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HOTEL EUROSTARS SAN LÁZARO ****

Localidade: Santiago de Compostela
DESTAQUES: Hotel com fácil acesso à Via do Atlântico, pos-
sui estacionamento público gratuito. O Estádio de San Láza-
ro e o Parque Carlo Magno ficam pertíssimo. Os quartos são 
climatizados e com Wi-Fi gratuito. 

SERCOTEL BAHIA DE VIGO ****

Localidade: Vigo
DESTAQUES: Situado no centro histórico de Vigo e com 
vista para a marina, oferece quartos espaçosos climatizados, 
com Wi-Fi gratuito, TV LCD e frigobar. As balsas para as Ilhas 
Cíes, Moaña e Cangas, partem em frente ao hotel.

CARLOS I SILGAR HOTEL ****

Localidade: Sanxenxo
DESTAQUES: Este hotel permite desfrutar dos encantos 
desta localidade costeira. Os quartos totalmente equipados, 
contam com o melhor serviço e conforto. Dispõe de bar na 
piscina e serviço de paquetes pra os clientes. 

GRAN TALASO SANXENXO ****

Localidade: Sanxenxo
DESTAQUES: Este hotel é ideal para estadias de prazer. Os 
quartos estão pensados para que se encontrem o mais 
relaxados possível. Oferece-se imprensa diária gratuitamente, 
serviço de Meia Pensão e espreguiçadeiras na piscina.

NUEVO ASTUR HOTEL ***

Localidade: Villalonga
DESTAQUES: Os amantes do relaxamento encontrarão aqui 
o lugar adequado para passar as suas férias. Conta com es-
paços e atenções pensados para o público infantil. As zonas 
comuns são ideais para relaxar.

NUEVO LANZADA ***

Localidade: La Lanzada
DESTAQUES: Situado à beira-mar, proporciona vista sobre 
a Praia de La Lanzada e uma piscina exterior. Os quartos 
simples têm ar condicionado, TV, música ambiente e cofre. 
O hotel dispõe de sala de jogos e parque infantil.
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DELFIN AZUL **

Localidade: La Lanzada
DESTAQUES: Situado junto à Praia La Lanzada, na costa da 
Galiza, o Hotel Delfin Azul apresenta quartos modernos com 
um terraço e excelentes vistas para o mar. O hotel dispõe de 
receção 24 horas e de estacionamento gratuito.

HOTEL CAMPO MAR ***

Localidade: La Lanzada
DESTAQUES: Situado em amplos jardins, localiza-se a 8min 
a pé da Praia de La Lanzada. Dispõe de uma piscina exterior, 
de banheira de hidromassagem e quartos com uma varanda 
privada, ar condicionado e TV LCD. 

TALASO ATLÂNTICO ****

Localidade: Mougás
DESTAQUES: Este moderno hotel possui um centro de ta-
lassoterapia com vistas para o oceano. Todos os quartos têm 
TV, ar condicionado e frigorífico. Oferece uma variedade de 
tratamentos de água salgada.

BAHIA BAYONA HOTEL ***

Localidade: Baiona
DESTAQUES: Dispondo de uma excelente localização à 
beira-mar, oferece quartos com acesso Wi-Fi gratuito, um 
restaurante e receção 24 horas. Os quartos têm decoração 
simples, aquecimento, secretária, TV e cofre.

RIAZOR HOTEL ***

Localidade: Corunha
DESTAQUES: O hotel goza de uma localização óptima em 
pleno centro. Conforto e funcionalidade fundem-se nos 
quartos, climatizados, criando um ambiente agradável onde 
relaxar. Oferece-se Wi-Fi e serviço de Meia Pensão. 

APARTAMENTOS BOSQUEMAR ***

Localidade: O Grove
DESTAQUES: Situado na aldeia de Reboredo, beneficia de 
uma localização ideal, apenas a 400 metros da praia. Os 
hóspedes poderão praticar desportos aquáticos, passeios a 
cavalo, golfe e passeios de barco.
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VINCCI PUERTOCHICO HOTEL ****

Localidade: Santander
DESTAQUES: O Vincci Puertochico está situado a poucos 
metros da Marina de Puertochico, com vistas fantásticas 
sobre a Baía de Santander. Os quartos insonorizados e 
climatizados oferecem acesso Wi-Fi gratuito.

PARADOR DE LIMPIAS ****

Localidade: Límpias
DESTAQUES: Situado numa propriedade com amplos 
jardins e bosques protegidos, o hotel oferece piscina 
exterior, campos de ténis e padel. A propriedade do Palácio 
de Eguilor é a antiga residência de Verão do Rei Alfonso XIII.

PARADOR DE SANTILLANA ***

Localidade: Santillana de Mar
DESTAQUES: Mansão senhorial, cuja arquitectura é típica 
da região. No final de um longo dia a caminhar ao ar livre, 
poderá relaxar na sauna do hotel. Também poderá passear 
pelos jardins do hotel e admirar os pores-do-sol.

PARADOR DE FUENTE DÉ ***

Localidade: Fuente Dé
DESTAQUES: A estância está situada no sopé das Montanhas 
Picos de Europa, disponibiliza acesso Wi-Fi gratuito, um 
restaurante e fácil acesso ao Teleférico de Fuente Dé, e goza 
de uma localização pitoresca no Vale de Liébana.

SERCOTEL COLISEO ****

Localidade: Bilbao
DESTAQUES: Encontra-se na antiga ópera de Bilbau, com 
uma localização central, a uma caminhada de 5 minutos da 
Estação de Metro Abando e da Estação Ferroviária de Bilbau. 
Propõe acesso Wi-Fi gratuito, um ginásio e um casino.

URH PALACIO DE ORIOL HOTEL ****

Localidade: Santurce
DESTAQUES: Apenas a 6 minutos a pé da praia, e a 10 minutos 
a pé da estação de comboio, oferece quartos com isolamento, 
ar-condicionado, e Wi-Fi gratuito. Na propriedade conta com 
um restaurante de cozinha tradicional Basca e também buffet.
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ISLANTILLA GOLF RESORT ****

Localidade: Islantilla
DESTAQUES: O Islantilla Golf Resort é um complexo exclu-
sivo dentro do Islantilla Golf Course, a apenas 4 minutos de 
carro da praia de Islantilla. A propriedade oferece internet 
gratuita, 4 restaurantes, spa e piscina sazonal ao ar livre.

APARTAMENTOS ISLANTUR IPANEMA

Localidade: Islantilla
DESTAQUES: Os apartamentos do Islantur Ipanema estão 
a 150 metros da praia de Islantilla. A propriedade dispõe de 
uma quadra de tênis e uma piscina sazonal ao ar livre, bem 
como uma área de Wi-Fi gratuito.

HOTEL PARADOR DE AYAMONTE ****

Localidade: Ayamonte
DESTAQUES: Os quartos possuem vista para o rio Guadiana, 
jardim ou piscina. As acomodações são espaçosas e clima-
tizadas. Para sua comodidade, o Wi-Fi está disponível em 
todas as áreas, tem piscina e gastrobar.

ON HOTELS OCEANFRONT ****

Localidade: Matalascañas
DESTAQUES: Um das atrações do hotel é, sem dúvida, a sua 
localização sobre a primeira linha de praia. Com decoração 
moderna, é um hotel ideal para as férias de Verão. Desta-
cam-se as vistas para ao jardim. 

HOTEL EL CORTIJO DE ZAHARA ****

Localidade: Zahara de los Antunes
DESTAQUES: Este empreendimento localiza-se a escassos 
3 minutos a pé da praia, oferecendo aos hóspedes acomo-
dações típicas com todo o conforto, 2 piscinas exteriores, 
piscina interior aquecida e Wi-Fi grátis no complexo.

HOTEL MACIA DOÑANA ****

Localidade: Sanlúcar de Barrameda
DESTAQUES: Fica a 3 minutos a pé da praia, situado pró-
ximo ao Parque Nacional de Doñana; este hotel moderno 
oferece uma piscina grande ao ar livre e terraço. Os quartos 
elegantes incluem Wi-Fi gratuito e TV de ecrã plano.
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HOTEL NH SOTOGRANDE ****

Localidade: Sotogrande
DESTAQUES: Situado perto da praia, o elegante hotel dispõe 
de Wi-Fi grátis e quartos espaçosos que mesclam design 
contemporâneo com decoração tradicional da Andaluzia. A 
propriedade tem uma piscina ao ar livre com terraço aberto.

APARTAMENTOS CALYPSO

Localidade: Punta Umbria
DESTAQUES: Este aparthotel está a 1 minuto da praia, com 
acesso direto. Estes apartamentos práticos oferecem cozi-
nha compacta com frigorífico, fogão e utensílios. Alguns 
apartamentos dispõem de terraço com vista do mar.

PARADOR DE MAZAGÓN ****

Localidade: Mazagon
DESTAQUES: Hotel situado entre esplêndidos jardins, 
para um ambiente perfeito e férias relaxantes. Você pode 
desfrutar de um mergulho refrescante na piscina do hotel, 
ou relaxar na sauna e banheira de hidromassagem do local.

PRECISE RESORT EL ROMPIDO THE HOTEL *****

Localidade: Cartaya
DESTAQUES: Localizado num campo de golfe de 36 buracos 
com vistas dos pântanos do Rio Piedros, o resort proporciona 
uma atmosfera pacífica e possui um spa e uma piscina 
exterior. O acesso Wi-Fi está disponível gratuitamente.

HOTEL PUERTO SERRY ****

Localidade: El Puerto de Santa Maria
DESTAQUES: Fica a 7 minutos a pé da praia. Este hotel de 
estilo náutico fica bem ao lado da marina, em Puerto Sherry, 
nos arredores de El Puerto de Santa María. O estabelecimento 
oferece piscina sazonal ao ar livre e quartos com varanda.

MAZAGÓN MIG HOTEL ***

Localidade: Mazagón
DESTAQUES: Hotel adequado para diversão em família. 
Como cortesia os hóspedes receberão uma garrafa de cham-
panhe. Oferecem-se excursões guiadas. Oferece também de 
sala de leitura e esplanada exterior de Verão.
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VALENTIN SANCTI PETRI HOTEL & SPA ****

Localidade: Novo Sancti Petri
DESTAQUES: O Hotel Spa Valentin Sancti Petri está localizado 
na praia La Barrossa, ao lado de um campo de golfe. Situada 
entre jardins, a propriedade oferece quartos com varanda ou 
terraço, Wi-Fi gratuito, 2 piscinas ao ar livre e um spa.

HOTEL FUERTE CONIL ****

Localidade: Conil de La Frontera
DESTAQUES: O Hotel Fuerte Conil-Costa Luz é um complexo 
amplo localizado na Praia Fontanilla, a 15 minutos a pé do 
centro de Conil. Disponibiliza uma piscina exterior, um spa e 
acesso Wi-Fi gratuito.

APARTHOTEL AIRBEACH ISLANTILLA ***

Localidade: Islantilla
DESTAQUES: Este aparthotel situa-se nas imediações de 
Islantilla, apenas a 50 metros da praia. O hotel climatizado, 
dispõe de um total de 48 apartamentos, receção 24h, bar, 
restaurante, estacionamento e ainda uma piscina.

HOTEL CONIL PARK ****

Localidade: Conil de La Frontera
DESTAQUES: Fica a 2 minutos a pé da praia. Este resort 
charmoso oferece vista para o mar e está situado entre belos 
jardins. Apresenta piscina ao ar livre, assim como quartos e 
casas de férias climatizados e com TV LCD.

APARTAMENTOS VISTA REAL ***

Localidade: La Linea de la Concepción
DESTAQUES: Os apartamentos oferecem a paz e a tranquili-
dade de um ambiente natural, com comodidades modernas 
que permitem desfrutar de uma estadia relaxante. Estará mui-
to perto dos Clubes de Golfe San Roque, Almenara e outros.

ADIAFA HOTEL ***

Localidade: Barbate
DESTAQUES: Localizado a apenas 50 metros das praias dou-
radas e próximo do centro da cidade, este hotel moderno 
possui interiores arejados e bem iluminados, com vista da 
costa. Disponibiliza quartos com varanda e Wi-Fi gratuito.
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ROYAL COSTA HOTEL ***

Localidade: Torremolinos
DESTAQUES: Numa posição tranquila perto da praia de Tor-
remolinos, este hotel tem uma óptima piscina situada em jar-
dins tropicais e um restaurante buffet. Contemple a vista para 
a montanha ou para o mar a partir da sua varanda privada.

TORREMOLINOS CENTRO ***

Localidade: Torremolinos
DESTAQUES: A menos de 10 minutos a pé da Praia de Bajon-
dillo e a escassos 300 metros da Estação Ferroviária de Torre-
molinos, este hote dispõe de restaurante e bar, Wi-Fi gratuito, 
quartos climatizados, com área de estar, TV e varanda. 

MS AMARAGUA HOTEL ****

Localidade: Torremolinos
DESTAQUES: O AMARAGUA HOTEL, localizado perto da 
praia, é perfeito para desfrutar de uma estadia junto ao mar 
e praticar algum desporto náutico. Destacam-se as vistas 
para o passeio marítimo e a piscina.

MS TROPICANA HOTEL ****

Localidade: Torremolinos
DESTAQUES: Localizado no Paseo de la Carihuela, este hotel 
apresenta um clube de praia privado, piscina exterior e 
quartos climatizados com TV. A maioria dos quartos dispõe 
de uma varanda privada e alguns oferecem vistas para o mar.

APARTHOTEL MYRAMAR ***

Localidade: Fuengirola
DESTAQUES: Localizado a 5 minutos a pé da praia, oferece 
Wi-Fi grátis. Todos os estúdios e apartamentos do empreendi-
mento têm varanda, TV, cofre e kitchnette devidamente equi-
pada. O hotel oferece spa e ginásio, mediante custo adicional. 

LAS PALMERAS ****

Localidade: Fuengirola
DESTAQUES: Com vista para o Porto de Fuengirola, o Las 
Palmeras está localizado a 200 metros da praia. Dispõe de 
um campo de ténis, piscina exterior com vistas para o porto 
e quartos com uma varanda privada.
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RONDA 4 APARTHOTEL ***

Localidade: Fuengirola
DESTAQUES: Os apartamentos localizados perto da praia 
são o lugar ideal para desfrutar a costa. Destacam-se as 
vistas para o porto, o passeio marítimo e o jardim. Oferece 
com Wi-Fi e espreguiçadeiras na piscina.

LAS CHAPAS HOTEL ****

Localidade: Marbella
DESTAQUES: Comodidade, serviço e diversão para toda 
a família são as características que distinguem este hotel. 
Destacam-se as vistas para ao jardim e a piscina. Oferecem- 
-se excursões guiadas.

PYR MARBELLA HOTEL ***

Localidade: Marbella
DESTAQUES: Situa-se no centro de Puerto Banús, apenas a 
300 metros da praia e a 800 metros do casino. Dispõe de 
estúdios com varanda, devidamente equipados. Oferece 
piscinas com espreguiçadeiras e campo de ténis. 

FUERTE MARBELLA HOTEL ****

Localidade: Marbella
DESTAQUES: O Hotel Fuerte Marbella desfruta de uma 
excelente localização em frente à praia e rodeado de amplos 
jardins, no centro da zona histórica da cidade. Apresenta 
acesso Wi-Fi gratuito, vistas para o mar e 2 piscinas.

LAS ARENAS ****

Localidade: Benalmadena
DESTAQUES: O Las Arenas, localizado sobre a primeira linha 
de praia, está a um passo da melhor oferta lúdica da zona. 
Destacam-se as vistas para a piscina, a esplanada de Verão 
e a sala de jogos.

LOS PATOS PARK ****

Localidade: Benalmadena
DESTAQUES: Este hotel está localizado numa zona tranquila 
de Benalmadena, apenas a 250 metros da praia. Disponibiliza 
o seu próprio parque aquático e quartos climatizados com 
uma varanda privada.
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HOTEL LA NAJARA ***

Localidade: Almuñecar
DESTAQUES: O La Najarra é um hotel de gerência familiar, 
localizado a 100 metros da Praia de San Cristóbal, em 
Almuñécar. Dispõe de acesso Wi-Fi gratuito, um campo de 
ténis e uma piscina exterior sazonal.

PLAYA GRANADA CLUB RESORT ****

Localidade: Motril
DESTAQUES: Localizado apenas a 4 minutos a pé da praia, 
oferece quartos espaçosos, modernos, com varanda e clima-
tizados. Disponibiliza restaurante, bar de tapas, bar de praia, 
sala de espetáculos e discoteca.

BAHIA SERENA HOTEL ****

Localidade: Roquetas de Mar
DESTAQUES: Todos os apartamentos climatizados propor-
cionam vistas do mar. Todas as acomodações apresentam 
uma decoração funcional. Há uma área de estar com televi-
são por satélite e uma kitchenette bem equipada.

CABOGATA PLAZA SUITES ****

Localidade: Retamar
DESTAQUES: O CaboGata Plaza Suites está situado ao lado 
do Parque Cabo de Gata e apresenta um spa, bar e restau-
rante, piscina exterior e quartos com varandas. Este resort 
fica a 100 metros da Praia El Toyo.

HOTEL BEST INDALO ****

Localidade: Mojacar
DESTAQUES: Os quartos apresentam uma decoração 
simples e pisos em azulejo. Estão todos equipados com TV 
LED. O ar condicionado está disponível sazonalmente e é 
providenciado acesso Wi-Fi gratuito.

ATH PORTOMAGNO HOTEL ****

Localidade: Aguadulce
DESTAQUES: Na primeira linha de praia, este moderno hotel 
oferece acomodações excelentes e um nível de conforto 
superior. Tem piscina, restaurante, bar, ginásio, centro de 
bem-estar e animação.
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PUERTO MAR APARTHOTEL ***

Localidade: Peñíscola
DESTAQUES: A 800 metros das praias de areia dourada, 
oferece 3 piscinas exteriores. Os alojamentos têm cozinha 
bem equipada. Pode ainda relaxar após a praia, e apreciar a 
vista a partir da sua varanda.

GRAN HOTEL PEÑÍSCOLA ****

Localidade: Peñíscola
DESTAQUES: Este hotel está localizado no calçadão à 
beira-mar. Tem um amplo spa e piscina exterior. Os quartos 
incluem ar-condicionado e varanda. O Wi-Fi está à sua 
disposição gratuitamente nas áreas comuns.

DEL GOLF PLAYA HOTEL ****

Localidade: Castellón
DESTAQUES: O Hotel del Golf fica a apenas 100 metros da 
Praia de Pinar de Castellón, em frente ao Campo de Golfe 
Costa Azahar. Possui piscina, um terraço ensolarado e acesso 
gratuito à internet.

HOTEL RH VINARÓS PLAYA ****

Localidade: Vinarós
DESTAQUES: Este hotel fica a 3 minutos a pé da praia e a  
10 minutos a pé do centro. O Vinaros Playa possui uma pis-
cina exterior com um escorrega aquático e uma banheira de 
hidromassagem.

HOTEL LODOMAR SPA & TALASOTERAPIA ****

Localidade: San Pedro del Piñatar
DESTAQUES: Oferecendo piscina ao ar livre, o hotel fica a 
apenas 500 metros da praia. A propriedade dispõe de vista 
para a Lagoa de Mar Menor e centro de spa de talassoterapia 
com comodidades.

HOTEL CAVANNA ****

Localidade: La Manga del Mar Menor
DESTAQUES: Hotel moderno com vistas para o Mar Menor, 
oferece condições fabulosas para umas férias ao sol. Tem 
piscinas interior e exterior, restaurante e bar. Os quartos são 
modernos e climatizados.
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FOUR ELEMENTS SUITES ****

Localidade: Salou
DESTAQUES: Muito próximo do PortAventura, este apar-
thotel oferece alojamentos modernamente equipados, vá-
rias piscinas, clube infantil, health club, restaurante e bar.

BLAUMAR HOTEL ****

Localidade: Salou
DESTAQUES: Fica a 2 minutos a pé da praia, localizado 
numa zona calma, com vista para a praia e passeio marítimo. 
Possui 2 piscinas, spa gratuito, ginásio e sala com jogos.

IBERSOL SORRA D’OR HOTEL ***

Localidade: Malgrat de Mar
DESTAQUES: Os quartos são modernos e luminosos. Muitos 
oferecem vistas para o mar. As comodidades incluem pisci-
na, solário, bares e restaurante buffet.

BOLERO PARK APARTAMENTOS ***

Localidade: Lloret del Mar
DESTAQUES: A 6 minutos a pé da praia, oferece aparta-
mentos climatizados com varanda, totalmente equipados. 
Dispõe de piscina exterior, e admite animais de estimação.

GHT HOTEL BALMES & APARTMENTS ***

Localidade: Calella
DESTAQUES: Situado a poucos passos da praia, na cidade 
turística de Calella, o Hotel Balmes é um hotel bem equi-
pado, ideal para umas férias repletas de sol com a família 
ou amigos.

THE ELEMENT HOTEL ****

Localidade: Cambrils
DESTAQUES: Apenas a 100 metros da praia. Todos os 
quartos têm varanda, ar condicionado, TV LCD, cofre, mini- 
-bar, um secador de cabelo e produtos de higiene pessoal 
gratuitos.
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Futsal: 10 e 11 junho
Edição/Organização: XLI – SBC

Nº Equipas: SBC - 1  •  SBN - 1  •  SBSI - 2
Local: MortáguaFutsal / Veter.: 25 e 26 fevereiro

Edição/Organização: XV – SBN
Nº Equipas: SBC - 1  •  SBN - 1  •  SBSI - 2

Local: Anadia

Pesca Alto Mar: 27 maio
Edição/Organização: XVI – SBSI

Nº Atletas: SBC - 2  •  SBN - 4  •  SBSI - 6
Local: Peniche

Ténis de Campo: 20 e 21 maio
Edição/Organização: XXXIV – SBC

Nº Atletas: SBC - 6  •  SBN - 13  •  SBSI - 19
Local: Caldas da Rainha

Tiro aos Pratos: 1 julho
Edição/Organização: XXII – SBC

Nº Atletas: SBC - 4  •  SBN - 8  •  SBSI - 12
Local: Viseu

Surfcasting: 23 setembro
Edição/Organização: X – SBC

Nº Atletas: SBC - 6  •  SBN - 13  •  SBSI - 23
Local: Peniche/Consolação

Pesca de Rio: 30 setembro
Edição/Organização: XXXIX – SBN

Nº Atletas: SBC - 10  •  SBN - 15  •  SBSI - 25
Local: Montalegre
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Pesca de Mar: 7 outubro
Edição/Organização: XXXVIII – SBC

Nº Atletas: SBC - 10  •  SBN - 15  •  SBSI - 25
Local: Peniche

Snooker: 4 novembro
Edição/Organização: XII – SBSI

Nº Atletas: SBC - 2  •  SBN - 4  •  SBSI - 6
Local: Castelo Branco

Xadrez: 21 e 22 outubro
Edição/Organização: XXXII – SBSI

Nº Atletas: SBC - 2  •  SBN - 6  •  SBSI - 10
Local: Tomar

King: 21 e 22 outubro
Edição/Organização: X – SBSI

Nº Atletas: SBC - 3  •  SBN - 5  •  SBSI - 8
Local: Tomar

Bowling: 4 novembro
Edição/Organização: XII – SBSI

Nº Atletas: SBC - 3  •  SBN - 8  •  SBSI - 15
Local: Castelo Branco

Karting: 14 outubro
Edição/Organização: XIX – SBSI

Nº Atletas: SBC - 4  •  SBN - 8  •  SBSI - 16
Local: Bombarral


