tipo.
Quarto familiar:
Dus camas de 1,35x2m e TV LCD 43’’.

Quarto familiar vista mar:
Duas camas de 1,35x2m e TV LCD 43’’.
Suite junior:
Cama de 1,80x2m, sofá-cama de 1,35x2m, quarto de vestir, máquina de café 
Expresso com cápsulas, serviço de Robe e banheira redonda incorporada 
no quarto.
Suite Margarita Bonita:
Um novo conceito de tematização de quartos, focado nos adultos. Trata-se 
de um quarto romântico, com uma cama com movimento, que cria um 
cenário único e sofisticado. O quarto tem um exclusivo sofá de design 
tântrico, pensado para que se adapte aos corpos de um casal, e uma 
banheira redonda incorporada no quarto, que reforça a experiência.

SPA & WELLNESS ACQUAPLAYA
Zona de água de 1.000m2 com piscina temática e climatizada com jatos 
a diferentes alturas e pescoços de Ganso, saunas, fonte de gelo e chuva 
pulverizada, banhos Indo-Romanos, piscina de frutas, piscina de cantos 
rodados, pedilúvio de contrastes, Jacuzzis, Sala Relax e banho Turco com 
essência de eucalipto.
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Na zona alta de Barcelona, muito perto 
da Avenida Diagonal e a 400m. do Camp 
Nou (Estádio do FC Barcelona). Muito 
perto da paragem de metro que o levará 
diretamente ao Paseo de Gracia ou a 
ruas com edifícios emblemáticos como 
La Pedrera de Gaudí. Junto ao estádio 
também encontrará uma paragem 
do autocarro turístico em que poderá 
visitar os lugares mais representativos 
de Barcelona. 
Dispõe de 213 quartos, ginásio, garagem 
privada (a pagar), piscina na açoteia e 
Spa &Wellness Aquaplaya (pago).

QUARTO STANDARD

C/ Cardenal Reig, 11 (Barcelona) · ( +34 93 260 99 00
SPA HOTELSENATOR BARCELONA

O Hotel Senator Castellana oferece um 
alojamento confortável e acolhedor, 
um hotel bem equipado, que combina 
elegância e conforto. 
A sua magnífica localização é ideal, tanto 
para estadias de lazer, como para estadias 
de negócios. 
Com excelentes conexões com as quais 
poderá chegar a qualquer ponto de 
Madrid, sem necessidade da utilização 
do carro, visto que está localizado a 
poucos passos da famosa Praça de Cuzco, 
no Passeo da Castellana, bem como do 
estádio Santiago Barnabeu e do Palácio de 
Congressos. 

C/ General Varela 37 (Madrid) · ( +34 91 579 97 38
HOTELSENATOR CASTELLANA

QUARTO STANDARD

Situado na broadway madrilena, em 
plena Gran Vía e muito perto da Praça de 
Espanha. 
A sua localização fantástica permite que se 
vá a pé aos cinemas e teatros, às compras 
(Preciados, Princesa) ou para efetuar 
visitas culturais (Templo Debod, Catedral 
da Almudena, Palácio do Oriente). 
Dispõe de 2 jaccuzzis na açoteia, teatro 
com os melhores monólogos no próprio 
hotel e Spa &Wellness Aquaplaya (pago).QUARTO STANDARD

Gran Vía 70 (Madrid)  · ( +34 91 522 82 65
SPA HOTELSENATOR GRAN VÍA 70
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O Hotel Senator Barajas é um 
confortável hotel de negócios junto 
ao aeroporto de Madrid-Barajas e da 
IFEMA, desenhado para acolher todo 
o tipo de eventos e dar um serviço 
completo, tanto aos viajantes em 
negócios como aos que migram para a 
capital para desfrutar do seu magnífico 
ambiente. Moderno e perfeitamente 
equipado, este hotel é a melhor garantía 
de descanso a um passo do aeroporto de 
Madrid.
A estação de metro “Alameda de Osuna” 
(linha 5) conecta com o centro da cidade 
em apenas 30 minutos. Saindo do hotel, 
tem-se fácil acesso ás estradas M-30, 
M-40, M-45 y M-50.

QUARTO DUPLO

C/ del Galeón, 27 Madrid · ( +34 902 533 532
HOTELSENATOR BARAJAS



Em pleno centro histórico e comercial 
de Cádis, a apenas 200m do Palácio dos 
Congressos, da Câmara Municipal e da 
Catedral.
O Hotel é uma antiga casa palácio 
totalmente restaurada. A sua estrutura 
foi adaptada para que conservasse e nos 
envolvesse na lembrança, sem deixar 
de contar com todas as comodidades 
e o conforto que os Hotéis Senator 
oferecem. 
Dispõe de piscina na açoteia, bandeja 
de cortesia gratuita, garagem (paga) e 
Spa & Wellness Aquaplaya (pago).

C/ Rubio Díaz 1, Plaza San Agustín (Cádiz) · ( +34 956 200 202
SPA HOTELSENATOR CÁDIZ

Este hotel, construído em 2001, dispõe 
de 192 quartos.
Situado a poucos minutos da estação 
do TGV, numa zona central, apenas a 
alguns minutos do centro antigo e da 
estação central de comboios. 
Muito perto poderá encontrar zonas 
comerciais, lojas e lugares de lazer e 
entretenimento.

Pza. Manuel Sanchis Guarner, 1 (Valencia) · ( +34 963 958 080
HOTELSENATOR PARQUE CENTRAL

Hotel moderno e elegante, situado 
junto ao Palácio de Exposições e 
Congressos de Granada e a 250 m. do 
centro da cidade, com ligação fácil 
com a Alhambra e a estrada de Sierra 
Nevada.
O hotel dispõe de 83 quartos. Conta, 
além disso, com sala de reuniões 
e eventos, garagem privada (paga), 
ginásio e Spa &Wellness Aquaplaya 
(pago).QUARTO STANDARD

Paseo del Violón, s/n (Granada)  · ( +34 958 131 000
SPA HOTELSENATOR GRANADA
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Idealmente localizado no centro de 
Lérida, bastante próximo das principais 
zonas comerciais e do centro histórico.
Moderno e funcional, o hotel oferece 
uma magnífica vista panorâmica da 
cidade.
Conta com confortáveis quartos, com 
todas as comodidades necessárias, 
4.000m2 de salas polivalentes para 
eventos e uma ampla e cuidada oferta 
gastronómica buffet, sendo o hotel 
ideal para viagens de negócios.

QUARTO DUPLO SUPERIOR

Avenida Barcelona, 87 25001 (Lleida) · ( +34 973 20 86 87
HOTELSENATOR CONDES

QUARTO STANDARD QUARTO STANDARD



Hotel de 3 estrelas em Mallorca, situado 
junto à praia de Cala Millor, a escassos 
minutos a pé de uma ampla seleção de 
bares, restaurantes e lojas e a 14 km das 
“Cuevas del Drach”. 
Dotado de completas instalações, 
conta com piscina coberta climatizada, 
piscina ao ar livre, serviço de 
restauração e salão de cafetaría.

CALA MILLOR / MALLORCATALAYOT HOTEL
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O hotel localiza-se numa tranquila 
zona rodeada de restaurantes e lojas. 
Perfeitamente comunicado e próximo 
da estação de comboios.
Os quartos do hotel contam com todas 
as comodidades para que a sua estadia 
seja perfeita. Iremos trata-lo como se 
estiviesse na sua casa. O Nosso objetivo 
é facilitar-lhe a sua viagem à cidade, 
independentemente do que necessite 
para fazer turismo ou trabalhar.

C/ Pablo Rada 10 (Huelva)  · ( +34 959 285 500
HOTELSENATOR HUELVA

QUARTO DUPLO KING SIZE

QUARTO DUPLO

O Hotel Virgen de los Reyes, localizado 
no atrativo e central bairro sevilhano 
de Nervión/Santa Justa, ofrece-lhe 
completas e modernas instalações para 
a sua estadia de prazer ou negócios na 
cidade.
Desfrute de um merecido descanso em 
qualquer dos 80 quartos do hotel.
Para a sua comodidade, o hotel dispõe 
de parking privado e ofrece-lhe a cada 
manhã um delicioso pequeno-almoço 
buffet com produtos de primeira 
qualidade.
Conta ainda com uma das mais famosas 
churrerias de Sevilha.

QUARTO STANDAR

Avda. Luis Montoto 129, Sevilla · ( +34 954 576 610 
HOTELVIRGEN DE LOS REYES

PREÇOS VARIÁVEIS que podem variar em função da ocupação do Hotel

07/04 a 30/04 01/05 a 31/05 01/06 a 16/06
17/06 a 14/07
25/08 a 30/09

15/07 a 24/08 01/10 a 05/11

PREÇO POR PESSOA E NOITE EM ALOJAMENTO E PEQUENO-ALMOÇO

Quarto duplo 37,70 € 40,60 € 46,40 € 52,20 € 62,40 € 46,40 €

Quarto duplo vista mar frontal 47,10 € 50,80 € 58 € 65,30 € 78 € 58 €

Quarto individual 52,80 € 56,80 € 65 € 73,10 € 87,40 € 65 €

SUPLEMENTOS POR PESSOA E NOITE

Meia Pensão 19 € 19 € 19 € 19 € 19 € 19 €

A Meia Pensão é composta por pequeno-almoço e jantar (bebidas não incluidas).  

Acumulável com ofertas Reserva Antecipada Plus e Reserva Anticipada.



OCUPAÇÃO MÁXIMA
Ao longo de este catálogo encontrará os seguintes icones que correspondem à capacidade máxima de cada uma das unidades 
de alojamento:

• Adulto:
• Criança (dos 2 aos 14,99 anos):

ESTADIA MÍNIMA
Nos Hotéis Playa e Diverhoteles os preços são válidos única e exclusivamente para uma estadia mínima de 5 noites.

• Para estadias de 4 noites suplemento de 20%.
• Para estadias de 3 noites suplemento de 30%.
• Para estadias de 1 ou 2 noites suplemento de 50%.
• Não se aceitam reservas de uma noite em Tudo Incluido e Tudo Incluido Imperial.

Nos Apartamentos do Senator Mar Menor Golf & Spa Resort a estadia mínima é de 2 noites (exceto de 23/06 a 16/09/17 que é 
de 3 noites, para estadias de 2 noites suplemento de 40%).

Nos Apartamentos Playa os preços são válidos única e exclusivamente para uma estadia mínima de 5 noites.
• Para estadias de 4 noites suplemento de 20%, exceto de 23/06 a 12/09 que não se aceitam.
• Para estadias de 3 noites suplemento de 30%, excepto de 23/06 a 12/09 que não se aceitam.
• Não se aceitam reservas de 1 ou 2 noites.
• Nos Apartamentos Paraiso Playa, de 10 a 15 de Agosto, a estadia mínima é de 10 noites.

CUSTOS DE CANCELAMENTO
RESERVA ANTECIPADA PLUS, RESERVA ANTECIPADA, ESTADIAS LONGAS E DESCONTO GRANDES FAMÍLIAS:

• Se cancelar entre 15 e 10 dias antesdo dia da chegada: 5% do valor total da sua reserva.
• Se cancelar entre 9 e 3 dias antes do dia da chegada: 15% do valor total  da sua reserva.
• Se cancelar entre 48 e 24 horas antes do dia da chegada: 25% do valor total da sua reserva.
• Se cancelar nas últimas 24 horas antes do dia da chegada: 35% do valor total da sua reserva.
• Custos por no-show: Se não se apresentar no hotel ou cancelar a partir das 12:00h. do dia de chegada iremos cobrar o 

valor total da sua reserva.

RESTO DAS RESERVAS
• Se cancelar a partir das 12:00h. do dia anterior ao dia da chegada iremos cobrar o valor de uma noite.
• Custos por no-show: Se não se a presentar no hotel ou cancelar a partir das 12:00h. do dia de chegada iremos cobrar o 

valor total da sua reserva..

SAÍDAS ANTECIPADAS
Será cobrado como custo, o valor correspondente ao de uma noite não utilizada.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO E MODIFICAÇÃO DAS RESERVAS ANTECIPADAS.
É indispensável para aplicar a oferta, o pagamento de 50% do valor da reserva antes de 19/03/17 para Reserva Antecipada Plus e 
de 07/06/17 para a Reserva Antecipada por transferência bancária, Visa ou Master Card. Não acumulável com as restantes ofertas.
A partir de 07/03 para Reserva Antecipada Plus e de 01/06 para Reserva Antecipada e até 24 horas antes da data de chegada, 
são permitidas alterações (sujeitas a disponibilidade e mediante pedido) com um custo por cada modificação de 30€ (PVP 
comissionável não reembolsável). Não são permitidas alterações com menos de 24 horas da data de entrada. Não é permitido 
em caso algum a alteração do nome do titular da reserva.

Todos os preços desta brochura estão expressos em euros com impostos incluidos. Preços válidos salvo erro tipográfico.

DESCONTOS DE CRIANÇAS
Advertência: Para desfrutar dos descontos indicados neste catálogo é obrigatório comprovar a idade das crianças, 
que será a que tenham na sua chegada ao hotel, mediante Cartão de Cidadão, ou Passaporte. Caso contrário, serão 
aplicados os suplementos sem descontos nem ofertas.
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CONDIÇÕES GEERAIS

GARANTIA DE CANCELAMENTO
por apenas 29€ POR QUARTO

A garantia PLAYA SENATOR cobre qualquer causa de cancelamento e não é necessário nenhum tipo de justificação.
A referida garantia NÃO cobre os gastos por no-show, alterações, nem saídas antecipadas.

Evite estes custos comprando a  



INFORMAÇÃO E RESERVAS
Na sua agência de viagens ou através da nossa central de reservas

((+34)902 533 532 reservas@playasenator.com
playasenatorocom  (+34)608 222 224

   apenas mensagens de whatsapp


