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Este ano é muito importante para nós, porque iniciamos uma nova 
etapa como operador turístico. Uma etapa onde você será o maior 
protagonista! 

Renovamos a nossa marca para transmitir uma mensagem: Juntos, 
e agora mais do que nunca, somos capazes de criar as melhores ex-
periências. 

Por isso a partir de agora, você, a sua agência de viagens, nós e a nos-
sa marca de atividades de receptivo Coming2, somos The Co-Trave-
llers. A nossa missão como Co-Travellers é de tornar realidade a via-
gem que idealizou e que esta termine com as melhores recordações.

The Co-Travellers somos todos  os que tornamos a viagem dos seus 
sonhos uma recordação. Contribuindo com o que de melhor sabe-
mos fazer, criando em conjunto, apostando por chegar mais longe na 
realização de viagens inesquecíveis.  

Neste compromisso de chegar mais próximo do que deseja, um dos 
nossos grandes desafios será potenciar ao máximo as experiências, 
graças às vantagens que as sinergias entre as nossas empresas ir-
mãs trazem, tais como Bahia Principe e Coming2, assim como defen-
der a essência tradicional dos operadores que se preocupam em dar 
o melhor serviço, o mais profissional... Esse serviço que vale e muito 
a pena, deverá ser solicitado à sua agência de viagens de confiança 
para criar a sua viagem. Não valerá a pena ter a certeza e a tranquili-
dade de que as coisas vão correr bem? Provavelmente serão melho-
res do que esperava! 

O ano passado apresentamos novos destinos, novas experiências... 
Mas este ano decidimos criar novas ilusões para partilhar. 

Esperamos continuar a seu lado. 
Esperamos sinceramente continuar a viajar consigo.

Isabel Piñero
Vice-presidente de Marketing

e Comunicação do Grupo Piñero

Caro viajante
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Vantagens 
& Serviços
Com Soltour, o seu sonho começa quando realiza a 

reserva na agência de viagens. A partir desse momento, 
todos os nossos departamentos colocam-se à disposição 
para fazer com que as suas férias sejam agradáveis, 
graciosas e seguras. Soltour oferece-lhe um dos mais 
completos catálogos de vantagens e serviços para que 
desfrute do seu programa de férias.



Vantagens para famílias
Soltour oferece-lhe uma seleção de hotéis 
para poder desfrutar em família e dirigida 
aos mais pequenos com piscinas infantis, 
clubes de atividades, espectáculos e outros 
programas. Além disso, em muitos deles a 
primeira criança terá o alojamento grátis 
sempre e quando esteja acompanhada por 
dois adultos no mesmo quarto. Se houver 
mais crianças também poderão beneficiar 
de descontos especiais. Soltour também 
oferece a possibilidade de selecionar 
quartos familiares ou comunicantes. 
Consulte condições em www.soltour.pt.

Quartos de categoria 
superior
Na maioria dos hotéis deste catálogo 
contam com quartos superiores, nos quais 
ficarão alojados para vosso maior conforto. 
Consulte em cada hotel as diferentes 
opções e suplementos.

Lua de mel
Com Soltour queremos que desfrutem da 
“Lua de Mel” desde o primeiro momento. 
Dependendo do hotel eleito as vantagens 
vão desde jantares românticos, pequenos-
almoços nupciais, detalhes especiais, 
presentes surpresa... Pode encontrar toda 
esta informação na pág. 12 e 13. 

O único requisito é que tenha realizado o 
casamento com o máximo de 6 meses antes 
da viagem e que apresente um documento 
comprovativo no hotel.

Voar na classe business
Consulte as tarifas da classe business para 
os destinos que lhe interessam, de modo a 
poder desfrutar melhor da viagem desde o 
primeiro momento. 

Excursões
Para a sua comodidade e melhor 
planificação, a Soltour dá-lhe a 
possibilidade de contratar, na sua agência 
de viagens, algumas excursões do destino. 
Também pode contratar à sua chegada 
com os nossos guias ou com o nosso 
receptivo Coming2 em Maiorca.

Aluguer de automóvel
Soltour dá-lhe a possibilidade de usufruir 
de uma viagem ao seu gosto, pode levantar 
e devolver o seu automóvel de aluguer no 
aeroporto, aquando da sua chegada e no 
fim da sua estadia no destino escolhido.

Compra antecipada
A Soltour oferece uma seleção de 
estabelecimentos com descontos 
significativos para os clientes que reservam 
a sua viagem com antecedência.

Assistência à sua 
chegada
Os clientes que viajam com um pacote de 
férias (voo+transfers+hotel) são recebidos 
no aeroporto de destino pelas nossos 
guias. Em Maiorca, será recebido pelo 
nosso receptivo Coming2.

Bilhete de passageiros
A sua agência de viagens poderá enviar-
lhe por e-mail a documentação da viagem 
contratada. Para a sua segurança e 
conhecimento, no bilhete de passageiro 
aparecem especificados todos os serviços 
contratados pelo cliente, o contacto da 
sua agência de viagens, o contacto do 
representante da Soltour no destino para 
onde viaja e o contacto do seguro.

Transfers privados
Damos-lhe a possibilidade de contratar um 
transfer privado do aeroporto para o hotel 
e vice-versa. Consulte suplemento.

Monoparental
Se viaja só com 1 ou 2 crianças, a  
Soltour oferece-lhe uma selecção de 
estabelecimentos com fantásticos 
descontos.

Seguro de viagem
Todos os pacotes de férias da Soltour 
incluem um seguro de viagem com a 
seguradora EUROP ASSISTANCE. Se 
desejar, damos-lhe a possibilidade de 
ampliar as coberturas de acordo com a 
opção que mais lhe convenha (na pág. 152).

Prepare as suas férias  
na nossa página web
A partir de casa, com a sua família, pode começar a preparar as suas férias através 
da nossa web. Informe-se sobre o seu destino ideal, o hotel que melhor se adapte 
aos seus gostos, a praia com que sempre sonhou ou a excursão com os seus...

É tão fácil como realizar um orçamento e o formalizar na sua Agência de Viagens de 
confiança.

Aqui começa a sua viagem, comece a desfrutar dela!
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Prepare suas férias

ANTECIPE-SE 
E POUPE
Reserve agora e orgulhe-se de comprar 
ao melhor preço.
Aproveite as nossas ofertas de Compra Antecipada. Eleja entre os 
melhores destinos e hotéis com a tarifa mais económica.

Preço “desde” por pessoa inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas 

saídas em Junho) em tarifa promo, alojamento em quarto base para estadias de 7 noites 

(consulte para outro numero de noites), transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de 

viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada já aplicado. Lugares 

limitados. Ver condições em www.soltour.pt

PREÇO 
DESDEVERÃO 2019

425 €

455 €

PARA RESERVAS DE 1/FEVEREIRO A 31/MARÇO

PARA RESERVAS DE 1/ABRIL A 31/MAIO

SE RESERVAR COM ANTECEDÊNCIA PODERÁ 
BENEFICIAR DE UM MELHOR PREÇO.
Saídas de 1/novembro a 30/abril

CONSULTE OS NOSSOS  
GRANDES DESCONTOS 
PARA O INVERNO 2019/2020
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Válido para reservas de pacotes com um minímo de 5 noites e para estadias de 1 de Maio a 31 de Outubro. Consulte os dias de operação das excursões com os 
nossos guias, as excursões podem ser canceladas por motivos de força maior ou incumprimento de mínimo de participantes.

Excursões para toda a família
Soltour oferece uma série de excursões para viajar em 
família onde a primeira criança é totalmente GRATIS.

Soltour Family oferece-lhe uma seleção de hotéis para poder 
desfrutar em família, direcionados tanto para crianças como 
para adultos: piscinas infantis, clubes de atividades, espetáculos, 
Spa e outros programas. Só por realizar a reserva nestes 
estabelecimentos com Soltour terá uma série de vantagens para 
além de desfrutar de todas as atividades que o hotel lhe oferece.

Check-in
personalizado

Diversão 
garantida

Presente de 
boas-vindas 
para as 
crianças

À chegada ao hotel terá  
um atendimento mais 
personalizado.

Equipa de animação e 
atividades tanto para adultos 
como para crianças.
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Em Maiorca 
Palma Shopping (dia completo)  
Em Palma visita panorâmica ao Porto e à Bahía de Palma.  
Tempo livre (5 horas) para compras e conhecer a cidade  
por sua conta.

Em Menorca 
Tour Ilha
Visita guiada por Ciutadella e à Torre de Sant Nicolau. Almoço 
(não incluído) e tempo livre em Fornells. Subida ao Monte Toro 
e visita ao monumento megalítico de Torralba.

Em Ibiza
Ibiza e Formentera 
Na compra destas duas excursões, a primeira criança e grátis. 
Não pode deixar de visitar a ihla de formentera, dar a volta à 
ilha de ibiza e desfrutar de ibiza à noite. 
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Viva a experiência Bahia Principe em Espanha com os nossos 
hotéis 4 estrelas superior, sitos nas maravilhosas ilhas de Tenerife 
e Maiorca. Todos se caracterizam pelas suas incríveis vistas e 
a influência da cultura espanhola a todos os níveis, incluindo a 
gastronomia. Um pedaço de paraíso na Europa.

Os nossos hotéis  
no país do sol

Sunlight Bahia Principe

Uns dias no paraíso? Se a resposta é sim, não pense mais. Todos os 
nossos hotéis Grand representam o padrão de qualidade da cadeia 
e permitem viver umas férias inesquecíveis e plenas de felicidade. 
Este hotéis situam-se em locais privilegiados, as instalações 
são modernas e cuidadas e, quanto à gastronomia, deixe-se 
surpreender.

Férias 5 estrelas  
nas Caraíbas

Grand Bahia Principe

Bem-vindas famílias a um novo conceito de hotel, onde poderão 
viver uma experiência mágica. Instalações e espetáculos temáticos 
que vos transportam para um mundo de sonhos onde tudo é 
possível. As surpresas estão em cada canto, e o aborrecimento não 
existe. Não importa a idade, basta desfrutar ao máximo de umas 
férias inesquecíveis em família.

Hotéis temáticos  
de fantasia

Fantasia Bahia Principe

Se procura um extra para a sua viagem às Caraíbas através da 
exclusividade, serviços especiais e uma atenção irrepreensível, 
estes são os hotéis perfeitos para si. Desfrute de diferentes 
privilégios como jantares ilimitados à la carte, ou quartos amplos e 
totalmente equipados. E se deseja descansar ainda mais durante as 
férias, também tem o serviço de mordomia.

O luxo de sentir-se 
especial

Luxury Bahia Principe

Quatro tipos de hotel 
para todo o tipo de viajantes

A NOSSAS 
MARCAS
Bahia Principe



Você escolhe 
a experiência 
das suas férias

Quer uma experiência de férias à flor de pele que se ajusta 
na perfeição ao que idealizou? Porque viajar com amigos, 
em casal, ou em família é muito diferente. E porque não 
procuramos todos o mesmo...
Por isso classificámos todos os nossos hotéis por 3 tipos de 
experiências, para ajudar na escolha das férias perfeitas.
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Treasure Experience

Existem lugares especiais e, também, lugares únicos.
É aí que encontra os nossos Treasure Hotels. Hotéis 
encantadores, com uma arquitetura única, em harmonia com o 
que o rodeia e que, pelas suas dimensões, permitem um serviço 
muito personalizado e uma atenção acima da média. Renda-se à 
cultura e beleza. 

Experiências únicas em ambientes únicos

Escape Experience

Quase o que se quer, por que não? Por enquanto, nós já 
pensámos em algumas coisas... Nos nossos Escape Hotels, 
a diversão e o descanso são vividos num ambiente de 
exclusividade. O nível de diversão noturna faz com que 
se queira viver a noite ao máximo, enquanto as atividades 
desportivas e de entretenimento, que se queira desfrutar ao 
máximo o dia. As experiências gastronómicas, os bares que 
oferecem os cocktails mais trendy, e muito mais.

O que pedir a um hotel só para adultos?

Family & Friends Experience

Todo o mundo é mais do que bem-vindo aos nossos Family 
& Friends Hotels, ideais para a diversão de toda a família e 
de grupos que procuram um ambiente alegre, onde o tédio 
não ocupa lugar. Por isso a animação nestes hotéis é tanta 
e tão variada. E os pequenitos ficam a ganhar! Instalações e 
atividades só para eles e o clube infantil Bahia Scouts.

Bem-vindo quem se sabe divertir
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Uma Lua de 
Mel perfeita



• Atendimento personalizado na recepção.

• Serviço de roupões e chinelos no quarto, para uso no hotel.

• Minibar standard (só no regime de Tudo Incluído).  

• Upgrade de amenidades.

• Quarto com decoração especial, bombons e garrafa de       
 espumante à chegada.

• Serviço de abertura de cama.

• Wifi gratuito no quarto (um dispositivo por quarto).

• Cofre gratuito no quarto.

• Presente de boas-vindas.

• Possibilidade de manter o quarto, até à saída para o aeroporto,  
 no último día (com reserva e sujeito a disponibilidade).

• Excursão “Katmandú” (só entrada).

Atenções e serviços

Sunlight Bahia Principe Coral Playa

Os Hotéis Bahia Principe oferecem uma infinidade de atenções  
e serviços para desfrutar de uma Lua de Mel única. 
Estas são algumas das mais destacadas. 

Jantares ilimitados
Poderão jantar em qualquer restaurante 
de especialidades durante todas as noites 
da vossa estadia. Escolham uma noite, a 
mais especial e poderão torná-la a mais 
romântica. 

Excursão
Em cada destino incluimos uma visita a um 
dos lugares mais típicos e conhecidos da 
zona onde estão alojados.

Detalhes especiais
no quarto
À vossa chegada ao hotel, encontrarão 
o quarto decorado com um toque 
romântico...São uns detalhes para repor 
forças e brindar.

Abertura noturna
Todas as noites ao chegar ao quarto, vão 
encontrá-lo perfeito. E com um saboroso 
detalhe para terminar o vosso dia.

Quarto superior
A maioria dos hotéis contam com quartos 
superiores, nos quais ficarão alojados para 
vosso maior conforto. 

¿Como funciona este 
serviço? 
“Especial Lua de Mel” é um suplemento 
que inclui todas as atenções e serviços 
que informaremos abaixo. Simplemente 
terá de solicitar na sua Agência de Viagens 
ao efectuar a reserva. O único requisito é 
que terá de estar casado máximo 6 meses 
antes da viagem e levar um comprovativo 
para apresentar no destino. 
Estas atenções e serviços são válidas se 
contrata o suplemento “Especial Lua de 
Mel” e para viagens entre 1 de Maio de 2019 
e 30 de Abril de 2020. Mais informação em 
www.soltour.pt.

Suplemento “Especial Lua de Mel” por pessoa

Sunlight Bahia Principe Coral Playa 60 €

Wifi e cofre
Durante a estadia terão incuído o serviço 
Wifi no vosso quarto e cofre para guardar 
os vossos pertences.

Excursões
Consultar no destino as 
excursões nas quais se 
aplicará o desconto.

10% dto. 20% dto.

Bebidas Premium  
e Vinhos à la Carte

Também, se a sua viagem se realizar  entre 
1 de Maio e  31 de Outubro de 2019, poderá 
beneficiar destes descontos para gastar 
em consumos de vários serviços do hotel e 
excursões. Um  adicional aliciante para que os 
extras também possam sair mais económicos.

Resort Discounts
Até 

20% 
desconto
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Suplemento para estadias de 7 noites. Consulte para outras combinações de noites.
Preços válidos de 1 de Maio a 31 de outubro 2019.



Nota: No quadro da página seguinte está disponível um resumo dos serviço de cada 
hotel e que estão publicados neste folheto. Esta informação está sujeita a mudanças e 
estará atualizada no site www.soltour.pt

Encontre o hotel 
que procura
Ao escolher o seu hotel, verifique os símbolos que lhe mostrarão os 
diferentes serviços que oferece cada um deles.

Wifi 
Hotéis que dispõem de wifi nos 
quartos e/ou nas zonas comuns 
(consultem condições e preços 

na sua chegada ao hotel).

Tudo Incluído
Hotéis que têm o regime de TI e inclui uma 

variedade de serviços extras cujo custo está 
incluido no preço e que pode incluir desde 
toda a alimentação, algumas ou todo o tipo 
de bebidas, desportos, etc. (veja condições 

em cada hotel).

Noivos  
Vantagens exclusivas nalguns 
hotéis como oferta surpresa, 

garrafa de champagne,...

Saúde 
Hotéis com centro de saúde (Spa, talasoterapia, 
serviço de massagens, salão de beleza, etc.) nos 
quais poderá usufruir de um descanso agradável 

com um programa de saúde ao seu gosto.

Só adultos
Estabelecimentos exclusivos  

para adultos. A idade miníma aparece 
detalhada em cada hotel..

Criança Grátis
A primeira criança terá o alojamento 

grátis sempre e quando estiver 
acompanhada por 2 adultos no mesmo 

quarto. Consulte condições no site  
www.soltour.pt.

Famílias
Hotéis que dispõem das melhores condições 

para o descanso familiar, como podem ser 
algumas das seguintes:  miniclube, piscinas 

infantis, serviço de baby-sitter, etc.

Pessoas com  
mobilidade reduzida
Hotéis que dispõem de quartos e  

facilidades adaptadas para pessoas  
com alguma deficiência.

Monoparental 
Hotéis que aceitam 

esta acomodação e ofecerem 
descontos especiais.

Sénior 
Preços especiais em muitos 

hotéis. Ambos os passageiros 
devem ter mais de 60 anos.

Ar condicionado
Hotéis com ar condicionado nos 

quartos e/o zonas comuns.

Desportos 
Todos os hotéis com este símbolo, 

dispõem de instalações desportivas 
para que não perca a sua forma, 

mesmo estando em férias.

Animais 
de companhía

Hotéis que admitem animais domésticos  
(consulte condições e preços)..
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Esta informação está sujeita  a alterações e estará actualizada em www.soltour.pt

Maiorca
PÁG ESTABELECIMENTO

PALMA CIDADE 

24 H. THB Mirador 4* 4a+2c • • • •
24 H. Innside Palma Bosque 4* 2a+2c • • • • • • •
25 H. Palma Bellver Managed by Meliá 4* 2a+1c • • • • •
25 H. Meliá Palma Bay 4* 2a+1c • • • • • •

CA'N PASTILLA  / PLAYA DE PALMA / ARENAL 

26 H. JS Palma Stay 4* 3a • • • • • • •
26 H. HM Alma Beach 4* 2a • • •
27 H. Las Arenas 4* 3a • • • •
27 H. Nautic Hotel & Spa 4* 3a • • • • • •
28 H. Roc Leo 4* 3a • • •
28 H. THB El Cid 4* 3a • • • • • •
29 H. BG Java 4* 3a • • • • • •
29 H. BG Pamplona 4* 3a • • • •
30 H. HM Gran Fiesta 4* 2a+1c • • • •
30 H. Iberostar Cristina 4* 2a • • • • • • • •
31 H. Iberostar Bahía de Palma 4* 2a • • • • • • •
31 H. Iberostar Playa de Palma 5* 2a+2c • • • • • • •
32 H. Hipotels Gran Playa de Palma 4* 3a • • • • • •
32 H. Iberostar Llaut Palma 5* 2a+2c • • • • • • •
33 H. Hipotels Playa de Palma Palace 5* 3a • • • • • •
34 H. Pabisa Sofia 3* Sup 2a+1c • • • •
34 H. Pabisa Bali 4* 3a • • • • • • •
35 H. Occidental Playa de Palma 4* 3a • • • • • • • •
36 H. Piñero Bahia de Palma 3* 2a+1c 2 a 6 • • • • • • •
37 H. Piñero Tal 3* 2a+1c 2 a 6 • • • • • • • •
38 H. Riutort 3* 2a+1c • • • •
38 H. Whala! Beach 3* 4a • • • •
39 H. azuLine Hotel Bahamas & Bahamas II 3* 2a+2c 2 a 6 • • • • • •
40 H. Luna-Luna Park 3* 3a • • • •
40 H. HSM Reina del Mar 3* 3a • •
41 H. Blue Sea Costa Verde 3* 2a+2c • • • • •
41 H. Blue Sea Arenal Tower – Adults Only 3* 3a • • • • •

LLUCMAJOR

42 H. Best Delta 4* 2a+2c • • • • •
ILLETAS / COSTA D’EN BLANES

42 H. Barceló Illetas Albatros – Adults Only 4* 2a • • • • • •
43 H. Gran Meliá de Mar 5* 2a • • • • • • • •
43 H. H10 Punta Negra 4* 2a+2c • • • •

CAMP DE MAR

44 H. H10 Blue Mar 4* 3a • • • • • •
44 H. Roc Gran Camp de Mar 4* 3a+2c • • • • • • •

PALMANOVA / MAGALLUF / CALA VIÑAS / SANTA PONSA / PAGUERA

45 H. OLA Hotel Panama – Adults Only 4* 2a • • • • •
45 H. FERGUS Bermudas 4* 2a+2c • • • • • •
46 H. Sol Beach House Mallorca 4* 3a • • • • • • •
46 H. Mar Hotels Rosa del Mar & Spa 4* 2a+2c 2 a 11 • • • • • •
47 H. Sol Palmanova All Inclusive 4* 2a+2c • • • • • • •
48 H. Globales Honolulu 3* 3a • • • • •
48 H. Globales Mimosa 4* 3a • • • • • •
49 H. Globales Palmanova Palace 4* 3a • • • • •
49 H. Elba Sunset Mallorca 4*Sup 2a+2c • • • • • •
50 H. Samos 4* 3a • • • • •
50 H. Sol Guadalupe 4* 3a • • • • •
51 H. Universal Hotel Florida 3* 3a • • • • •
52 H. Sol House The Studio – Calvia Beach 4* 3a • • • • • •
52 H. ME Mallorca 4* 2a+2c • • • • • •
53 H. Spa Flamboyan Caribe 4* 2a+2c 2 a 12 • • • • •
54 H. Sol Katmandu Park & Resort 4* 4a+2c • • • • • •
55 H. Sol Barbados 4* 2a+2c • • • • •
56 H. Meliá Calvia Beach 4* 2a+2c • • • • • • • •
57 H. Calvia Beach The Plaza by Meliá 4* 2a+2c • • • •
58 H. Sunlight Bahia Principe Coral Playa 4* 2a+1c 2 a 6 • • • • • • • •
62 H. Globales Playa Santa Ponsa 3* 3a • • • • • •
62 H. SENTIDO Cala Viñas 4* 3a • • • • • • •
63 H. Occidental Cala Viñas 4* 2a+2c • • • • • • • •
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16 Esta informação está sujeita a alterações e estará actualizada em www.soltour.pt

Maiorca
PÁG ESTABELECIMENTO

PALMANOVA / MAGALLUF / CALA VIÑAS / SANTA PONSA / PAGUERA

64 H. Senses Santa Ponsa 4* 2a • • • • • •
64 H. Iberostar Suites Hotel Jardín del Sol 4* 3a • • • • • • •
65 H. H10 Casa del Mar 4* 3a • • • • • • •
66 H. Beverly Playa 3* 3a 2 a 6 • • • • • • •
66 H. Cupido Boutique Hotel 3* 2a • •
67 H. Universal Hotel Lido Park 4* 2a+2c 2 a 6 • • • • • •
68 H. Valentín Paguera Hotel 3* 2a • • • •
68 H. Valentin Reina Paguera 4* 2a • • • • •

COLONIA DE SANT JORDI / PORTO CRISTO / PORTO PETRO /  CALAS DE MALLORCA / CALA D´OR

69 H. THB Sur Mallorca 4* 3a • • • • •
69 H. Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa 4* 3a+1c • • • • • • •
70 H. Blau Punta Reina Resort 4* 3a+1c 2 a 6 • • • • • • • •
70 H. Blau Privilege Porto Petro Resort & Spa 5* 4a+2c 2 a 6 • • • • • • •
71 H. Iberostar Club Cala Barca 4* 4a 2 a 6 • • • • • • • •
72 H. Club Hotel Tropicana Mallorca 3* 2a+1c 2 a 6 • • • •
72 H. Globales América 4* 3a • • • • • • •
73 H. Sol Cala Antena 3* 2a+2c • • • • • •
73 H. Sol Mirador de Calas All Inclusive 4* 2a+2c • • • • •
74 H. Barceló Ponent Playa 3* 2a+1c • • • • • • •
74 H. Mar Hotels Ferrera Blanca 4* 2a+2c • • • • •

SA COMA / CALA MILLOR / CALA BONA / COSTA DE LOS PINOS

75 H. Protur Sa Coma Playa Hotel & Spa 4* 3a 2 a 6 • • • • • • •
75 H. Hipotels Marfil Playa 4* 3a • • • • • •
76 H. Hipotels Mediterráneo 4* 2a • • • • • •
76 H. Hipotels Said 4* 3a • • • • • • • •
77 H. Hipotels Bahía Grande 4* 2a+2c • • • • • • • •
77 H. Hipotels Hipocampo Playa 4* 3a • • • • • • •
78 H. Hipotels Cala Millor Park 4* 3a • • • • • • • •
78 H. Hipotels Hipocampo Palace 5* 3a • • • • • • •
79 H. Hipotels Flamenco 4* 3a • • • • • • •
80 H. Catalonia del Mar 3* 3a • • • • • •
80 H. Grupotel Mallorca Mar 4* 2a+2c • • • • • • •
81 H. Hipotels Eurotel Punta Rotja & Spa 4* 3a • • • • • • •

CALA MESQUIDA / CALA RATJADA / CA´N PICAFORT / PLAYA DE MURO / PUERTO DE ALCUDIA

81 H. Vanity Suite & Spa 4* 3a • • • • • • •
82 H. Prinsotel La Pineda 4* 3a+1c • • • • • • •
82 H. THB Guya Playa 4* 3a+1c • • • • • •
83 H. Viva Cala Mesquida Resort & Spa 4* 3a+1c • • • • • • •
83 H. THB Gran Playa 4* 2a • • • • • •
84 H. BG Tonga Tower Design Hotel & Suites 4* 2a+2c • • • • • • • •
84 H. FERGUS Club Vell Mari 4* 2a+4c 2 a 14 • • • • • •
85 H. Grupotel Montecarlo 4* 2a+1c • • • • • •
85 H. Grupotel Farrutx 4* 2a+1c • • • •
86 H. Grupotel Gran Vista & Spa 4* 2a+2c • • • • • • •
86 H. The Sea Hotel by Grupotel 4* 2a • • • • • • •
87 H. JS Alcudi Mar 4* 3a • • • • • • •
87 H. Mar Hotels Playa de Muro Suites 4* 4a • • • • • •
88 H. Grupotel Amapola 3* 2a+1c • • • • • • •
88 H. Grupotel Los Príncipes & Spa 4* 3a+1c • • • • • • •
89 H. Grupotel Alcudia Suite 4* 2a+2c • • • • • •
90 H. Iberostar Albufera Park 4* 3a+1c • • • • • • • • •
90 H. Iberostar Albufera Playa 4* 2a+1c 2 a 6 • • • • • • • • •
91 H. Iberostar Playa de Muro 4* 3a+1c 2 a 6 • • • • • • • •
92 H. Iberostar Ciudad Blanca 4* 4a • • • • • • • •
92 H. Iberostar Playa de Muro Village 5* 3a+1c • • • • • • • •
93 H. Iberostar Alcudia Park 4* 3a+1c • • • • • • •
94 H. BelleVue Club 3* 6a • • • •
94 H. Sol Alcudia Center 3* 2a+2c+bb • • • • •
95 H. Roc Boccaccio 4* 3a • • • • •
95 H. Condesa 4* 3a+1c • • • • • •
96 H. Grupotel Maritimo 4* 2a+1c • • • • • •
96 H. Zafiro Palace Alcudia 5* 3a+1c • • • • • • •

PUERTO DE POLLENSA

97 H. Mar Senses Puerto Pollensa 4* 3a • • • • • •
97 H. Cabot Pollensa Park Spa 4* 2a+2c • • • • • • •
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Menorca
PÁG ESTABELECIMENTO

ARENAL D´EN CASTELL / ES CASTELL / PUNTA PRIMA

100 H. azuline Marina Parc 4* 6a+2c 2 a 12 • • • • • • •
101 H. Club Hotel Aguamarina 3*Sup 2a+2c 2 a 7 • • • • • • •
102 H. Barceló Hamilton Menorca – Only Adults 4* 2a • • • • •
102 H. Hotel & Water Park Sur Menorca 4* 2a+2c • • • • •
103 H. Occidental Menorca 4* 4a+1c • • • • • • • •

MAHÓN / SON BOU / SANTO TOMÁS / CALA GALDANA

104 H. Grupotel Mar de Menorca 3* (4* em tâmite) 4a+2c • • • • • •
105 H. Sol Milanos Pingüinos 3*Sup 2a+2c • • • • • •
106 H. Sol Beach House Menorca 4* 2a • • • • • •
106 H. Hotel 55 Santo Tomás 4*Sup 3a • • • • •
107 H. Valentín Son Bou Hotel & Aptos 4* 3a+1c • • • • • •
108 H. Cala Galdana Hotel & Villas D´Aljandar 4* 4a+2c • • • • • •
109 H. Artiem Audax 4*Sup 2a • • • • • •
110 H. Meliá Cala Galdana 5* 2a+1c • • • • • • •

CALA´N BOSCH / SON XORIGUER / CALA EN FORCAT / CALA BLANCA / CALA EN BLANES / CIUDADELA  

111 H. Sol Falcó All Inclusive 4* 2a+2c • • • • • •
112 H. Valentin Star Hotel 4* 3a • • •
112 H. Mar Hotels Paradise Club & Spa 4* 5a+1c • • • • • •
113 H. Carema Beach Menorca 4* 3a+1c • • •
113 H. Zafiro Menorca 4* 3a+1c • • • • •
114 H. Grupotel Aldea Cala´n Bosch 4* 2a+2c • • • •
114 H. Grupotel Playa Club 4* 3a+1c • • • • • •
115 H. Grupotel Macarella Suites & Spa 4* 4a+2c • • • • •
115 H. Lago Resort Menorca 4*Sup 4a • • • • • •
116 H. Globales Club Almirante Farragut 4* 3a+2c • • • • • • •
118 Apartamentos Lentiscos II 3a+1c • • • •
118 Apartamentos Globales Binimar II 3a • • • • • • •
119 Apartamentos Blancala II 4a+2c • • •
119 H. Cala Blanca Sun Hotel 4* 2a+1c • • • •
120 Apartamentos Vista Blanes II 5a+1c • •
120 H. Globales Cala´n Blanes 3* 2a+2c • • • • •
121 H. HYB Sea Club 4* 3a+1c • • • • • • • •
122 Roulette Aptos zona Ciudadela I 2a+2c •
122 H. Port Ciutadella 4*Sup 2a+2c • • • • •

CALA SANTANDRÍA

123 H. Prinsotel La Caleta 4* 4a • • • • •

Ibiza
PÁG ESTABELECIMENTO

TALAMANCA / FIGUERETAS / PLAYA DE´N BOSSA

126 H. Simbad 4* 3a • • • • •
126 H. BG Nautico Ebeso 4* 3a • • • • •
127 H. Playasol The New Algarb 4* 3a 2 a 6 • • • • •
128 H. Hard Rock Hotel Ibiza 5* 4a • • • • • • •
128 H. Ushuaïa Ibiza Beach Hotel 5* 3a • • • • •
129 H. Sirenis Hotel Goleta & Spa 4* 3a • • • • • • • •
129 H. Sirenis Hotel Tres Carabelas & Spa 4* 3a • • • • • • • • • •
130 H. Grand Palladium Palace Ibiza 5* 6a • • • • • • • • • •
131 H. Grand Palladium White Island 5* 2a+2c • • • • • • • • • •
132 H. Playasol Mare Nostrum 3* 3a 2 a 6 • • • • •

SAN ANTONIO

132 H. Playasol Club San Remo 3* 3a 2 a 6 • • • •
133 H. azuLine Mar Amantis & Mar Amantis II 3* 3a 2 a 12 • • • • • • •
134 H. Playasol Club S´Estanyol 3* 2a+1c 2 a 6 • • • •
134 H. Alua Hawaii Ibiza 4* 3a • • • • •
135 H. azuLine Hotel Bergantín 3* 3a 2 a 12 • • • • • • • •
136 H. Occidental Ibiza 4* 4a+1c • • • • • •
136 H. Sol House Ibiza 4* 3a • • • • • •
137 H. Fiesta Hotel Tanit 3*Sup 4a 2 a 12 • • • • • • •
138 H. Invisa Hotel Es Pla 3* 3a • • • • • •
138 H. Bellamar Hotel Beach & Spa 4* 2a+1c • • • • • • • •
139 H. Abrat 3* (4* em tâmite) 2a+1c • • • • •
139 H. Palladium Hotel Palmyra 4*Sup 3a • • • • • • •
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Ibiza
PÁG ESTABELECIMENTO

SANTA EULALIA / CALA LLONGA / ES CANAR

140 H. Invisa Hotel La Cala 4* 3a • • • • • • •
140 Aptos. Globales Montemar II 4a+2c • • • •
141 H. Sirenis Cala Llonga Resort 3* 2a+1c • • • • • • •
142 H. Sol Beach House Ibiza 4* 3a • • • • • • •
142 H. ME Ibiza 5* 3a • • • • • • • •
143 H. Iberostar Santa Eulalia 4* 3a • • • • • •
144 H. Grupotel Santa Eulària & Spa 4* 2a • • • • • •
144 H. Alua Miami Ibiza 4* 3a • • • • • •
145 H. azuLine Hotel Coral Beach 3* 2a+2c 2 a 12 • • • • • • • •

CALA SAN VICENTE / PORTINATX / PUERTO DE SAN MIGUEL

146 H. Grupotel Cala San Vicente 4* 2a+1c • • • •
146 H. Barceló Portinatx – Adults Only 4* 3a • • • • • •
147 H. Sensimar Ibiza Beach Resort 4* 2a • • • • • •
147 H. Sandos El Greco Beach Hotel 4* 2a • • • • •
148 H. Club San Miguel 3* 2a+2c • • • • • •
148 H. Club Cartago 3* 2a+2c • • • • • •
149 H. Olé Galeón Ibiza 4* 4a • • • • •

Formentera
PÁG ESTABELECIMENTO

ES PUJOLS/ ES CALÓ

150 Apartamentos Paya Portu Saler III 3a+1c 2 a 11 • •
150 H. Rosamar 2* 2a • • • •
151 H. Levante 3* 3a • • •
151 H. Hotel & Spa Entre Pinos 3* 2a • • • • •
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Informação comum 
a todos os destinos

Itinerário
• Primeiro dia: Apresentação no aeroporto e embarque no voo em classe 
turística. Assistência à chegada e transfer para o hotel seleccionado. 
Alojamento.

• Dias intermédios: Dias livres no hotel no regime escolhido. Os nossos guias 
apresentarão um folheto com as excursões facultativas e explicação das 
mesmas.

• Último dia: Transfer para o aeroporto (a hora de recolha nos hotéis será 
comunicada pelos nossos guias) e saída no voo em classe turística com 
destino ao aeroporto de origem. Chegada e fim dos nossos serviços.

Observações
• No dia de entrada, na maior parte dos hotéis, o quarto estará à disposição do 
cliente a partir das 14:00 hrs.

• O primeiro serviço do hotel dependerá da hora de chegada ao aeroporto de 
destino, de acordo com os seguintes horários e segundo o regime confirmado:

Almoço para as chegadas anteriores às 12.00 hrs.

Jantar para as chegadas anteriores às 19.00 hrs.

Alojamento para chegadas posteriores às 19.00 hrs.

• No caso de um transfer cedo, até ao aeroporto, no dia de regresso, em que 
não haja possibilidade de efectuar o serviço de pequeno-almoço, almoço e 
jantar no hotel, não dá direiro a reembolso.

• As bebidas estão consideradas como extras quando não estão incluídas e 
deverão pagá-las diretamente ao hotel, excepto em regime de “Tudo Incluído” 
(consultar a carta do TI em cada hotel).

• No dia de saída o cliente deverá deixar o quarto antes das 12.00 hrs. por ser 
essa uma norma comum a todos os hotéis. Por norma geral, o serviço do “Tudo 
Incluído” também termina às  12.00 hrs do dia de saída.

• Galas: Em determinados hotéis existem galas obrigatórias de Natal e Fim de 
Ano. Consulte preços em www.soltour.pt.

• Quartos:  Os quartos duplos poderão ter duas camas separadas ou cama 
de casal (sujeitas a disponibilidade de cada hotel). As terceiras pessoas e as 
crianças que partilham quarto ficarão alojadas habitualmente em sofá cama 
ou cama extra, já que na maioria dos hoteis não existem verdadeiros quartos 
triplos/quádruplos. Os clientes devem ter em conta que acomodar terceiras e 
quartas pessoas dentro do mesmo quarto, reduz consideravelmente o espaço.

Noites Extras
• O preço de qualquer estadia com um número distinto de noites aos 
publicados calcular-se-à sempre acrescentando ao preço da estadia imediata 
inferior o número de noites adicionais necessárias.

• Para calcular as noites adicionais de estadia, solicite os preços da noite 
extra e acrescente tantas como deseje, de acordo com as datas de estadia e 
independente do dia de início da viagem.

• O preço da noite adicional não será nunca deduzido dos preços publicados 
nem será aplicado a prolongamentos pedidos no destino nem a reservas 
efectuadas na origem que não incluam a totalidade dos serviços.

• Consulte possíveis suplementos para chegadas em Outubro com estadias em 
Novembro e chegadas em Abril com estadias em Maio.

   19



Baleares
Uma viagem inesquecível
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Bem vindo ao ponto de partida de uma 
viagem inesquecível. O kilómetro zero a 
partir do qual começaremos a percorrer os 
4.992 km² do território mais espetacular do 
Mediterrâneo. Agarre a sua mala e deixe 
voar a imaginação. Vamos mergulhar no 
lugar no qual se escondem milhares de 
planos, aventuras e emoções novas. Hoje 
e agora partimos rumo a esse paraíso 
chamado Ilhas Baleares.
Cenário de histórias nunca contadas, 
cheio de segredos e cantos por descobrir, 
Baleares é um arquipélago com alma 
própria, diferente de qualquer outro 
no mundo. Cinco ilhas decoradas por 
pequenas ilhotas que, combinadas num 
incrível equilíbrio, compõem uma sinfonia 
de luxo para uma escapada com sabor 
a mar, céus azuis de horizontes infinitos, 
tradição, história, inovação e vida. A 
autêntica receita da felicidade.
Maiorca, Menorca, Ibiza e Formentera 
representam o único lugar do Mediterrâneo 
no qual se podem desfrutar todos os 
prazeres da vida, sem exceção. Perder-

se na sua natureza que parece pintada 
com pinceladas de contrastes, envolta 
em férteis vales, montanhas ancestrais, 
riachos, enseadas e falésias; passando 
pelas suas vastas planícies decoradas 
com carvalhos, amêndoeiras e oliveiras 
ancestrais; deixe-se levar pela vitalidade 
das suas cidades e descansar na placidez 
eterna dos seus povos; encontrar o sabor 
do autêntico em cada prato; rir e dançar 
até ao amanhecer… Sensações que só se 
podem viver neste território único.
 
Por tudo isto e por muito, muito mais, as 
Baleares são desde décadas o ponto de 
encontro mais desejado do Mediterrâneo 
quando se fala de férias. O seu espirito 
cosmopolita, tranquilo e extremamente 
discreto colocou-as como refúgio habitual 
das principais personalidades da esfera 
pública europeia e de personagens da 
realeza, da política e do espectáculo de 
todo o mundo.
Escolher só uma das suas ilhas é 
impossível porque todas têm a qualidade 

privilegiada de ser um destino inesquecível 
por si mesmo, com uma identidade 
própia que envolve e cativa a quem 
as visita. Diferentes na gastronomia, 
passado e história, língua, formas de vida 
e costumes, paisagens e património… 
Maiorca, Menorca, Ibiza e Formentera 
configuram uma paleta de cores plena 
de autenticidade, multiculturalismo e 
ecletismo mágico capaz de criar as mais 
belas recordações.
Por isso, da Soltour, este ano queremos 
que tenha tudo. E esta viagem que agora 
iniciamos inclui o plano completo: uma 
rota pelas Ilhas Baleares, do princípio 
ao fim, que o levará pelos seus cantos 
principais, suas festas e tradições mais 
enraízadas, o delicioso sabor das suas 
cozinhas ancestrais, a maravilha das 
suas paisagens plenas de contrastes, a 
imaculada claridade das suas águas, a 
amabilidade das suas gentes e a magia 
infinita da sua luz. Puro mediterrâneo 
servido na bandeja. Pura felicidade.
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Se viajamos às Baleares é 
praticamente inevitável dedicar a 
nossa primeira paragem à  maior 

ilha, à grande irmã, a estrela deste paraíso, 
a que combina todas e cada uma das 
maravilhosas qualidades que dão forma 
e singularidade ao resto. Sim, Maiorca, a 
ilha que nos seus quase 4.000 km² é capaz 
de combinar tudo o que se pode desejar 
durante umas férias ou a vida inteira.

Maiorca é a ilha da tranquilidade, uma ilha 
de todos e para todos. A única de todo 
o arquipélago balear que conta com tal 
variedade paisagística e cultural que é 
capaz de cativar tanto viajantes sós que 
procuram um lugar para se esquecerem 
das multidões como os que querem 
mergulhar no ambiente mais animado do 
Mediterrâneo.

A nossa rota propõe um percurso que 
convida a descobrir as múltiplas faces que 
nos brinda Maiorca. Deixa-nos nas ruas da 
sua zona antiga, onde passeamos pelos 
seus pátios entrando nesse passado nobre 
e senhorial que ainda as adorna. Depois 
de conhecer os seus palácios, o seu bairro 
judeu e as muralhas que rodeiam a Catedral 
o único templo gótico do mundo que está 
virado para o mar paramos nos terraços que 
salpicam o Paseo del Borne, aproximamo-
nos dos seus museus, edifícios modernistas 
e suas boutiques de luxo e passeamos pelo 
passeio marítimo vendo como os veleiros 
entram e saem do seu grande porto, um dos 
centros de vela mais importantes de todo o 
Mediterrâneo.

Longe da vida urbana, Maiorca oferece-
nos algumas das praias mais bonitas do 
Mediterrâneo. Enseadas de rochas e areia 
escondidas entre pinhais no oeste e praias 
infinitas no norte onde as baías de Alcudia 
e Pollença, juntamente com a espetacular 
Praia de Muro, oferecem-nos o maior 
leque de prazeres e propostas que alguém 
pode sonhar: restaurantes para todos 
os paladares, paisagens naturais, pistas 
desportivas, spots de kitesurf, kayak e vela, 
circuitos em bicicleta, parques aquáticos, 
mercados, festas populares… 

Mas para mergulhar de verdade 
no autêntico espírito de Maiorca é 
indispensável dirigir a nossa rota rumo 
a Sierra de Tramuntana, declarada 
Património da Humanidade pela Unesco. 
Aqui conheceremos lugares que parecem 
saídos de um quadro: Sóller, Valldemossa, 
Banyalbufar, Deià… são quadros perfeitos do 
sossego, onde o tempo passa mais devagar 
e a vida gira à volta de uma boa mesa.

Numa tarde qualquer, dirigimo-nos a oeste, 
percorrendo Illetas, Cala Mayor, Bendinat, 
Portals... por toda a costa de Calvià. Aí, 
percorremos praias e ruas cheias de bares 
e restaurantes até chegar à baía de Santa 
Ponsa e sentamo-nos a ver o pôr do sol 
num sitio de sonho: a Costa da Calma. O 
céu vai ficando vermelho enquanto o mar 

se cobre de prata e nós saboreamos um 
tinto de verão acompanhado do típico pa 
amb oli. O sol vai-se e com a última luz do 
dia regressamos à cidade com vontade de 
descobrir as suas noites: Santa Catalina, 
Passeio Marítimo… Música, ambientes e 
locais para escolher. 

Trocamos as alturas pelas montanhas e 
entramos numa das maravilhas naturais 
mais fascinantes do mundo: a Serra de 
Tramuntana, Património da Humanidade 
e paraíso infinito de paisagens únicas e 
povoações de postais. Valldemossa e a sua 
coca de batata com música de Chopin um 
dos seus mais ilustres residentes, Desportos 
e as suas paragens feitos para os amantes 
da escalada,  a caminhada e o cicloturismo. 
Banyalbufar, com uma das enseadas de 
rocha vermelha mais surpreendente da ilha; 
Deià e a sua povoação de perfeita harmonia 
plantada nas encostas que descem até 
ao Mediterrâneo; Escorca, a cidade mais 
natural; Pollença e as suas atrativas 
paisagens de mar e montanha; e, até ao 
extremo norte, Formentor: o mirante mais 
belo do mundo.

Antes de começar a caminhar pelo mares 
do sul, oferecemos-nos um brunch em 
alguma das cafetarias cheias de encanto 
que salpicam a primeira linha marítima de 
Portitxol, a um passo do centro de Palma. 
Após o pequeno-almoço, rumamos ao sul 
de Maiorca, onde  damos o primeiro banho 
em Cala Blava e as pequenas enseadas 
escondidas de Son Verí e Bellavista. São 
enseadas de rocha lindíssimas, desenhadas 
em incríveis falésias voltadas para a baía 
de Palma. Ao longe, a silhueta da cidade, 
com a Catedral coroando-a e a Serra 
de Tramuntana por trás. Seguimos para 
Cala Pi, a povoação costeira de Sa Rápita 
e, ao fundo, Es Trenc. Se vamos até ao 
extremo mais a sul, disfrutaremos do farol 
de Ses Salines e três das melhores praias 
virgens de Maiorca. Subindo até Este, 
encontraremos Es Caló des Moro, uma das 
enseadas secretas melhor guardadas pelos 
maiorquinos, e Cala Varques.
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Os sabores de Maiorca
Um dos planos a não perder para conhecer 
Maiorca a fundo é submergir-se plenamente 
na sua gastronomia. Nas despensas 
tradicionais da ilha descobrirás que além 
de muito sabor a mar também há muito 
de campo e montanha, com pratos tão 
deliciosos como o arròs brut que te servirão 
nas tabernas e restaurantes das aldeias de 
interior, capaz de concorrer com uma boa 
paelha em frente ao mar. Não deixes de 
provar o frit mallorquí, a llampuga (muito 
típica no outono), a sempre deliciosa 
ensaimada, a sobrassada de porc negre, as 
cocas de verduras, o trampó ou o tumbet 
que leva o melhor da horta maiorquina 
- ideal para veganos e vegetarianos. 
Mais além da cozinha tradicional, na ilha 
também se podem saborear as inovadoras 
propostas culinárias de chefs com Estrela 
Michelin e provar pratos de todos os cantos 
do mundo: japoneses, libaneses, indianos... 
Uma paleta de sabores infinita que combina 
na perfeição com os ares mediterrâneos.

Pelos arraiais das 
povoações 
Verás a face mais autêntica de Maiorca 
nas suas pequenas povoações. As que se 
escondem entre as montanhas, as que 
descansam aos pés dos seus vales, as 
mais marinheiras e as de interior. Todas e 
cada uma delas são famosas por encher os 
verões (e boa parte do inverno) de festas 
inesquecíveis onde a música e as danças 
populares não faltam. As mais emblemáticas 
e concorridas são as Festas de Sant Sebastià 
de Palma, que se celebram em janeiro e 
enchem a cidade de churrascos e concertos 
em todas as praças; também no princípio do 
ano são as de Sant Antoni de Sa Pobla, cujos 
fogos de artifício são conhecidos em toda a 
ilha; na primavera e no verão há tantas que 
é impossível enumerá-las todas: Mouros 
e Cristãos em Sóller, a festa do melão 
em Vilafranca, as de Praia de Muro e Can 
Picafort ou as de Binissalem, coincidindo 
com a época de vindima, são toda uma 
oportunidade para descobrir como é que os 
maiorquinos vivem e se divertem.

Pores-do-sol inesquecíveis
Falar do Mediterrâneo e associá-lo 
imediatamente a um pôr-do-sol digno de 
um postal é uma coisa tão natural em 
Maiorca como a água cristalina das suas 
praias. Há mil. Um em cada canto, em cada 
angra... Mas se tens de escolher, aponta: 
o pôr do sol de Sa Foradada, em plena 
Serra de Tramuntana, entre as aldeias 
de Banyalbufar e Deià. Podes aceder de 
automóvel e encontrarás diretamente 
um miradouro natural sobre o mar, que 
aponta para uma pequena península com 
uma rocha na qual há um buraco perfeito 
através do qual se vê o sol (daí o seu nome, 
la agujereada). Outro dos pores-do-sol 
de cortar a respiração é o das praias de 
Es Trenc, Es Carbó e Es Caragol, em que 
estarás rodeado por pura natureza, longe de 
toda civilização. Tu, o mar e o sol a despedir-
se ao fundo com uma paleta inesgotável 
de vermelhos, dourados e terracotas. Na 
costa oeste, os pores do sol mais bonitos 
escondem-se em Santa Ponsa, a Costa de 
la Calma, o Touro e Camp de Mar.
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Rota de tapas com  
sabor a Maiorca
Palma esconde dezenas de bares e 
tabernas nos quais pode desfrutar de 
uma rota de tapas e cervejas animada e 
cheia de propostas gastronómicas. Para 
conversar e comer ricas espetadas, a zona 
antiga celebra cada terça-feira e quarta-
feira uma rota a preços especiais. La Lonja, 
frente ao porto, é também uma boa zona 
para degustar pratos típicos maiorquinos. 
A nova rua pedonal de Blanquerna até 
S’Escorxador está cheia de terraços e 
restaurantes variados com ambiente 
mais local e familiar. E o bairro de Santa 
Catalina oferece gastronomia internacional 
de luxo, perfeito para as noites, pois aí se 
concentram também os locais de música 
da moda.

Parques naturais 
imprescindíveis
Maiorca conta com numerosos parques 
naturais onde pode desfrutar de 
caminhadas, rotas em bicicleta, pic-nics ao 
ar livre e banhos mediterrâneos. O maior de 
todos está no norte: S’Albufera de Maiorca, 
junto à praia de Muro, um grande pantanal 
perfeito para o avistamento de aves e 
insetos nativos. Na costa Este destaca-se o 
Parque Natural de Mondragó que esconde 
duas das praias mais bonitas da ilha. Mas 
sem dúvida, impressionante é o Parque 
Nacional da Cabrera: desde a Colonia 
de Sant Jordi saiem barcos que levam 
diretamente à ilha onde se pode desfrutar 
da sua natureza e de enseadas mágicas, 
completamente desertas.

A moda dos street market
Realizam-se há anos em todas as 
povoações de Maiorca e cada vez contam 
com mais postos e propostas mais 
variadas. Os mercados artesanais, os 
street markets como se chama agora, são 
a oportunidade perfeita para desfrutar 
do encanto autêntico do dia a dia de uma 
povoação maiorquina, conhecer os seus 
produtos locais mais destacados e comprar 
souvenirs realmente originais. Desde 
comida típica a roupa e complementos 
passando por antiguidades e peças de 
artesanato únicas, nestes mercados pode-
se encontrar de tudo. Os mais famosos são 
o de Alcudia, o de Consell e o de Sineu, se 
bem que também merece a pena o de Inca 
e o que se realiza na praça do Quadrado de 
Palma. Uma experiência única.

A não perder Nós levamos-te 
Reserve as suas excursões na sua Agência ou quando chegar ao Hotel



726€
Por pessoaSó Alojamento

7 Noites, desde

Situação No passeio marítimo de Palma, a poucos minutos da ca-
tedral e da cidade velha.

Quartos Duplos totalmente equipados com banho, secador de ca-
belo, amenidades, ar condicionado, TV de ecrã plano, telefone, Wi-
Fi gratuito, frigorífico, cofre e varanda ou terraço. Alguns quartos 
não têm varanda ou terraço. Os quartos Vista Mar são espaçosos 
e bem iluminados, com vistas incríveis do mar e do porto. Quarto 
Familiar confortável e espaçoso que oferece espaço extra para fa-
mílias e amigos. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxi-
ma Duplos: 3 adultos ou 2 adultos + 1 criança; Familiar: 4 adultos + 
2 crianças.

Instalações Restaurante/cafetaria com terraço no passeio maríti-
mo, sala de reuniões e Wi-Fi gratuito em todo o hotel. Terraço no 
8º andar com piscina, solário e espreguiçadeiras ao lado do bar da 
piscina. Área de Wellness no 3º andar do hotel e com entrada grá-
tis, conta com piscina aquecida com jacuzzi, sauna e banho turco. 
Ginásio. Estacionamento coberto (com custo e a pedido). Galeria 
de arte de pintores de Maiorca e exibe esculturas do artista Pedro 
Flores.

Serviço de restaurante Só Alojamento e Pequeno-Almoço tipo bu-
ffet. O pequeno-almoço é servido no novo restaurante buffet com 
terraço, localizado no 5º andar.

Características Dispõe um total de 109 quartos.

24 PALMA CIDADE

THB Mirador 4*

DUPLO VISTA MAR

Situação A poucos metros do Passeio Marítimo, do Castelo Bellver 
e a poucos minutos do centro histórico de Palma.

Quartos Guest Room com casa de banho completa com secador 
de cabelo, ar condicionado, televisão LCD de 32", telefone, acesso 
gratuito à internet Wi-Fi, cofre e minibar (incluído). Novos quartos 
Premium, modernos, espaçosos e luminosos com vista para a pis-
cina, que oferecem uma decoração acolhedora e um terraço mobi-
lado. Dispõe de roupão, chinelos, conjunto de café e chá e máqui-
na de café Nespresso (incluído). Capacidade máxima Standard: 2 
adultos + 2 crianças (no sofá-cama); Premium: 2 adultos.

Instalações Restaurante “Syndeo Restaurante” com notável pre-
sença de comida Nikkei & Healthy food, moderno bar e área de re-
laxamento com vistas para a piscina onde você pode desfrutar de 
cocktails ao pôr do sol. Ligação Wi-Fi grátis em todo o hotel e nas 
4 salas de conferências. Piscina exterior para adultos e crianças. 
Piscina interior (aquecida só no inverno) com banho turco e sauna, 
área de solário e amplo ginásio. Todos os serviços grátis.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço tipo buffet. Restaurante 
aberto das 11h às 23h continuamente (com custo).

Características Dispõe de 262 quartos. Completamente renovado.

Innside Palma Bosque 4* 

STANDARD COM VARANDA

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

726€
Por pessoaPequeno -Almoço

7 Noites, desde



Situação No Passeio Marítimo de Palma, com vistas panorâmicas 
para o porto desportivo, a Baía de Palma e Catedral. Perto do Audi-
torium a 10 minutos de carro da praia, Castillo de Bellver, Catedral, 
Pueblo Español e museu “Es Baluard”.

Quartos Standard com casa de banho completa, secador de cabe-
lo, espelho de aumento, carta de almofadas, ar condicionado frio e 
quente, telefone com linha directa, televisão LCD 32’’ com mais de 
30 canais nacionais e internacionais, mini bar (com custo), ligação 
Wi-Fi gratuita, cofre e terraço ou varanda. O hotel dispõe de quar-
tos com vista para o mar com suplemento. Capacidade máxima 2 
adultos + 1 criança.

Instalações O hotel coloca a sua disposição um Lobby bar, um res-
taurante com vistas para a baía e terraço, bar piscina na temporada 
de Verão, 9 salas de conferências, centro de negócios, ligação Wi-Fi 
grátis em todos os quartos e nas zonas comuns e Internet Corner 
(com custo). Para o seu desfrute, você pode fazer uso da piscina 
exterior com amplo terraço-solário com vistas para a Baía e espre-
guiçadeiras. Acesso grátis ao mini gym. Estacionamento privado 
para os clientes, com custo.

Serviço de restaurante Alojamento e Pequeno-almoço. Peque-
no-almoço tipo buffet.

Características Dispõe de 384 quartos.

PALMA CIDADE    25

Palma Bellver Managed by Meliá 4*

STANDARD COM VISTAS

Situação Em frente à praia, a 5 minutos de carro do aeroporto e a 
15 minutos a pé do centro histórico da cidade. 

Quartos Standard Deluxe são espaçosos e funcionais com vista 
para o cidade. Dispõe de colchões Dreamaker (fabricado e proje-
tado pela Pikolin exclusivamente para Meliá Hotels), acesso a in-
ternet Wi-Fi grátis e TV LCD. Os Deluxe Vista Mar têm todos vistas 
para o mar. The Level com vista para o mar e o serviço exclusivo The 
Level além de estar equipado com uma estação mp3 com Bluetoo-
th, atenções especiais de banho e cafeteira Nespresso, oferecendo 
ainda acesso ao YHI Spa (1h por pessoa por dia). Capacidade máxi-
ma 2 adultos + 1 bebé.

Instalações Restaurante “Trasluz”, 4 salas de reuniões e Wi-Fi gra-
tuito em todo o hotel. No sétimo andar do hotel você pode desfru-
tar de um magnífico terraço com piscina, solário, espreguiçadeiras, 
guarda-sóis e snack-bar com vista para a Baía de Palma. Serviços 
The Level (incluído nos quartos The Level), YHI Spa (com custo e 
+16 anos) e fitness Center. Estacionamento (com custo).

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço. Seu conceito gastronó-
mico All-Day-Dining é pensado para o conforto do cliente, ofere-
cendo o serviço das 7h às 1h (cozinha aberta das 11h às 23h).

Características Dispõe de 268 quartos modernos.

Meliá Palma Bay 4*

STANDAR DELUXE

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

782€
Por pessoaPequeno -Almoço

7 Noites, desde

741€
Por pessoaPequeno -Almoço

7 Noites, desde



Situação Na praia de Ca'n Pastilla.

Quartos Standard com casa de banho e secador de cabelo, ar con-
dicionado/aquecimento, telefone, TV-SAT, Wi-Fi grátis, frigorífico 
grátis, cofre (com custo) e terraço/varanda. Quartos adaptados (a 
pedido). Capacidade máxima 2 adultos.

Instalações Restaurante buffet, bar lounge bar e wet-bar. Internet 
Corner grátis. Piscina com jacuzzi. Terraço solário na açoteia com 
jacuzzi, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Camas balinesas (com 
custo). Spa: 3 duches (cubo contraste, bitérmico sequencial e 
tropical de essências), sauna, banho turco, 3 salas de massagens, 
piscina de hidromassagem, fonte de gelo e zonas de relaxamento. 
Ginásio. Piscina interior climatizada (no inverno). Cycling center 
e novas instalações para MICE: várias salas de reuniões com luz 
natural, diferentes capacidades e serviço food&beverage para reu-
niões. Serviço de aluguer de equipamento audiovisual. Espetáculos 
noturnos várias vezes por semana.

Serviço de restaurante Meia Pensão buffet no restaurante com 
cozinha ao vivo, pratos temáticos diários e menus específicos. 
Lounge Bar oferece serviço de snack. É necessária indumentária 
formal para o serviço de jantar.

Características Dispõe de 241 quartos. Hotel só para maiores de 
16 anos.

26 CA'N PASTILLA

JS Palma Stay 4*

DUPLO

Situação Numa localização excecional na área da praia de Ca'n 
Pastilla (muito próximo da Playa de Palma) à beira do mar. A 5 mi-
nutos de carro do aeroporto de Son Sant Joan e a 10 minutos de 
carro da cidade de Palma. 

Quartos Duplo Standard com duas camas individuais, casa de 
banho completa com duche e secador de cabelo, ar condicionado, 
telefone, TV-SAT e alguns quartos com varanda. Pequeno frigorífi-
co e cofre com custo adicional. Os quartos Duplos Premium com 
vista parcial para o mar. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade 
máxima 2 adultos + bebé. 

Instalações O hotel oferece um restaurante buffet e dois bares 
(Um deles é o Sky Bar localizado no terraço superior do hotel). Li-
gação gratuita à Internet Wi-Fi em todo o estabelecimento. Você 
pode nadar em duas piscinas ao ar livre, uma delas localizada no 
terraço superior do hotel e relaxar com nossas espreguiçadeiras 
e guarda-sóis. Toalhas de piscina estão disponíveis para os hóspe-
des. Na receção 24 horas, há um serviço de aluguer de carros dispo-
nível, por um custo adicional.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo bu-
ffet e cozinha ao vivo. O hotel organiza vários jantares temáticos 
por semana.

Características Dispõe de 149 quartos.

HM Alma Beach 4* 

DUPLO COM VARANDA

+16

725€
Por pessoaMeia Pensão 

7 Noites, desde

661€
Por pessoaMeia Pensão 

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na primeira linha da praia de Ca’n Pastilla. A apenas 50 
metros da paragem de autocarro que facilita a chegada ao centro 
da cidade de Palma e ao aeroporto.

Quartos Duplos com casa de banho completa com duche, secador 
de cabelo, amenidades, ar condicionado, aquecimento, TV-SAT, te-
lefone, Wi-Fi grátis, cofre e minibar (os dois com custo) e varanda 
ou terraço. O Duplo Vista Mar Frontal ou Lateral, alguns têm es-
preguiçadeiras no terraço. O Duplo Premium oferece amenidades 
superiores, roupão, chinelos, máquina de café Nespresso/chaleira, 
carta de almofadas e espreguiçadeiras no terraço com vista para o 
mar. O check-in será a partir das 14h e o check-out será antes das 
12h. Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.

Instalações Restaurante buffet, Rooftop Sky Bar localizado na aço-
teia, café bar lounge com terraço, sala de reuniões, sala de tele-
visão, Internet corner e Wi-Fi gratuito em todo o hotel. 2 piscinas, 
uma no rés-do-chão e outra na açoteia tipo infinity com terraço 
chill-out, solário com espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de 
toalhas de piscina (com depósito). Jacuzzi, sauna e mini ginásio. 
Serviço de aluguer de carros e lavandaria (com custo). Programa 
de animação.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo bu-
ffet com cozinha ao vivo e jantares temáticos semanais.

Características Dispõe de 247 quartos. Hotel completamente re-
novado no inverno 2018-2019.

CA'N PASTILLA    27

Las Arenas 4* 

DUPLO

Situação Na primeira linha de praia, em frente ao Club Náutico de 
Ca'n Pastilla, nos arredores e perto do hotel existem lojas, restau-
rantes e bares na área.

Quartos Standard com casa de banho completa e secador de ca-
belo, ar condicionado/aquecimento, TV-SAT, secretária, Wi-Fi grátis, 
cofre, minibar (com custo) e terraço/varanda. Quartos adaptados 
(a pedido). Capacidade máxima Standard: 2 adultos + 1 criança ou 
3 adultos.

Instalações 2 restaurantes (1 à la carte), bar piscina e cafetaria. Sala 
de televisão, cartas e para reuniões totalmente equipadas. Wi-Fi em 
todo o hotel e Internet Corner. Piscina com solário, espreguiçadei-
ras e toalhas para piscina com depósito. SPA e centro de saude 
(com custo): Jacuzzi, banho turco, duches com óleos essenciais, 
sauna, duche Vichy, espreguiçadeiras térmicas, sala de massagens 
e de beleza. Ginásio com acesso gratuito. Serviço de lavandaria 
(com custo). Garagem especial para bicicletas, com ganchos dife-
rentes e travas de segurança individuais. Banco para reparações, 
bem como ferramentas e instalações adaptadas para limpeza e 
com acesso exclusivo para ciclistas. Programa de animação. 

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo bu-
ffet. Menu dietético com pedido prévio. 

Características Dispõe de 140 quartos.

Nautic Hotel & Spa 4* 

518€
Por pessoaMeia Pensão 

7 Noites, desde

641€
Por pessoaMeia Pensão 

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

DUPLO



Situação A 100 metros de Playa de Palma, a 14 km de Palma onde 
poderá visitar o Castillo de Bellver e o Catedral.

Quartos Standard e Triplos com banho, duche, espelho de aumen-
to e secador, TV-SAT, ar condicionado, frigorífico, varanda, Wi-Fi e 
cofre (ambos com custo). Existem 3 tipos de Duplo Premium: Vista 
para o mar Frontal, Vista para o mar Lateral e Terraço (Estes es-
tão localizados no primeiro andar e dispõem de um terraço privado 
com duas espreguiçadeiras, um guarda-sóis, um frigorífico, uma 
mesa e duas cadeiras). Todos os quartos Premium com ameni-
dades superiores, roupão e chinelos, TV Led, sistema de som por 
ligação bluetooth, carregador para telemóvel e tablet, Wi-Fi grátis, 
troca de toalhas de piscina grátis, cafeteira Nespresso com repo-
sição semanal. Capacidade máxima Duplos/Premium: 2 adultos; 
Triplos: 2 adultos + 1 criança ou 2 adultos + bebé ou 3 adultos.

Instalações Restaurante, bar-piscina, bar salão, sala de reuniões, 
zona de Wi-Fi grátis só nas zonas comuns e Internet Corner (com 
custo) e parking exterior (com custo). Duas piscinas rodeada de so-
lário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Instalações recreativas 
com jogos de tabuleiro, ténis de mesa e bilhar (com custo). Sala de 
bicicletas. Animação.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão (peque-
no-almoço e jantar) e Pensão Completa buffet tipo buffet.

Características Dispõe de 280 quartos.

28 CA'N PASTILLA

Roc Leo 4*

DUPLO PREMIUM

Situação Na primeira linha da praia de Palma. 

Quartos Duplo Superior e Superior Vista Mar com casa de banho 
completa, secador de cabelo, espelho de aumento, telefone, TV de 
ecrã plano, ar condicionado, pequeno frigorífico, Wi-Fi, cofre (com 
custo) e terraço ou varanda. Quartos adaptados (a pedido). Capa-
cidade máxima 3 adultos.

Instalações Restaurante, bar piscina, bar salão com televisão e 
sala de conferências. Wi-Fi grátis em todo o hotel. 2 zonas de pis-
cinas, uma situada junto a passeio da praia, com vista direta para 
a praia, equipada com espreguiçadeiras e guarda-sóis. A segunda 
está numa zona mais reservada do hotel, junto ao bar piscina e dis-
põe de camas balinesas. Campos de ténis, ténis de mesa, campo de 
voleibol e bilhar (com custo). Zona Wellness grátis: piscina interior 
(na temporada alta não é aquecida), sauna, banho turco e ginásio. 
Com custo: massagens corporais e faciais. Entretenimento notur-
no várias vezes por semana.

Serviço de restaurante Meia Pensão tipo buffet. Pequeno-almoço 
buffet com cozinha ao vivo e jantar com buffet temático e cozinha 
ao vivo. Possibilidade de menu específico.

Características Dispõe de 216 quartos. Hotel só para adultos maio-
res de 18 anos. Quartos redecorados em 2018-2019.

THB El Cid 4*

DUPLO +18

817€
Por pessoaMeia Pensão 

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

634€
Por pessoaMeia Pensão 

7 Noites, desde



Situação A 80 metros da praia.

Quartos Standard com casa de banho completa, secador de cabe-
lo, espelho de aumento, chão de parquet, ar condicionado/aque-
cimento, telefone, TV-SAT, acesso Wi-Fi e terraço. Duplo Superior 
com roupão de banho, chinelos, amenidades, máquina de café com 
cápsulas e acesso gratuito ao spa. Capacidade máxima Standard/
Superior: 2 adultos; Standard triplo: 2 adultos + 1 criança ou 3 adul-
tos.

Instalações Restaurante, Cocktail Bar e Terraço Lounge. Sala de 
leitura e sala de de conferências (com custo). Wi-Fi grátis em todo 
o hotel e zona de internet (com custo). Num jardim bem cuidado, 
há uma piscina, um terraço-solário com espreguiçadeiras e guar-
da-sóis e uma fresca área de relaxamento, com um microclima de 
sistema de nebulização. O hotel dispõe de serviço de toalhas para 
a piscina (com depósito). Wellness Center com sauna finlandesa, 
banho turco (ambos com custo), piscina interior (de Outubro a 
Abril), jacuzzi, zona de relaxamento, sala de massagens (com cus-
to) e zona fitness. Quarto para guardar bicicletas. Música ao vivo e 
espetáculos 5 vezes por semana.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo bu-
ffet integral frio e quente com cozinha ao vivo.

Características Dispõe de 249 quartos. Hotel totalmen-
te remodelado.

PLAYA DE PALMA    29

BG Java 4*

DUPLO VISTA MAR

Situação Na praia de Palma a apenas 90 metros do mar. 

Quartos Standard com duche, secador de cabelo, seleção de 
amenidades, ar condicionado, TV-SAT com ecrã plano 32'', secre-
tária, Wi-Fi com custo, chão em parquet, cofre e minibar (os dois 
com custo). Terraço mobilado. Estúdios dispõem de kitchenette 
e microondas. Superior e Júnior Suite com duas camas, televisão 
de 40''. Minibar com bebidas não alcoólicas e snacks de cortesia, 
roupões, chinelos e seleção de amenidades premium. Cafeteira de 
cápsulas, serviço de bebidas quentes, Wi-Fi, serviço de abertura de 
cama e acesso gratuito ao Spa. Capacidade máxima Standard/Es-
túdios/Júnior Suite: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Superior: 2 
adultos.

Instalações Restaurante serviço buffet, bar interior e bar piscina. 
Wi-Fi gratuito em todas as áreas comuns. Piscina e lounge exterior 
equipado com espreguiçadeiras e camas balinesas. Ginásio total-
mente equipado e Spa com sauna, piscina coberta, jacuzzi, banho 
turco e serviço de massagens (com custo). Centro de ciclismo pro-
fissional. Música ao vivo várias vezes por semana.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo bu-
ffet com cozinha ao vivo e noites temáticas. Snacks servido no te-
rraço, com custo adicional.

Características Dispõe de 165 quartos.

BG Pamplona  4*

DUPLO

649€
Por pessoaMeia Pensão 

7 Noites, desde

744€
Por pessoaMeia Pensão 

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Em frente ao mar.

Quartos Standard com vista ao mar lateral, com casa de banho, 
duche, telefone, TV-SAT, ar condicionado, Wi-Fi, mini bar e cofre 
(ambos com custo) e varanda. Duplo Vista Frontal ao Mar (a pedi-
do e com custo). Quartos Premium localizados no andar superior 
e inclui: roupão, chinelos, carta de almofadas, dock-station para 
música, cafeteira, frigorífico carregado no dia de chegada, check-in 
express, late check-out de acordo com a disponibilidade, com vis-
tas laterais ou frontais para o mar. Capacidade máxima 2 adultos 
+ 1 criança.

Instalações Restaurante e sala de conferências. Com custo: sala 
para bicicletas e centro de Internet. 3 piscinas, 1 interior (aquecida 
de Novembro a Abril) e uma exterior com espreguiçadeiras e guar-
da-sóis e outra na açoteia com espreguiçadeiras e serviço de bar. 
Sauna (com custo).

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo In-
cluído tipo buffet. 

Características Dispõe de 315 quartos. Recentemente renovado.

Tudo Incluído Às refeições: água, vinho, cerveja e refrescos. Snack 
buffet: carnes frias, pão, marmelada, bolos, sanduíches. Bebidas 
(10h às 23h): refrescos, água, cerveja de pressão, bebidas alcoólicas 
locais, espumante, infusões, café, chás, sumos e sangria. Consul-
tem horários de bares e restaurantes à chegada 
ao hotel.

30 PLAYA DE PALMA

HM Gran Fiesta 4*

DUPLO STANDARD

Situação A 100 metros da praia. 

Quartos Duplo Standard e Duplo Básico com casa de banho, du-
che e secador de cabelo, TV-SAT, Wi-Fi, cofre (com custo), telefo-
ne, ar condicionado/aquecimento, minibar (com custo) e varanda. 
Possibilidade de Duplo Standard com vista para a piscina e jardim. 
Capacidade máxima 2 adultos.

Instalações Restaurante, bares, salões, Wi-Fi Premium, 4 salas de 
conferências e internet corner com custo. 2 piscinas (1 infantil), 1 
piscina climatizada. Starcamp dividido por grupos e idades e par-
que infantil “Funpark”. Com custo: campo polivalente de relva ar-
tificial (3 campos de padel, campo de ténis e um polidesportivo). 
SPA Sensations (com custo): massagens, sauna e tratamentos. 
Animação.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo 
Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo. Pede-se aos senhores o 
uso de calças compridas e camisa com mangas para o serviço de 
jantar. O hotel oferece Iberostarchef (cozinha ao vivo 100% vista).

Características Dispõe de 405 quartos.

Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, cerveja e vinho da 
casa. Bolo, café, infusões, pastelaria, biscoitos para chá e lanches. 
Bebidas locais e nacionais de acordo com a carta TI (rótulos pretos 
e reservas terão suplemento). Consultem horários 
de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

Iberostar Cristina 4*

DUPLO

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

800€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

612€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde



Situação Na 1ª linha de mar, com acesso direto à praia.

Quartos Duplos com casa de banho, duche e secador de cabelo, 
telefone, TV-SAT, ar condicionado (frio/quente), cofre (com custo), 
mini-bar (com custo) e varanda. O Duplo Superior localizado nos 
3 primeiros andares e com vista para o mar. O Duplo Priority Lo-
cation, localizado entre o 4º e o 5º andar e com vistas para o mar. 
Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima 2 adultos.

Instalações Restaurante & Seasoul Lounge (com custo). Zona de 
Internet com custo e Wi-Fi Premium grátis em todo o hotel. Dois 
piscinas, dois jacuzzi exteriores e terraço de camas balinesas com 
jacuzzi privado (com custo). Spa Sensations (com custo): massa-
gens, tratamentos de beleza e sauna. Circuito de águas gratuito. 
Programa de animação noturno (música ao vivo).

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo In-
cluído com cozinha ao vivo.

Características Dispõe de 217 quartos. Hotel só para adultos 
(maiores 16 anos).

Tudo Incluído Nas refeições inclui: água, vinho (determinadas 
marcas), refrescos e cervejas. Sanduíches e pastelaria. Bebidas se-
gundo carta de TI no bar Cosmopolitan. Água de cortesia no quar-
to. Consulte horários e carta de Tudo Incluído à chegada ao hotel.
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Iberostar Bahia de Palma 4*

JÚNIOR SUITE PRIORITY LOCATION

Situação Na primeira linha da Playa de Palma.

Quartos Duplos com banho, duche, secador, TV-SAT, cofre, tele-
fone, Wi-Fi, ar condicionado/aquecimento, mini-bar (com custo) e 
varanda. Possibilidade de Duplo: Vista Piscina, Mar Lateral ou Fron-
tal. Duplo Priority Location com vista para o mar. Duplo Star Presti-
ge com roupão, chinelos, amenidades VIP e serviços Star Prestige. 
Quarto Familiar mais espaçoso. Capacidade máxima Duplo Star 
Prestige: 2 adultos; Duplo: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Fami-
liar: 2 adultos + 2 crianças.

Instalações 2 Restaurantes e snack bar. Wi-Fi Premium grátis e cy-
ber café. Sala de reuniões. 2 piscinas, solário, espreguiçadeiras e 
guarda-sóis. Campo de ténis e paddel (ambos com custo). Zona de 
fitness. Serviço Star Prestige (só adultos): Imprensa internacional, 
jogos de mesa, toalha de piscina, solário com piscina, camas baline-
sas, lounge privado com open bar, área de leitura. Spa Sensations 
com jacuzzi, sauna, hammam e duches sensações. Animação.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo In-
cluído. Os Clientes Star Prestige terão uma mesa reservada no res-
taurante principal. É imprescindível o uso de calças e camisa com 
mangas para os cavalheiros. Iberostarchef. 

Tudo Incluído Às refeições: água, vinho, refrescos e cervejas. 
Snacks. Bebidas segundo carta de TI (etiquetas e 
primeiras marcas com custo). Consultem horários 
de restaurantes e bares à chegada ao hotel.

Iberostar Playa de Palma 5*

DUPLO STAR PRESTIGE

+16

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

947€
Por pessoaPequeno -Almoço

7 Noites, desde

1.004€
Por pessoaPequeno -Almoço

7 Noites, desde



Situação A escassos 200 metros da Playa de Palma.

Quartos Standard com banho, duche, secador, amenidades, espel-
ho de aumento, ar condicionado, Wi-Fi grátis, Smart TV, minibar e 
cofre (os dois com custo) e varanda mobilada. Júnior Suite mais 
ampla com uma sala de estar e têm banho com banheira e duche. 
Todos os quartos têm sofá. Quartos adaptados (a pedido). Capaci-
dade máxima  3 adultos ou 2 adultos + 1 criança.

Instalações Restaurante buffet, um Snack Pool Bar e um Lobby 
bar. Sala de convenções, Wi-Fi em todo o hotel. Duas Piscinas ao 
ar livre, solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis e uma piscina para 
crianças. Serviço de toalhas para piscina (com depósito). Área de 
camas balinesas (a pedido e com custo). Zona Spa e Wellness com 
piscina aquecida (Outubro a Abril), hidromassagem, sauna, banho 
turco, massagens e tratamentos com reserva prévia (com custo). 
Ginásio totalmente equipado. Programa de atividades desportivas 
e entretenimento noturno e diurno. Shows e música ao vivo pelas 
noites. Serviço de parking para os clientes (com custo).

Serviço de restaurante Pequeno-almoço e Meia Pensão tipo bu-
ffet com cozinha ao vivo. Para o serviço de jantar, é obrigatório que 
os senhores vistam calças e camisas com mangas. Camisetas sem 
mangas e calções não são permitidos.

Características Dispõe de 368 quartos. 

32 PLAYA DE PALMA

Hipotels Gran Playa de Palma 4* 

DUPLO STANDARD

Situação A poucos metros da praia.

Quartos Duplos, Duplos vista piscina e Duplos vista mar com ban-
ho, duche, secador, amenidades, roupão, chinelos, ar-condiciona-
do, TV-SAT, telefone, chaleira, cofre e minibar (com custo), Wi-Fi e 
varanda mobilada. As Júnior Suites são mais amplas e com banhei-
ra de design. As Suites com jacuzzi exterior. Quartos Star Prestige 
localizados no 6º piso com serviços Star Prestige. Quartos adapta-
dos (a pedido). Capacidade máxima  2 adultos + 1 criança.

Instalações 3 restaurantes, 2 bares e Wi-Fi gratuita. Piscina exte-
rior, espreguiçadeiras, guarda-sóis e camas balinesas. Serviço de 
toalhas (com depósito). O Spa Llaut: piscina climatizada, camas 
de borbulhas, jato de cisne, 2 saunas, banho turco, jacuzzi, fonte 
de gelo, espreguiçadeiras térmicas e zona de relaxamento. Massa-
gens e tratamentos (com reserva prévia e com custo). Ginásio. Ser-
viços Star Prestige: piscina no Rooftop, camas balinesas, check-in 
personalizado, Open Bar desde as 10 da manhã.

Serviço de restaurante Só Alojamento, Pequeno-almoço, Meia 
Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo e jantares 
temáticos.

Tudo Incluído Nas refeições: água, refrescos, cervejas e vinho. San-
duíches e pastelaria. Bebidas segundo carta de TI (primeiras mar-
cas e reservas com suplemento). Consulte horários 
de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

Iberostar Llaut Palma 5*

DUPLO

788€
Por pessoaMeia Pensão 

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

900€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde



Situação A escassos 200 metros da bonita Praia de Palma. No centro da cidade de Palma e do seu aeroporto encontra-se a 10 minutos de carro.

Quartos Dispõe de Standard com casa de banho completa com duche, secador de cabelo, roupão, amenidades de banho e espelho de aumento, 
ar condicionado, ligação Wi-Fi grátis, minibar com custo, televisão via satélite, cofre (com custo) e varanda mobilada. Júnior Suite (você pode 
tener vista para o piscina ou vista para o mar) mais ampla que o standard e casa de banho com banheira e duche. Suites, para além das comodi-
dades anteriores contam com espetaculares vistas para o mar. Capacidade máxima  2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.

Instalações Dispõe de restaurante buffet, Snack Pool Bar e Lobby bar. Chill out. Ligação Wi-Fi grátis em todo o estabelecimento. Grande piscina 
exterior rodeada por um solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Serviço de toalhas para piscina (com depósito para entrega). Zona de ca-
mas balinesas (a pedido e com custo). Tem zona Wellness que tem: piscina climatizada (de outubro a abril), hidromassagen, sauna, banho turco, 
massagens e tratamentos com reserva prévia e custo adicional. Dispõe de ginásio para os desportistas. Programa de atividades desportivas e 
entretenimento noturno e diurno. Shows e música ao vivo pelas noites. Serviço de parking para os clientes com custo adicional.

Serviço de restaurante Oferece regime de Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo buffet com cozinha ao vivo e jantares temáticos. Pode saborear 
os melhores produtos da culinária local e internacional. Durante o serviço de jantar é obrigatório que os cavalheiros vistam calças compridas e 
sapatos fechados. Camisas e shorts sem mangas não são permitidos. Jantar de gala uma vez por semana.

Características Dispõe de 227 quartos. Hotel de nova construção inaugurado em 2017.

Hipotels Playa de Palma Palace 5*

VISTA PISCINA
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Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

838€
Por pessoaPequeno -Almoço

7 Noites, desde



Situação A apenas 300 metros da praia de Palma.

Quartos Standard com casa de banho completa, TV-SAT, telefo-
ne, Wi-Fi e cofre (ambos com custo), ar condicionado, ventilador de 
teto e varanda. Capacidade máxima 2 adultos + bebé ou 2 adultos 
+ 1 criança.

Instalações Restaurante, bar e snack-bar (só no verão). Computa-
dores à Internet (com custo) e área Wi-Fi grátis no Lobby (grátis). 
Piscina, solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis, snack-bar 
(aberto no verão). Ginásio e campo de voleibol de praia.

Serviço de restaurante Meia Pensão, Pensão Completa e Tudo In-
cluído Plus tipo buffet com cozinha ao vivo.

Características Dispõe de 328 quartos.

Tudo Incluído Plus Snacks: Doces, sanduíches e cafés. Bar aberto 
de cerveja, água, cocktails e refrescos no hotel. Bebidas nacionais 
com/sem álcool nos bares do hotel até 23h. Bar aberto de sangria, 
cerveja e refrescos na cervejaria Bierkönig das 11h às 17h. Para as 
reservas de 7 ou mais noites: Uma entrada grátis por pessoa e por 
dia no mini golfe Dinominigolf, um refeição e um jantar grátis por 
pessoa no La Brasserie (bebidas não incluídas). Uma entrada grátis 
por pessoa para o Palma Aquarium e outra para Aqualand (aberto 
de 1/Jun a 30/Set). Consulte horários e bares à chegada ao hotel.

34 EL ARENAL

Pabisa Sofia 3* Sup

DUPLO

Situação A 350 metros da praia. 

Quartos Standard com casa de banho completa, secador de ca-
belo, aquecimento central, ar condicionado, telefone, Wi-Fi (com 
custo), TV-SAT, mini bar, cofre (com custo) e varanda. Capacidade 
máxima 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos. 

Instalações Restaurante, bar, snack-bar (só no verão), sala para 
conferências e novo Sky bar no 13º andar. Terminais de Internet 
(com custo) e área Wi-Fi grátis no Lobby. Piscina com zona para 
crianças, piscina interior aquecida (Nov-Abr) solário com camas 
balinesas. Ginásio, zona wellness, jacuzzi exterior.

Serviço de restaurante Meia Pensão, Pensão Completa e Tudo In-
cluído Plus tipo buffet.

Características Dispõe de 264 quartos.

Tudo Incluído Plus Snacks: Doces, sanduíches e cafés. Bar aberto 
de cerveja, água, cocktails e refrescos no hotel. Bebidas nacionais 
com/sem álcool nos bares do hotel até 23h. Bar aberto de sangria, 
cerveja e refrescos na cervejaria Bierkönig das 11h às 17h. Para as 
reservas de 7 ou mais noites: Uma entrada grátis por pessoa e por 
dia no mini golfe Dinominigolf, um refeição e um jantar grátis por 
pessoa no La Brasserie (bebidas não incluídas). Uma entrada grátis 
por pessoa para o Palma Aquarium e outra para Aqualand (aberto 
de 1/Jun a 30/Set). Consulte horários e bares à chegada ao hotel.

Pabisa Bali 4*

DUPLO

635€
Por pessoaMeia Pensão 

7 Noites, desde

603€
Por pessoaMeia Pensão 

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Localizado no coração de Playa de Palma e a apenas 200 metros da praia do Arenal.

Alojamento Duplos Standard com casa de banho com secador de cabelo, telefone, televisão de ecrã plano por satélite, ar condicionado e 
aquecimento (de acordo com a temporada), cofre (com custo) e varanda. Os Quartos Superiores são mais amplos e com televisão plasma. Os 
Apartamentos têm salão independente e cozinha. Júnior Suite com alto nível de conforto num espaço exclusivo e diferenciado, dispõe de duas 
estadias visualmente separadas, um salão independente e um quarto. Capacidade máxima Duplo/Superior: 2 adultos; Apartamento/Júnior 
Suite: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos.

Instalações Restaurante, snack-bar aberto de maio a outubro e bar-salão. Wi-Fi gratuito, três salas de reuniões e centro de ciclismo profissional. 
Piscina interior climatizada no inverno e descoberta no verão, piscina exterior para adultos e outra para crianças. Centro Wellness com sauna, 
banho turco, sala fitness (grátis), sala de massagens e sala de estética (ambos com custo). Ginásio. Animação (na temporada de verão).

Serviço de restaurante  Pequeno-Almoço, Meia Pensão, Pensão Completa e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo. Menus personaliza-
dos também estão disponíveis para clientes com alguma intolerância. Ao serviço de jantar requer o uso de calças compridas aos cavaleiros.

Características Dispõe de 275 quartos.

Tudo Incluído Tipo Buffet. Às refeições inclui as seguintes bebidas: vinho, água, refrescos, cervejas. Snacks em horário diurno enquanto o 
restaurante está fechado. Bebidas nacionais e internacionais com/sem álcool, refrescos, chá, café e água. Consultem horários de bares e 
restaurantes à chegada ao hotel. 

Occidental Playa De Palma 4*

DUPLO
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Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

1.167€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde



Situação No centro de El Arenal, a  250 metros do Clube Náutico, a 14 km do centro de Palma e a 250 metros de distância da praia.

Quartos Duplo Standard dispõe de casa de banho completa com secador de cabelo, ar condicionado, televisão via satélite LCD e terraço. Com 
custo: telefone, cofre e Wi-Fi. Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança.

Instalações Entre as suas instalações conta com um restaurante, um Lounge Bar um salão social, Internet corner (com custo), zona com ligação 
Wi-Fi (com custo) nas áreas comuns (zona nobre e piscina), sala de reuniões e um grande salão para as atividades do programa de animação. 
Todas as áreas nobres do hotel são climatizadas. Também podemos encontrar uma piscina exterior para adultos, outra para crianças e uma zona 
solário com espreguiçadeiras e zona de jogos para crianças. Programa de animação noturna.

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet variado com pratos frios e quentes.

Características Dispõe de 423 quartos.

Tudo Incluído Pequeno-almoço, almoço e jantar tipo buffet variado com pratos frios e quentes, ao almoço e ao jantar também poderá encontrar 
uma variedade de sobremesas. Também existe a possibilidade de ter pequeno-almoço continental (para os clientes de TI as horas de café da 
manhã são estendidas, a partir das 10h são servidas nos buffet snacks). Todas as refeições no restaurante principal do hotel incluem as seguin-
tes bebidas: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Semanalmente uma noite temática (gastronomia maiorquina). No bar 
do hotel poderá consumir as seguintes bebidas: água, refrescos, cerveja, vinho da casa, café, infusões e bebidas alcoólicas 
(segundas marcas). Consulte o horário do restaurante e bar à chegada ao hotel.

36 EL ARENAL

STANDARD

Piñero
Bahia de Palma 544€

Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação No centro de El Arenal, a 250 metros do Clube Náutico, a 14 km do centro de Palma e a 300 metros de distância da praia.

Quartos Duplo Standard dispõe de casa de banho completa, ar condicionado, aquecimento central, televisão via satélite e terraço. Todos os 
quartos são exteriores. Com custo: telefone, cofre e Wi-Fi. Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança.

Instalações Entre as suas instalações conta com um restaurante, um bar, uma sala de televisão, uma sala de jogos, Internet corner (com custo), 
zona com ligação Wi-Fi (com custo) em todo o hotel. A zona nobre do hotel tem climatização. Conta com uma piscina exterior para adultos, outra 
piscina para crianças e uma zona de solário com espreguiçadeiras. Além disso, podemos encontrar um ginásio para aqueles clientes que queiram 
estar em forma durante as suas férias. Programa de animação noturna.

Serviço de restaurante Meia Pensão (pequeno-almoço e jantar) e Tudo Incluído tipo buffet variado com pratos frios e quentes.

Características Dispõe de 198 quartos.

Tudo Incluído Pequeno-almoço, almoço e jantar tipo buffet variado com pratos frios e quentes, ao almoço e ao jantar também poderá encontrar 
uma variedade de sobremesas. Também existe a possibilidade de Pequeno-almoço continental (para os clientes de TI as horas de café da manhã 
são estendidas, a partir das 10h são servidas nos buffet snacks). Todas as refeições no restaurante principal do hotel incluem as seguintes bebi-
das: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Semanalmente uma noite temática (gastronomia maiorquina). No bar do hotel 
poderá consumir as seguintes bebidas: água, refrescos, cerveja, vinho da casa, café, infusões e bebidas alcoólicas (segundas 
marcas). Consulte horário do restaurante e bar à chegada ao hotel.

STANDARD

EL ARENAL    37

Piñero
Tal 482€

Por pessoaMeia Pensão 

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na Playa de Palma. A 15 minutos de carro da capital Pal-
ma e 8 minutos de carro do aeroporto.

Quartos Standard com casa de banho, telefone, ar condicionado 
(Junho a Setembro) e televisão. Todos os quartos dispõe de te-
rraço, opcionalmente possibilidade de frigorífico e cofre. Capacida-
de máxima 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + bebé.

Instalações Oferece um restaurante tipo buffet e snack-bar. Duas 
salas de conferências com capacidade para 30 pessoas cada uma 
e sala social com televisão por satélite. Terraço ensolarado com 
piscina com separação para crianças e serviço de bar com espre-
guiçadeiras. Ginásio gratuito e sauna. Sala de jogos recreativos (Bil-
har, Flippers, Jogos de vídeo).

Serviço de restaurante Meia Pensão, Meia Pensão Plus, Pensão 
Completa e Tudo Incluído tipo buffet. Meia Pensão Plus com bebi-
das ao jantar e das 10h até às 23h.

Características Dispõe 195 quartos.

Tudo Incluído Pequeno-Almoço, almoço e jantar tipo buffet. Ao 
almoço e ao jantar inclui as seguintes bebidas: água, refrescos, 
cerveja e vinho da casa. Serviço de snacks durante o dia. Todas as 
bebidas locais com e sem álcool estão incluídas de acordo com a 
carta do tudo incluído. Serviço no bar das 10h às 23h. Das 23h ao 
encerramento do bar, todas as bebidas são com custo. Consultem 
horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

38 EL ARENAL

Riutort 3*

DUPLO REFORMADA

Situação Em primeira linha da praia de Palma, a 50 metros do mar.

Alojamento Duplos com casa de banho completa, secador de ca-
belo, telefone, ar condicionado frio e quente, TV-SAT, Wi-Fi grátis, 
cofre (com custo) e terraço. Os Apartamentos com quarto, sala de 
jantar-cozinha com dois sofá-cama e varanda. O Estúdio com um 
quarto equipado com cozinha. Capacidade máxima Duplo/Estú-
dio: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Apartamentos: 4 adultos.

Instalações Restaurante buffet, casa de hambúrgueres (aberta ao 
público), dois bares e ligação Wi-Fi grátis em todo o hotel. Duas pis-
cinas exteriores no terraço superior com zona para crianças, pisci-
na exterior no piso térreo, terraço-solário com espreguiçadeiras e 
guarda-sóis.

Serviço de restaurante Só Alojamento, Pequeno-Almoço, Meia 
Pensão e Tudo Incluído tipo buffet.

Características Dispõe um total de 325 quartos. Hotel especial 
para jovens. 

Tudo Incluído Às refeições inclui: água, refrescos, cervejas e vinho 
da casa. Snacks, sanduíches quentes, hot dogs e hambúrgueres. 
Bebidas nacionais e internacionais com e sem álcool. As primeiras 
marcas terão suplemento. Bebidas no bar (refrescos, água, cerveja, 
infusões, sangria, alguns cocktails, espumante, sumos, café e chá) 
estão incluídas das 10h às 23h.

Whala! Beach 3*

DUPLO

648€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

425€
Por pessoa Tudo Incluído 

 7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Num frondoso em tranquilo pinhal de El Arenal, perto do parque aquático “aqualand”, somente a 600 metros da Praia de Palma, a 17 km 
do centro da Palma e só a 6 km do aeroporto. Serviço gratuito de autocarro durante o dia do hotel à praia de El Arenal. 

Quartos Todos Premium com casa de banho completa, secador de cabelo, amenidades, ar condicionado/aquecimento, telefone, televisão por 
satélite, Wi-Fi (com custo), cofre (com custo) e serviço despertar. O hotel dispõe de quartos com vista para o mar e quartos quadruplo. Capaci-
dade máxima Premium: 2 adultos + 1 criança + bebé ou 3 adultos; Quadruplo: 2 adultos + 2 crianças.

Instalações Um restaurante tipo buffet, bar salão, bar piscina e sala de televisão e jogos de mesa. Internet Corner com custo e Wi-Fi grátis na 
zona de receção. 2 piscinas exterior para adultos com grande zona de espreguiçadeiras e guarda-sóis, uma piscina infantil, um Chill-Out solário, 
zona de fitness com ginásio, sauna e jacuzzi (todos gratuitos). Cartas, dominó e sala de máquinas recreativas (com custo), ténis de mesa e pro-
grama de animação diária e shows profissionais.

Serviço de restaurante Meia Pensão Plus e Tudo Incluído tipo buffet frio e quente, além de cozinha ao vivo. O regime de Meia Pensão Plus inclui 
bebidas no jantar. O restaurante está localizado no edifício das Bahamas. 

Características Dispõe de 345 quartos. Complexo do hotel composto por 2 edifícios, Bahamas e Bahamas II. Hotel perfeito para todo tipo de 
viagens, por lazer ou em trabalho.

Tudo incluído No pequeno-almoço inclui buffet frio e quente. Ao almoço e jantar inclui as seguintes bebidas: água, refrescos, cerveja e vinho da 
casa. Snacks. Nos bares pode encontrar bebidas nacionais com e sem álcool segundo a carta do Tudo Incluído (marcas premium e 
etiquetas pretas terão suplemento). Consultem horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

azuLine Bahamas & Bahamas II 3*

PREMIUM
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483€
Por pessoaMeia Pensão Plus

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na Baía de Palma, a 5 minutos a pé da praia do El Arenal, 
do Porto Desportivo e a apenas 15 minutos do centro de Palma de 
Maiorca. 

Quartos Os Standard dispõem de casa de banho com duche ou 
banheira, ar condicionado, aquecimento, televisão via satélite, te-
lefone, cofre (com custo) e varanda. Os quartos superiores foram 
renovados no inverno 17-18 e possuem mobiliário e têxteis recente, 
piso em parquet e banheira completa com chuveiro. Capacidade 
máxima Standard/Superior: 2 adultos. 

Instalações 2 Restaurantes buffet, 2 bar-salão, 1 cafetaria e 1 
bar-piscina. Wi-Fi em todo o hotel e zona de Internet (com custo). 2 
Piscinas para adultos com terraço-solário e espreguiçadeiras. Sala 
de jogos (com custo), ping-pong, dardos e bilhar (com custo). Pro-
grama de entretenimento de Junho a Setembro.

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com show coo-
king. Jantares temáticos de cozinha regional e internacional.

Características Dispõe de 550 quartos. Hotel só para adultos 
(maiores de 16 anos).

Tudo Incluído Tipo buffet. Ao almoço e ao jantar inclui as seguintes 
bebidas: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks. Bebidas 
locais com e sem álcool segundo carta do tudo incluído (etiquetas 
pretas e reservas com suplemento). Consultem horários de bares e 
restaurantes à chegada ao hotel.

40 EL ARENAL

Luna - Luna Park 3*

DUPLO STANDARD

Situação No Arenal, a 300 metros da praia, a 14 kilómetros da capi-
tal de Palma e a 9 kilómetros do aeroporto. 

Quartos Standard e todos exteriores que dispõem de casa de ban-
ho completa com amenidades, ar condicionado/aquecimento, es-
pelho de corpo inteiro, mesa secretária, televisão por satélite, Wi-Fi 
gratuito e terraço. Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança ou 3 
adultos. 

Instalações Dispõe de um restaurante tipo buffet, bar-salão, 
bar-piscina e salão de televisão. Áreas comuns com ar condiciona-
do. Existe cofre de segurança, junto na zona de receção, com custo 
extra. Wi-Fi gratuito em todo o estabelecimento. O hotel coloca a 
sua disposição uma piscina para adultos e uma piscina separa-
da para crianças, rodeada de espreguiçadeiras com guarda-sóis. 
Berço no quarto, cadeiras para crianças no restaurante, sem custo 
adicional. Possibilidade de praticar desportos aquáticos nas ime-
diações (todos com custo). Campos de golf muito perto. Animação 
noturna várias vezes por semana. 

Serviço de restaurante Meia Pensão tipo buffet. O restaurante 
com ar condicionado oferece uma ampla seleção de pratos quen-
tes e frios com buffet, variedade de sobremesas e frutas. Bebidas 
em regime de Meia Pensão não estão incluídas. Menus para celía-
cos mediante pedido. 

Características Dispõe de 180 quartos.

HSM Reina del Mar 3*

DUPLO

+16

495€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

778€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação No Arenal de Llucmajor. Muito próximo da praia e do cen-
tro de lazer. Próximo de um parque aquático e vários campos de 
golfe. 

Quartos Standard equipados com ar condicionado/aquecimento, 
ventilador, Wi-Fi gratuito, televisão via Satélite e cofre (com custo). 
Muitos dos quartos dispõem de varanda. Possibilidade de contra-
tação de quartos quádruplo (mediante pedido prévia). Capacidade 
máxima Standard: 2 adultos + 1 criança + bebé ou 3 adultos + bebé; 
Quadruplo: 2 adultos + 2 crianças. 

Instalações Restaurante, bar jardim e bar-salão. O hotel coloca 
a sua disposição uma piscina exterior para adultos e outra para 
crianças com solário e espreguiçadeiras. Acesso à Internet Wi-Fi 
gratuito na zona do Hall. Bilhar (com custo) e ping-pong. Programa 
de animação noturna.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo In-
cluído tipo buffet. Oferece uma seleção gastronómica variada tanto 
Maiorquina como Internacional.

Características Dispõe de 124 quartos.

Tudo Incluído Tipo buffet. Às refeições inclui: água, refrescos, cer-
veja e vinho da casa. Snacks de manhã e de tarde. Bebidas nacio-
nais com/sem álcool (etiquetas pretas e reservas com suplemento). 
Consultem horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.
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Blue Sea Costa Verde 3*

Situação Na praia de Palma.

Quartos Exteriores com casa de banho com duche/banheira, ar 
condicionado, TV-SAT, telefone, Wi-Fi gratuito, cofre (de aluguer) e 
varanda. Possibilidade de quartos com vista mar (com custo). Ca-
pacidade máxima 3 adultos.

Instalações Restaurante buffet, um bar salão com ar condicionado 
e snack-bar piscina. Wi-Fi gratuito em todo o hotel. Duas piscinas 
rodeadas por extensas áreas com espreguiçadeiras, para banhos 
de sol. A piscina do último piso tem um solário grande.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo In-
cluído tipo buffet. As bebidas não estão incluídas (exceto em Tudo 
Incluído). Grande variedade de pratos internacionais no buffet. 
Servem uma grande variedade de pratos internacionais e locais, 
incluindo pratos quentes, um buffet de saladas e uma variedade de 
sobremesas durante o jantar.

Características Dispõe de 152 quartos. Hotel só para adultos 
(maiores de 16 anos).

Tudo Incluído Inclui todas as refeições (pequeno-almoço, almoço 
e jantar), além de lanches e bebidas, incluindo refrescos, água, be-
bidas quentes e bebidas alcoólicas, até às 23h. Consultem horários 
de bares e restaurante à chegada ao hotel.

Blue Sea Arenal Tower - Adults Only 3*

DUPLO

DUPLO
+16

494€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

502€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação No sudeste da ilha de Maiorca, próximo das conhecidas 
zonas de S’Arenal, Playa de Palma e junto ao campo de golf Maioris.

Quartos Standard com casa de banho completa, secador de ca-
belo, ar condicionado, telefone, televisão via satélite com canal de 
música, mini frigorífico, cofre grátis e varanda. Capacidade máxima 
3 adultos + bebé ou 2 adultos + 2 crianças + bebé.

Instalações Restaurante buffet, snack bar, cafetaria, sala de jogos 
e Wi-Fi gratuito. Piscina exterior, piscina climatizada com jacuzzi, 
amplos jardins, solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Parque 
infantil e miniclub. Campo de ténis, petanca, campo polidesportivo, 
sauna e ginásio. Estacionamento gratuito. Animação durante os 
meses de Verão.

Serviço de restaurante Oferece Alojamento e Pequeno-Almoço, 
Meia Pensão, Pensão Completa e Tudo Incluído tipo buffet com 
cozinha ao vivo. Para o serviço de jantar solicita-se aos cavalheiros 
o uso de calças compridas.

Características Dispõe de 288 quartos.

Tudo Incluído No almoço e jantar inclui as seguintes bebidas: 
água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks. Serviço de bebi-
das nacionais com e sem álcool mediante carta do tudo incluído 
(marcas premium e reservas com suplemento). Consulte à chega-
da ao hotel horários de bares e restaurantes.

42 LLUCMAJOR/ILLETAS

Best Delta 4*

Situação Na primeira linha de mar, a 7 km da cidade de Palma. 
Campo de Golf a 1 km e outros campos nas proximidades.

Quartos Duplo Superior com casa de banho completa e duche 
“raindance”, chaleira, secador de cabelo, ar condicionado, telefone, 
TV-SAT LCD, minibar, Wi-Fi e cofre gratuitos. Deluxe Vista Mar Fron-
tal com banheira de hidromassagem, máquina de café Nespresso e 
solário. Júnior Suite Vista Mar Frontal com sala e máquina de café. 
Dispõem também de quartos Duplos Vista Mar Frontal e Vista Mar 
Lateral (a pedido e com custo). Quartos adaptados (a pedido). Ca-
pacidade máxima 2 adultos.

Instalações 2 restaurantes, 2 bares, 5 salas de conferências e 
business center com Internet (com custo). O hotel coloca a sua 
disposição uma grande piscina exterior frente ao mar, uma piscina 
pequena e um jacuzzi exterior, solário com serviço de espreguiça-
deiras e toalhas, camas balinesas (com custo) e acesso exclusivo 
à praia com serviço de guarda-sóis e espreguiçadeiras. U-Wellness 
com piscina coberta e jacuzzi climatizado de água do mar, banho 
turco, sauna, sala de massagem com vistas para o mar (com custo) 
e ginásio.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo bu-
ffet e cozinha ao vivo. 

Características Dispõe de 128 quartos. Hotel só para adultos maio-
res de 17 anos.

Barceló Illetas Albatros Adults Only 4*

SUPERIOR

DUPLO

+17

829€
Por pessoaPequeno -Almoço

7 Noites, desde

498€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na 1ª linha do mar, a 10 minutos do porto desportivo de 
Puerto Portals, a 7 km do centro histórico de Palma. 

Quartos Duplo Deluxe Vista Mar com banho, banheira e cabine de 
duche independente com efeito chuva, kit de banho, secador, rou-
pões e chinelos. Ar condicionado frio/quente, TV-LCD, Wi-Fi, telefo-
ne, cofre, mini-bar (com custo), Nespresso e terraço. Júnior Suite 
RedLevel com sala de estar e 2 terraços e Gran Suite RedLevel com 
ampla sala de estar, 2 terraços privados e banheira-jacuzzi na casa 
de banho. Serviço RedLevel (opcional): check- in privado, quartos 
em zonas exclusivas do hotel, The RedLevel Lounge com serviço de 
bar e lanches, imprensa diária, livre acesso à zona de águas do Spa 
by Clarins e valet parking. Capacidade máxima 2 adultos. 

Instalações  4 Restaurantes, 2 bares, 6 salas de reuniões e zona de 
Business Center. 2 piscinas exteriores, uma delas "Sky Pool" com 
camas balinesas (com custo) em zona reservada, solário com ja-
cuzzi e pequena praia privada. Ginásio. “Spa by Clarins” (com custo): 
piscina com jatos, hidromassagem, sauna finlandesa, banho turco, 
duches especiais, zona de relax e tratamentos.

Serviço de restaurante Pequeno-almoço e Meia Pensão à la car-
te reduzido a escolher. Meia Pensão (pequeno-almoço e jantar) no 
restaurante “Perseo”.

Características Dispõe de 142 quartos. Hotel só para adultos 
(maiores de 15 anos).

ILLETAS/COSTA D'EN BLANES    43

Gran Meliá de Mar 5*

PREMIUM VISTA MAR

Situação Em frente ao mar, numa pequena península na costa de'n 
Blanes, com acesso direto a duas pequenas enseadas.

Quartos Duplo com banho completa com secador de cabelo, tele-
fone, climatização, TV-SAT, minibar, Nespresso, base despertador 
Ipod-Iphone, chinelos e roupões, cofre, terraço ou varanda com vis-
tas para o mar. Duplo Superior (Edifício Punta Negra): Cofre gratuito 
e Media Hub com conexão para iPod, MP3 e computador. Suite Du-
cal com um quarto, cama Queen Size ou duas camas individuais e 
um salão separado com sofá-cama. Vistas ao jardim, para a  piscina 
ou para o mar. As Vilas dispõem de quarto com cama King Size ou 
duas camas individuais e um salão com sofá-cama. Terraço privado 
a poucos metros do mar e acesso direto a duas belas enseadas de 
água cristalina. Capacidade máxima Duplo/Superior: 2 adultos + 1 
criança ou 3 adultos; Vila/Suite Ducal: 2 adultos + 2 crianças ou 3 
adultos + 1 bebé. 

Instalações 2 restaurantes, salão bar com lareira, Wi-Fi gratuito em 
todo o hotel. Jardim, 2 piscinas, solário, Chill Out, piscina infantil, 
piscina aquecida coberta, sauna, banho turco e com custo: salão 
de beleza e sala de tratamentos. Perto de vários campos de golfe 
de alto nível e os hóspedes podem desfrutar de golfe e pacotes es-
peciais para green fees.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão (peque-
no-almoço tipo buffet e almoço e jantar à la carte).

Características Dispõe de 135 quartos.

H10 Punta Negra 4*

DUPLO

+15

1.261€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

1.066€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação A 5 minutos do exclusivo campo de Golf de Andratx. Na 1ª 
linha do mar, com acesso direto.

Quartos Duplo com casa de banho completa com secador de ca-
belo, chinelos e roupões. Ar condicionado, TV-SAT, minibar, Nes-
presso, cofre gratuito e varanda ou terraço com vistas para o mar. 
Os Duplos Superiores com vistas frontais ao mar. Duplos Chill Out 
reformados localizados no primeiro andar do hotel. Dispõem de vis-
tas frontais para o mar e acesso exclusivo a um terraço chill out 
com camas balinesas de uso exclusivo para este tipo de quarto. Jú-
nior Suite com grande espaço e espetaculares vistas ao mar. Con-
tam com um quarto com cama King Size, uma sala de estar com 
sofá, banheira de hidromassagem e um terraço com as melhores 
vistas ao mar Mediterrâneo. Capacidade máxima Duplo/Superior/
Duplo Chill Out: 2 adultos; Júnior Suite: 3 adultos.

Instalações Restaurante à la carte, lobby bar com música ao vivo 
4 vezes por semana, snack bar junto à piscina e Chill Out. Sala de 
reuniões, Wi-Fi gratuito em todo o hotel. 1 piscina, ginásio, sauna, 
jacuzzi e banho turco. Estacionamento exterior gratuito e serviço 
de lavandaria (com custo). 

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão. Almoço 
e jantar à la carte.

Características Dispõe de 101 quartos. Acordos especiais com 
campos de golfe da ilha. Hotel só para adul-
tos (+16 anos).

44 CAMP DE MAR

H10 Blue Mar 4*

Situação Na primeira linha de mar Camp de Mar.

Quartos Duplos Standard com banho completa, duche, secador, 
amenidades de banho, ar condicionado e climatização central, TV-
SAT, telefone, Wi-Fi grátis, cofre (com custo) e varanda ou terraço. 
Os quartos familiares são dois quartos duplos com porta comuni-
cante. Capacidade máxima Duplo: 2 adultos + 1 criança; Familiar: 
3 adultos + 2 crianças.

Instalações Restaurante, lobby bar, sala de jogos, sala de televisão 
e Wi-Fi grátis em todo o hotel. Piscina para adultos, piscina infantil 
integrada, terraço solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Campo 
de ténis e polideportivo e ginásio. Área de spa (para +16 anos) com 
piscina interior aquecida com jatos, sauna, pedilúvio, área de estar 
e massagens (com custo).

Serviço de restaurante Meia Pensão Plus, Pensão Completa Plus e 
Tudo Incluído tipo buffet. Familiares só são possíveis no regime de 
Tudo Incluído. MP+ e PC+ têm bebidas incluídas (água, refrescos, 
cerveja e vinho da casa).

Características Dispõe de 412 quartos.

Todo Incluído Ao almoço e jantar inclui: água, refrescos, cerveja e 
vinho. Lanches, bolos, café e chá. Bebidas locais com e sem álcool, 
de acordo com a carta do TI (marcas e reservas terão suplemento). 
Consultem horários de bares e restaurantes na 

chegada ao hotel.

Roc Gran Camp de Mar 4*

DUPLO

DUPLO

+16

760€
Por pessoaMeia Pensão Plus 

7 Noites, desde

700€
Por pessoaPequeno -Almoço

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação A 200 metros da Praia de Palmanova.

Quartos Standar com casa de banho, duche e secador, ar condicio-
nado, telefone com custo, TV-SAT, mini-frigorífico, Wi-Fi grátis/Wi-Fi 
Premium (com custo) e cofre (com custo). Quartos adaptados (a 
pedido). Capacidade máxima 2 adultos.

Instalações Restaurante e snack bar. Sala de TV e Internet Corner 
(com custo). Piscina para adultos de água salgada rodeadas por um 
terraço com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Atividades, tais como 
hidro-ginástica, ténis de mesa, dardos, polo aquático, bilhar (com 
custo). Serviço de massagens, a pedido e com custo. Animação.

Serviço de restaurante Meia Pensão Plus (bebidas no jantar), 
Pensão Completa e Tudo Incluído buffet com cozinha ao vivo e 
várias noites temáticas. Código de vestuário: camisa/polo com 
manga e calças/bermudas para cavalheiros ao jantar. Não é per-
mitido usar camisas sem mangas, calças desportivas ou roupas de 
praia. 

Características Dispõe de 185 quartos. Hotel renovado em 2017. 
Hotel só adultos para maiores de 18 anos.

Tudo Incluído Ao almoço e jantar inclui: água, refrescos, vinho da 
casa e cerveja. Snacks variados. Bebidas nacionaisde acordo com 
a carta de TI (as primeiras marcas têm suplemento adicional). Con-
sultem horários dos bares e restaurantes à chegada ao hotel.
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OLA Hotel Panama Adults Only 4*

Situação Junto a praia de Palmanova.

Quartos Duplos reformados e Duplos Promo com casa de banho 
com secador de cabelo, ar condicionado, televisão de ecrã plano, 
telefone, minibar e cofre com custo. Os Duplos Vista Piscina são 
iguais aos duplos mas com vista interior para a piscina. As Júnior 
Suites mais espaçosas, além disso com jarro elétrico, cafeteira Nes-
presso, roupões e chinelos. Mesmas comodidades como as duplas. 
Capacidade máxima Duplo Promo/Duplo/Vista Piscina: 2 adultos 
+ 1 criança; Júnior Suite: 2 adultos + 2 crianças (não é possível 3 
adultos). 

Instalações Restaurante, bares, Wi-Fi grátis. Piscina exterior com 
zona separada para crianças, rodeada de solário com espreguiça-
deiras e guarda-sóis. Serviço de toalhas com depósito. Dispõe de 
miniclub e zona de jogos infantil. Pista de ténis e bilhar com custo. 
Petanca e ping-pong. Animação.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo In-
cluído tipo buffet.

Características Dispõe de 126 quartos. Hotel acessível para pes-
soas com mobilidade reduzida. Reformado em 2017.

Tudo Incluído Ao almoço e jantar inclui: água, refrescos, cerveja e 
vinho da casa. Snacks. Bebidas locais segundo a carta de TI (etique-
tas negras e premium terão suplemento). Consultem 
horários dos bares e restaurantes à chegada ao hotel.

FERGUS Bermudas 4*

DUPLO

DUPLO

+18

639€
Por pessoaMeia Pensão Plus 

7 Noites, desde

602€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na primeira linha da praia de Palmanova.

Quartos Standard com casa de banho, secador de cabelo e ame-
nidades de banho, telefone, TV-SAT, conexão a internet Wi-Fi, cofre 
gratuito, ar condicionado frio e terraço mobilado. Possibilidade de 
quartos vista para o mar (com suplemento). Capacidade máxima 
3 adultos.

Instalações The Kitchen: restaurante buffet para pequeno-almoço 
e jantar, Shack Chiringuito: combinação de bar piscina e restauran-
te à la carte de refeições saudável e caseira. Conexão Wi-Fi grátis 
nas zonas comuns e centro de internet (com custo). Uma piscina 
coberta, uma piscina exterior com vistas para o mar, espreguiça-
deiras, guarda-sóis e serviço de toalha de piscina (sem custo). Pro-
grama de fitness variado (yoga, pilates e tai-chi na temporada alta). 
Ginásio totalmente equipado. Música ao vivo diariamente.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo bu-
ffet.

Características Dispõe de 165 quartos. Este Hotel foi concebido só 
para adultos (maiores 16 anos), ideal para relaxar e descansar  em 
casal ou com amigos, sempre numa atmosfera exclusiva e com vis-
tas magníficas para o mar. O lazer, descanso e a diversão estão ga-
rantidas. Surpreenda-se com este hotel que cobrirá todas as suas 
expectativas.

46 PALMANOVA

Sol Beach House Mallorca 4*

DUPLO STANDARD VISTA MAR

Situação A 150 metros da praia e do centro.

Alojamento Estúdios com sofá-cama, banho, secador, duche hidro-
massagen, amenidades, cozinha, micro-ondas, geladeira, utensílios 
de cozinha, ar condicionado, TV-SAT, telefone, Wi-Fi, cofre (com 
custo) e varanda. Apartamentos com quarto independente, cama 
de casal, sala de jantar com sofá-cama, cozinha e terraço. A Júnior 
Suite com cama de casal, banho com banheira de hidromassagem, 
sofá-cama, cozinha equipada e terraço. Capacidade máxima Es-
túdios: 2 adultos + 2 crianças; Júnior Suite: 2 adultos + 1 criança; 
Apartamentos: 2 adultos + 2 crianças + berço.

Instalações 2 Restaurantes (buffet e à la carte), snack bar com te-
rraço, Happy Burger e Indoor Hall Bar. Wi-Fi grátis e Internet corner 
(com custo) e sala de conferências. 2 piscinas, uma de adultos e 
uma piscina Splash com escorregas e área de águas para crianças, 
solário, espreguiçadeiras, camas balinesas e guarda-sóis. Ginásio, 
ténis de mesa, petanca, tiro com arco, dardos, bilhar (com custo). 
Serviço de toalhas (com depósito). Mini clube, Happy Burger e bu-
ffet especial para crianças. Spa (entrada com custo): piscina cober-
ta, banho turco, jacuzzi, sauna, espreguiçadeiras térmicas e zona 
de duches de massagem.

Serviço de restaurante Meia Pensão tipo buffet no restaurante 
principal. 

Características Dispõe de 185 quartos.

Mar Hotels Rosa del Mar & Spa 4*

ESTÚDIO

+16

686€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

1.226€
Por pessoaPequeno -Almoço

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Apenas a 120 metros da magnífica praia de Palmanova, na ilha paradisíaca de Maiorca.

Quartos Sol são quartos duplos que têm casa de banho completa, amenidades de banho, secador de cabelo, ar condicionado frio (Maio a Ou-
tubro), TV-SAT, telefone, Wi-Fi, cofre (com custo) e terraço. Quartos Familiares mais espaçosos e com terraço privado mobilado. Capacidade 
máxima Duplo: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Familiar: 2 adultos + 2 crianças.

Instalações 2 restaurantes, 2 bares, snack bar, zona de internet (com custo) e Wi-Fi grátis em todo o complexo. 4 piscinas: uma piscina lago, uma 
piscina para adultos, uma piscina infantil com jogos de água e uma piscina para bebés. Entretenimento por idades: Dreamers Club tematizado 
com Katmandú (dos 8 meses aos 4 anos), Explorers Club (dos 5 aos 8 anos) e Rangers Club (dos 9 aos 12 anos). Parque infantil Fun Park. Bilhar 
(com custo), aquagym e ténis de mesa. Programa de atividades para adultos e crianças.

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet.  Pode desfrutar de um buffet com cozinha ao vivo e grandes áreas de saladas, peixe e carne, 
frutas e vegetais da época e deliciosos bolos. Tipo de cozinha regional e internacional.

Características Dispõe de 653 quartos distribuídos em dois edifícios “Sol Palmanova I e Sol Palmanova II”. 

Tudo Incluído Pequeno-almoço, almoço e jantar tipo buffet com cozinha ao vivo. Às refeições inclui: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. 
Snacks durante o dia na área da piscina no Snack Bar e à noite no Restaurante Sol Palmanova I. Snacks não serão servidos quando o restaurante 
principal estiver aberto para pequeno-almoço, almoço e jantar. Bebidas locais incluído na carta tudo incluído. Consultem horários 
de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

DUPLO
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Meliá Hotels International:  Gran Meliá   .   ME   .   Paradisus   .   Meliá   .   Innside   .   Sol   .   Circle   |   Melia Rewards

Sol Palmanova All Inclusive 4* 704€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Perto da praia de Palmanova e Magaluf. 

Quartos Standard com banho, banheira (só têm duche os indivi-
duais), ar condicionado, TV satélite de ecrã plano, Wi-Fi grátis, tele-
fone, cofre com custo e varanda. Capacidade máxima 3 adultos (a 
terceira pessoa em uma cama extra).

Instalações Restaurante buffet, bar salão, bar piscina. Wi-Fi gratui-
to em todas as zonas comuns do hotel. Ginásio e piscina para adul-
tos com amplo solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Animação 
com animadores profissionais atentos e dispostos a satisfazer to-
dos os seus desejos de diversão durante o dia ou à noite. Algumas 
das atividades realizadas são tiro com arco, polo aquático, voleibol, 
ping-pong ou dardos. Há espetáculos profissionais todas as sema-
nas.

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao 
vivo. Cozinha nacional e internacional. 

Características Dispõe de 219 quartos. Hotel especial para jovens 
e só adultos maiores de 16 anos.

Tudo Incluído Pequeno-almoço, almoço e jantar no restaurante 
buffet. No almoço e jantar, inclui as seguintes bebidas: vinho, re-
frescos e água. Snacks das 10h às 18h. Bebidas alcoólicas cocktails 
e sumos nos bares. Consultem horários de bares e restaurantes à 
chegada ao hotel.

48 MAGALLUF/ PALMANOVA

Globales Honolulu 3*

Situação Em Palmanova, a apenas 300 metros da praia.

Quarto Standard com casa de banho com duche, telefone, TV-SAT, 
ar condicionado frio/quente, cofre (com custo) e varanda. Capaci-
dade máxima 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.

Instalações Restaurante e 2 bares. Wi-Fi grátis. Piscina para adul-
tos, piscina para crianças, solário com espreguiçadeiras e guar-
da-sóis. Parque infantil. Petanca, ténis de mesa, tenis, tiro com arco 
e bilhar (com custo). O hotel dispõe de máquinas recreativas (com 
custo). Animação diurna e noturna.

Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet.

Características Dispõe de 287 quartos. Poderá desfrutar de mara-
vilhosos passeios no Paseo Marítimo de Palmanova, perto do mar e 
divertir-se com variada oferta noturna. No Hotel Globales Mimosa 
desfrutará de uma estadia onde poderá alternar lazer e relax. 

Tudo Incluído Tipo buffet. Nas refeições inclui as seguintes bebi-
das: vinho branco/tinto locais, água e bebidas quentes no peque-
no-almoço. Snacks frios e quentes, tais como hambúrgueres, hot 
dogs, sanduíches, massas e frutas. Jantares temáticos duas vezes 
por semana no restaurante principal. Bebidas Tudo Incluído: re-
frescos, chá e café, cerveja local, vinhos locais, bebidas alcoólicas 
e cocktails locais. Consultem horários de bares e restaurantes à 
chegada ao hotel.

Globales Mimosa 4*

DUPLO

DUPLO

+16

521€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

510€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação A 250 metros da praia e a 150 metros do centro. Campo 
de golf de Poniente a 3 km. Paragem de autocarros a 200 metros.

Quartos Duplo Standard com casa de banho, banheira e secador 
de cabelo. Ar condicionado frio/quente, telefone, televisão por sa-
télite, mini frigorífico, cofre (de aluguer), Wi-Fi com custo e varanda/
terraço. Capacidade máxima  2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.

Instalações Restaurante buffet, 2 bares e sala de conferências 
(máx. 35 pax). Ligação Wi-Fi (60 minutos grátis/dia em todo o hotel, 
mais minutos com custo) e zona de internet (com custo). 1 piscina 
para adultos com solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Petanca, 
ping-pong, tiro com arco e bilhar (com custo). Programa de ani-
mação diurno e noturno.

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao 
vivo. Amplo buffet de pratos quentes e frios, com cozinha regional e 
internacional. Organiza vários jantares temáticos por semana.

Características Dispõe de 185 quartos.

Tudo Incluído Pequeno-almoço, almoço e jantar tipo buffet. Às 
refeições inclui: água, refrescos, cervejas e vinho da casa. Bebidas 
com e sem alcool de acordo com a carta do Tudo Incluído (marcas 
locais), vinho e sangria das 10h às 24h. Pizzaria das 11h às 18h . Snac-
ks incluidos tais como: hambúrgueres, saladas, batatas e gelados 
das 22h às 24h. Consultem horários de bares e restaurantes à che-
gada ao hotel. 
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Globales Palmanova Palace 4*

DUPLO STANDARD

Situação Num penhasco e apenas a 1 km da praia de Palmanova.

Quartos Duplo Standard e Duplo Confort com banho, chuveiro, 
secador de cabelo, espelho de aumento, roupão e chinelos, telefo-
ne, Wi-Fi, ar condicionado e aquecimento individual, mini-bar (com 
custo), facilidades para preparar chá e café, máquina de café Nes-
presso, TV-SAT LED, cofre (com custo). Alguns Duplos Confort com 
terraço e vista para o mar lateral ou para a rua. Duplo Deluxe com 
terraço e vista frontal do mar, o Duplo Familiar Apolo é mais es-
paçoso. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Duplo 
Standard/Duplo Confort: 2 adultos; Duplo Deluxe: 3 adultos; Duplo 
familiar: 2 adultos + 2 crianças.

Instalações 2 restaurantes: "The Galley" tipo buffet com zona de 
cozinha ao vivo e o Lounge Bar & Restaurant "The Bow" (com cus-
to), lobby bar "The Promenade". Uma piscina que parece flutuar 
sobre o mar, jacuzzi, solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. 
Thalasso Spa "Sunset" (com custo e idade mínima 16 anos): circuito 
de água e tratamentos. Ginásio e uma sala para atividades coleti-
vas: ioga, pilates, zumba ou fit ball. Programa de animação.

Serviço de restaurante Alojamento e Pequeno-Almoço e Meia 
Pensão tipo buffet com cozinha ao vivo. 

Características Dispõe de  252 quartos. Hotel de constução recen-
te. 

Elba Sunset Mallorca 4* Sup

DUPLO STANDARD

605€
Por pessoaTudo Incluído 

7 Noites, desde

802€
Por pessoaPequeno -Almoço

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação No coração de Magalluf, apenas a 250 metros da praia. 

Quartos Standard com casa de banho, banheira ou duche, ar con-
dicionado e aquecimento, telefone, Wi-Fi grátis, TV-SAT e terraço. 
Com custo: frigorífico, chaleira, secador de cabelo, ferro de engo-
mar e cofre. Premium com secador de cabelo, mini-frigorífico, cofre 
(com custo), TV com USB e reprodutor de video. Possibilidade de 
quartos com vistas para o mar (com custo). Capacidade máxima 
Duplo: 3 adultos; Premium: 2 adultos.

Instalações Restaurante, bar com TV de ecrã grande, Wi-Fi gratuito, 
internet corner com custo na área de receção e sala de reuniões 
multimédia. Jardins, piscina exterior com solário, espreguiçadeiras 
e guarda-sóis. Tiro com arco e muitas outras atividades. Animação 
noturna.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão Plus, 
Pensão Completa Plus e Tudo Incluído tipo buffet com show coo-
king. A Meia Pensão e Pensão Completa inclui as bebidas às re-
feições.

Características 417 quartos. Hotel só para adultos (+ 13 anos).

Tudo Incluído Às refeições inclui: água, refrescos, cerveja e vinho 
da casa. Snacks. Bebidas locais com e sem álcool, de acordo com 
a carta tudo incluído (rótulos pretos e reserva terão suplemento). 
Consulte  horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

50 MAGALLUF/ CALVIÁ

Samos 4*

STANDARD

Situação A 200 mts do centro turístico e comercial e da praia. A 2 
km de Golfe Poniente, a 5 km de Golfe Bendinat, a 14 km de Palma 
e 26 km do aeroporto Son San Joan.

Quartos Standard com casa de banho, duche, secador de cabelo e 
amenidades de banho, ar condicionado, Wi-Fi grátis, TV via satélite 
de ecrã plano, telefone, cofre, mini frigorífico e varanda. Possibili-
dade de quartos com vista para a piscina e quartos adaptados (a 
pedido e com custo). Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança 
ou 3 adultos.

Instalações Restaurante buffet, snack bar, bar piscina, Wi-Fi grátis 
em todo o hotel e área de Internet (com custo). Piscina lago com 
hidromassagem, piscina para crianças com escorregas, piscina 
semi-coberta para atividades aquáticas, piscina para bebés, espre-
guiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas (com depósito). Mini-
clube e área de jogos. Sala de jogos (bilhar, jogos de vídeo e máqui-
nas de recreativas, com custo). Programa de atividades desportivas 
durante o dia e entretenimento noturno.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão buffet 
com cozinha ao vivo. Alimentos e pratos específicos para celíacos 
e outros tipos de alergias e preferências alimentares, a pedido.

Características Dispõe de quartos renovados em 2015. Hotel adap-
tado. Os clientes do hotel desfrutarão de descontos especiais para 
as atrações do Parque Katmandú.

Sol Guadalupe 4*

DUPLO VISTA MAR

+13

602€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

563€
Por pessoaMeia Pensão Plus

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na primeira linha do mar, a 200 metros da praia e a 500 metros do centro de Magalluf. A 5 km encontra-se um campo de Golf.

Quartos Standar com casa de banho, secador de cabelo, televisão por satélite, telefone, cofre (com custo) e ligação Wi-Fi grátis, ventilador de 
teto e varanda ou terraço. Capacidade máxima 3 adultos. 

Instalações Restaurante, bar-piscina, sala de conferências, centro de internet e ligação Wi-Fi grátis em todo o estabelecimento. Piscina exterior 
de água doce com espreguiçadeiras, guarda-sóis, serviço de toalhas (com custo) e jardins. Nos arredores pode praticar desportos aquáticos, tais 
como Sky aquático, parapente e mergulho (tudo com custo). No hotel pode realizar atividades tais como hidroginástica, jogar ping-pong e dardos. 
Serviço de aluguer de bicicletas e carros e possibilidade de jogar golfe (todos com custo). Entretenimento noturno variado.

Serviço de restaurante Meia Pensão, Pensão Completa e Tudo Incluído tipo buffet. Em Meia Pensão e Pensão Completa, as bebidas não estão 
incluídas. Diariamente pode encontrar no buffet, alimentos especiais para vegetarianos e para aqueles que têm intolerância ao glúten. Dois 
jantares temáticos por semana e uma vez por semana, jantar de gala. Ao meio-dia, churrasco e petiscos no terraço do hotel. São recomendadas 
roupas adequadas para o jantar (não é permitido entrar com roupa de praia).

Características Dispõe de 205 quartos. Hotel especial apenas para jovens e adultos (maiores de 16 anos).

Tudo Incluído Ao almoço e jantar inclui: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks varios. Bebidas nacionais segundo carta para clientes 
em TI (etiquetas negras e reservas terão suplemento). Consultem horários dos restaurantes e bares à chegada ao  hotel.

Universal Hotel Florida 3*

DUPLO VISTA MAR
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+16

516€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação A 50 metros da praia.

Quartos Standard com banho, duche, amenidades, secador, Wi-
Fi grátis, telefone, TV de ecrã plano, ar condicionado, cofre, mini 
frigorífico e varanda. Quartos com vistas para o mar ou piscina e 
quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima 3 adultos ou 2 
adultos + 1 criança.

Instalações  Restaurante buffet, bares, internet (com custo) e Wi-Fi 
grátis. 2 piscinas, espreguiçadeiras, guarda-sóis, camas balinesas 
(com custo) e serviço de toalhas (com depósito). Ginásio, programa 
de entretenimento com sessões de DJ's, festas na piscina com um 
ambiente inesquecível (programa disponível de Junho a Setembro). 

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo In-
cluído tipo buffet com cozinha ao vivo e área de cozinha Italiana. 
Alimentos e pratos específicos para celíacos a pedido. O jantar da 
Meia Pensão será oferecido num dos restaurantes  buffet do resort, 
e será informado no momento do check-in.

Características Dispõe de 373 quartos. Hotel só adultos maiores 
de 16 anos. Animais de estimação até 8 kg são aceites (com custo). 

Tudo Incluído Tipo buffet com refrescos: água, sumos, cerveja, vin-
ho, chá e café para as refeições. Pastelaria, pão, carnes frias e gela-
dos. Bebidas nacionais segundo a carta de TI. Consultem horários 
de bares à chegada no hotel.

52 CALVIÁ

Sol House The Studio - Calvia Beach 4*

DUPLO VISTA MAR

Situação Frente ao mar, acesso direto à praia e ao lado do Nikki 
Beach Clube.

Quartos Aura e Vibe com banho, duche, secador, roupão, chinelos 
e artigos de banho, ar condicionado, TV-SAT, Wi-Fi, telefone, ferro 
de engomar (a pedido), cofre e minibar (ambos com custo) e va-
randa. Possibilidade de Vibe vista para o mar. Energy, localizado no 
1º andar, com vista parcial para o mar. Mode, localizado nos pisos 
superiores têm uma vista espetacular sobre o mar. Suite Chic Vista 
Mar com área para refeições adicional. Suite Passion Vista Mar, lo-
calizada entre o 7º e o 11º andar, com vista para o mar. Capacidade 
máxima Aura/Mode/Energy: 2 adultos + bebé; Vibe: 2 adultos + 1 
criança + bebé; Suite Chic/Suite Passion: 2 adultos + 2 crianças + 
bebé ou 3 adultos.

Instalações 2 Restaurantes, cocktail-bar, salas de reuniões e Wi-Fi. 
2 piscinas, uma delas só para adultos com acesso direto à praia e 
área VIP com camas balinesas (com custo). As famílias desfrutarão 
da piscina com uma secção para os mais pequenos, localizada nos 
jardins do hotel. Pool concierge e serviço de toalhas. Tratamentos 
no SPA, sauna, ginásio e aulas de Ioga. Serviço de Aura Manager. 
Calendário de eventos semanais e Dj's ao vivo.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo bu-
ffet com produtos naturais e locais.

Características Dispõe de 256 quartos.

ME Mallorca 4*

AURA

+16

742€
Por pessoaPequeno -Almoço

7 Noites, desde

763€
Por pessoaPequeno -Almoço

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação No passeio marítimo, com vistas para o areia branca de Magalluf. 

Quartos Standard com casa de banho completa com banheira ou duche, secador de cabelo, ar condicionado, telefone direto, televisão por saté-
lite, frigirífico e cofre (com custo) e terraço. Possibilidade de quartos standard com vista para o mar. Quarto familiar mais amplo com sofá-cama 
e vista para o mar. Capacidade máxima Duplo: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Familiar: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + bebê.

Instalações Restaurante buffet, snack bar-praia, bar-salão com terraço panorâmico. Conexão com a internet Wi-Fi grátis em todo o estabeleci-
mento e centro de Internet (com custo). Piscina para adultos, piscina infantil, solário com espreguiçadeiras e com acesso direto à praia. Spa e 
dispõe de banheira de hidromassagen, piscina de hidromassagen pequena, duche aromático e sauna. Tratamentos corporais e faciais, além de 
massagens (tudo com custo).

Serviço de restaurante Oferece Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo ao jantar. No regime de Meia 
Pensão, as bebidas não estão incluídas. O restaurante do hotel, Spa Flamboyan Caribe, serve cozinha espanhola e internacional, incluindo pratos 
regionais, bem como um jantar de gala, uma vez por semana.

Características Dispõe de 204 quartos distribuídos por 2 edifícios, Flamboyan e Caribe. Perto de Magalluf pode visitar algumas das mais bem 
preservadas áreas virgens da ilha, como cabo de Cala Figuera ou as praias de Portals Vells.

Tudo Incluído Tipo buffet. Ao almoço e jantar inclui as seguintes bebidas: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks. Bebidas com e sem 
álcool segundo carta para clientes em tudo incluído (marcas internacionais com custo). Consultem horários dos restaurantes e bares à chegada 
ao hotel.

Spa Flamboyan Caribe 4*

DUPLO
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543€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação A 250 mts da praia de Magalluf e a 400 mts da praia de Palmanova, com acesso direto ao Parque temático Katmandú.

Quartos Duplo superior com casa de banho completa, banheira ou duche, amenidades de banho e secador de cabelo, Wi-Fi grátis, ar condi-
cionado, TV-SAT ecrã plano, telefone, cofre, mini frigorífico (com custo) e varanda mobilada. O quarto Familiar é espaçoso com um sofá-cama. 
Familiares 2 quartos com dois quartos comunicantes. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Duplo Superior: 2 adultos + 1 criança 
ou 3 adultos; Familiar: 2 adultos + 2 crianças; Familiar 2 quartos: 4 adultos + 2 crianças.

Instalações Restaurante, 2 bares e Wi-Fi grátis em todo o resort. 3 piscinas exteriores (1 delas para crianças) rodeadas de solário com espreguiça-
deiras, guarda-sóis e serviço de toalhas (com depósito). Para as crianças: nova área de aventura Katlantis com parque aquático e parque infantil 
com escorregas e níveis diferentes, Kamp Katakidu (baby club dos 8 meses aos 4 anos e miniclub dos 5 aos 12 anos) com jogos e atividades des-
portivas. Pequeno-almoço temático com show musical, o Yeti Boro e os seus amigos. Animação noturna para todas as idades. Acesso gratuito 
para uma seleção de atrações de Katmandu Park durante a estadia com a pulseira Play Pass, incluído o novo Splash Park (disponível de maio a 
setembro) e o chiquipark "Mundo Submarino" (1 aos 12 anos), The House, cine 4D, XD Dark Ride e Desperados. Com custo: Minigolf e cine 5D.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo.

Características Dispõe de 346 quartos. Primeiro complexo temático com divertimento incluído em Maiorca.

Tudo Incluído Nas refeições inclui: água, sumos, cerveja, vinho, chá e café para as refeições. Padaria, pão, carnes frias e sorvete. Bebidas nacio-
nais com/sem álcool segundo a carta de TI. Consultem horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

54 CALVIÁ

STANDARD VISTA MAR

Meliá Hotels International:  Gran Meliá   .   ME   .   Paradisus   .   Meliá   .   Innside   .   Sol   .   Circle   |   Melia Rewards

Sol Katmandu Park & Resort 4* 646€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação A 150 metros da praia com espetaculares vistas para a  baía e montanhas. A 2 km do Golfe Poniente e 5 km do Golfe Bendinat.

Quartos Sol com 2 camas individuais ou cama de casal, sofá cama, casa de banho com secador de cabelo, duche e amenidades, ar condiciona-
do frio/quente, TV-SAT de ecrã plano, Wi-Fi grátis, telefone, cofre (com custo), mini frigorífico e terraço mobilado. Quartos Sol com vistas para a 
piscina ou vistas frontais para o mar, disponível com suplemento. Quartos familiares com solário, localizado no primeiro andar do hotel, têm uma 
banheira e um grande terraço com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.

Instalações Restaurante buffet e 2 bares. Wi-Fi gratuito em todo o hotel. 3 piscinas (lago, desportiva e infantil) e nova zona de divertimento aquá-
tico “WaterLand”, com 2 piscinas para os mais pequenos e uma piscina estilo lago com cascatas e escorregas para todas as idades. 2 terraços 
com espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas de piscina (com depósito). Completo programa de atividades para adultos e crianças. 
Clubes das 8 meses aos 12 anos com novo programa de atividades “Katmandu Adventures”. Os hóspedes do hotel terão tarifas com descontos 
especiais para as atrações do parque Katmandu.

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo. Dias temáticos buffet de cozinha do mundo, internacionais e zonas dedi-
cadas a especialidades locais. Alimentos e pratos específicos para celíacos (a pedido no momento de efetuar a reserva).

Características Quartos modernos e totalmente remodelados. Hotel acessível para pessoas com mobilidade reduzida. 

Tudo Incluído Ao pequeno-almoço inclui: bebidas quentes, água e sumos. Ao almoço e jantar inclui; água, vinho da casa, cervejas 
e refrescos. Snacks. Bebidas com/sem álcool segundo a carta de TI (algumas bebidas de primeiras marcas têm custo extra). Con-
sultem horários de bares  e restaurantes  à chegada ao hotel.

VISTA MAR
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Meliá Hotels International:  Gran Meliá   .   ME   .   Paradisus   .   Meliá   .   Innside   .   Sol   .   Circle   |   Melia Rewards

Sol Barbados 4* 763€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



56 CALVIÁ

Situação Com acesso direto à praia, com 
espetaculares vistas para a baía e as 
montanhas. A 2 km do Golfe Poniente, 5 
km do Golfe Bendinat, 14 km de Palma ci-
dade. 

Quartos Standard Meliá dispõem de casa 
de banho completa com duche ou ban-
heira, secador de cabelo, roupão e chine-
los e amenidades marca Meliá, 2 camas 
individuais (cama de casal a pedido). TV 
ecrã plano, ar condicionado, telefone, Wi-
Fi grátis, mini bar (com custo) e cofre com 
saída de corrente para recarregar equipa-
mentos, set de chá com chaleira, terraço 
mobilado com vistas para a montanhas, 
jardins e piscinas (com custo). Premium 
Vista Mar Frontal The Level oferece: ex-
clusivo acesso à área The Level Lounge 

com receção, restaurante e piscina The 
Level. Solário, estação permanente com 
café, chás, refrescos, água, snacks diários 
com bebidas com e sem álcool, amenida-
des marca Premium, roupão e chinelos 
The Level, menu de almofadas e muitos 
outros benefícios. Capacidade máxima 
Standard: 2 adultos + 1 criança; Premium: 
2 adultos e Júnior Suite: 2 adultos + 1 
criança ou bebê. 

Instalações Restaurante buffet Mercado, 
Restaurante à la carte e Club de Playa 
Cape Nao, Lounge Bar e Snack Bar. Salas 
para reuniões ou eventos e Wi-Fi gratuito 
em todo o hotel. 4 piscinas, 1 delas tipo 
lago com acesso direto à praia, 1 interior 
aquecida (só adultos), 1 infantil e 1 exclu-
siva para clientes The Level. Mini-club. Gi-

násio completo para maiores de 16 anos. 
YHI Spa (+16) com piscina climatizada, 
sauna finlandesa, 3 cabines de tratamen-
tos e salão de beleza. Grande variedade 
de atividades desportivas. Música ao vivo 
e DJ’s pela noite. Acesso à Waterland no 
hotel Sol Barbados.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço 
e Meia Pensão buffet com cozinha ao vivo 
e cozinha internacional. Os clientes com 
serviço The Level poderão  desfrutar de 
pequeno-almoço e jantar no Restaurante 
The Level com terraço e espetaculares 
vistas para a Baía.

Características Dispõe de 316 quartos. 

Vista mar 

The Level

Meliá Hotels International:  Gran Meliá   .   ME   .   Paradisus   .   Meliá   .   Innside   .   Sol   .   Circle   |   Melia Rewards

695€
Por pessoaPequeno -Almoço 

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Moderno hotel localizado no cen-
tro da costa do Calviá, a apenas 50 metros da 
praia. A 15 km de Palma e próximo de vários 
campos de golf. 

Quartos Banho, secador, telefone, TV de ecrã 
plano, alta voz com ligação Bluetooth, Wi-Fi, 
cofre, mini frigorífico e varanda mobilada. 
Quarto The Plaza Premium é mais espaçoso. 
Júnior Suites, algumas com vistas para o mar, 
têm uma sala de estar, um sofá-cama, cafe-
teira e amenidades. Suites, compostas pelo 
quarto e área de estar com sofá-cama, ofe-
recem os benefícios do The Plaza Experience 
(presente e minibar de boas-vindas, chá e 
café com chaleira/cafeteira, roupões e chi-
nelos, descontos em camas balinesas, flow-
boards, alguns restaurantes e SPAS do resort 
e muitos mais extras). Capacidade máxima 
Standard: 2 adultos + berço; Júnior Suite: 2 

adultos + 2 crianças ou 3 adultos + berço.

Instalações 2 restaurantes (buffet e à la car-
te) e bar-piscina localiçado na açoteia Roof-
top Nine, 2 salas de reuniões e conexão Wi-Fi 
gratuita em todo o hotel. 4 piscinas exteriores 
onde se destaca a espetacular piscina sus-
pensa transparente localizada na açoteia, 
terraço com espreguiçadeiras, guarda-sóis, 
camas Balinesas (com custo) e serviço de 
toalhas de piscina (com depósito). Giná-
sio e um programa de entretenimento com 
sessões de DJ's, festas na piscina, eventos, 
música ao vivo. Aparcamento privado (com 
custo). No piso térreo do hotel tem um centro 
comercial e zona de lazer.

Serviço de restaurante Só alojamiento, Pe-
queno-Almoço e Meia Pensão (pequeno-al-
moço e jantar). O jantar com Meia Pensão 
será oferecido em um dos restaurantes com 

buffet do resort. 

Características Dispõe 272 quartos. Hotel de 
nova construção com inauguração em Julho 
de 2018. Os clientes do hotel poderão usufruir 
de descontos especiais para as atrações do 
Parque Katmandú. O hotel faz parte do novo 
resort Sol House Calvia Beach em conjunto 
com Sol Wave House e Sol House The Studio 
com 3 ambientes diferentes, 8 piscinas, clu-
be de praia, shopping center e muitas outras 
opções de entretenimento para os hóspedes.

Av. S’Olivera, 4 Calviá Beach 
07181 Calvià, Maiorca
Tel (+34) 971 171665

Meliá Hotels International:  Gran Meliá   .   ME   .   Paradisus   .   Meliá   .   Innside   .   Sol   .   Circle   |   Melia Rewards

Superior vista mar

CALVIÁ    57

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

969€
Por pessoaPequeno -Almoço 

7 Noites, desde
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Sunlight Bahia Principe 

Coral Playa
Torrenova - Maiorca



Situação Sobre uma colina e com uma fabulosa vista panorâmica da praia Son Maties, à qual se tem acesso direto por um elevador exterior. Em 
frente à praia há uma pequena ilha (Sa Porrasa). Podendo desfrutar de passeios em “golondrinas”. Apenas a 1 km de distância tem o campo de 
golfe "Poniente" com greens e ruas largas que atravessam uma floresta de pinheiros.

Quartos Com 184 quartos com terraço ou varanda com maravilhosas vistas para o mar (excepto quartos individuais). Todos estão equipados de 
forma moderna e confortável e dispõem de casa de banho completa com secador de cabelo, telefone de linha direta (chamadas externas com 
custo) TV-SAT e ar condicionado. Com custo: Wi-Fi, minibar (têm incluído com refrescos, reposição uma vez por semana) e cofre. Capacidade 
máxima 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos. 

Instalações e Serviços Conta com um amplo hall de entrada, bar salão, sala de actividades, sala de televisão, sala de conferências, zona de in-
ternet (com custo) e Wi-Fi em todo o hotel (gratuito na receção). Na parte exterior encontra um solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis com 
uma piscina para adultos e outra para crianças. Também dispõe de um jacuzzi. Ginásio, canto de jogos para crianças, ping-pong e bilhar (este 
último com custo).

Bares e Restaurantes O restaurante principal oferece um variado buffet de cozinha internacional com serviço de pequeno-almoço, almoço e 
jantar. Conta com um acolhedor salão bar que oferece uma grande selecção de bebidas e um snack bar, situado junto à piscina onde pode tomar 
um lanche.

Entretenimento O programa de animação para adultos inclui actividades de lazer variadas durante o dia. A proposta lúdica inclui jogos, bingo, 
baile e actuações profissionais.

TORRENOVA    59

STANDARD

613€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Sunlight Bahia Principe

Coral Playa

Nosso Tudo Incluído em Maiorca

Tudo Incluído
As vantagens para os clientes em “Tudo Incluído” :

•  Todas as refeições, snacks, bebidas locais e cocktails no restaurante 
e bares do nosso hotel (Consultar horários no diretório de serviços do 
hotel).

•  Refrescos e bebidas alcoólicas (marcas locais) desde as 10:30 às 23h 
no lobby bar. Todas as bebidas consumidas depois das 23 hrs têm custo. 
Primeiras marcas e outras bebidas não especificadas segundo a carta 
de Tudo Incluído com custo extra.

•  Programa internacional de animação para adultos e crianças (diurno 
e noturno).

•  Espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas nas piscinas (este 
último com depósito).

Outros serviços com custo
Serviço médico. Bebidas Premium, primeiras marcas e outras bebidas 
não especificadas na carta do tudo incluído. Chamadas telefónicas para 
o exterior, e-mail, fax e internet. Atenções Especiais Gratuitas.

Surpresas que tornam a sua estadia em momentos inesquecíveis:

•  Decoração no quarto.

•  Abertura noturna de cama.

•  Vinho espumante e chocolates.

•  Presente de boas-vindas.

•  Último dia possibilidade de manter o quarto até à saída para o  
aeroporto (sujeito a disponibilidade).

Imprescindível apresentar licença matrimonial inferior a 6 meses.

Consulte “Especial Lua de Mel” na pág. 12.

Aniversário de casamento
Se este evento especial coincidir com a sua estadia no Bahia 
Principe, oferecemos-lhe o primeiro dia:
•  Decoração no quarto.

•  Vinho espumante e chocolates.

Imprescindível apresentar licença matrimonial.

Atenções Especiais Gratuitas

Noivos 
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Sim,  
é um castelo.

Você não já imaginou isso.

Apresentamos-lhe a nossa nova marca
Fantasia Bahia Príncipe. Um novo conceito
de hotéis temáticos onde descobrir a magia de 
voltar a ser criança.

Venha ver-nos a:
Fantasia Bahia Principe Tenerife



Situação Junto à praia de Santa Ponsa, a 20 minutos de Palma.

Quartos Standard com casa de banho completa, duche e secador 
de cabelo, TV-SAT de ecrã plano, telefone, Wi-Fi com custo e dispõe 
de varanda. Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.

Instalações Restaurante e bar salão. O bar da piscina é o mesmo 
que a Pizzaria e está localizado no hotel Santa Ponsa Park. Sala de 
conferências e Wi-Fi grátis na zona da receção (30 minutos por dia). 
Piscina exterior para adultos e crianças. Solário com espreguiça-
deiras e guarda-sóis. Dispõe de campo de ténis e bilhar com custo. 
Nos arredores, possibilidade de praticar desportos aquáticos e golf 
(todos com custo adicional). Programa de animação.

Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet.  

Características Dispõe de 209 quartos.

Tudo Incluído Pequeno-almoço, almoço e jantar no restaurante 
buffet. Snacks até às 24hrs (café, bolos, chá, bolachas) e snack jan-
tar. Vinho, água, refrescos e cerveja. Bebidas alcoólicas de marcas 
nacionais e descontos nas internacionais. Extras para crianças 
como gelados de 3 sabores no restaurante e gelados de copo no 
bar. Desportos gratuitos incluídos: pólo aquático, ténis, futebol, 
voleibol, dardos, hidroginástica, petanca e ping-pong. Consultem 
horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

62 SANTA PONSA/CALA VIÑAS

Globales Playa Santa Ponsa 3*

DUPLO

Situação Frente ao mar na Baía de Cala Viñas, a poucos metros de 
uma bela enseada, a 2 km de distância de Magalluf.

Quartos Standard com casa de banho com duche e secador de 
cabelo, telefone, TV-SAT, ar condicionado, mini frigorífico, Wi-Fi e 
cofre grátis. Dispõem de quartos com vista para o Mar (a pedido e 
com custo adicional). Capacidade máxima 3 adultos.

Instalações Restaurante, blue bar, lobby bar, três salas de con-
ferências e ligação Wi-Fi. Piscina ao ar livre e piscina coberta (cli-
matizada no inverno), terraço-solário com espreguiçadeiras, guar-
da-sóis e as toalhas estão à sua disposição no quarto no dia da 
chegada, mudança de toalhas na receção, com custo na segunda 
mudança. Spa (com custo): sauna, banho turco, jacuzzi, fonte de 
gelo, três diferentes tipos de duches e zona de relax. Voleibol, sala 
de fitness, ténis, ping-pong e basquetebol. Programa de animação.

Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet.

Características Dispõe de 250 quartos. Hotel só para adultos 
(maiores de 18 anos).

Tudo Incluído Ao almoço e jantar inclui: água, refrescos, cerveja e 
vinho da casa. Snacks. Bebidas nacionais com/sem álcool, segun-
do carta para clientes em tudo incluído, no bar (primeiras marcas, 
etiquetas pretas e reservas terão suplemento). Consultem horários 
dos restaurantes e bares à chegada ao hotel.  

SENTIDO Cala Viñas 4*

DUPLO +18

653€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

582€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na primeira linha de Cala Viñas e a 3 km de Magalluf. 

Quartos Duplo Standard com casa de banho completa e secador de cabelo, ar condicionado frio/quente, telefone, TV por satélite, frigorífico, 
sofá-cama e cofre (com custo). Novos Superiores com TV de 43”, chaleira, isolamento acústico, guarda-roupa com espelhos incorporado, duche 
efeito chuva. Os Familiares além do anterior, sala de estar separada e sofá-cama. Disponíveis quartos com vista para o mar (com custo). Capaci-
dade máxima Standard: 2 adultos + 1 criança; Superior/Vista Mar: 2 adultos + 2 crianças; Familiar: 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.

Instalações Restaurante, snack-bar, 2 bares. Wi-Fi gratuito em todas as instalações e cibercorner (com custo). 2 piscinas para adultos, 2 piscinas 
para crianças (uma delas com parque aquático e 1 com jacuzzi com vistas para o mar). Parque infantil, Barcy Club, Teen Club, bilhar e ténis de 
mesa. Circuito U-spa (com custo): piscina de hidroterapia com jatos de cisne, jacuzzi, duche cubo, sauna finlandesa, hammam e zonas de relax. 
Programa de Animação.

Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet.

Características Dispõe de 337 quartos.

Tudo Incluído Às refeições inclui: água, refrescos, cerveja e vinho. Algumas bebidas têm suplemento. Snacks no horário diurno, quando o 
restaurante principal está fechado, seleção de marcas de bebidas com/sem álcool, refrescos, chá e café. Não serão servidos snacks quando 
o  restaurante principal está aberto para pequeno almoço/almoço/jantar ou após o serviço de jantar. Consultem horários à chegada ao hotel.

Occidental Cala Viñas 4*

DUPLO

CALA VIÑAS    63

585€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação A somente 100 metros à magnífica praia de Santa Ponsa. 

Quartos Todos os quartos dispõem de uma cama King Size (2m x 
2m) ou duas camas Queen Size (1.35m x 2m), casa de banho com 
duche efeito chuva, amenidades, secador, espelho de aumento, 
roupão, chinelos, ar condicionado, TV LCD ou Smart TV, chá e café, 
minibar personalizado, cofre gratuito e varanda ou terraço. Todos 
os quartos têm serviço de limpeza diária e carta de almofadas. Os 
quartos Premium têm acesso exclusivo à Sky Pool de cada edifício, 
com espetaculares vistas panorâmicas. Alguns quartos com vista 
para o mar e piscina. Capacidade máxima 2 adultos.

Instalações Têm um restaurante buffet, Snack Bar na piscina e 
Cocktail Bar. Dispõe também de 5 piscinas, 2 delas Sky Pools e uma 
interior aquecida na área de Spa & Wellness, terraço-solário com 
camas balinesas, estação de bicicletas, ginásio. Spa & Wellness 
com banheira de hidromassagem, hidroterapia, sauna, banho tur-
co, duche escocês e cabines de tratamento. Estacionamento priva-
do com custo extra. Música ao vivo.

Serviço de restaurante Alojamento e Pequeno-Almoço e Meia 
Pensão com cozinha ao vivo. Oferece menu para vegetarianos.

Características Dispõe de um total de 162 quartos. Hotel adapta-
do para pessoas com mobilidade reduzida. Hotel só para adultos 
(maiores de 16 anos).

64 SANTA PONSA

Senses Santa Ponsa 4*

VISTA PISCINA

Situação Na primeira linha de mar.

Quartos Júnior Suite com casa de banho, hidromassagen, secador, 
ar condicionado, televisão via satelite, telefone, Wi-Fi, cofre e varan-
da. Júnior Suite Superior mais espaçosa, também com cama baline-
sa. Suite com salão integrado. Júnior Suite Prestige e Suite Prestige 
com serviços exclusivos: sumos e snacks salgados e doces antes e 
depois do almoço. Todos os quartos têm uma máquina de café com 
cápsulas (Star Prestige): com reposição diária gratuita (Quartos res-
tantes com custo e a pedida). Capacidade máxima 3 adultos.

Instalações Restaurante, bar-café, novo Bar Star Prestige. Wi-Fi Pre-
mium gratuito. Piscina com solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis, 
piscina coberta climatizada. Centro de Fitness. Spa Sensations (com 
custo):  massagens, tratamentos e programas de bem-estar. Area 
Star Prestige com camas balinesas, snacks e bebidas. Animação.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo In-
cluído. Iberostarchef.

Características Dispõe de 260 quartos. Hotel só  adultos (+ 16 anos).

Tudo Incluído Às refeições inclui: água, refrescos, cerveja, vinho. 
Seleção de bebidas nacionais com e sem álcool segundo a carta de 
clientes de Tudo Incluído (etiquetas pretas e primeiras marcas com 
custo). Consultem horários de bares e restaurantes à chegada. O 
serviço de Tudo Incluído finaliza às 24h e às 12h do dia de saída.

Iberostar Suites Hotel Jardín del Sol 4*

STAR PRESTIGE

+16

+16

880€
Por pessoaPequeno -Almoço

7 Noites, desde

668€
Por pessoaMeia Pensão 

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na 1ª linha do mar e com acesso à praia de Santa Ponsa. É conhecida pelas suas praias de areia branca, o seu porto desportivo e  pela 
ampla oferta de restaurantes. A 7 km do Golf Club de Poniente e 1 km do Golf de Santa Ponsa.

Quartos Espaçosos com um design interior moderno e elegante. Duplos Standard com banho completa com duche ou banheira, secador e 
amenidades Textures Collection. Ar condicionado, televisão LCD com canais internacionais, minibar com reposição diária, ligação internet Wi-Fi 
grátis, cofre (com custo) e varanda ou terraço. Possibilidade de quartos com vistas para a piscina. Duplos Superiores de nova construção em 2017 
e mais amplos. Capacidade máxima Duplo/Superior: 2 adultos + 1 criança ou berço; Triplo: 3 adultos (única acomodação possível).

Instalações Restaurante buffet com vista para a piscina. Terraço ao ar livre e Lobby Bar com acesso direto à piscina e também tem um terraço 
com acesso pela rua. Ligação internet Wi-Fi em todo o hotel. Para o uso e desfrute dos clientes, o hotel oferece uma piscina exterior, um grande 
solário e uma área com espreguiçadeiras. Terraço chill out com vistas para o mar, conta com una infinity pool, área de espreguiçadeiras e camas 
balinesas. Programa de animação “Daisy Club” (crianças dos 4 aos 12 anos, dependendo do número de crianças  alojadas) com atividades várias. 
Despacio Beauty Centre dispõe de piscina aquecida com jatos e jacuzzi, banho turco com cromoterapia, sauna e serviço de massagems e trata-
mentos personalizados (com custo). Dispõe de ginásio com equipamento muscular, bicicleta ergométrica e  de running. Programa de animação 
para adultos e crianças. Estacionamento (com custo).

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão cozinha ao vivo e um variado buffet de pratos internacionais. 

Características Dispõe de um total de 245 quartos. Hotel recentemente renovado na sua totalidade.

H10 Casa del Mar 4*

DUPLO STANDARD VISTA PISCINA

SANTA PONSA    65

645€
Por pessoaPequeno -Almoço

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Em Paguera, a poucos quilómetros do Porto desportivo 
Port Adriano e do Parque aquático Western Park. A poucos quiló-
metros do Piratas Aventuras e do Clube de golf Poniente.

Quartos Os Standard dispõem de casa de banho completa com 
banheira, ar condicionado central, telefone direto e televisão via sa-
télite. Os Superiores são novos, completamente renovados, tanto 
mobiliário como decoração. Dispõem de casa de banho com du-
che. Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.

Instalações Restaurante principal, bar lounge e bar piscina. Wi-Fi 
com custo. Três piscinas ao ar livre (1 delas infantil). Terraço solário 
com espreguiçadeiras e guarda -sóis. Ginásio, sauna (com custo 
extra) e jacuzzi exterior. Miniclub e entretenimento infantil. Campo 
de ténis e sala de jogos. Estacionamento com custo.

Serviço de restaurante Oferece regime de Pequeno-Almoço, Meia 
Pensão, Pensão Completa e Tudo Incluído tipo buffet.

Características Dispõe de um total de 443 quartos.

Tudo Incluído Tipo buffet no restaurante principal. Ao almoço e 
jantar inclui as seguintes bebidas: vinho da casa, água, refrescos e 
cervejas. Snacks, bolos, massas, café e infusões no snack bar. Be-
bidas nacionais com/sem álcool segundo a carta para clientes em 
tudo incluído (etiquetas pretas e reservas terão suplemento) nos 
bares. Consultem horários dos restaurantes e bares à chegada ao 
hotel.

66 PAGUERA

Beverly Playa 3*

STANDARD

Situação Oferece una localização perfeita em Paguera a 50 metros 
da praia de Paguera e onde poderás desfrutar de passeios ao longo 
da costa, atividades e desportos aquáticos. A uns 25 quilómetros 
do aeroporto. 

Quartos Todos os quartos recentemente renovados, os quartos 
Standard dispõem de casa de banho completa com duche, ar con-
dicionado central, telefone, televisão, Wi-Fi gratuito, mini frigorífico, 
cofre com custo e varanda francesa. Os quartos com terraço terão 
custo adicional. Berço grátis no quarto. Capacidade máxima 2 pes-
soas.

Instalações Conta com um restaurante buffet e bar. Dispõe de li-
gação internet Wi-Fi grátis em todo o estabelecimento. Tem uma 
piscina exterior com espreguiçadeiras e guarda-sóis na área do 
solário. Dispõe de serviço de toalhas para a piscina, com depósito 
para entrega e trocas com custo. Disponibilidade de espreguiça-
deiras e guarda-sóis na praia (com custo extra). Cadeiras altas para 
crianças, disponíveis na sala de jantar do hotel (a consultar). Ser-
viço de lavandaria, com custo.

Serviço de restaurante Oferece regime de Pequeno-Almoço e 
Meia Pensão tipo buffet com cozinha ao vivo.

Características O hotel dispõe de um total de 74 quartos. Os 
horários e serviços do hotel podem sofrer variações, consultem no 
momento da chegada ao hotel. Hotel renovado no inverno 2016-
2017.

Cupido Boutique Hotel 3*

DUPLO

570€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

606€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Numa pequena colina, com acesso à praia através de umas escadas. Perto do centro de Paguera com lojas, boutiques, restaurantes, 
cafés numa zona pedonal. A 22 quilómetros da capital Palma e a 33 quilómetros do aeroporto de Palma de Maiorca. 

Quartos Duplos totalmente remodelado e com vista lateral para o mar. Contam com banho, duche e secador de cabelo, ar condicionado, ligação 
internet Wi-Fi grátis, telefone direto, televisão via satélite, pequeno frigorífico, cofre de aluguer e varanda. É complementado com um quarto Su-
perior tipo B com vista para o mar lateral, mais ampla que um quarto duplo e têm um canto com sofá. Capacidade máxima Duplo: 2 adultos + 1 
criança ou 3 adultos; Superior: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + bebé. As camas extras são mais pequenas (com suplemento).

Instalações Dispõe de restaurante buffet, bar, salão, sala de jogos para crianças, sala de conferências com DVD e televisão. Canto internet e 
ligação internet Wi-Fi em todo o estabelecimento grátis. Dispõe de uma piscina exterior de água doce, terraço exterior com belas vistas, com 
serviço de espreguiçadeiras e toalhas de praia de aluguer. Piscina interior aquecida de água salgada com jacuzzi (fechado de junho a setembro). 
Sauna (com custo) e sala de fitness. Ténis, ténis de mesa, bilhar e voleibol (tudo fora do hotel). Garagem de bicicletas totalmente equipada (pa-
cote obrigatório Vélo, com custo). Possibilidade de desportos aquáticos e atividades (com custo). Pequena loja de souvenirs. Animação noturna 
com baile e shows internacionais.

Serviço de restaurante Oferece regime de Meia Pensão tipo buffet e 2 vezes por semana jantares temáticos e às sextas feiras buffet de gala. À 
hora de almoço, snacks no terraço. Para o jantar requer roupa adequada (não permite roupas desportivas ou roupa de banho).

Características O hotel dispõe de um total de 268 quartos.

Universal hotel Lido Park 4*

DUPLO

PAGUERA    67

651€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação A 300 metros da Boulevard de Paguera, do Passeio Ma-
rítimo e praia.

Quartos Standard com casa de banho completa, secador de cabe-
lo e artigos de higiene. Ar condicionado central, telefone, fervedor 
de água e ligação internet Wi-Fi gratuito. Televisão LED 32'' e varan-
da ou terraço. Duplo Superior com sala de estar, maquina de café 
e ventilador de teto. Junior Suite com cozinha equipada e sala de 
estar. Capacidade máxima 2 adultos.

Instalações O hotel coloca à sua disposição um restaurante buffet, 
um snack-bar (aberto de maio a setembro, dependendo do tempo) 
e um bar salão. Dispõe de ligação à Internet Wi-Fi grátis. Piscina 
exterior rodeada de jardim com um amplo terraço-solário, espre-
guiçadeiras e guarda-sóis. Piscina coberta com jacuzzi (mas só está 
climatizada no inverno e fechada no verão). Ginásio com máquinas 
de fitness e serviço de sauna (com custo). Aluguer de bicicletas 
com custo. Programa de animação várias vezes por semana.

Serviço de restaurante O hotel oferece regime de Pequeno-Al-
moço e Meia Pensão (pequeno-almoço e jantar) buffet com serviço 
de cozinha mediterrânea e internacional com cozinha ao vivo. O 
hotel oferecerá jantares temáticos na semana. 

Características Dispõe de um total de 148 quartos. Hotel exclusivo 
para maiores de 16 anos.

68 PAGUERA

Valentin Paguera Hotel & Suites 3*

DUPLO

Situação  No mesmo coração de Paguera, a somente 150 metros da 
praia.

Quartos  Dispõe de grandes quartos Duplos equipados com casa 
de banho completa, banheira com chuveiro, secador de cabelo, 
ar condicionado, televisão por satélite, telefone, cafeteira/chalei-
ra, ligação internet Wi-Fi grátis, mini frigorífico, cofre (com custo) 
e varanda. Existem quartos com vistas para o mar (com custo e a 
pedido). Capacidade máxima 2 adultos.

Instalações Têm um restaurante, lounge bar, bar piscina (somente 
na temporada de verão e de acordo com o clima), sala de leitura 
e jogos, internet corner (com custo), Wi-Fi grátis e sala de con-
ferências para 50 pessoas. Piscina exterior rodeada por um grande 
terraço-solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis, uma piscina 
coberta com jacuzzi (aquecida no inverno), sauna (com custo), gi-
násio, ténis de mesa, campo de voleibol e arrumo para bicicletas. 
Estacionamento público nas proximidades. Programa de animação.

Serviço de restaurante Oferece regime de Pequeno-Almoço e 
Meia Pensão tipo buffet frio e quente com cozinha mediterrânea 
e internacional. Jantares temáticos semanais (espanhol, oriental, 
italiano, maiorquino e mexicano).

Características O hotel dispõe de um total de 237 quartos. Hotel só 
para adultos (maiores de 18 anos). 

Valentin Reina Paguera 4*

DUPLO

+16

+18

625€
Por pessoaPequeno -Almoço

7 Noites, desde

773€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Em primeira linha e com acesso direto ao mar.

Quartos Duplos com casa de banho completa e secador de cabelo, 
ar condicionado,  TV-SAT, Wi-Fi grátis, frigorífico (vazio), cofre (com 
custo) e varanda com vista para o mar. Quartos adaptados (a pedi-
do). Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.

Instalações Restaurante e bar-salão. Sala com televisão, internet 
Wi-Fi gratuito e salão de conferências. Piscina exterior para adultos 
e piscina para crianças. Terraço com espreguiçadeiras, guarda-sóis 
e serviço de toalhas (com depósito). Sala de massagem e  trata-
mentos com reserva prévia e com custo. Garagem para bicicletas 
grátis para clientes do hotel. 2 campos de ténis com tennisquick 
grátis para clientes alojados, ténis de mesa grátis e bilhar com cus-
to. Entretenimento somente para adultos.

Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet. 
Jantares buffet temáticos e show cooking. Possibilidade de menus 
especiais com pedido prévia.

Características Dispõe de 198 quartos com vistas para o mar.

Tudo Incluído Tipo buffet. Às refeições inclui: água, refrescos, cer-
veja e vinho da casa. Snacks. Serviço de bebidas locais com e sem 
álcool de acordo com a carta do Tudo Incluído (etiquetas pretas e 
reservas com suplemento). Consultem horários dos bares e restau-
rantes à chegada ao hotel.

COLONIA SANT JORDI    69

THB Sur Mallorca 4*

DUPLO

Situação A 500 metros da costa e do porto náutico da Colonia de 
Sant Jordi. Serviço de Shuttle para a praia das 9h às 18:30h.

Quartos Standard com casa de banho, ar condicionado frio/calor, 
telefone, TV-SAT de ecrã plano, Wi-Fi, cofre (com custo) e mini fri-
gorífico. Suites têm quarto independente, sala com sofá cama e 
terraço privado. Suites Select com cafeteira Nespresso, chinelos 
e roupões de quarto, amenidades de categoria superior, sala com 
sofá cama, minibar (com custo) e terraço privado. Capacidade 
máxima Standard: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Suite/Suite 
Select: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + 1 criança.

Instalações Restaurante buffet, Pizzaria & Snack bar, bar terraço, 
bar piscina e Lobby-Bar interior. Wi-Fi. Piscina interior aquecida 
com acesso ao exterior e piscina Splash infantil. Área infantil ajar-
dinada e área de jogos. Serviço de berçário com custo. Miniclub, 
Maxiclub, Super Megaclub e Teens Club (só para férias escolares). 
7 campos de ténis de terra batida, campo poli desportivo, ginásio, 
área para ciclistas, ping pong, voleibol, aeróbica, tiro com arco. We-
llness & Spa com piscina coberta e exterior, sauna, banho turco, 
terma romana, duche de sensações, tratamentos e massagens 
(ambos com custo). Animação infantil durante o dia.

Serviço de restaurante Meia Pensão buffet. Buffet especial maior-
quino e um de gala uma vez por semana.

Características Dispõe de 395 quartos.

Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa 4*

DUPLO

698€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

693€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Entre as praias de Cala Mandía e Cala Estany.

Quartos Duplo Standard com casa de banho, ar condicionado 
(frio/calor regulável, telefone, TV-SAT, Wi-Fi e cofre (com custo) e 
terraço privado. Apartamentos com quarto independente, cozinha 
totalmente equipada, sala com sofá cama e terraço privado. Quar-
tos Vista Mar Frontal com cesta de frutas, vinho espumante e co-
modidades para fazer chá e café na chegada. Quartos adaptados (a 
pedido). Capacidade máxima Standard: 2 adultos + 1 criança ou 2 
adultos + 1 berço. Apartamentos: 3 adultos + 1 criança.

Instalações 3 restaurantes, 3 bares, internet corner com custo e 
Wi-Fi. Sala de conferências. 4 piscinas: 1 interior climatizada (1/Out 
-15/Mai). Minigolf, Club Day, 3 piscinas descobertas e miniclube. 
Wellness: jacuzzis, duches com hidromassagem e monocromáti-
cas, piscina de água fria, saunas, terma romana, banho turco e zona 
de relax. 3 campos de ténis (com custo), campo polidesportivo, vo-
leibol, futebol, ping pong, minigolf e Ginásio.

Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído buffet e 
cozinha ao vivo.

Características Dispõe de 812 unidades de alojamento.

Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, cerveja e vinho da 
casa. Snacks. Bebidas locais segundo a carta TI (etiquetas pretas e 
reservas com suplemento). Consultem horários de bares e restau-
rantes à chegada.

70 PORTO CRISTO/PORTO PETRO

Blau Punta Reina Resort 4*

DUPLO VISTA MAR FRONTAL

Situação Junto ao Clube Náutico de Porto Petro e com acesso a 
duas praias.

Quartos Standard: banho e secador, espelho cosmético, balança, 
roupão, chinelos e kit de banho. Ar condicionado/aquecimento, 2 
telefones, TV-SAT e chaleira, Wi-Fi, cofre, minibar e rádio desperta-
dor e Terraço. Júnior Suite: sala de estar com um sofá. Suite: sala 
separada, sofá cama, mesa de jantar, casa de banho adicional com 
duche e terraço. Vila piscina: vistas para o mar ou jardim, dois quar-
tos duplos, 2 casas de banho, sala com 2 sofás e mesa de jantar. 
Microondas, frigorífico e cafeteira Nespresso. Terraço espaçoso, 
equipado com mesa, guarda-sóis e espreguiçadeiras. Piscina ex-
terior privada ou jacuzzi. Capacidade máxima Duplo Standard: 2 
adultos + 1 criança; Júnior Suite: 2 adultos + 2 niños ou 3 adultos + 
bebe; Suite: 3 adultos + 1 criança; Vila piscina: 4 adultos + 2 crianças.

Instalações 4 restaurantes e 5 bares. Centro de convenções e sa-
las de reuniões. 3 piscinas com espreguiçadeiras com vistas para o 
mar. Miniclube dos 3 aos 12 anos, parque infantil e piscina infantil. 8 
campos de ténis (com custo, 4 de terra batida), paddel (com custo), 
futebol, basquetebol, bicicletas e campo de voleibol. Wellnes & Spa 
com circuito termal e ginásio .Tratamentos.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão buffet 
com jantares temáticos. É obrigatório o uso de roupa formal no 
jantar.

Características Dispõe de 319 quartos.

Blau Privilege PortoPetro Beach Resort & Spa 5*

DUPLO

939€
Por pessoaPequeno -Almoço

7 Noites, desde

614€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na Cala “Sa Barca Trencada” e junto ao Parque Natural de Mondragó.

Quartos Duplos: casa de banho e secador de cabelo, telefone, TV-SAT, Wi-Fi, ar condicionado, minibar (com custo), microondas, cofre (com 
custo) e varanda. As Duplos Superior: mais amplas. Familiares e Familiar Básica: sala de estar. Familiar Comunicada: composta por 2 quartos 
completos ligados por um corredor. Familiar Priority Location: numa área preferencial. Capacidade máxima Duplo: 2 adultos; Familiar/Familiar 
Básica: 3 adultos + 1 criança ou 4 adultos; Familiar Comunicante: 8 adultos.

Instalações 3 restaurantes, 3 bares, bar restaurante Sea Soul Beach Clube na praia (com custo), Wi-Fi Premium grátis e Internet Corner (com 
custo). 6 piscinas, solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Parque aquático infantil “Aquafun” e parque infantil “Funpark”. Novo "Starcamp" 
é club para os mais pequenos. Com custo: mergulho, 2 campos de ténis de relva sintética, um quick ténis e 3 campos de padel. Tiro com arco 
e carabina, ping pong, dardos e bilhar. Dispõe de Foodtrucks. Spa Sensations: tratamentos e massagens (com custo). Programa de animação.

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo.

Características Dispõe de 734 quartos.

Tudo Incluído Às refeições inclui: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Petiscos das 16h às 18h com variedade de bolos, doces, sanduíches e 
gelados para todos os gostos. Bebidas locais e nacionais segundo carta TI (etiquetas pretas e reservas terão custo). Consultem bares e restau-
rantes e horários na chegada ao hotel. Serviço “Unlimited Services” (com custo e estadia mínima 5 noites) oferece experiências gastronómicas, 
bebidas ilimitadas premium, todas as bebidas Premium da carta no Sea Soul, minibar com reposição diária, cofre, Wi-Fi Premium, 
serviço de lavandaria, um massagem de 45 minutos por pessoa e estadia e atividades desportivas.

Iberostar Club Cala Barca 4*

DUPLO VISTA MAR

PORTO PETRO    71

786€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Frente a uma praia atraente de Cala Domingos.

Quartos Standard Básica com casa de banho com duche. TV-SAT, 
telefone e cofre de aluguer. Standard são iguais mas com terraço. 
Dispõe de quartos Priority Location e Vista Jardim. Todos (excluídas 
as básicas) com pequeno terraço. Capacidade máxima Standard 
Básica: 2 adultos + berço; Standard: 2 adultos; Priority Location/Vis-
ta para o jardim: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.

Instalações Restaurante principal, bar piscina, bar na praia, bar 
interior e cafetaria. Internet Wi-Fi nas zonas comuns com custo 
adicional. Piscina de água doce de 300m2 com secção infantil. 
Terraço-solário, Clube para crianças e parque infantil. Minigolf, pe-
tanca, tiro com carabina, voleibol e bilhar (este último com custo). 
Animação diurna e noturna para adultos e crianças.

Serviço de restaurante Tudo Incluído buffet, que permitirá desfru-
tar da variedade de comida no nosso restaurante buffet, bem como 
dos bares no complexo.

Características Dispõe de 291 quartos.

Tudo Incluído Refeições e snacks: pequeno-almoço: buffet com 
produtos integrais e cozinha ao vivo; Pequeno-almoço Continental. 
Almoço: buffet com cozinha ao vivo e sobremesas variadas. Pratos 
ligeiros no bar da praia, bolos e café. Jantar: buffet e pratos prepa-
rados no momento. Noites especiais: 1 noite de buffet temático na 
semana. Bebidas nacionais com/sem álcool até as 00:00h.

72 CALAS DE MALLORCA

Club Hotel Tropicana Mallorca 3*

DUPLO

Situação Localização privilegiada em Cala Domingos.

Quartos Standard com casa de banho com duche e secador, ar 
condicionado, TV-SAT, Wi-Fi e cofre (ambos com custo). Dispõem 
de frigorífico e terraço com vistas para o mar. Capacidade máxima 
Standard: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.

Instalações Restaurante buffet continental, restaurante pizzaria 
para o pequeno-almoço tardio, snacks, pizzas e massas, churrasco 
(de 15/6 a 15/9). Bar-cafetaria e bar-piscina. Wi-Fi por 60 minutos 
todos os dias, Wi-Fi Premium e área de internet (ambos com custo). 
3 piscinas (uma para crianças), espreguiçadeiras, guarda-sóis e um 
amplo solário com vista para o mar. Parque infantil. Tiro com arco, 
ténis (com custo), ténis de mesa, aeróbica, ginástica, waterpolo na 
piscina, futebol de salão, bilhar e aluguer de bicicletas (2 últimos 
com custo). Parking privado e lavandaria com custo adicional. 

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet.

Características Dispõe de 372 quartos.

Tudo Incluído Bebidas às refeições (vinho da casa e água). Show 
de demonstração de paelha 1 vez por semana. Pequeno-Almoço 
tardio. Snacks, pizzas e pastas. Bebidas alcoólicas nos bares de 
marcas locales, cocktails e sumos. Para as crianças: copos de gela-
dos de vários sabores no comedor, snacks e copinhos no bar (com 
custo). Consultem horários de bares e restaurantes à chegada.

Globales América 4*

DUPLO STANDARD

728€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

669€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situación Entre as praias de Cala Domingos e Cala Antena.

Quartos Standard com casa de banho, banheira, sofa, TV-SAT de 
ecrã plano, terraço, ar condicionado, Wi-Fi e cofre (com custo) e te-
rraço ou varanda. Vista Mar, nos andares superiores. Familiar com 2 
áreas separadas, uma com duas camas individuais e outra com um 
grande sofá-cama para 2 crianças. Todos localizados em vários edi-
fícios do complexo, cujos terraços têm vista para os jardins. Capa-
cidade máxima Standard/Vista Mar: 2 adultos + 1 criança; Familiar: 
2 adultos + 2 crianças (não é  possível 3 adultos).

Instalações Restaurante buffet, snack bar, sala de jogos, Wi-Fi nas 
áreas comuns e internet corner (com custo). 2 piscinas, terraço-so-
lário com espreguiçadeiras e guarda-sóis (sujeito a disponibilida-
de), serviço de toalhas para piscina (com depósito). Miniclub (a 
consultar). Yoga, aeróbica aquática, bicicleta coberta e também, de 
piscina. Animação noturna.

Serviço de restaurante Tudo Incluído buffet e cozinha ao vivo.

Características Dispõe de 334 quartos.

Tudo Incluído À refeições: água, vinho da casa, cervejas e refres-
cos. Snacks: sanduíches, batatas fritas, frutas, iogurtes, aberto 
quando o restaurante está fechado. Bebidas locais segundo car-
ta de TI (1ª marcas, etiquetas pretas e reservas com suplemento). 
Consulte horários dos restaurantes e bares à chegada.

CALAS DE MALLORCA    73

Sol Cala Antena 3*

STANDARD

Situação Entre a fantástica Cala Domingos e Cala Antena. 

Quartos Standard com vistas para ao mar: casa de banho renova-
da, duche, TV-SAT, internet Wi-Fi gratuito, telefone, cofre (com cus-
to), mini frigorífico e varanda. Standard Xtra nos pisos superiores do 
hotel, oferecem os seguintes serviços extras: minibar de cortesia à 
chegada, cofre grátis, altifalante com Bluetooth, chaleira para café 
e chá, roupão e amenidades. Júnior Suites mais espaçosas. Suites 
com quarto e sala de estar equipada. Capacidade máxima Stan-
dard: 2 adultos + 1 criança; Standard Xtra: 2 adultos; Júnior Suites/
Suites: 2 adultos + 2 crianças. 

Instalações Restaurante buffet, Snack Sport Bar. Internet Corner 
(com custo) e Wi-Fi gratuito. Piscina exterior, solário, espreguiça-
deiras e guarda-sóis. Programa de animação.

Serviço de restaurante Meia Pensão ou Tudo Incluído tipo buffet 
com cozinha ao vivo. A meia pensão consiste em pequeno-almoço 
e jantar.

Tudo Incluído Às refeições inclui: água, refrescos, cerveja e vinho 
da casa. Snacks frios e quentes. Gelados. Bebidas nacionais com 
e sem álcool segundo carta de Tudo Incluído (primeiras marcas e 
etiquetas pretas têm suplemento). Consulte horário do bar e res-
taurante à chegada ao hotel.

Sol Mirador de Calas All Inclusive 4*

STANDARD
+15

580€
Por pessoaTudo Incluído 

7 Noites, desde

626€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situación À beira do praia e com acesso direto a Cala Ferrera.

Quartos Standard com casa de banho, banheira, secador de cabe-
lo, ar condicionado/ aquecimento, TV-SAT, telefone e terraço com 
vistas para a piscina ou jardim. Dispõem de quartos com vistas para 
o mar. Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança.

Instalações Restaurante, 4 bares e Wi-Fi gratuita em todo o hotel. 
um piscina para adultos, uma piscina para crianças e um interior. 
Minigolfe, ténis, shuffle board, ping pong e petanca. Dispõe de ser-
viço de massagens (com custo). A apenas 8 quilómetros de um 
campo de golf. Pode desfrutar de entretenimento noturno e diurno, 
bem como música ao vivo vários dias por semana.

Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído buffet.

Características Dispõe de um total de 430 quartos e tem tudo o 
que você precisa para os pequenos e os mais maiores da casa para 
desfrutar de umas férias divertidas e inesquecíveis em Maiorca.

Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, cerveja e vinho da 
casa, além disso tem snacks em horário diurno no bar da praia e 
piscina. Poderá desfrutar de uma ampla seleção de bebidas alcoó-
licas e não alcoólicas com marcas nacionais e internacionais, bem 
como refrescos, chá, café e gelados. Consultem horários de bares e 
restaurantes à chegada ao hotel.

74 CALA D'OR

Barceló Ponent Playa 3*

DUPLO VISTA MAR

Situação Em Cala d’Or, na zona sudeste da ilha de Maiorca.

Alojamento Duplos com casa de banho completa com duche de 
hidromassagem, ar condicionado, TV-SAT, telefone e cofre (com 
custo). Dispõe de varanda mobilada. As Suites mais amplas, com 
quarto separado, sala com sofá cama. Apartamentos com cozin-
ha equipada com artigos de cozinha, geladeira e micro-ondas. Ca-
pacidade máxima Duplo: 3 adultos + berço; Suites: 3 adultos + 1 
criança; Apartamentos: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos.

Instalações Restaurante principal buffet, restaurante italiano (só 
jantar), snack bar e cafetaria com terraço. Sala de TV e de jogos de 
mesa. Wi-Fi grátis em todo o hotel. Tem 4 piscinas exteriores com 
solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis com 2 zonas exclusivas 
para crianças (com escorregas e zona de águas). Happy Burger e 
buffet especial para crianças no restaurante. Mini clube e Mini dis-
co infantil. Programa de atividades para todas as idades.

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet.

Características Dispõe de 183 unidades de alojamento.

Tudo Incluído Inclui o seguinte: Restaurante principal buffet e 
show cooking: pequeno-almoço, almoços e jantares assim como 
o Restaurante Italiano (com reserva). Snacks. Bebidas nacio-
nais com/sem álcool segundo carta de Tudo Incluído. Consultar 
horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

Mar Hotels Ferrera Blanca 4*

DUPLO

764€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

555€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Apenas a 350 metros da praia.

Quartos Standard com casa de banho e duche, secador, ar condi-
cionado/ aquecimento, telefone, TV-SAT, minibar, cofre (com cus-
to) e varanda. Standard Select com terraço, 2 espreguiçadeiras, 2 
cadeiras e mesa. Roupão e chinelos e 1 mini circuito termal por pes-
soa maior de 16 anos e com estadia mínima 7 noites. Capacidade 
máxima 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.

Instalações Restaurante, 2 bares e salas de conferências, Wi-Fi gra-
tuito e internet corner. 2 piscinas exteriores (1 só para adultos, + 
16 anos) e piscina aquecida. Miniclube e parque infantil. Atividades 
grátis a partir de maio: ténis, paddel, cursos de iniciação, squash 
e minigolf. Biomar Spa (com custo): Hidrojet, banheiras de hidro-
massagens, circuito hidrotermal com camas de micro borbulhas, 
cascatas e jatos cervicais, jacuzzi, 2 saunas, banho turco, fontes de 
gelo e solário.  Tratamentos Petit Spa (4-16 anos)

Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído buffet. Pe-
de-se aos senhores o uso de calças e camisas com manga no ser-
viço de jantar.

Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, vinho e cerveja. Mas-
sas, café, sanduíches, gelados, frutas e bebidas nacionais e inter-
nacionais (segundo a carta do bar e TI). Consultem horários dos 
bares e restaurantes à sua chegada ao hotel. Fim de serviço às 24 h.

SA COMA    75

Protur Sa Coma Playa Hotel & Spa 4*

DUPLO

Situação Perto da Praia de Sa Coma, a 300 metros.

Quartos Standard dispõem de casa de banho completa com se-
cador de cabelo, telefone, TV-SAT, Wi-Fi gratuito, ar condicionado, 
kit para engomar (a pedido), cofre, minibar (com custo) e terraço. 
Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.

Instalações Restaurante, bar cafetaria, salão de cartas e Wi-Fi em 
todo o hotel. Piscina para adultos, piscina infantil, solário com es-
preguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas de piscina (depósi-
to prévio). Parque infantil e miniclub (dos 4 aos 12 anos). Campo de 
ténis e squash (ambos com custo). Ginásio, sauna, bilhar (ambos 
com custo) e ping pong. Equipa de animação com muitas ativida-
des durante o dia. Pela noite, shows e música ao vivo.

Serviço de restaurante Oferece regime de Meia Pensão e Tudo 
Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo e jantar de gala semanal.

Características Dispõe de um total de 162 quartos. O hotel dispõe 
de acordos especiais com campos de golf.

Tudo Incluído Às refeições: refrescos, sumos, cerveja, água e vinho 
de mesa. Biscoitos,bolos, café e chá. Sem limite bebidas alcoólicas 
e não alcoólicas nacionais, como refrescos, sucos diversos, cerveja, 
café e chá nos bares do hotel das 10h às 24h. Consulte horários, 
bares e restaurantes à chegada ao hotel.

Hipotels Marfil Playa 4*

DUPLO VISTA MAR

743€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

652€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na primeira linha da praia de Sa Coma e perto do área 
natural protegida de Punta de n'Amer.

Quartos Standard com banho, ar condicionado/aquecimento, TV-
SAT e telefone, Wi-Fi, minibar e cofre (ambos com custo). Dispõe de 
quartos adaptados (a pedido). Possibilidade de quartos com vistas 
para o mar e quartos comunicantes (a pedido, são todos sem vista 
para o mar). Capacidade máxima 2 adultos.

Instalações Restaurante buffet, 2 restaurantes temáticos (menu 
asiático e mediterrânico, para o jantar com reserva prévia) com de-
licioso menu de degustação asiático (estadias mínimas de 7 noites) 
e snack bar (com custo). Lobby bar e Wi-Fi. Sala de conferências. 
Grande piscina com espreguiçadeiras, guarda-sóis e zona de ca-
mas balinesas (com custo). SPA maravilhoso, com uma grande 
variedade de massagens e tratamentos (todos com custo), bem 
como desfrutar da piscina aquecida ou do ginásio, sala spining. 
Programa de animação noturno.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão buffet e 
cozinha ao vivo. Poderá almoçar no snack bar, onde, entre os mui-
tos pratos, poderá desfrutar de pizzas (com custo). Pede-se roupa 
apropriada aos senhores, para os restaurantes (calças curtas não 
são permitidas no serviço de jantar).

Características Dispõe de 397 quartos. Só para adul-
tos (+18 anos).

76 SA COMA/CALA MILLOR

Hipotels Mediterráneo 4*

Situação A 150 metros da praia, junto à área comercial.

Quartos Standard Vista Lateral com duche, secador, telefone, TV-
SAT, ar condicionado/aquecimento, cofre, minibar (com custo) e 
varanda. Vista Piscina com banheira e dispõe de minibar. Ambos 
quartos dispõem de Wi-Fi gratuito. Capacidade máxima 2 adultos 
+ 1 criança ou 3 adultos.

Instalações Restaurante, bar-salão, sala de cartas e de televisão, 
Wi-Fi gratuito. Piscina exterior para adultos e para crianças, pisci-
na coberta com jacuzzi integrado e piscina contracorrente, espre-
guiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas para a piscina (depó-
sito prévio). Parque infantil, bilhar (com custo) e ginásio. Sauna, 
banho turco, massagens (todos com custo) e duches de hidromas-
sagem. Espaço para guardar bicicletas, ténis de mesa, tiro com arco 
e bilhar (com custo). Serviço de lavandaria com custo. Programa 
de animação.

Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet 
com cozinha ao vivo.

Características Dispõe de um total de 187 quartos.

Tudo Incluído Bebidas alcoólicas nacionais e não alcoólicas tais 
como refrescos, sumos variados, cerveja, água e vinho da mesa. 
Snacks. Bolos, pastelaria, café e chás. Consultem horários, bares e 
restaurantes à chegada ao hotel.

Hipotels Said 4*

DUPLO VISTA MAR
+18

DUPLO

686€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

681€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Muito perto da praia de águas cristalinas de Cala Millor.

Alojamento Estúdios com banho, secador, pisos em madeira, tele-
fone, TV-SAT, ar condicionado, cozinha equipada, Wi-Fi, cofre (com 
custo) e varanda ou terraço. Os Apartamentos além do anterior 
com sala e sofá-cama. Capacidade máxima Estúdios: 2 adultos + 1 
criança; Apartamentos (mín.2 pessoas): 2 adultos + 2 crianças.

Instalações Restaurante, bar, sala de jogos e ligação internet Wi-
Fi gratuita em todo o estabelecimento. Uma piscina exterior com 
um grande terraço, espreguiçadeiras e guarda-sóis, uma piscina 
interior aquecida (fechada na temporada de verão) e sauna. Parque 
infantil. Ginásio, ténis de mesa, aquagym e dardos. Programas de 
atividades durante o dia e entretenimento à noite.

Serviço de restaurante Oferece regime de Só Alojamento, Peque-
no-Almoço, Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet.

Características Dispõe de 146 apartamentos e 13 estúdios. São 
aceites cães até um máximo de 5 kg (com custo).

Tudo Incluído Tipo buffet. Ao almoço e jantar inclui as seguintes 
bebidas: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks. Bebidas 
com e sem álcool segundo carta de tudo incluído (etiquetas pretas 
e reservas terão suplemento). Consultem horários dos restauran-
tes e bares à chegada ao  hotel.

CALA MILLOR    77

Hipotels Bahía Grande 4*

ESTÚDIO

Situação A escassos metros de Punta de n´Amer, espaço protegi-
do pelo valor da sua fauna e flora, a 50 metros da praia.

Quartos Standard com casa de banho completa, climatização cen-
tral, TV-SAT, telefone, Wi-Fi, cofre e minibar (ambos com custo) e 
terraço. Alguns quartos têm vista para a piscina/mar (com custo). 
Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.

Instalações Restaurante buffet e snack bar. Terraço chillout, bar 
salão. Wi-Fi gratuito em todo o hotel. Sala de conferências. 2 Pisci-
na exteriores (1 para adultos e 1 para crianças), 1 interior climatizada 
(temporada de inverno). Parque infantil e terraço com solário, es-
preguiçadeiras, guarda-sóis, camas balinesas (com custo) e serviço 
de toalhas para piscina (com depósito). Ping pong, xadrez gigante 
e 6 campos de ténis perto do hotel. Ginásio e zona de relaxamento: 
jacuzzi e piscina coberta, sistema de contracorrente, sauna (tem-
porada de inverno, 4 dias grátis), banho turco, duche massagem de 
pressão e massagens (com custo). Espaço para guardar bicicletas. 
Aluguer de bicicletas (com custo). Programa de entretenimento 
diurno e noturno. Serviço de lavandaria (com custo).

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo bu-
ffet. Jantar de gala uma vez por semana. Durante o serviço de jantar 
é obrigatório que os cavalheiros vistam calças compridas.

Características Dispõe de 204 quartos.

Hipotels Hipocampo Playa 4*

DUPLO VISTA MAR

733€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

758€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação A 150 m. da praia de águas cristalinas de Cala Millor.

Quartos Duplos com casa de banho, ar condicionado/aquecimen-
to central, TV-SAT, telefone, secretária, Wi-Fi, kit de engomar (a pe-
dido) minibar e cofre (ambos com custo) e varanda. Júnior Suite 
com espaço para leitura e relaxamento, com mesa e cadeiras. Ca-
pacidade máxima 2 adultos + 1 criança o 3 adultos.

Instalações Restaurante, bar, sala de TV e sala para eventos. Wi-Fi 
e terminais de Internet (com custo). 2 piscinas exteriores, uma para 
adultos e outra para crianças, terraço com espreguiçadeiras, guar-
da-sóis e serviço de toalhas de piscina (com depósito) e 1 piscina 
coberta (de outubro a abril). Miniclub (temporada alta), ginásio e 
Spa: Sauna (com custo), banho turco, duches de sensações, área 
de hidromassagem e fonte de gelo. Aeróbica, tiro com arco, ténis 
de mesa, voleibol, petanca e dardos. Animação.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo In-
cluído tipo buffet e cozinha ao vivo. Durante o jantar é necessário 
trazer roupas adequadas.

Tudo Incluído Às refeições inclui: água, refrescos, cerveja e vinho 
da casa. Snacks. Bebidas com/sem álcool segundo carta TI (etique-
tas pretas e reservas terão suplemento). 4 horas diárias grátis na 
sauna. Consultem horários dos restaurantes e bares à chegada ao 
hotel. É necessário cartão de crédito no check-in.

78 CALA MILLOR

Hipotels Cala Millor Park 4*

Situação A escassos metros de Punta de n´Amer, espaço protegi-
do pelo valor da sua fauna e flora e a 150 metros da praia.

Quartos Duplo Standard com casa de banho completa e secador, 
ar condicionado, aquecimento, telefone, TV-SAT, Wi-Fi, cofre e mini-
bar (ambos com custo). Além do anterior as Suites são mais amplas 
e têm sala. Capacidade máxima Duplo: 2 adultos + bebe; Suite: 2 
adultos + 1 crianças + bebe ou 3 adultos + bebe.

Instalações Restaurante, cafetaria, bar, Wi-Fi, sala de jogos e 3 sa-
las de conferências. Piscinas exterior, 1 para adultos com serviço de 
cama balinesas (com custo), 1 para crianças e 1 interior climatizada. 
Parque infantil, terraços. Ginásio e SPA: sauna com aquaviva, ban-
ho de vapor, duches circulares de sensações, fonte de gelo, ban-
co aquecido com zonas de contraste de temperaturas e zona de 
descanso com espreguiçadeiras aquecidas (sem custo, segundo 
horário publicado pelo hotel e disponibilidade). Piscina climatiza-
da com jatos de água, contracorrente, massagem e borbulhas sem 
custo. Massagens e tratamentos com custo. 6 campos de terra ba-
tida (com custo). Estacionamento para clientes, com custo.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão bu-
ffet. Durante o serviço de jantar, é obrigatório para os homens e 
crianças a partir de 16 anos, vestir calças compridas.

Características Dispõe de 203 quartos. Acordos es-
peciais com campos de golf.

Hipotels Hipocampo Palace 5*

JÚNIOR SUITE

DUPLO STANDARD

954€
Por pessoaPequeno-Almoço 

7 Noites, desde

723€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situación Na primeira linha da praia de Cala Millor, a curta distância de Punta de n'Amer, um lugar declarado de alto nível devido à importância 
de sua flora e fauna. A cerca de 70 quilómetros do aeroporto de Palma de Mallorca.

Quartos Todos eles têm uma casa de banho completa com banheira e secador de cabelo, ar condicionado e aquecimento, telefone direto, TV 
com canais via satélite, Wi-Fi gratuita e cofre (com custo). Para seu conforto, o quarto tem uma secretária e uma varanda mobilada com vistas 
laterais para o mar. Quartos adaptados (a pedido e segundo disponibilidade). Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.

Instalações Conta com um restaurante buffet, bar-terraço, sala de leitura, de televisão e jogos. Ligação internet Wi-Fi gratuita em todo o esta-
belecimento. Para sua desfrute, há uma piscina exterior para adultos e outra piscina para habilitada para crianças, terraço-solário com espre-
guiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas (com depósito). Também tem uma piscina interior aquecida durante os meses de inverno. O hotel 
oferece um jacuzzi e um ginásio equipado, mas também oferece os seguintes serviços com custo: sauna, banho turco e serviço de massagens. 
Há um programa de entretenimento diurno para adultos e crianças, para realizar diferentes atividades ao ar livre e à noite com shows e música 
ao vivo, de artistas da ilha.

Serviço de restaurante Oferece regime de Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo buffet com cozinha ao vivo. Uma vez por semana o hotel orga-
niza um jantar de gala. Extenso buffet com uma dieta de estilo mediterrâneo. O restaurante tem um amplo buffet com uma dieta no mais puro 
estilo mediterrânico. Para o serviço de jantar, pede-se aos cavalheiros que usem calças compridas.

Características O hotel dispõe de um total de 220 quartos. Acordos especiais com campos de golf.

Hipotels Flamenco 4*

DUPLO VISTA MAR

CALA MILLOR    79

710€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação No passeio marítimo de Cala Bona (Son Servera).

Quartos Superior Vista Montana totalmente renovado com chão 
em parquet, casa de banho completa e banheira, amenidades, es-
pelho de aumento, secador de cabelo, ar condicionado, telefone, 
TV-SAT com ecrã plano e Wi-Fi. Secretária, chaleira, frigorífico (va-
zio), cofre gratuito e varanda. Capacidade máxima 3 adultos.

Instalações Restaurante buffet, bar hall com TV e bar na área da 
piscina. Wi-Fi. Piscina exterior na área ajardinada, com zona chill 
out com camas balinesas e dois jacuzzi exteriores. Spa com zona 
de águas e espaço Wellnes que oferece: Banho turco, cabines de 
massagens (com custo), piscina aquecida e fitness corner. Jogos e 
atividades: aeróbica, dardos, bilhar, tenis de mesa e algumas noites 
de animação com shows.

Serviço de restaurante Meia Pensão buffet. Buffet de pequeno-al-
moço que inclui variedade de frutas naturais, iogurtes e produtos 
lácteos, frutos secos, diversos tipos de cereais, queijos e enchidos. 
Bolos cozidos no momento e produtos dietéticos. Buffet de janta-
res com ampla variedade de pratos quentes, frios, fruta e pastelaria. 
Cozinha ao vivo. Bebidas não incluídas. Dispõe de uma carta menu 
Snack no bar da piscina.

Características Dispõe de 189 quartos. Hotel só adultos maiores 
16 anos.

80 CALA BONA

Catalonia del Mar 3*

Situação Na primeira linha de mar em Cala Bona. 

Alojamento Estúdios com casa de banho, banheira e secador, ar 
condicionado/aquecimento, telefone, Wi-Fi, TV-SAT, cofre grátis, 
cozinha com microondas, frigorífico e terraço mobilado. Os Aparta-
mentos com 1 quarto com sala com cozinha integrada e equipada. 
Apartamentos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Estúdio: 
2 adultos + bebe; Apartamento 1 quarto: 2 adultos + 2 crianças.

Instalações Restaurante, 2 bares. Wi-Fi, Internet Corner e sala de 
conferências. 2 piscinas (1 climatizada, maio e outubro) e 1 aqua-
park infantil. Toalhas de piscina (entrega sem depósito e 1 euro 
por troca). Parque infantil e miniclub. Sala de jogos infantil. Zona 
de voleibol. Spa (+16 anos): Hidromassagem, sauna, banheira de 
hidromassagem, micromassagens lombares e piscina interior cli-
matizada. Tratamentos (com custo). Sala de relaxamento, ginásio. 
Animação noturna.  

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao 
vivo. Jantar de gala uma vez por semana. 

Características Dispõe de 270 unidades. 

Tudo Incluído Às refeições inclui: água, refrescos, cerveja e vinho 
da casa. Snacks. Bebidas com/sem álcool segundo carta do tudo 
incluído (etiquetas pretas e reservas com custo). 4 horas por dia 
grátis na sauna. Consultem horários de restaurantes e 
bares à chegada ao hotel.

Grupotel Mallorca Mar 4*

+16VISTA PISCINA

ESTÚDIO

751€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

678€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Em frente ao mar, rodeado de jardins subtropicais, na 
zona residencial de Costa os Pinos. Num ambiente perfeito para re-
laxamento, saúde e golfe. A só  800 metros do Golf de Son Servera.

Quartos Standard dispõe de uma casa de banho completa com 
secador de cabelo, climatização central, televisão via satélite, sofá, 
acceso ligação internet Wi-Fi gratuito, cofre (com custo), telefone 
direto, minibar e varanda mobilada. Capacidade máxima 2 adultos 
+ 1 criança + 1 bebe ou 3 adultos + 1 bebe.

Instalações Restaurante buffet, restaurante Lunch à la carte e 
snack piscina à la carte de junho a setembro. Wi-Fi gratuito em todo 
o hotel, 4 salas para reuniões, banquetes e congressos. Dois pisci-
nas exteriores (1 para crianças) com terraço-solário. Uma piscina 
interior climatizada. Escola de ténis com quatro campos de terra 
batida e um pequeno parque infantil. Spa Marino (centro de talas-
soterapia) com piscina interior climatizada, sauna, jacuzzi e todo o 
tipo de tratamentos corporais e estéticos (com cargo).

Serviço de restaurante Oferece regime de Pequeno-Almoço e 
Meia Pensão (jantar) tipo buffet com cozinha ao vivo. Grande varie-
dade da melhor gastronomia local e continental. Solicita-se o uso 
de indumentária adequada no serviço de jantar (não é permitido o 
uso de calças curtas).

Características Dispõe de 217 quartos.

C. DE LOS PINOS/CALA MESQUIDA    81

Hipotels Eurotel Punta Rotja & Spa 4*

Situação A só 400 metros da praia de Cala Mesquida.

Quartos Júnior Suite com banho, hidromassagem, secador, rou-
pão, ar condicionado/aquecimento, telefone, TV-SAT, Wi-Fi, chalei-
ra, cofre e minibar (com custo) e varanda ou terraço. Júnior Suite 
Premium com cama King Size, leitor de DVD e vista para a piscina. 
Júnior Suite Privilege no piso térreo do hotel com zona ajardinada 
e cama King Size. Executive Suite com sala independente. Capaci-
dade máxima Júnior Suite/Premium/Privilege: 2 adultos; Executive 
Suite: 3 adultos.

Instalações Restaurante, 2 bares, sala para reuniões e Wi-Fi. Pis-
cina com zona de solário e espreguiçadeiras com guarda-sóis. 
Ginásio, ping-pong, petanca e bilhar (com custo). Balneum Spa & 
Wellness Center com uma piscina interior aquecida com circuito 
de hidromassagem, sauna, jacuzzi, banho turco, duches sensações 
assim como tratamentos e massagens (com custo). Animação.

Serviço de restaurante Oferece regime de Alojamento e Peque-
no-Almoço, Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet.

Características Dispõe de 189 unidades. Só adultos (+16 anos).

Tudo Incluído Às refeições inclui: vinho, cerveja, refrescos e água. 
Snacks. Bebidas com/sem álcool e cocktails. Consultem horários 
de bares e restaurantes a chegada.

Vanity Suite & Spa 4*

DUPLO STANDARD

JÚNIOR SUITE
+16

772€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

1.029€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação A 500 metros da famosa praia de Cala Agulla.

Alojamento Duplo Standard renovado com casa de banho, banhei-
ra ou duche, secador, ar condicionado, TV LCD, mini frigorífico, co-
fre de aluguer e varanda ou terraço. Apartamento Select: roupões, 
chinelos, 2 TV, Playstation com jogos (a pedido na receção), toalhas 
de piscina, minibar com 10 refrescos, cafeteira e Wi-Fi, amenidades 
superiores e carta de almofadas. Apartamento Deluxe: 1 quarto, te-
rraço privado, cama balinesa, mini piscina, 2 garrafas de água por 
dia, cafeteira, cápsulas, rádio, despertador e carregador móvel. Jú-
nior Suites: tamanho que o apartamento sem separação do quarto 
com a sala de estar e não tem cozinha. Serviço de quartos (com 
custo). Capacidade máxima Duplo: 2 adultos; Apartamento Select/
Deluxe/Júnior Suite: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + 1 criança.

Instalações 2 restaurantes, 3 bares. 1 piscina para adultos e outra 
para crianças, terraço-solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Pis-
cina infantil com jogos aquáticos e miniclub. Spa: piscina interior, 
sauna e jacuzzi. Ping pong, campo de voleibol. Com custo: bilhar e 
3 campos de ténis. Animação.

Serviço de restaurante Meia Pensão buffet, cozinha ao vivo, jan-
tares temáticos e menus infantis para a noite. Alimentos especiais 
(pedido prévio). Meia Pensão Plus: água, refrescos, cerveja nacional 
e vinho da casa “Rioja”.

Características Dispõe de 351 unidades.

82 CALA RATJADA

Prinsotel La Pineda 4*

Situação Em Cala Agulla, Cala Ratjada, a somente 500 metros da 
famosa e idílica praia de Cala Agulla.

Alojamento Estúdios totalmente remodelados com casa de ban-
ho completa e secador, ar condicionado, TV-SAT, telefone, área 
de cozinha totalmente equipada, chaleiras, cofre com custo, Wi-Fi 
gratuito. Terraço ou varanda. Existem estúdios adaptados (a pedi-
do). Apartamentos de 1 quarto completamente remodelado, com 
o mesmo equipamento, mas com quarto separado e sala de estar. 
Capacidade máxima Estúdios: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; 
Apto. 1 quarto: 3 adultos + 1 criança + bebe.

Instalações Restaurante buffet, bar cafetaria e Wi-Fi gratuito em 
todo o hotel. Piscina exterior com espreguiçadeiras e guarda sóis, 
piscina para adultos e piscina infantil. Parque infantil e miniclub. 
Bilhar e ping-pong. Spa (+16 anos): piscina climatizada com jatos de 
água, sauna, banho turco, jacuzzi, pediluvio, ginásio, massagens e 
tratamentos com custo (não é permitida a entrada a menores de 16 
anos). Programa de animação para crianças durante o dia e entre-
tenimento noturno para adultos.

Serviço de restaurante Oferece regime de Só Alojamento.

Características Dispõe de 100 apartamentos e 38 estúdios remo-
delados. Zonas comuns acessíveis para pessoas com mobilidade 
reduzida.

THB Guya Playa 4*

DUPLO

ESTÚDIO

774€
Por pessoaSó Alojamento

7 Noites, desde

670€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação A somente 100 metros da praia de Cala Mesquida.

Alojamento Estúdio Premium com sala de estar separada do quar-
to, casa de banho, secador de cabelo, amenidades, cozinha num 
grande espaço, cafeteira, chaleira, torradeira, microondas, frigorí-
fico, ar condicionado, aquecimento, TV-SAT, telefone, Wi-Fi, cofre 
(com custo) e varanda ou terraço. Capacidade máxima  3 adultos 
+ 1 criança + bebe.

Instalações 5 restaurantes, Snack Pool Bar e lobby bar. Sala para 
eventos, Wi-Fi gratuito em todo o hotel. 3 piscinas exteriores rodea-
das por um grande terraço solário com espreguiçadeiras e guar-
da-sóis, uma interior aquecida e uma piscina com barco pirata para 
crianças, além de dois jacuzzis, na área chill out (só adultos). Par-
que infantil e miniclub. Ginásio com modernas máquinas de fitness, 
ténis de mesa, petanca, bilhar (com custo) e áreas de tiro. Balneum 
Spa com tratamentos wellness.

Serviço de restaurante Só Alojamento, Pequeno-Almoço, Meia 
Pensão Plus e Tudo Incluído tipo buffet Elite.

Tudo Incluído Às refeições: vinhos de primeiras marcas, cerveja 
nacional, refrescos e água. Jantares temáticos e 3 especiais por se-
mana no restaurante buffet (frutos do mar, queijos, tapas, bolos e 
frutas). Bebidas nacionais e internacionais, alcoólicas e não alcoó-
licas. Fruta e sanduíches frias. Consultem horários, bares 
e restaurantes à chegada ao hotel.
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Viva Cala Mesquida Resort & Spa 4*

Situação Na rua principal, no centro de Ca’n Picafort, a apenas 50 
metros da praia. 

Quartos Remodelados e com uma casa de banho com secador de 
cabelo, telefone, TV-SAT, ar condicionado/aquecimento, Wi-Fi gra-
tuito, pequeno frigorífico, cofre (com custo) e varanda. Capacidade 
máxima 2 adultos. 

Instalações Restaurante, bar-cafetaria com serviço de piscina. Bar 
exterior "Poker" com música, salão com televisão via satélite e li-
gação internet Wi-Fi gratuito em todo o estabelecimento. O hotel 
oferece uma área tranquila de piscina para adultos. Pequena área 
Wellness com vistas para o mar e dispõe de um jacuzzi, sauna, ban-
ho turco e serviço de massagens (com custo). 

Serviço de restaurante Oferece regime de Meia Pensão e Tudo In-
cluído tipo buffet e cozinha ao vivo. Existe a possibilidade de menu 
específico caso o cliente necessite (pedido prévio).

Características O hotel dispõe de um total de 177 quartos remode-
lados. Hotel exclusivo só para adultos (para maiores 18 anos).

Tudo Incluído Ao pequeno-almoço inclui: chá, café, água e sumos. 
Às refeições: Vinho, cerveja, água e refrescos. Serviço de bebi-
das nacionais genéricas com e sem álcool, refrescos, café e chá. 
Imprescindível o uso de uma pulseira identificativa. Consultem 
horário de bares e restaurante à chegada do cliente ao hotel.

THB Gran Playa 4*

DUPLO

PREMIUM

+18

724€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

852€
Por pessoaSó Alojamento

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na Baía de Alcudia, ao norte da Maiorca.

Quartos Standard: casa de banho, duche, secador e amenities. 
TV-SAT de ecrã plano, telefone, ar acondicionado, Wi-Fi, minibar e 
cofre (com custo). Varanda ou terraço. Júnior Suite têm área com 
sofá cama, banheira e duche. Apartamentos têm dormitório com 
cama dupla (1,80cm) e salão com sofá cama. Pequena cozinha com 
utensílios e barra americana com 4 cadeiras.  Capacidade máxima 
Standard/Júnior Suite: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos. Aparta-
mentos: 2 adultos + 2 crianças o 3 adultos + bebé.

Instalações 3 Restaurantes com terraço, Sky Bar no piso 15 e só 
adultos com jacuzzi. Wi-Fi nas zonas comuns. 2 piscinas com jar-
dins, banheira de hidromassagem e piscina infantil com escorre-
gas. Spa e centro de terapia com massagens, sauna e banho turco 
(todo com custo) e área fitness. Aparcamento gratuito.

Serviço de restaurante Só Alojamento, Meia Pensão e Tudo Incluí-
do tipo buffet. Jantares temáticos na semana. Bebidas não incluí-
das no regímen Meia Pensão.

Características Dispõe de 373 quartos. Não aceitam animais de 
estimação no hotel.

Tudo Incluído Às refeições inclui: água, vinho da casa, refrescos 
e cerveja. Snacks a manha e tarde. Bebidas nacionais com/sem ál-
cool (etiquetas pretas e reservas terão com suplemento). Consul-
tem horários à chegada ao hotel.

84 CA'N PICAFORT

BG Tonga Tower Design Hotel & Suites 4*

Situação A somente 700 metros da praia de San Bauló.

Alojamento Estúdio com casa de banho, duche e secador de ca-
belo, ar condicionado e aquecimento, TV, cozinha, Wi-Fi (com cus-
to), pequeno frigorífico e terraço. Apartamentos com dormitório 
independente e terraço. Apartamentos Familiares mais espaçoso 
e com sala de estar. Capacidade máxima Estúdio: 2 adultos; Apar-
tamentos: 2 adultos + 2 crianças (não é possível 3 adultos); Aparta-
mentos Familiares: 2 adultos + 4 crianças.

Instalações Restaurante, bar, cibercafé e Wi-Fi no hall (30 minutos 
grátis/dia). Piscina para adultos, piscina infantil, piscina splash pool, 
piscina coberta climatizada (maio e outubro) e solário. Miniclub e 
parque infantil. Tiro com carabina ou com arco, futebol, ténis (com 
custo), ping pong, voleibol e paddel (com custo). Zona Wellness 
com jacuzzi gratuito e sauna, massagens e tratamentos, com cus-
to. Supermercado, com custo. Programa de animação.

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet.

Características Dispõe de 211 apartamentos.

Tudo Incluído Às refeições: refrescos, água, vinho e cerveja.  
Snacks e sanduíches. Seleção de bebidas nacionais com/sem ál-
cool segundo carta TI (rótulos negros e reservas com custo). Con-
sultem bares, restaurantes e horários à chegada.

FERGUS Club Vell Mari 4*

DUPLO VISTA MAR

APARTAMENTO

765€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

717€
Por pessoaSó Alojamento

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação A 300 metros da praia de Ca'n Picafort.

Quartos Standard com casa de banho, secador, ar condicionado, 
TV-SAT, telefone, Wi-Fi gratuito, mini-bar (a pedido), cofre (com cus-
to) e varanda/terraço. Quartos com vista mar (com suplemento). 
Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança.

Instalações Restaurante principal e 2 bares. Wi-Fi gratuito. Piscina 
e 1 interior. Terraço com espreguiçadeiras, guarda-sóis e camas ba-
linesas. Ginásio e garagem para bicicletas. Spa & Wellness: banco 
de hidromassagem, sauna, banho de vapor, espreguiçadeiras tér-
micas, jet de cascata, jet cubo e fonte de gelo. Cabines de mas-
sagens para tratamentos corporais e massagens relaxantes (com 
custo). Ginásio (sala de fitness). Programa de animação noturna.

Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet. 
Jantares temáticos varias vezes por semana.

Características Dispõe de 169 quartos.

Tudo Incluído Completo e variado pequeno-almoço buffet, al-
moço com deliciosas saladas, massas, pizzas e durante o jantar, 
pode usufruir de um excelente buffet frio e quente e área de cozin-
ha ao vivo. Inclui refrescos e bebidas alcoólicas nacionais, pastela-
ria, gelados e fruta das 10h às 24h. Consultem horários de bares e 
restaurantes à chegada no hotel.
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Grupotel Montecarlo 4*

Situação Em pleno coração de Ca'n Picafort. A apenas 5 km do por-
to de Alcúdia e apenas 200 metros da praia.

Quartos Standard com casa de banho completa, ar condicionado, 
telefone, TV-SAT, canal de música, minibar, cofre em aluguer e va-
randa ou terraço. Dispõem de quartos com vista para o mar lateral 
(a pedido e com custo adicional). Capacidade máxima Standard: 2 
adultos + 1 criança; Vista Mar Lateral: 2 adultos.

Instalações Restaurante buffet e bar salão. Wi-Fi e internet corner 
grátis. Piscina exterior para adultos e outra para crianças, com ja-
cuzzi exterior, terraço-solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Spa 
(sem custo): piscina de hidromassagem interior, sauna, banho tur-
co, fonte de gelo e duche de sensações. Serviço de toalhas de pis-
cina (com depósito). Pista de ténis nas proximidades. Serviço de 
lavandaria, serviço médico (ambos com custo) e quarto de cortesia. 
Programa de animação noturno.

Serviço de restaurante Meia Pensão buffet. Grande variedade 
de produtos para desfrutar de um variado pequeno-almoço inter-
nacional. Oferecemos um jantar tranquilo com nosso serviço de 
cozinha ao vivo (show cooking). Além disso, vários dias por semana 
você pode desfrutar de jantares de gala e jantares temáticos.

Características Dispõe de 174 quartos.

Grupotel Farrutx 4*

DUPLO

DUPLO VISTA MAR

636€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

636€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação A 400 metros da praia de Ca'n Picafort. 

Quartos Standard com casa de banho completa, duche, secador 
de cabelo, espelho cosmético, ar condicionado, TV-SAT, telefone, 
Wi-Fi, minibar, cofre (ambos com custo) e varanda. Capacidade 
máxima 2 adultos + 1 criança.

Instalações Restaurante, 3 bares, sala de jogos e sala de conferên-
cias. 2 piscinas, piscina para crianças "Splash pool" e piscina clima-
tizada “Fantasy Spa”. Campo de tenis, multi-desportivo e de voleibol 
de praia, petanca, ténis de mesa, mini golf, bilhar, miniclub, parque 
infantil e animação. SPA (com custo): Piscina climatizada com ja-
tos de água, hidromasssagem, piscina de tonificação, sauna, banho 
turco, termas, gruta de gelo, pédiluvio, sala de relaxamento, ginásio, 
aulas de fitness e treinos com um monitor. Tratamentos corporais. 
Relax-massagem, tratamentos com algas, banho Cleópatra, sen-
sações de óleo e banho de algas. Shows profissionais noturnos, 
várias vezes por semana. 

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço tipo buffet. Solicita-se 
aos cavalheiros o uso de calças compridas no serviço de restau-
rante. 

Características Dispõe de 440 alojamento. 
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Grupotel Gran Vista & Spa 4*

Situação Na praia de Ca'n Picafort.

Quartos Duplos com casa de banho, telefone, Wi-Fi gratuito, TV-
SAT, ar condicionado e aquecimento central. Cofre de aluguer e 
minibar com custo. Varanda ou terraço. Possibilidade de alguns 
con vista mar lateral (com custo). Capacidade máxima 2 adultos.

Instalações Todos inspirados no Mediterrâneo: No Hall, a receção, 
o restaurante, bar e o terraço. Ligação Internet Wi-Fi gratuita. Área 
Spa e Wellness: sauna, fonte de gelo, banho turco, espreguiçadei-
ras térmicas, duche de essências, ginásio, cabine de massagens e 
tratamentos (os dois últimos com custo). Aluguer de guarda-sóis e 
espreguiçadeiras na praia, na zona de piscina e solário é sem custo.

Serviço de restaurante Meia Pensão tipo buffet com cozinha ao 
vivo. Tudo Incluído com almoço à la carte e espaços temáticos.

Características Dispõe de 163 quartos. Acesso adaptado para ca-
deiras de rodas. Este hotel novo é para adultos (+18 anos), total-
mente remodelado.

Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, cerveja e vinho. Snac-
ks. Seleção de bebidas nacionais com e sem álcool segundo carta 
do TI (etiquetas pretas e reservas com custo). Consultem horários 
de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

The Sea Hotel by Grupotel 4*

DUPLO

DUPLO
+18

706€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

658€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Nos arredores do Parque Natural de S'Albufera, a 100 me-
tros da Playa de Muro.

Quartos Casa de banho, duche, secador, amenidades, telefone, ar 
condicionado/aquecimento, TV-SAT, Wi-Fi gratuita, mini-bar, cofre 
com custo e varanda. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade 
máxima 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.

Instalações Restaurante buffet com terraço e bar cafetaria. Salas 
para reuniões, internet Corner e Wi-Fi gratuito. Terraço solário com 
espreguiçadeiras e guarda-sóis. Atividades de piscina, jogos de 
mesa e jogos de terraço. Parque infantil. Spa com piscina lúdica, 
banho turco, sauna e duche de contraste. Carta de massagens e 
tratamentos (todo com custo). Ginásio. Centro de ciclismo (1/Mar-
31/Mai; 1/Set-31/Out) com pacote obrigatório (com custo) compos-
to por: garagem com vigilância com oficina básica, lojas, logística 
de percursos, acesso ao ginásio e centro de recuperação e descan-
so. Serviço de lavandaria, com custo. Animação noturna.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo bu-
ffet no restaurante com cozinha ao vivo e jantares temáticos. É ne-
cessária indumentária formal para o serviço de jantar.

Características Dispõe de 215 quartos. São aceites animais de es-
timação até 7 kgs. 5 campos de golfe num raio de 40 km, de até 18 
buracos (Golfe de Aucanada a 7 km).
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JS Alcudi Mar 4*

Situación Junto ao Parque Natural de S’Albufera. 

Quartos Júnior Suite com banho, secador, amenidades, ar condi-
cionado, TV-SAT, telefone, Wi-Fi, minibar (bebidas não incluídas), 
cofre (com custo) e varanda. Júnior Suite Swim Up (só adultos) 
com um terraço no piso terreo com acesso direto a piscina, 2 es-
preguiçadeiras e uma cama balinesa privado. Suite com quarto in-
dependente e sala de estar. Suite Superior mesmas comodidades 
da Suite, mas com dois banheiros completos, serviço de café e chá, 
microondas e chaleira. Capacidade máxima Júnior Suite Swim Up: 
3 adultos; Júnior Suite: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Suite/
Suite Superior: 2 adultos + 2 crianças ou 4 adultos.

Instalações Restaurante buffet, restaurante à la carte (menu de 
degustação) e 2 bares. Wi-Fi de cortesia nas zonas nobres. Piscina 
exterior com zona de solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. 
Splash Pool infantil com escorregas, também tem mini clube in-
fantil. Serviço de toalhas para a piscina (com depósito) e ginásio. 
Animação diurno e noturno para toda a família.

Serviço de restaurante Tudo Incluído buffet.

Características Dispõe de 120 quartos.

Tudo Incluído Snacks, sanduíches, café, chá, bolachas, tartes e ge-
lados para crianças. Bebidas nacionais segundo carta 
TI. Consultem horários de bares e restaurantes à che-
gada ao hotel.

Mar Hotels Playa de Muro Suites 4*

JÚNIOR SUITE

DUPLO STANDARD

627€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

808€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Junto ao pequeno lago do parque natural de S'Albufera.

Quartos Duplos com casa de banho, duche, secador de cabelo, 
ar condicionado, Televisão via satélite, Wi-Fi grátis, telefone, cofre 
(com custo), varanda ou terraço. Berço grátis. Capacidade máxima 
2 adultos + 1 criança.

Instalações Restaurante buffet e bar salão. Wi-Fi em todo o hotel e 
internet corner. Piscina exterior para adultos e outra para crianças, 
com terraço-solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Serviço de 
toalhas de piscina (com depósito). Campo de ténis e polidesportivo 
(relva artificial). Parque infantil, mini clube e mini disco (15/6-14/9). 
Programa especial de entretenimento para crianças (15/6-14/9). 
Programa de animação noturno.

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com show coo-
king. Jantares temáticos de cozinha maiorquina e de gala durante a 
semana. Pequeno-almoço buffet dietético.

Características Dispõe de 156 quartos. Acessos adaptados para 
cadeiras de rodas. 

Tudo Incluído Ao almoço e ao jantar inclui: água, refrescos, cerveja 
e vinho da casa. Bebidas locais com e sem álcool segundo carta do 
tudo incluído (rótulos pretos e reservas com suplemento). Consul-
tem horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.
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Grupotel Amapola 3*

Situação Em frente ao mar e com acesso direto à Playa de Muro.

Quartos Duplos com banho, secador, ar condicionado, telefone, 
TV-SAT, Wi-Fi e varanda ou terraço. Minibar e cofre (com custo). 
Dispõe de quartos com Vista Mar Lateral e Duplo com sala (a pedi-
do e com custo). Apartamentos compostos por quarto duplo e sa-
la-cozinha, localizados entre os jardins do hotel e com os mesmas 
características. Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança.

Instalações Restaurante, bar e pequeno Bistro frente ao mar. Pis-
cina com área infantil, piscina aquecida (coberta em março, abril 
e outubro) com serviço de toalhas de piscina (com depósito). Es-
preguiçadeiras e guarda-sóis. Acesso gratuito ao Centro Spa-Well-
ness:circuito aquático com jatos de água, sauna, lacónium, duches 
de sensações. Tratamentos e massagens (com custo). Ginásio, 
centro de ciclismo profissional, ténis de mesa, bilhar e mini-golf. 
Miniclub e  parque infantil. Animação noturna.

Serviço de restaurante Meia Pensão tipo buffet. Jantares temáti-
cos. Para o jantar pede-se aos cavalheiros indumentária formal, uso 
de calças compridas.

Características O Grupotel Los Príncipes recebeu o certificado ISO 
14001. Tripadvisor: “Certificado de Excelência” 2016,  TUI: “Prémio de 
Meio ambiente 2018” e Family Champion 2018. Acesos adaptados 
para pessoas com mobilidade reduzida.

Grupotel Los Príncipes & Spa 4*

DUPLO VISTA MAR LATERAL

DUPLO VISTA LAGO

734€
Por pessoaMeia pensão

7 Noites, desde

652€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na baía de Alcudia, a apenas 150 metros da praia de Muro.

Alojamento Os Estúdios dispõem de casa de banho completa, secador de cabelo, espelho cosmético, cozinha, dormitório e zona de descanso. 
Os Apartamentos dispõem de casa de banho com duche o banheira, secador de cabelo e espelho cosmético, ar condicionado, duas TV por saté-
lite internacional (no dormitório e sala) e sofá-cama na sala de estar. Ligação Wi-Fi gratuita e cofre (com custo). Capacidade máxima Estúdio: 2 
adultos; Apartamento: 2 adultos + 2 crianças.

Instalações Restaurante, bar salão com terraço e snack-bar. Ligação Wi-Fi em todo o hotel e internet corner gratuito. Grande piscina com zona 
infantil. Possibilidade de aluguar intercomunicadores, carrinho de criança e babysitter (com custo). Parque infantil e mini clube. Ténis de mesa e 
bilhar (com custo). Programa de entretenimento para adultos e crianças.

Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo. Buffet dietético de pequeno-almoço e variedade de sala-
das, massas, sopas, pratos internacionais. Na cozinha ao vivo, desfrute de carne, peixe e vegetais frescos e o tempero que mais gosta. Durante a 
semana, haverá dois jantares temáticos (noites de gala e cozinha local). 

Características Dispõe de 122 apartamentos. O hotel dispõe de instalações adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida. Este hotel foi 
premiado com o prémio Holidaycheck Quality Selection 2016.

Tudo Incluído Às refeições inclui: refrescos, cerveja e vinho. No bar inclui refrescos e bebidas alcoólicas, café e bolo segundo a carta de TI (eti-
quetas pretas e premium com custo). Consultem horários, bares e restaurantes à chegada ao hotel.

Grupotel Alcudia Suite 4*
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ESTÚDIO

Check-in personalizado

Presente de boas-vindas  
para as crianças

Desconto em algumas 
excursões

Programa de atividades

Piscina com zona infantil

Parque infantil 

Miniclub

Conheça as nossas vantagens 
e divirta-se em grande

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

658€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde
Exclusivo
Soltour 



Situação Na primeira linha da praia. 

Quartos Duplo Superior com casa de banho, duche ou banheira, 
sala, telefone, TV-SAT, ar condicionado (frio/quente), frigorífico, co-
fre (com custo), cozinha com micro-ondas, Wi-Fi e varanda. Fami-
liar com varanda ou terraço. Capacidade máxima Duplo Superior: 
2 adultos; Familiar: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + 1 criança.

Instalações Restaurantes, bares, internet corner com custo e Wi-
Fi Premium no hotel. Piscina, serviço de toalhas com depósito e 
piscina com escorregas para crianças (Aquafun). Parque infantil 
“Funpark” e " Starcamp" adaptado a 3 grupos de idade. Com custo: 
campo de ténis, paddle e bilhares. Grátis: Tiro com arco e carabina, 
ténis de mesa, vóleibol praia e várias atividades. Piscina climatizada 
com sauna e jacuzzi. Spa Sensations (com custo). Animação.

Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet.

Características Dispõe de 250 quartos. 

Tudo Incluído Snacks. Bebidas nacionais segundo a carta TI (eti-
quetas pretas e reservas terão custo). Consultem bares, restauran-
tes e horários à chegada ao hotel. Serviço “Unlimited Services” (com 
custo e estadia mínima 5 noites): experiências gastronómicas, 
bebidas ilimitadas premium, mini-bar com reposição diária, cofre, 
serviço de lavandaria "opção de pacote de 5 kg" e massagem 45 
minutos pessoa/estadia não-transferível. 

90 PLAYA DE MURO

Iberostar Albufera Park 4*

Situação Na primeira linha de praia. 

Quartos Standard com banho, secador, telefone, Wi-Fi, TV-SAT, ar 
condicionado e varanda. Com custo: minibar e cofre. Duplo Básico 
sem ou com vistas para a rua. Capacidade máxima 2 adultos + 1 
criança.

Instalações Restaurantes, bares, Wi-Fi Premium e canto de inter-
net (com custo). Piscinas a 3 níveis, piscina para crianças (com es-
corregas Aquafun em Iberostar Albufera Park) e serviço de toalhas 
com depósito. Parque infantil Funpark e Starcamp. Ping pong, tiro 
com arco, carabina, bowling e voleibol. Ténis e pádel (com custo). 
Piscina climatizada, sauna e jacuzzi. Spa Sensantions (com custo). 
Animação.

Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído com cozinha 
ao vivo. 

Características Dispõe de 348 quartos. Área Star Prestige para 
adultos e Iberostarchef (show cooking).

Tudo Incluído Às refeições: refrescos, água, vinhos e cerveja. 
Snacks. Bebidas nacionais segundo a carta TI (etiquetas pretas e 
reservas terão custo). Serviço “Unlimited Services” (com custo e 
estadia mínima 5 noites): experiências gastronómicas, bebidas ili-
mitadas premium, mini-bar com reposição diária, cofre, serviço de 
lavandaria "opção de pacote de 5 kg", massagem 45 
minutos pessoa/estadia não-transmissível. Consul-
tem bares, restaurantes e horários à chegada. 

Iberostar Albufera Playa 4*

DUPLO STAR PRESTIGE

FAMILIAR VISTA JARDIM

741€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

848€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na primeira linha de Playa de Muro, a 5 km do porto de Alcudia e a 60 km do aeroporto. 

Quartos Todos remodelados recentemente. Standard com banho, secador, telefone, ar condicionado, TV-SAT, mini-bar/frigorífico, Wi-Fi, cofre 
(com custo) e varanda ou terraço. O Duplo Básico sem ou com vistas para a rua. Júnior Suite com sala independente, terraço com vistas. Familiar 
mais amplo com sala de estar e sofá para. Capacidade máxima Standard/Basic/Júnior Suite: 2 adultos + 1 criança. Familiar: 3 adultos + 1 criança. 

Instalações Restaurantes (buffet exterior e terraço para almoço), Blue Bar piscina e Dunas Beach Bar. Bar La Cervecería recentemente renovado, 
incluindo o Lobby bar. Wi-Fi Premium gratuito e cibercafé com custo. Piscina exterior, piscina coberta, piscina para crianças, espreguiçadeiras, 
guarda-sóis, jacuzzi e sauna. Novo " Starcamp” adaptado a 3 grupos de idade. Parque aquático infantil “Aquafun” e piscina de borbulhas. Ténis de 
junho a setembro (com custo), ping pong, aeróbica, ginásio, tiro com arco e tiro com espingarda. Spa (horário infantil só para piscina climatizada 
das 7 às 15h): banho turco, pediluvio, sauna, camas aquecidas. Programa de atividades, incluindo noites de dança, música ao vivo, espetáculos e 
jogos. Spa Sensations (com custo). Animação diário com Star Friends, shows profissionais e música ao vivo.

Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído buffet ou à la carte (com custo). 1 buffet para o pequeno-almoço e jantar. Restaurante Gust 
by Santi Taura à la carte com custo, para o jantar. 

Características Dispõe de 446 quartos.

Tudo Incluído Às refeições: água, refrigerantes, vinho da casa e cervejas. Snacks frios e quentes. Bebidas locais e nacionais segun-
do a carta de TI (etiquetas pretas e reservas terão suplemento). Consultem horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

Iberostar Playa de Muro 4*
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DUPLO VISTA MAR

848€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na 1ª linha de praia com acesso direto.

Alojamento Estúdios com banho, secador, ar condicionado/aque-
cimento, cozinha, Wi-Fi, cofre (com custo), TV, telefone e varanda. O 
Estúdio Superior com vistas para o mar. Apartamentos com quarto 
separado. Apto. II: edifício 6, sem elevador. Apto Superior com vis-
tas para o mar. Apto Superior Garden View com maior capacidade. 
Capacidade máxima Estúdio: 2 adultos + bebé; Apartamento: 2 
adultos + 1 criança + bebé ou 4 adultos + bebé.

Instalações Restaurante, 2 bares e SeaSoul Beach Club. Wi-Fi 
Premium grátis e sala cibercafé (com custo). 3 piscinas (1 infantil 
“Aquafun”), solário, espreguiçadeiras e guarda-sois. " Starcamp" 
adaptado a 3 grupos de idade. Parque infantil “Funpark”. Tiro com 
arco e carabina, ginásio, aeróbica, voleibol e ping pong. Spa Sensa-
tions (com custo): tratamentos e massagens. Animação.

Serviço de restaurante Só Alojamento, Pequeno-Almoço, Meia 
Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo.

Características Dispõe de 303 alojamentos. Serviço PetFriendly 
para animais de estimação até 10 kgs (a pedido e com custo).

Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, cerveja e vinho da 
casa. Lanches. Bebidas locais e nacionais segundo carta TI (etique-
tas pretas e reservas terão custo extra). Serviço “Unlimited Servi-
ces” (com custo e estadia mínima 5 noites). Consul-
tem horários de restaurantes e bares à chegada.

92 PTO. DE ALCUDIA/PLAYA DE MURO

Iberostar Ciudad Blanca 4*

Situação Na primeira linha da Playa de Muro.

Quartos Duplo Superior com casa de banho, duche, telefone, TV-
SAT, ar condicionado, mini-bar, micro-ondas, chaleira, cofre e te-
rraço. Familiar com cama de casal, sala e TV-SAT ecrã plano. Ca-
pacidade máxima Duplo Superior: 2 adultos; Familiar: 3 adultos + 
1 criança.

Instalações Restaurantes, bares, sala de leitura, Wi-Fi Premium. 
Piscina para adultos e outro para crianças, espreguiçadeiras, guar-
da-sóis, zona Chill Out com camas balinesas (com custo) e serviços 
de toalhas de piscina. " Starcamp" adaptado a um grupo de idade. 
Spa Sensations (são massagens e tratamentos com custo) e circui-
to de águas grátis: 2 saunas, jacuzzi, banho turco, pediluvio de pe-
dras, fonte de gelo, piscina de água fria e quente e espreguiçadeiras 
térmicas (horário da piscina aquecida para crianças é das 7 às 15h). 
Animação com música ao vivo.

Serviço do restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído buffet e 
cozinha ao vivo (restaurante à la carte não incluído). Restaurante 
de autor à la carte com custo para o jantar no Iberostar Playa de 
Muro.

Tudo Incluído Premium Pequeno-almoço buffet com café servido 
a mesa. Refeições e jantar buffet com bebidas incluídas. Jantar frio 
no quarto se chegar após o encerramento do restau-
rante. Snacks frios e quentes. Consultem horários de 
bares e restaurantes à chegada ao hotel.

Iberostar Playa de Muro Village 5*

DUPLO SUPERIOR

ESTÚDIO

1.014€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

713€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na primeira linha da Playa de Muro. A 8 km do centro de Ca'n Picafort e 6 km do Puerto de Alcudia.

Quartos Duplo Standard tem casa de banho, duche e secador, telefone, ar condicionado, TV-SAT + IPTV, Wi-Fi e varanda. Com custo: minibar e 
cofre. Familiar e Júnior Suite com sala de estar separada e varanda. O Familiar Superior com grande varanda. Duplo Star Prestige, alguns com 
vista para o mar, roupão de banho, chinelos e área exclusiva e serviços Star Prestige. Capacidade máxima Duplo Star Prestige: 2 adultos; Duplo 
Standard/Júnior Suite: 2 adultos + 1 criança; Familiar: 3 adultos + 1 criança.

Instalações Restaurante, 3 bares. Wi-Fi Premium gratuito e cibercafé com custo. Piscina para adultos, piscina infantil com escorregas “Aquafun” 
e piscina interior (aberta de outubro a maio). Parque infantil Funpark. " Starcamp" adaptado a 3 grupos de idade. Spinning, pilates, ténis de mesa, 
dardos, voleibol. Spa Sensations (com custo): sauna finlandesa, massagens e duches temáticos. Animação noturna. Área Star Prestige (somente 
adultos): check-in personalizado, check-out tardio (segundo disponibilidade) e Sky lounge com camas balinesas, espreguiçadeiras, jacuzzi e no 
Sky bar têm refrescos, bebidas alcoólicas, café, chá e lanches (incluídos).

Serviço de restaurante Só Alojamento, Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo Incluído buffet e show cooking. Oferece Iberostarchef.

Características Dispõe de 366 quartos.

Tudo Incluído Às refeições inclui: self-service da água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Sanduíches, fruta e bolos quando o restaurante está 
fechado (entre as 15:30 e 18:00h). Bebidas nacionais com/sem álcool segundo carta TI (etiquetas negras e reservas terão custo). 
Consultem bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel.

Iberostar Alcudia Park 4*
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JÚNIOR SUITE

775€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação A 800 metros da praia de Alcúdia.

Alojamento Estúdio com banho, TV-SAT, cozinha equipada, cofre 
(com custo) e terraço. Aptos de 1 Quarto têm sala com sofá-cama 
e quarto independente. Aptos 2 Quartos separados e sofá-cama. 
A limpeza de estúdios e apartamentos não e diária (três vezes por 
semana) e troca de lençóis 1 vez a semana. O hotel não dispõe de ar 
condicionado nos quartos. Possibilidade de aluguer de ventilado-
res na receção. Capacidade máxima Estúdio: 2 adultos + 1 criança 
ou 3 adultos; Aptos de 1 quarto:  2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos 
+ 1 criança; Aptos 2 quartos: 4 adultos + 2 crianças ou 5 adultos.

Instalações 2 restaurantes, 7 bar-piscina, 2 snack-bar, Show Gar-
den ao ar livre. 8 piscinas para adultos com zona para crianças e 
2 infantis. Internet corner e Wi-Fi em algumas áreas (com custo). 
Parque infantil. Bilhar, aluguer de bicicletas, e clube de ténis (todas 
com custo). Animação (algumas atividades terão custo).

Serviço de restaurante Só Alojamento, Pequeno-Almoço, Meia 
Pensão, Pensão Completa e Tudo Incluído tipo buffet. As bebidas 
não estão incluídas (exceto no Tudo Incluído).

Características Dispõe de 1.468 quartos.

Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, cerveja e vinho da 
casa. Snacks. Bebidas nacionais segundo carta TI (etiquetas pretas 
e marcas premium, terão suplemento). Consultem bares, restau-
rantes e horários à chegada  ao hotel.

94 PUERTO DE ALCUDIA

BelleVue Club 3*

Situação No porto de Alcúdia e a apenas 300 mts da praia. 

Quartos Todos completamente renovados com casa de banho, 
duche, secador, ar condicionado, telefone, TV, micro-ondas, minifri-
gorífico e chaleira, Wi-Fi, cofre (com custo) e terraço mobilado. As 
Júnior Suites mais ampla. Capacidade máxima Duplo: 2 adultos + 1 
criança ou bebé; Júnior Suites: 2 adultos + 2 crianças + bebé.

Instalações Restaurante buffet e 2 bares. Wi-Fi gratuita em todo 
o hotel e E-point com custo adicional. Piscina para adultos com 
solário, espreguiçadeiras e serviço de toalhas (a consultar), piscina 
infantil e nova zona Splash Pool e parque infantil. Clube temático 
para crianças, Katmandu Adventures. Dias repletos de diversão 
completamente supervisionadas pelos nossos Navigators (anima-
dores especialmente treinados em atividades temáticas de Kat-
mandu Adventures).

Serviço de restaurante Só Alojamento, Pequeno-Almoço, Meia 
Pensão Plus e Tudo Incluído tipo buffet com show cooking. MP 
Plus inclui bebidas no jantar.

Características Condições e preços especiais para Katamandu 
Park.

Tudo Incluído Às refeições: água, refrescos, cerveja e vinho da 
casa. Bebidas incluídos na nossa carta de TI. Consulte horários de 
bares e restaurantes à sua chegada ao hotel.

Sol by Meliá Alcudia 3*

APARTAMENTO 1 QUARTO

JÚNIOR SUITE

577€
Por pessoaMeia Pensão Plus

7 Noites, desde

568€
Por pessoaPensão Completa

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação A 250 mts da praia de Alcudia e a só 5 minutos em carro 
da reserva natural de S’albufera.

Quartos Totalmente renovados e contam com casa de banho, se-
cador, ar condicionado/aquecimento, TV-SAT, telefone, frigorífico, 
cofre (com custo) e varanda. Berço (a pedido). Capacidade máxi-
ma Duplo: 2 adultos; Triplo: 2 adultos + 1 criança; Familiar: 3 adultos 
+ berço.

Instalações Restaurante buffet, bar localizado na praia e oferece 
serviços de almoço, Snacks e bebidas. 3 bares, um com custo e 
não está incluido no serviço de tudo incluído. Sala TV e Wi-Fi. Am-
plo terraço, uma piscina ao ar livre para adultos e outra infantil, es-
preguiçadeiras e guarda-sois gratuito na área da piscina. Para os 
mais pequenos tem um mini clube. Zona chillout com vistas para o 
lago, área de ginásio com mini pista desportiva, bilhar (com custo) 
e ténis de mesa (com depósito). Programa de animação diurna e 
noturna para todas as idades, segundo temporada.

Serviço de restaurante Tudo Incluído buffet com cozinha ao 
vivo. 

Características Dispõe de 270 quartos.

Tudo Incluído Às refeições inclui: agua, refrescos, cervejas e vinho 
da casa. Snacks frios: pastelaria, buffet frio. Bebidas de acordo com 
carte Todo Incluído (marca branca regional). Consulte 
horários, bares e restaurantes à chegada ao hotel.
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Roc Boccaccio 4*

Situação Na 1ª linha de praia e sobre a Bahía de Alcudia, tem aces-
so direto à praia pela área da piscina.

Quarto Duplo com banho, duche de hidromassagem, secador, ar 
condicionado, TV-SAT, telefone, Wi-Fi, mini bar e cofre (com cus-
to). Quádruplos são mais espaçosos. Júnior Suite com os mesmos 
equipamentos do standard, mas maior e cama de casal. Suite com 
quarto independente, cama de casal e casa de banho privada, sala 
com sofá cama, duas televisões e varanda. Capacidade máxima 
Duplo Básico: 2 adultos + 1 criança; Duplo: 2 adultos + 1 criança o 
3 adultos; Júnior Suite/Suite: 3 adultos + 1 criança ou 2 adultos + 2 
crianças. Quadruplo: 2 adultos + 2 crianças.

Instalações 2 restaurantes (1 de especialidade), snack bar e Happy 
Burguer (infantil). Sala de TV e de jogos de mesa. Wi-Fi gratuito em 
todo o hotel. Piscina com solário, espreguiçadeiras, guarda-sóis e 
áreas exclusivas para crianças (nova zona Splash infantil com esco-
rregas e zona de águas). Miniclube e Mini disco infantil. Atividades 
para pessoas de todas as idades.

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet.

Características Dispõe de 475 quartos.

Tudo Incluído Tipo buffet e show cooking, no Restaurante Mira-
mar (zona da piscina): opção de almoço, pequeno-almoço e opção 
de jantar, com reserva prévia. Sanduíches, fruta, gelados para 
crianças, café, chá, bolachas e bolos. Consultar horários dos bares 
e restaurantes à chegada ao hotel.

Condesa 4*

DUPLO

DUPLO

730€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

742€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação No centro da Baía de Alcúdia, a 150 metros da praia, o 
hotel encontra-se rodeado por amplos jardins. Transporte público 
em frente ao hotel. 

Quartos Completamente remodelados com casa de banho, seca-
dor, ar condicionado/aquecimento, telefone, TV-SAT, cofre (com 
custo), minibar e terraço. Existem quartos com vista lateral para o 
mar (com suplemento). Capacidade máxima Standard: 2 adultos + 
1 criança; Vista para o mar lateral: 2 adultos.

Instalações Restaurante buffet e bar salão com terraço. Ligação 
Wi-Fi gratuita em todo o hotel e internet corner. Sala de conferên-
cias para 70 pessoas. Duas piscinas exteriores com piscina infan-
til, terraço-solário com espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de 
toalhas de piscina (com depósito). Miniclub, parque infantil e ser-
viço de Baby-sitter (a pedido e com custo). Área de relaxamento 
com piscina climatizada, jacuzzi, massagens (com custo), sauna, 
banho turco e ginásio. Campo de voleibol de praia e ténis de mesa. 
Programas noturnos com espetáculos, música ao vivo e dança.

Serviço de restaurante Meia Pensão buffet, cozinha ao vivo e jan-
tares temáticos semanais. Amplo buffet para pequeno-almoço e 
jantar com cozinha ao vivo.

Características Dispõe de 258 quartos. Acessos adaptados para 
pessoas com mobilidade reduzida. 

96 PUERTO DE ALCUDIA

Grupotel Maritimo 4*

Situação A 500 mts da praia, muito próximo do centro.

Quartos Júnior Suite com sala integrada, banho com banheira e 
duche efeito chuva, secador e roupão. Ar condicionado, aqueci-
mento, Wi-Fi, telefone, TV-SAT, mini bar (com custo), máquina de 
café Nespresso (cápsulas com custo) e utensílios para chá, cofre, 
micro-ondas e varanda. Júnior Suite Swim Up com jardim, cama 
balinesa e acesso direto à piscina. Zafiro Suites com quarto sepa-
rado e cozinha. Suites adaptadas (a pedido). Capacidade máxima 
3 adultos. 

Instalações Restaurantes e bares. 11 piscinas. Parque infantil, zona 
de jogos, castelo insuflável e Clube Capitão Viva kids Only Club 
para crianças, na temporada alta. Spa & Wellnes: sauna, jacuzzi, 
banho turco e acesso à piscina climatizada. Com custo: massagens 
e tratamentos. Ginásio. Campo polidesportivo, dardos e pingpong. 
Animação.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo In-
cluído tipo buffet com cozinha ao vivo. 

Caracteristicas Dispõe de 369 quartos

Tudo Incluído Pequeno-almoço e jantar tipo buffet. Almoços à la 
carte e buffet. Bebidas, gelados, fruta, sanduíches, café, chá e bolo. 
2 jantares incluídos por estadia, num dos restaurantes temáticos. 
Consultem bares e horários à chegada ao hotel.

Zafiro Palace Alcudia  5*

DUPLO

JÚNIOR SUITE

1.083€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

641€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação A escassos 100 metros da praia, este complexo só para 
Adultos situado no Puerto de Pollença, permitirá desfrutar de um 
ambiente exclusivo e elegante. 

Quartos Suites Mediterranean com casa de banho, duche, ameni-
dades, secador de cabelo, ar condicionado, TV-SAT, telefone, Wi-Fi 
e cofre (com custo). Quarto e sala independente, cozinha equi-
pada e varanda. Suite Premium completamente remodelada, são 
espaçosas, têm uma superfície de 30m2 e dispõe de sala dormi-
tório com cama de casal, mini bar, casa de banho completa com 
banheira, ar condicionado centralizado, televisão LCD via satélite e 
varanda. Capacidade máxima Suite Premium: 2 adultos; Suite Me-
diterrânea: 3 adultos.

Instalações Restaurante principal buffet, snack bar e cafetaria. Wi-
Fi gratuito nas áreas comuns. Piscina exterior e piscina com jacuzzi 
com amplo terraço solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. 
Serviço de toalhas para piscina (com depósito). Zona de Spa com: 
jacuzzi, sauna e zona de espreguiçadeiras.

Serviço de restaurante Meia Pensão no restaurante principal com 
3 noites temáticas, 3 noites buffet + à la carte e uma noite de buffet 
+ churrasco.

Características Dispõe de 116 quartos. Tem uma localização exce-
cional, entre a Serra de Tramuntana e o mar Medite-
rrâneo. Hotel exclusivo para maiores de 18 anos.
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Mar Senses Puerto Pollensa 4*

Situação A 50 metros da praia.

Quartos Standard com casa de banho, banheira, duche, secador, 
amenidades, TV-SAT, telefone, Wi-Fi, cofre e mini bar (ambos com 
custo) e terraço. Júnior Suite com mesmas características que os 
standard pero mais amplo. Quartos adaptados (a pedido). Capaci-
dade máxima Duplo: 2 adultos + 1 criança; Júnior Suite: 2 adultos + 
2 crianças (não aceita 3 adultos).

Instalações Restaurante, bar e bar piscina, Wi-Fi e sala de televisão. 
Piscina para adultos com separação para crianças, jardim e terraço 
solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Mini clube e zona de 
jogos infantil. Spa com piscina, sala de fitness, sauna finlandesa, 
banho turco, pedilúvio, duches de hidroterapia, jacuzzi e serviços 
de tratamentos de beleza e saúde. Ténis de mesa, ginásio e bilhar 
(com custo). Serviço de lavandaria e programa de animação com 
espetáculos noturnos e música ao vivo.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo In-
cluído tipo buffet. 

Características Dispõe de 316 unidades.

Tudo Incluído Tipo buffet. Jantar temático no bar piscina (com 
reserva), uma vez por semana. Snacks. Bebidas com e sem álcool 
segundo a carta de tudo incluído (etiquetas negras e reservas com 
custo). Consultem horários, restaurantes e bares à chegada.

Cabot Pollensa Park Spa 4*

SUITE MEDITERRANEAN

DUPLO

+18

786€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

689€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em quarto 
base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 
31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



A nossa viagem pelo paraíso 
continua. Desde Maiorca tomamos 
a direção norte, embarcamos numa 

nova aventura e cruzamos o pequeno 
percurso do Mediterrâneo que a separa 
de Menorca. Aí está ela, uma imensidade 
de cores verdes intensas que brilham por 
baixo do sol e ondeiam ao ritmo da brisa e 
dos ventos que lhe foram dando forma há 
milhares e milhares de anos. 

Os seus 700 km² representam o grande 
jardim natural das Baleares, um território 
cheio de carácter, com uma história própria 
que a torna única e muito diferente do 
resto das ilhas do arquipélago. Um canto 
com alma que pode assumir ser um dos 
poucos destinos do mundo onde se pode 
reencontrar com a natureza, onde se pode 
redescobrir e se surpreender.

Menorca é… única. É pura natureza, vida 
selvagem, praias virgens, areias imaculadas 
e falésias infinitas que entram pelo mar 
Mediterrâneo até às suas mais profundas 
raízes. A sua paisagem é uma exceção 
na ordem mundial das coisas, criada 
pelos famosos ventos da tramontana que 
chicoteiam as suas costas carregados 
de sais marinhos, salpicando as longas 

extensões de ullastrar colónias de arbustos 
que só se podem encontrar no seu território 
e de zimbros e pinhais que esboçam  as 
suas enseadas secretas. 

Tradicional, próxima e humilde, Menorca 
é uma ilha que vive do que produz e essa 
é, precisamente, uma das suas principais 
atrações turísticas: a sua indústria de 
calçado é famosa em todo o mundo, tal 
como os seus queijos e artesanato em pele; 
tudo, sempre, ligado à terra, o seu tesouro 
principal, e às suas raízes. Essa terra é a 
sua história, esculpida por mil civilizações e 
cinzelada pelo mar, do qual souberam tirar 
o melhor partido em cada época: não é por 
casualidade que Menorca fosse, durante 
mais  de 70 anos de dependência britânica, 
o grande porto comercial do Mediterrâneo, 
uma herança que geriram  magistralmente.

Logo ao pisar a ilha descobrimos que 
Menorca continua a ser um lugar no 
qual penetrar e desfrutar dos pequenos 
momentos, das suas gentes, da sua 
excelente gastronomia e dos seus pausados 
costumes, que nos levam a tempos 
passados e nos permitem reconciliar 
com as coisas que realmente dão sentido 
à vida. Passo a passo, vagueando pelas 

ruas da zona antiga de Ciudadela ou pelo 
espetacular passeio marítimo de Mahón, 
compreendemos que a ilha é sinónimo 
de descanso e de relax mas também de 
inovação e progresso, uma mistura que 
se torna perfeita para se oferecer uns dias 
de relax sem renunciar ao conforto de 
um destino seguro, tranquilo e cheio de 
programas à medida.

A nossa rota propõe um percurso que nos 
leva desde o coração das duas grandes 
cidades da ilha, Ciudadela e Mahón, até às 
povoações de Migjorn, um território rochoso 
que compõe o centro de Menorca e que 
é o fruto de recifes de coral que hà 12.000 
anos se encontravam por baixo do mar. 
Passeamos por Ferreries, onde paramos 
a saborear os meles da sua cozinha 
autóctone que é a inveja de qualquer 
outro paraíso do mundo; aproximámos-nos 
de Alaior e Es Mercadal; subimos até as 
espetaculares praias de Fornells, na costa 
Este e descemos rodeando o mar por Port 
d’Addaia, o Parque Natural de S’Albufera 
des Grau, Sa Mesquida, de novo Mahón, 
Sant Luis e Binibeca, para continuar todo 
o litoral até acabar o circulo em Ciutadella, 
onde toda a vida flui sem limites. 
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Menorca a cavalo 
O cavalo é um animal estreitamente ligado 
à cultura menorquina. De facto, a cultura da 
ilha não se pode entender sem esta figura 
nobre e leal que ao longo da história da 
Menorca foi um dos meios de transporte 
e trabalho mais utilizados. Hoje em dia, 
ainda se pode visitar praticamente toda a 
ilha montado num dos seus mais excelsos 
exemplares. Além do emblemático Camí 
de Cavalls, que se desenha ao longo de 
todo o litoral (mais de 200 km) e que era 
o antigo percurso dos correios através do 
qual se ligavam todas as povoações da ilha, 
existem diversos trilhos, tanto nas zonas 
de interior como em praias e angras que te 
permitirão desfrutar da beleza da paisagem 
e descobrir a elegância, robustez e adorável 
personalidade dos cavalos menorquinos, 
considerados únicos no mundo.

As angras mais especiais 
de Menorca
É impossível negar o seu encanto. 
Impossível não querer passar a vida inteira 
nelas. A sua beleza e tranquilidade é tal 
que geram uma atração irresistível: as suas 
águas cristalinas de intensos azuis, areias 
douradas e verdes pinhais formam um 
quadro idílico no qual é possível escapar 
das obrigações e do stress. Cala Pregonda, 
Es Talaier, Cala Pilar, Cala Tortuga, Cala 
Binigaus, Son Saura, Cavalleria ou Cala 
Turquet são só algumas das praias virgens 
de Menorca com mais encanto, angras 
que poderás desfrutar durante os teus 
dias na ilha, quando e como queiras. Para 
chegar a algumas delas terás de caminhar, 
mas vale a pena já que trilhos que levam 
a estes pequenos paraísos escondidos 
são percursos repletos de vegetação 
mediterrânea e com umas vistas dignas de 
um postal.

A petiscar em Ciutadella
Ciutadella, antiga capital de Menorca, é 
um dos recantos da ilha em que poderás 
comer as melhores tapas acompanhadas 
com cerveja artesanal. Para começar, 
podes aproximar-te do mercado, rodeado 
de belos arcos e com bancadas repletas de 
produtos frescos, cultivados ou capturados 
nas águas que banham a ilha. Nos seus 
arredores, encontrarás várias tabernas 
onde saborear todo o tipo de pratos típicos, 
embora a zona de bares e restaurantes 
mais seletos te espere na zona que vai 
da Praça da catedral até à Praça Nova, 
concretamente, na rua conhecida como 
Ses Voltes. Butifarra, raviólis de sobrassada, 
batatas com aioli ou bacalhau com molho 
romesco, não limites a tua imaginação e 
saboreia como nunca o Mediterrâneo.
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Compras com encanto  
em Fornells
Artesanato, artigos de couro, prendas 
surpreendentes, boutiques cheias de 
encanto, objetos tradicionais, roupa 
menorquina, sapatos de luxo… Em Menorca 
podes encontrar de tudo, mas há uma 
zona especialmente recomendada para 
fazermos uma paragem na nossa viagem 
pelo paraíso das Baleares e dedicar uma 
tarde a mergulhar nas vielas  comerciais 
de Fornells, na costa Este da ilha. Aqui 
desfrutará da escolha de umas típicas 
alpercatas com desenhos originais, bolsas 
ou elegantes carteiras, roupas de marca ou 
vintage e objetos de coleção que servirão 
de souvenir inesquecível para qualquer 
membro da família.

Um entardecer  
na Cova d’en Xoroi
Se existe um canto em Menorca que é capaz 
de conquistar absolutamente a todos os 
que o visitam esse é a Cova d’en Xoroi. Uma 
milenária gruta que se abre num altíssimo 
penhasco sobre o mar, olhando para onde 
se põe o sol, e ao qual se chega por sinuosas 
escadas, túneis e passagens esculpidas na 
pedra que criam terraços e varandas que 
parecem suspensos no ar, por cima das 
águas cristalinas do Mediterrâneo. Este 
monumento natural é, além disto, um bar que 
se pode ir em qualquer momento do dia, mas 
cujo ambiente mais animado concentra-se 
ao pôr de sol: risos, copos, conversas entre 
amigos e música suave para colocar a cereja 
no topo do bolo a um dia perfeito.

Menorca sabe a...
... queijo, maionese, caldeirada de lagosta 
e gin Xoriguer. Tudo isso com um ligeiro 
toque a mar que lhe dá essa singularidade 
que levou os seus produtos mais apreciados 
a mesas de todo o mundo. A sua cozinha 
é tradição pura, e as suas receitas têm-se 
conservado de geração em geração como se 
fossem o maior dos tesouros possíveis.  Se 
és adepto da cozinha, nesta ilha desfrutarás 
como nunca provando o queijo de Mahón, 
com mais de 4.000 anos de história, a 
formatjada, a carnixua, os pastissets, os seus 
arrozes caldosos e a sua pomada, bebida 
tradicional elaborada com limonada natural 
e gin menorquino, que surpreende pelo 
seu sabor suave e meloso tão próprio do 
Mediterrâneo. 

A não perder Nós levamos-te
Reserve as suas excursões na sua Agência ou quando chegar ao Hotel



100    ARENAL D'EN CASTELL

Situação No centro norte da ilha, em Coves Noves, Arenal d'en Castell. A aproximadamente 500 metros de uma praia de areia branca e fina, em 
forma de concha e com águas claras.

Alojamento Tem quartos Duplos e Apartamentos de 1, 2 e 3 quartos com casa de banho completa com duche, secador de cabelo, ar condi-
cionado com controlo individual, TV via satélite com canais internacionais, telefone, mini-frigorifico, cofre (custo extra) e terraço ou varanda. 
Capacidade máxima Duplo: 2 adultos + 1 criança: Apartamento 1 quarto: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos; Apartamento 2 quartos: 4 adultos + 
2 crianças ou 5 adultos; Apartamento 3 Quartos: 6 adultos + 2 crianças.

Instalações Restaurante principal com buffet e 7 bares. Sala de TV, teatro e Wi-Fi nas áreas comuns. 3 piscinas com separação para crianças, pis-
cina infantil, terraço com espreguiçadeiras e guarda-sóis, toalhas de piscina (com custo). Grande parque aquático, mini-clube e parque. Campo 
de ténis, ténis de mesa, arco e flecha e bilhar (com custo). Ginásio. Centro de Spa e Talassoterapia: Sauna, banho turco / hammam, sauna, jacuzzi 
e massagens com custo adicional. Extensivo programa de atividades de entretenimento (ambos em Italiano).

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo Buffet.

Características Dispõe de um total de 244 unidades. Totalmente reformado e orientado para famílias.

Tudo Incluído Tipo buffet. Às refeições inclui as seguintes bebidas: água, refrescos, cervejas e vinhos da casa. Snacks e aperitivos fora do horário 
de refeições. Bebidas com ou sem álcool segundo a carta do Tudo Incluído (algumas bebidas, primeiras marcas e reservas com suplemento). 
Consultem horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

azuLine Marina Parc 4* 691€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

APARTAMENTO

Exclusivo
Soltour 

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na baía de Arenal d'en Castell, em 1ª linha do mar e a poucos metros de uma praia de areia branca, com aceso direto.

Quartos Duplos Standard com casa de banho completa, telefone, TV-SAT, ar condicionado, cofre e minibar (ambos com custo), terraço ou 
varanda. A limpeza e a troca de toalhas realizam-se diariamente. Alguns com vista mar (com suplemento). Quarto Quádruplo com duas camas 
individuais dobráveis e beliche de parede. Capacidade máxima Duplo Standard: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos e Quádruplo: 2 adultos + 2 
crianças.

Instalações 2 Restaurantes (cada cliente deve usar o do seu edifício), 2 bares, sala de TV, sala de videojogos, internet corner de uso livre com 
acesso à internet (com custo), Wi-Fi (com custo). 5 piscinas: 2 piscinas de 25 mts, 1 de borbulhas só para adultos (ao ar livre), 2 piscinas infantis 
(uma delas com escorregas e jogos) e escorregas de água (para maiores de 6 anos com altura mínima de 1,10 metros), solário com espreguiça-
deiras e serviço de toalhas de piscina (com custo). Mini-disco, parque infantil com zona de jogos. Ginásio, campo de voleibol, campo de ténis, 
mesa de ping-pong, mesa de bilhar, petanca e basquetebol e campo de tiro. Cabeleireiro, souvenirs, lavandaria auto-serviço e supermercado.
Animação com diferentes grupos de atividades segundo idade: Babyclub (2 e 3 anos), Mini-clube (4 aos 7 anos), Maxis (8 aos 11 anos), Teenies (12 
aos 17 anos) e Adultos (a partir de 18 anos).

Serviço de restaurante Meia Pensão Plus (bebidas incluídas ao jantar) e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo. 

Características Dispõe de 549 quartos. 

Tudo Incluído Tipo buffet com cozinha ao vivo. Às refeições inclui: água, refrescos, sumos, vinho, cerveja e vinho da casa. À tarde café, chá, 
snacks (sandwiches) e pastelaria variada. Serviço de bebidas com/sem álcool segundo carta para clientes em tudo incluído (etiquetas pretas e 
reservas têm suplemento). Consultem horários dos restaurantes e bares à chegada ao hotel.

Club Hotel Aguamarina 3* Sup

DUPLO
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Check-in personalizado

Presente de boas-vindas  
para as crianças 

Desconto em algumas 
excursões

Programa de atividades

Parque aquático

Parque infantil 

Miniclub

Minidisco

Conheça as nossas vantagens 
e divirta-se em grande

567€
Por pessoaMeia Pensão Plus

7 Noites, desde
Exclusivo
Soltour 

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na primeira linha da Bahía de Mahón, a 500 mts de Cales 
Fonts e a 3 Km Mahón.

Quartos Superior com banho, chuveiro efeito chuva, secador de 
cabelo e amenidades de banho, ar condicionado e aquecimento, 
telefone de linha direta, TV-SAT de plasma LCD, Wi-Fi, comodida-
des para preparar chá ou café, cofre e minibar (ambos com custo). 
Existem também quartos com vista para o mar (com suplemento). 
A maioria de quartos tem varanda. Capacidade máxima 2 adultos.

Instalações 3 restaurantes (1 buffet e os outros dois à la carte e 
com custo), 3 bares (dois deles com serviço nas espreguiçadeiras 
ou camas balinesas junto à piscina), sala de conferências com vis-
tas ao mar e saída direta ao exterior, Wi-Fi gratuito em todo o hotel. 
2 piscinas com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Wellness center 
(com custo): sauna finlandesa, hammam, duche de sensações, du-
che Cubo, tratamentos e massagens. Programa de animação no-
turna com shows profissionais. Serviço de lavandaria (com custo). 
Parking exterior privado (com custo).

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo bu-
ffet com cozinha ao vivo e jantares temáticos. 

Características Dispõe de 160 quartos. Hotel só para adultos 
(maiores de 17 anos). Hotel totalmente renovado e transformado 
num hotel de design vanguardista só para adultos. 

102    ES CASTELL/ PUNTA PRIMA

Barceló Hamilton Menorca Adults Only 4*

Situação A 200 mts da enseada de pesca de Biniancolla e a 1500 
mts da praia de Punta Prima. Serviço de transfer gratuito para a 
praia de Punta Prima.

Quartos Duplos com casa de banho, duche, secador de cabelo, 
amenidades de banho, ar condicionado, TV-SAT, telefone, cofre 
(com custo) e varanda com vistas para o Mediterrâneo e os jardins 
do hotel. Capacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças.

Instalações Restaurante, bar da piscina e/ou lobby bar, salão social 
com TV e ligação Wi-Fi. Jardins e terraços, piscina central com área 
para crianças e terraço-solário com espreguiçadeiras. Miniclub e 
parque infantil. Campo de shuffleboard, petanca, voleibol de praia, 
galeria de tiro e sala de fitness. Splash Sur Menorca (com custo): 
parque aquático com Kamikaze, multipistas, black holes, rio aven-
tura, slide gigante, área para crianças, jacuzzi e rio lento. Animação.

Serviço de restaurante Meia Pensão Plus, Pensão Completa Plus 
e Tudo Incluído buffet com cozinha ao vivo. Tanto na Meia Pensão 
Plus como na Pensão Completa Plus têm as bebidas incluídas no 
serviço de almoço e jantar.

Características Dispõe de 259 quartos.

Tudo Incluído Às refeições inclui: água, refrescos, cerveja e vinho 
da casa. Jantar de gala uma vez por semana e segundo horários 
estabelecidos terá Snacks variados. Bebidas: Refrescos, cervejas, 
bebidas alcoólicas nacionais e sumos. Consultem horários de ba-
res a chegada do cliente ao hotel. 

Hotel & Water Park Sur Menorca 4*

719€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

644€
Por pessoaMeia Pensão Plus

7 Noites, desde

SUPERIOR VISTA MAR

DUPLO

+17

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação A 300 mts da praia de Punta Prima. A apenas 20 minutos do aeroporto e a 15 km do Puerto de Mahón.

Quartos Duplos com casa de banho, chuveiro efeito chuva, secador de cabelo, ar condicionado, telefone, Wi-Fi, TV-SAT com TDT, mini frigorífico, 
cofre (com custo) e terraço ou varanda. Deluxe mais amplo, com possibilidade de vistas para o mar. O quarto Familiar é formado por dois quartos, 
um Duplo e um Deluxe, comunicantes mas independentes. Capacidade máxima Duplo: 2 adultos + 1 criança; Deluxe. 2 adultos + 2 crianças; 
Familiar: 4 adultos + 1 crianças + 1 bebé.

Instalações Restaurante buffet, 4 bares, Wi-Fi e salão de jogos. 3 piscinas para adultos, 2 piscinas para crianças, solário, espreguiçadeiras, guar-
da-sóis e serviço de toalhas de praia. Miniclub, maxiclub, teenclub e parque aquático infantil. Bilhar (com custo), ténis de mesa, petanca e campo 
de futebol. U-Spa Occidental Menorca (com custo): circuito hidrotermal (piscina de hidroterapia com jatos de cisne e jets de hidromassagem), 
sauna finlandesa, sauna herbal, banho turco, duches de sensações, área de relaxamento, tratamentos de estética e massagens. Programa de 
entretenimento diurno e noturno. Estacionamento e lavandaria familiar (ambos com custo). Horta orgânica.

Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo. Área  exclusivo para dietas especiais. 

Características Dispõe 374 Quartos. Hotel adaptado para pessoas com mobilidade reduzida. Antigo Hotel Barcelo Pueblo Menorca.

Tudo Incluído Às refeições inclui as seguintes bebidas: vinho da casa, água, refrescos e cerveja. Gelados. Snacks e “fast food” no Bar Piscina 
Ponent. Bebidas locais com ou sem álcool segundo a carta do Tudo Incluído em todos os bares. Estacionamento e cofre 
incluído. Consulte horário dos bares e restaurantes à chegada ao hotel.

Occidental Menorca 4* 649€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde
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DUPLO VISTA MAR

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação A 300 mts da praia de Cala Canutells e a escassos quilómetros da cidade de Mahón. Transporte público frente ao hotel.

Alojamento Estúdios com casa de banho, secador de cabelo, cozinha equipada, salão com sofá cama, ar condicionado, TV-SAT, telefone, Wi-Fi, 
cofre (com custo) e terraço ou varanda. Limpeza 7 vezes por semana. Apartamentos de 1 ou 2 quartos duplos independentes com cozinha com-
pleta e os apartamentos de 2 quartos encontram-se localizados na 2º piso. Apartamentos adaptados (máx. 3 pax a pedido). Capacidade máxima 
Estúdio: 2 adultos; Aptos. 1 quarto (mín. 2 pess): 3 adultos + 1 criança; Aptos. 2 quartos (mín. 3 pess): 4 adultos + 2 crianças.

Instalações Restaurante buffet, Restaurante à la Carte, Snack Bar, Lounge Bar. Internet (com custo) e Wi-Fi gratuito em todo o hotel. 2 piscinas, 
Splashpool para crianças e piscina de bebés, solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Parque infantil, sala de jogos para crianças e aluguer 
de carrinhos de bebé. Campo de ténis, recinto polidesportivo, ginásio, e zona de vólei de praia. Programa de animação tanto para adultos como 
para crianças em inglês. 

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo, noite temática e uma noite no Restaurante La Taverna incluído, por se-
mana de estadia.

Características Dispõe de 278 apartamentos. Hotel renovado em 2016 e todos os acessos ao recinto estão adaptados para cadeiras de rodas.

Tudo Incluído Tipo buffet com cozinha ao vivo e jantares temáticos semanais. Ao almoço e ao jantar inclui as seguentes bebidas: 
água, refrescos, vinho, sangria e cerveja. No buffet de pequeno-almoço inclui sumos e café. Bebidas, pastelaria e snacks no Snack Bar. 
Bebidas com e sem álcool segundo carta de tudo incluído. Um jantar no Restaurante “La Taverna” por semana de estância. Consultem 
horários de bares e restaurantes à chegada.

104    MAHÓN

Grupotel Mar de Menorca 3* (4* em tâmite) 696€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

ESTÚDIO

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na 1ª linha da praia de Son Bou, reconhecida como área natural de interesse (ANEI), a 7 km de Alayor e a 20 km de Mahón e do aero-
porto. 

Quartos Casa de banho, amenidades, kit de beleza (discos desmaquilhantes, cotonetes, gel e champô), secador de cabelo, espelho de aumento 
e corpo inteiro. Ar condicionado frio (junho-setembro), telefone, TV-SAT, minibar (bebidas a pedido e com custo), cofre (com custo) e terraço. 
Capacidade máxima 2 adultos + 2 crianças (em beliches), a segunda criança a pedido ou 3 adultos.

Instalações 2 restaurantes (um deles aberto somente na temporada alta), Snack bar (só temporada alta) e bar piscina. Área Wi-Fi no hall e 
quartos, internet corner (com custo), biblioteca Club House e supermercado. Piscina lago e piscina desportiva, espreguiçadeiras, guarda-sóis e 
serviço de toalhas (com depósito e troca com custo). Miniclube, parque infantil Fun Park, parque de aventuras e serviço de babysitter  (a pedido e 
com custo). Mini golf, campo multidesportivo e petanca. Programa de atividades (segundo temporada) e programa variado de animação noturna 
com tributos a bandas musicais conhecidas, espetáculos, música ao vivo e festas. Estacionamento privado exclusivo para clientes (com custo).

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo. 

Características Dispõe de 597 quartos distribuídos por dois edifícios “Milanos” e “Pingüinos”. É um hotel ideal para desfrutar em família. 

Tudo Incluído Almoço e jantar inclui as seguintes bebidas: água, refrescos, cerveja e vinhos da casa. Snacks no bar piscina/restaurante Milanos. 
Seleção de bebidas nacionais segundo carta do tudo incluído (etiquetas pretas e reservas terão custo). O serviço de TI finaliza às 
23 horas; no dia saída termina às 12 horas. Consultem horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

601€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde
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DUPLO VISTA MAR

Sol Milanos Pingüinos 3* sup

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Entre as praias de Santo Tomas e San Adeodato e a 600 
mts da praia Binigaus.

Quartos Casa de banho completa com duche, secador de cabelo e 
espelho de aumento; ar condicionado frio (junho a setembro), Wi-Fi, 
telefone, TV-SAT, mini frigorífico, cofre, ferro e tábua de engomar 
(a pedido) e terraço. A maioria têm vista mar parcial. Capacidade 
máxima 2 adultos.

Instalações Restaurante buffet, Lounge-Terraza Bar com vistas à 
praia, Wi-Fi e canto de internet (ambos com custo). Piscina exterior 
com uma área de camas balinesas (com custo) e espreguiçadei-
ras, rodeado de zonas ajardinadas com relva, serviço de toalhas de 
piscina. Ginásio, ioga, pilates, qualquer atividade cultural e sala de 
jogos de mesa. Música ao vivo ou DJ (6 dias na semana, segundo 
temporada). Estacionamento privado e serviço de lavandaria (am-
bos com custo). 

Serviço de restaurante Alojamento e Pequeno-Almoço e Meia 
Pensão (pequeno-almoço e jantar) tipo buffet com cozinha ao 
vivo. 

Características Dispõe de 188 quartos, dotados de um completo 
equipamento, serviços personalizados, com um design fresco e 
moderno. Hotel só para adultos (maiores de 16 anos). Hotel ideal 
para relaxar e descansar, sempre num ambiente exclusivo e com 
magníficas vistas da natureza. 

106    SANTO TOMÁS

Sol Beach House Menorca 4*

Situação Encontra-se a apenas 250 metros da praia de Santo To-
mas, na costa sul da ilha de Menorca.

Quartos Completamente equipados com uma ampla casa de 
banho completa com duche, secador de cabelo, ar condicionado, 
telefone, TV-SAT, música ambiente, minibar, cofre, Wi-Fi e varanda 
mobilada. Alguns quartos têm vista mar (com suplemento). As Sui-
tes têm  dimensões amplas com um quarto independente, sala de 
estar e uma espaçoso terraço com jacuzzi. As Suites Swim-up têm 
acesso direto semiprivado desde a varanda para a piscina. Quartos 
adaptados (a pedido). Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança 
ou 3 adultos.

Instalações Restaurante buffet e restaurante à la carte, snack-bar 
piscina e lobby bar, sala multifuncional com capacidade até 200 
pessoas e Wi-Fi grátis em todo o hotel. Também poderá desfrutar 
de duas piscinas exteriores, uma para adultos e outra para crianças 
com zona de solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Zona despor-
tiva ao ar livre. O hotel oferece um Spa equipado com uma piscina 
coberta climatizada, jacuzzi, sauna, banho de vapor, ginásio, cabi-
nes de massagens e tratamentos de beleza (com custo).

Serviço de restaurante Meia Pensão tipo buffet.

Características Dispõe de 165 quartos. Complexo de nova cons-
trução protejada para oferecer uma experiência inesquecível.

Hotel 55 Santo Tomás 4* Sup

770€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

866€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

+16BEACH HOUSE VISTA MAR

DUPLO STANDARD

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na tranquila zona residencial de Torre Soli Nou e a 1.5 quilometro da praia de Son Bou. Serviço de autocarro gratuito à praia de Son Bou. 

Alojamento Duplos com casa de banho, secador de cabelo, telefone, televisão, geladeira, cofre (com custo), ar condicionado e aquecimento 
e alguns com varanda ou terraço e outros sem varanda. Alguns quartos Duplos com vistas para o mar (com custo). Os Apartamentos contam 
com 1 quarto, sala com sofá-cama e cozinha equipada com geladeira, microondas e fervedor de agua. Capacidade máxima Duplo: 2 adultos + 1 
criança ou 3 adultos. Apartamentos: 3 adultos + 1 criança.

Instalações Restaurante buffet, bar salão com um amplo salão social e terraço onde nossos clientes podem participar nas atividades organiza-
das por equipo de animação, Snack Bar Tropica situado ao lado da piscina, bar só adultos, sala de leitura e de jogos, salão de conferências, sala 
de PC's (com custo) e Wi-Fi (grátis). Uma piscina coberta (climatizada maio-outubro) com solário, duas piscinas exteriores (1 delas para crianças), 
solário com espreguiçadeiras e guarda-sois. Berçário. 2 campos de ténis (com custo), voleibol, 2 pistas polivalentes, ténis de mesa e petanca. 
Ginásio gratuito. Sauna, raios U.V.A e massagens (todo com custo). Programa de animação. Parking exterior gratuito.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo e duas jantares temáticos por semana 
(bebidas em MP e PC não incluídas).

Características Dispõe de 214 quartos + 98 apartamentos.

Tudo Incluído No Almoço e jantar inclui as seguintes bebidas: água, refrescos, sumos, cerveja e vinhos nacionais (auto-serviço). Snacks, bola-
chas de chá, pastelaria, gelados (polo e terrina). Bebidas nacionais com/sem álcool segundo carta para clientes em TI. Consul-
tem horários, bares e restaurantes à chegada do hotel.

Valentin Son Bou Hotel & Apartamentos 4* 599€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde
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APARTAMENTO

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Num ambiente privilegiado a 150 mts da praia de Cala Galdana. Rodeado de uma superfície de mais de 20.000 m2 de jardins.

Quartos Duplos com casa de banho, secador de cabelo, ar condicionado, telefone, TV-SAT, internet, minibar (a pedido e com custo), cofre (com 
custo), varanda ou terraço. Alguns tem vistas para o mar (com custo). Os Apartamentos com um ou dois quartos, uma ou duas casas de banho 
completas, cozinha equipada, sala com sofá-cama e um terraço. O Familiar é composto por um quarto duplo, sala e dois quartos de banho com-
pletos, localizados indistintamente no hotel ou em zona povoada do hotel. A Suite Prestige conta com um quarto com casa de banho integrada 
no quarto, sala e um amplo terraço. A limpeza dos quartos e a troca de toalhas é diária, no entanto a troca de lençóis é feita a cada 3 dias. Ca-
pacidade máxima Duplo/Familiar: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Apartamentos (min. 4 pessoas): 4 adultos + 2 crianças ou 5 adultos; Suite 
Prestige: 2 adultos.

Instalações Restaurante, 2 snack-bar, 2 bares (piano bar e bar salão), Pub-bar, sala de reuniões e conferências e área de internet (free) e zona Wi-
Fi. 2 piscina para adultos com jacuzzi, 2 piscinas para crianças, 2 solários com espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas de piscina. Area Wellness 
com instalações: minigym, sauna e jacuzzi e com custo: massagens, reflexoterapia, aromaterapia e tratamentos de beleza. Animação diurna e um 
show profissional noturno. Perto do hotel, os hóspedes poderão desfrutar no Snack Bar Oasis (com custo) com amplo serviço à la carte, snacks, 
tapas, gelados e uma grande variedade de cocktails. Na área chill out poderá relaxar e tomar um dos cocktails da carta.

Serviço de restaurante Meia Pensão (pequeno-almoço e jantar) tipo buffet quente e frio com cozinha ao vivo e menus temáticos. Bebidas não 
incluídas.

Características Dispõe de 280 quartos.

108    CALA GALDANA

Cala Galdana Hotel & Villas D'Aljandar 4* 677€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

QUARTO FRONTAL

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na primeira linha do mar, a 100 metros da praia de Cala Galdana.

Quartos Premium Duplo com terraço, casa de banho, chuveiro efeito chuva, secador e amenidades, artigos de cortesia para café e chá, ar con-
dicionado,TV-SAT LCD, telefone,Wi-Fi, cofre, minibar com bebidas (com custo) e toalhas para a piscina. Premium Vista  Mar estão localizados do 
1º ao 7º andar com varanda e vista para o mar ou a Baía de Cala Galdana. Os quartos Premium Jacuzzi Vista Mar dispõem de jacuzzi na casa de 
banho. Capacidade máxima 2 adultos.

Instalações 2 restaurantes, 2 bares, sala polivalente, sala de televisão e Wi-Fi. Piscina com dois níveis, solário com espreguiçadeiras, guarda-sóis 
com vistas para a praia e zona relax. Ginásio. Club Sports e Nature (com custo): equipa de monitores especializado em atividades: caminhadas, 
kayack, mountain bike e paddel surf. Audax Blue Spa & Wellness (com custo): Circuito termal: zona de águas com 3 piscinas de tratamento, 
jacuzzi, camas de borbulhas e jatos de massagem, piscina tonificante e duches especiais. Zona de sudação: termal romana, sauna sueca, banho 
turco e área exterior de relaxamento. Tratamentos e terapias com cabines equipadas para tratamentos terapêuticos e de beleza. Programa de 
Bem-estar exclusivo para os hóspedes do hotel: todos os dias, 1 ou 2 atividades wellness programadas com monitores especializados (sem custo 
por cortesia de Artiem, com reserva prévia na receção).

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão buffet com cozinha ao vivo. O Hotel também está adaptado às exigências 
pessoais e prepara as refeições para vegetarianos e celiacos (a pedido).

Características Dispõe de 240 quartos. Hotel só para adultos (+ 17 anos). No ARTIEM não é permitido fumar em qualquer 
um dos seus quartos, tanto no interior como no exterior das áreas de terraço e/ou jardim. O não cumprimento desta regra 
pode resultar em custos de 150€.

Artiem Audax 4* Sup 875€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde
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PREMIUM DUPLO COM VARANDA

+17

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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849€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

Situação Na primeira linha da praia de 
Cala Galdana. Acesso direto à praia.

Quartos Standard Meliá com casa de 
banho, cabine de duche e chuveiro tipo 
chuva, espelho de aumento, secador , 
amenidades de banho, ar condicionado 
frio/calor, TV-SAT, Wi-Fi, telefone, mini-
bar (com custo), cofre, parquet e terraço 
com vista lateral para a praia. O Family 
Room destaca-se pelo seu espaço e da 
vista para a praia e ainda possui video-
game (a pedido). O quarto The Level com 
localização imbatível, tem excelentes 
vistas frontais da praia de Cala Galdana 
e com atenções como: máquina de café 
Nespresso, facilidades para chá, menu de 
almofadas e serviço The Level. O Double 
Premium localizado nos melhores pisos 
do hotel e com vista frontal para o mar 

(com suplemento). Capacidade máxima 
Duplo: 2 adultos + 1 criança e Familiar: 
2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + 1 
criança. 

Instalações 3 Restaurantes, lobby bar, 
ligação Wi-Fi (zonas nobres) e internet 
corner. 2 piscinas: uma para adultos e 
outra para crianças com serviço gratuito 
de espreguiçadeiras, guarda-sóis e toal-
has de piscina. Mini-clube, baby sitter (a 
pedido e com custo) e entretenimento. 
Centro de spinning e área de atividades 
com programa de fitness. Ginásio gra-
tuito e tratamentos de massagens com 
custo.Programa de animação com músi-
ca ao vivo principalmente instrumental, 
DJ e performances visuais. Nova área 
Beach Club com restaurante e bar, assím 
como solário e piscina infinity (com custo 

e só para adultos, para clientes The Level 
acesso grátis); guarda-sóis e espreguiça-
deiras confortáveis para descanso (com 
custo e só adultos).

Serviço de restaurante Pequeno- Al-
moço e Meia Pensão com pequeno-al-
moço tipo buffet e jantar no terraço Mo-
saico (de Maio a Outubro). El Cape No 
Beach Club & Restaurant (serviço de al-
moço de Maio a Outubro e jantar de Maio 
a Setembro (com custo extra) Magnífico 
terraço. Restaurante à la carte Casa Nos-
tra (custo extra).

Características Dispõe de 340 quartos. 
Hotel certificado com o internacional 
distintivo Travelife Gold pela sua contri-
buição e gestão ambiental social e cul-
tural.

The Level

Premium vista mar

Meliá Hotels International:  Gran Meliá   .   ME   .   Paradisus   .   Meliá   .   Innside   .   Sol   .   Circle   |   Melia Rewards

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt
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Situação A 250 mts da praia de Son Xoriguer e a apenas 10 km de Ciudadella. 

Quartos Sol Room com casa de banho, chuveiro efeito chuva e secador. Ar condicionado frio (Jun-Set), TV-SAT, telefone, cofre (com custo), mini 
frigorífico, Wi-Fi e terraço. XTRA Sol Room com chaleira, infusões, minibar de boas-vindas, presente de boas-vindas, coluna de alta-voz com blue-
tooth, cofre gratuito, toalha de piscina sem custo e Gold Tudo Incluído: Vinhos D.O. Crianza nos restaurantes e bebidas alcoólicas internacionais 
até 5 anos, deverá consultar a carta à chegada ao hotel. Family Sol Room localizado no piso térreo com sofá cama e terraço. Capacidade máxima 
Sol Room/Xtra Sol Room: 2 adultos + 1 criança; Family Sol Room: 2 adultos + 2 crianças.

Instalações 2 Restaurantes, bar salão, Wi-Fi gratis e internet corner (com custo). 8 piscinas: 3 centrais interligadas, 1 semi-olímpica, 3 nos jardins 
do hotel e uma infantil. Serviço de toalhas de piscina (com custo e depósito). Ginásio, waterpolo, ping pong, bilhar (com custo), spinning, aquas-
pinning, aquagym, aquaerobic e basquetbol. 2 clubes infantis tematizados. Programa de atividades com shows nocturnos com música ao vivo.

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com show cooking e rincon italiano com noites temáticas durante a semana e rte. Snack Tex 
Mex. Ginet Chill Out Bar dedicada à degustação de refeições e bebidas típicas de Menorca e das Ilhas Baleares (área exclusiva para clientes dos 
quartos Xtra Sol Room ou para aqueles que adquirem pulseira Gold). Aberto de meados de junho a meados de setembro, se o clima permitir. 

Características Dispõe de 449 quartos. Zonas tematizadas.

Tudo Incluído Às refeições inclui: refrescos, água, vinho e cerveja. Rte. Snack Tex Mex. Bebidas nacionais segundo a carta TI (etiquetas negras 
e reservas com custo). Consulte horários de bares e restaurantes à chegada. Finaliza às 23 horas e no dia de saída às 12 horas. 

794€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde
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SOL ROOM

Sol Falcó All Inclusive 4*

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na urbanização de Cala´n Bosch, em frente ao emblemá-
tico lago de água salgada e ao qual deve o seu nome. A sua locali-
zação a 8 km de Ciutadella, entre duas praias, a de Cala´n Bosch a 
250 metros e a de Son Xoriguer a 500 metros, fazem deste enclave 
um lugar ideal, para os que procuram desfrutar dos desportos náu-
ticos.

Quartos Casa de banho completa com secador de cabelo, roupão 
e chinelos, ar condicionado, ventilador de teto, telefone no quarto e 
casa de banho, TV-SAT, música ambiente (4 canais), minibar (vazio) 
e cofre (com custo), terraço ou varanda. Alguns com vista para a 
piscina (com custo). Capacidade máxima 3 adultos.

Instalações  Restaurante, bar-piscina, salão social com TV, zonas 
recreativas, Wi-Fi grátis em todo o hotel. Rodeado por uma zona 
ajardinada, piscina com jacuzzi e jatos de massagem, toalhas, te-
rraço com espreguiçadeiras e guarda sois. Ténis de mesa. Receção 
24 horas. Programa de animação e shows profissionais diários. 

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo bu-
ffet com cozinha ao vivo. Para os senhores, é obrigatório o uso de 
calças durante o jantar. 

Características Dispõe de 210 quartos. Hotel só para adultos (maio-
res de 18 anos). Hotel com estilo moderno e elegante oferecendo 
ao mesmo tempo um toque familiar e acolhedor. 

112    CALA EN BOSCH

Valentin Star Hotel 4*

Situação Ao lado de Cala'n Bosch e apenas a 400 metros da praia.

Alojamento Estúdios com banho, secador, sofá-cama, ar condi-
cionado, cozinha com microondas e frigorífico, TV-SAT, telefone, 
cofre e terraço. Apto. 1 quarto com sala de jantar com sofá-cama 
duplo. Apto. 2 quartos com duas casa de banho separada, sala de 
jantar com dois sofás-cama e uma cozinha equipada. Capacidade 
máxima Estúdio: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; Apto. 1 quarto: 
3 adultos + 1 criança ou 4 adultos; Apto. 2 quartos: 5 adultos + 1 
criança.

Instalações Restaurante, snack-bar, Happy Burger, Ar condicio-
nado e Wi-Fi. 3 piscinas para adultos uma delas interior, 2 piscinas 
infantis com escorregas, solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. 
Ginásio. Spa Paradise: piscina interior, sauna finlandesa, banho 
turco, sala de fitness, hidromassagem, duche de fragrâncias, espre-
guiçadeiras térmicas relaxantes. Com custo: chuveiro Vichí, sala de 
massagem e tratamentos. Miniclub. Animação.

Serviço de restaurante Tudo Incluído buffet com cozinha ao vivo.

Características Dispõe de 191 quartos. 

Tudo Incluído Snack bar: pizzas, sandwiches e snacks. Happy bur-
ger: hambúrgueres e cachorros quentes. Sandwiches e fruta. Gela-
dos para crianças. Café, chá, bolachas e bolos. Bebidas nacionais. 
Consulte os horários, bares e restaurantes à chegada 
ao hotel.

Mar Hotels Paradise Club & Spa 4*

654€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

926€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

DUPLO

APARTAMENTO 1 QUARTO

+18

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na primeira linha do mar, com acesso direto à praia de 
Cala'n Bosch, na costa sudoeste de Menorca. 

Quartos Têm ar condicionado, cofre, banho com duche e secador, 
telefone, Wi-Fi, televisão e pequeno frigorífico. Os Apartamentos 
Select são apartamentos de um quarto com uma cozinha total-
mente equipada. Apartamento Select Side Sea View com vista mar 
lateral. Capacidade máxima Duplo Select: 2 adultos; Apartamen-
tos: 3 adultos + 1 criança.

Instalações Piscina principal com área para crianças e um solá-
rio. Oferece serviço de toalhas para praia e piscina com depósito. 
Tem um S'Aigu Buffet aberto com vista para o mar, com cozinha 
ao vivo diária e um canto de pizzas artesanais. Além disso, S'Aigu 
Beach Bar localizado ao lado da piscina oferece pequeno-almoço, 
almoço e jantar à la carte num ambiente informal e descontraído. 
Em ambos restaurantes existe uma oferta de alimentos sem glúten. 
Receção 24 horas. Tem shows noturnos no snack-bar. 

Serviço de restaurante Só Alojamento, Pequeno-Almoço e Meia 
Pensão sem bebidas. O pequeno-almoço e jantar é servido no S'Ai-
gu Buffet. O serviço de pequeno-almoço pode ser apreciado das 11: 
00h às 12: 00h do meio dia no S'Aigu Beach Bar.
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Carema Beach Menorca 4*

Situação A 800 metros da Playa de Cala´n Bosch.

Quartos Apto. 1 quarto com salão independente, cozinha equipa-
da, banho, secador de cabelo, ar condicionado/ aquecimento, tele-
fone, TV de 43'' no salão + televisão no quarto, cofre (com custo). 
Possibilidade de Vista Piscina. Apto. Swim Up com terraço priva-
do com espreguiçadeiras e acesso direto à piscina . Apto. Privile-
ge com jardim privado, espreguiçadeiras, guarda-sóis e camas de 
rede. Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança ou 2 adultos + 2 
crianças.

Instalações Restaurante, 2 bares e Wi-Fi. Piscina com nova wet bu-
bble, piscina interior com jacuzzi e sauna, piscina com barco pirata 
com escorregas e três novas piscinas, solário com espreguiçadei-
ras e guarda-sóis. Miniclub & Playground com castelo insuflável, 
castelo de jogos. Ginásio, campo multidesportivo, ping-pong, zona 
de tiro com arco e zona de jogos recreativos. Programa de ani-
mação e shows musicais.

Serviço de restaurante Só Alojamento, Pequeno-Almoço, Meia 
Pensão e Tudo Incluído tipo  buffet. Buffets temáticos. 

Características Dispõe de 172 quartos, renovados em 2018.

Tudo Incluído Às refeições inclui: água, vinho da casa, cervejas e 
refrescos. Snacks. Bebidas locais segundo carta de TI (etiquetas 
pretas e reservas com suplemento). Consultem horários de bares e 
restaurantes à chegada ao hotel.

Zafiro Menorca 4*

654€
Por pessoaSó Alojamento

7 Noites, desde

792€
Por pessoaSó Alojamento

7 Noites, desde

DUPLO SELECT + VISTA PISCINA

APARTAMENTO  PREMIUM

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Com acesso direto à praia de Cala´n Bosch e a poucos 
metros da Playa de Son Xoriguer.

Alojamento Apartamento de 1 quarto com casa de banho comple-
ta, secador de cabelo, TV-SAT, telefone, ar condicionado, salão com 
cozinha, cofre (com custo), varanda ou terraço. Capacidade máxi-
ma 2 adultos + 2 cianças ou 3 adultos + 1 criança + 1 bebé.

Instalações Restaurante, bar salão com uma carta de seleção de 
cocktails e refrigerantes, snack bar na piscina (Snacks, saladas, 
pastas). Duas piscinas para adultos, duas piscinas infantis com 
solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis, zona ajardinada, parque 
infantil, miniclub, minidisco infantil, centro desportivo próximo. Re-
ceção 24 hrs serviço de lavandaria (com custo). Programa de entre-
tenimento para adultos e crianças.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo bu-
ffet com cozinha ao vivo. Jantares temáticos e noites de gala.

Características Dispõe de 114 apartamentos, repartidos entre pe-
quenos edifícios de apenas 2 pisos e rodeados de jardins. Ideal para 
umas férias em família graças à comodidade dos seus apartamen-
tos localizados em frente à praia de Cala´n Bosch.

114    SON XORIGUER

Grupotel Aldea Cala´n Bosch 4*

Situação A escassos metros da Praia de Son Xoriguer, e a uma cur-
ta distância de Cala'n Bosch.  

Alojamento Apto. de 1 quarto com sala de estar, 2 sofás-cama, 
cozinha pequena, banho, secador, ar condicionado, telefone, Wi-
Fi, 2 TV-SAT, cofre (com custo), terraço ou varanda. Apartamentos 
adaptados (a pedido). Capacidade máxima 2 adultos + 2 crianças 
ou 3 adultos + 1 criança + bebé.

Instalações  Restaurante, bar salão, bar piscina com serviço de 
snacks ao meio-dia, Wi-Fi nas áreas comuns e internet corner com 
Pc´s. Piscina com área separada para crianças, solário com es-
preguiçadeiras e guarda-sóis e serviço de toalhas de piscina (com 
depósito). Miniclub, parque infantil, aluguer de carrinho infantil e 
serviço de babysitter (com custo). Ginásio, zona de jogging, ténis 
de mesa, bilhar (com custo). Spa & Wellness: piscina interior clima-
tizada com jacuzzi, banho turco, sauna, massagens e tratamentos 
(com custo). Programas de entretenimento noturno e espetáculos 
ao vivo no bar-salão várias vezes/ semana.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo bu-
ffet com cozinha ao vivo e jantares temáticos várias vezes por se-
mana.

Características Dispõe de 140 quartos. Todos os acessos ao hotel 
são adaptados para pessoas com mobilidade reduzida.

 Grupotel Playa Club 4*

759€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

726€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

APARTAMENTO

APARTAMENTO

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação A 150 metros da praia de Cala'n Bosch.

Quartos Suites de 1 ou 2 quartos duplos com duas camas indivi-
duais, sala de estar, cozinha com frigorífico e micro-ondas, casa de 
banho completa com secador de cabelo, ar condicionado, telefone 
direto, TV-SAT, Wi-Fi, cofre (com custo), terraço ou varanda. Suites 
adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida (a pedido). Ca-
pacidade máxima Suite 1 quarto: 2 adultos + 2 crianças + 1 bebé; 
Suite 2 quartos: 4 adultos + 2 crianças + 1 bebé.

Instalações Restaurante, dois bares, Wi-Fi nas áreas comuns e zona 
de internet. Piscina para adultos e uma para crianças, terraço-solá-
rio, espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas de piscina. 
Spa & Wellnes (+ 16 anos): - Spa: circuito aquático de jatos de água, 
sauna, termas, fonte de gelo e jacuzzi. - Wellness (com custo): trata-
mentos corporais e faciais e ginásio. Programa de entretenimento 
noturno para adultos, várias vezes por semana. 

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo bu-
ffet com cozinha ao vivo no restaurante principal, com uma oferta 
completa e variada de cozinha nacional e internacional. Jantar de 
gala 1 vez por semana e noites temáticas 2 vezes por semana. Ao 
jantar requer roupa formal, calças e camisa com mangas para os 
cavalheiros são obrigatórios.

Características Dispõe de 120 Suites. 
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Grupotel Macarella Suites & Spa 4*

Situação Na urbanização de Cala´n Bosch e a 50 metros da praia.

Alojamento Suite Jardim: banho com banheira, secador, amenida-
des e set de beleza, sala de jantar, Wi-Fi limitado (gratuito), cofre, 
telefone, TV-SAT, ar condicionado, kitchenette. Suite Nature com 
duche, terraço ou varanda com vistas piscina e porto desportivo. 
Suite com 2 quartos. Cool Suite e Harbour Cool Suite são estilo “loft 
aberto”. Marina Chick com terraço privado. Bungalow 2 quartos: te-
rraço coberto. Encontra-se a cinco minutos do hotel e o check-in 
é feito na receção do hotel. Capacidade máxima Suite Jardim: 3 
adultos; Suite Nature: 2 adultos, Suites com 2 quartos: 4 adultos. 
Marina Chic Room/Cool Suite/Harbour Cool Suite: 2 adultos.

Instalações 2 Restaurantes: buffet e à la carte. Possibilidade de 
jantares temáticos para reservas superiores a 7 noites (reserva 
prévia). Bar piscina, Bar Hall/Sala TV/ sala de reuniões (com custo 
extra e segundo disponibilidade). Piscina, camas balinesas e camas 
redondas (ambos com custo), espreguiçadeiras e guarda-sóis. Mú-
sica chill-out. Spa (com custo): tratamentos e massagens. Bilhar 
(com custo). Quarto ciclista e serviços ciclistas (com custo extra). 
Ginásio, pilates, yoga, TRX e auqagym.

Serviço de restaurante Meia Pensão ou Pensão Completa buffet, 
almoço à la carte (jantares temáticos e late breakfast só disponível 
de 20 Maio a 24 Setembro). 

Características Dispõe de 150 unidades. Hotel só adultos 
(+16 anos).

Lago Resort Menorca 4*sup

726€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

765€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

SUITE

SUITE
+16

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



116    CALA EN FORCAT

Globales Club Almirante Farragut 4*



Situação À beira do mar, com vistas sobre a Baía de Ciudadela e sobre a pitoresca Cala’n Forcat.

Quartos Duplo renovados com casa de banho completa, secador de cabelo e espelho de aumento, ar condicionado, telefone, TV-SAT, Wi-Fi, um 
pequeno frigorífico, cofre (com custo) e terraço. A maioria com vistas para o mar. Os Familiares são mais amplos. Capacidade máxima Duplo: 2 
adultos + 1 criança ou 3 adultos; Familiar (mínimo 2 adultos + 2 crianças): 3 adultos + 2 crianças ou 4 adultos.

Instalações Restaurante principal, bar salão, bar terraço e bar piscina (Junho a Setembro). Duas salas de conferências, internet corner com cus-
to e Wi-Fi grátis em todo o hotel; Wi-Fi Premium disponível (com custo). Piscina para adultos e rodeada de terraço, piscina infantil (ambas a água 
salgada) e serviço de toalhas de piscina. Parque infantil, “Hobby Club” de 5-12 anos, sala de jogos com máquinas de jogo, jogos de mesa e mini 
disco. Pistas de pádel (com custo), ginásio (com custo), campo polivalente de relva artificial, minigolf (com custo), bilhar (com custo), petanca, 
tiro com arco e voleibol. Programa de animação com grande variedade de espetáculos noturnos. 

Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet quente e frio.

Características Dispõe de 493 quartos. Todos os quartos foram renovados desde 2015. 

Tudo Incluído Tipo buffet frio e quente. Ao almoço e ao jantar inclui: refrescos, cervejas, vinho e água. Snacks das 10.30 às 18h no bar-terraço. 
Para os mais pequenos: gelados de 3 sabores (no rest.), em copinhos de diferentes sabores (no bar). Snacks jantar (no rest.): hambúrgueres, 
pizzas, saladas, batatas e gelados. Bebidas nacionais com/sem álcool segundo a carta de tudo incluído nos bares (eti-
quetas pretas e reservas terão suplemento). Consultem horários de restaurantes e bares à chegada ao hotel.
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DUPLO VISTA MAR

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

588€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde
Exclusivo
Soltour 



Situação Estão localizados perto da praia de Menorca Cala'n For-
cat, na animada urbanização de Cala'n Forcat, a 150 metros da 
praia e a 3 quilómetros de Ciudadela. As confortáveis instalações 
do complexo turístico fazem com que os hóspedes desfrutem de 
umas férias privilegiadas.

Alojamento Apartamentos de 1 quarto independente, sala de estar 
com sofá-cama e cozinha americana equipada: frigorífico, microon-
das, vitrocerâmica com 2 discos, cafeteira, torradeira e utensílios 
para 4 pessoas, casa de banho completa com banheira, televisão, 
cofre (com custo) e terraço (só no piso baixo) ou varanda. Limpeza 
e troca de toalhas duas vezes por semana e troca de lençóis uma 
vez por semana. Capacidade máxima 2 adultos + 2 crianças ou 3 
adultos ou 1 criança.

Instalações Snack-bar, cafetaria, zona Wi-Fi com custo no com-
plexo, canto de internet (com custo), sala de televisão por satélite. 
Duas piscinas exteriores para adultos com secção para crianças 
rodeadas de um amplo terraço-solário e espreguiçadeiras. Cam-
po de ténis e máquinas recreativas. Com custo: cofre na receção 
e serviço de lavandaria. Facilidades de aparcamento gratuito no 
arededores.

Serviço de restaurante Só Alojamento, Pequeno-Almoço e Meia 
Pensão com menu servido na mesa.

Características Dispõe de 180 apartamentos.
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Apartamentos Lentiscos II

Situação A 300 metros de Cales Piques e a 4 km de Ciudadela. So-
mente a 4 km da antiga capital de Menorca, Ciudadela. Campo de 
golfe a 35 km.

Alojamento Apartamentos de 1 quarto com casa de banho e du-
che/banheira, pequena cozinha com frigorífico, microondas, te-
lefone e varanda ou terraço. Capacidade máxima 3 adultos ou 2 
adultos + 2 crianças.

Instalações 2 Restaurantes (um deles aberto Jun-Set), 2 bares e 
zona Wi-Fi. 5 piscinas, duas delas para crianças e uma com zona 
de jogos de água (Aquaplay). Solário com espreguiçadeiras e guar-
da-sóis. Cadeiras altas para crianças no restaurante. Bilhar (com 
custo), aluguer de bicicletas (com custo). Amplo programa de ani-
mação diurno com atividades e desportos e animação noturna para 
adultos e crianças. Basquetebol, futebol de salão e supermercado.

Serviço de restaurante Só Alojamento, Meia Pensão e Tudo Incluí-
do tipo buffet.

Características Dispõe de 405 apartamentos. Este hotel recebeu o 
Certificado Travelife Gold.

Tudo Incluído Às refeições inclui: água, refrescos e vinho da casa. 
Bebidas locais com/sem álcool segundo carta de Tudo Incluído 
(marcas negras e reservas com suplemento). Consulte horário dos 
bares e restaurantes à chegada ao hotel.

Apartamentos Globales Binimar II

617€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

721€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

APARTAMENTO

APARTAMENTO

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na costa poente de Menorca, a apenas 3 km do centro de 
Ciudadela, a 300 mts da praia de Santandría. 

Alojamento Apartamentos de 1 ou 2 quartos com casa de banho 
(duche ou banheira), secador de cabelo, chaleira, torradeira e cafe-
teira de cortesia, cozinha equipada com eletrodomésticos e uten-
sílios de cozinha, televisão, ventilador de teto, berços (a pedido). 
Varanda exterior, alguns com esplêndidas vistas ao mar e/ou pis-
cina. 2 apartamentos adaptados (a pedido). Capacidade máxima 
Apto 1 quarto: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos: Apto 2 quartos: 4 
adultos + 2 crianças ou 5 adultos.

Instalações Restaurante que serve pelas manhãs distintos tipos de 
pequeno-almoço (continental, inglês ou infantil) e também serve 
almoços e jantares, Bar-Cafetaria com acesso a um terraço e Wi-Fi 
gratuito nas áreas comuns do hotel. 2 piscinas exteriores que inclui 
zona infantil e área de solário com espreguiçadeiras, parque infan-
til com campo de minigolf. Com depósito: cofre de segurança. O 
horário da receção é limitado.

Serviço de restaurante Só Alojamento, Pequeno-Almoço e Meia 
Pensão com menu. Meia Pensão inclui pequeno-almoço e jantar. 
Pode-se trocar o jantar pelo almoço sempre e quando se informe 
previamente a receção do estabelecimento.

Características Dispõe de 20 apartamentos.
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Apartamentos Blancala II

Situação A 5 minutos da pequena baía de Cala Blanca e a apenas 4 
quilómetros do centro de Ciudadela. 

Quartos Casa de banho com duche e secador de cabelo, ar condi-
cionado (frio), telefone, televisão com tela plana vía satélite, cofre 
(com custo) e algumas com varanda. Vista piscina (com custo). Ca-
pacidade máxima 3 adultos ou 2 adultos + 1 criança.

Instalações Dispõe de restaurante tipo buffet, bar com televisão, 
internet corner e área Wi-Fi grátis. Ampla zona ajardinada, uma 
piscina ao ar livre com área solário e equipado com guarda-sóis e 
espreguiçadeiras. Facilidades para a prática de atividades desporti-
vas como recreativas com Waterpolo, carabina, dardos, bilhar (com 
custo), ténis de mesa e petanca. Ginásio. Variado programa de ani-
mação diurna e noturna. Serviço de aluguer de carros e bicicletas e 
serviço de lavandaria (todos com custo adicional).

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet. 

Características Dispõe de 163 quartos. Hotel orientado para adul-
tos.

Tudo Incluído Tipo buffet. Ao serviço de almoço e jantar inclui 
as seguintes bebidas: água, refrescos, cerveja e vinhos da casa.  
Snacks. Seleção de bebidas nacionais com e sem álcool segundo 
a carta do tudo incluído (etiquetas pretas e reservas terão custo). 
Consultem horários dos bares e restaurantes à chegada ao hotel.

Cala Blanca Sun Hotel 4*

639€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

689€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

APARTAMENTO

DUPLO

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Junto à urbanização de Cala’n Blanes, na costa oeste de 
Menorca. Oferecem tranquilidade e acessibilidade para seus clien-
tes e a apenas 150 metros da praia e a 2 quilometro da localidade 
de Ciutadella.

Alojamento Apartamentos de um ou dois quartos com casa de 
banho completa, ventilador de teto, cozinha com frigorífico e mi-
croondas. Também podemos encontrar uma sala de estar, cofre 
(com custo) e terraço.  Capacidade máxima Apartamentos 1 quar-
to: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + 1 niño; Apartamentos 2 
quartos: 4 adultos + 2 crianças ou 5 adultos + 1 criança.

Instalações Este complexo conta com um hall com entrada com 
área de receção. Um Restaurante,  um snack-bar, uma sala de TV e 
um salão de jogos. Também conta nas áreas comuns ar condicio-
nado e Wi-Fi (com custo). Duas piscinas: uma piscina para adultos 
e outra para crianças, terraço-solário com espreguiçadeiras e guar-
da-sóis. Área de jogos e bilhar (com custo). Shows profissionais 
3 vezes por semana (só na temporada alta). Aluguer de carros e 
serviço de lavandaria (com custo). Facilidades de estacionamento. 

Serviço de restaurante Só Alojamento, Pequeno-Almoço e Meia 
Pensão.

Características Dispõe de 193 apartamentos. 
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Apartamentos Vista Blanes II

Situação Numa das mais lindas enseadas de Menorca. 

Quartos Duplo Standard com casa de banho completa, banheira 
e secador de cabelo, ar condicionado quente/frio, cofre (com cus-
to), telefone (com custo), frigorífico, TV-SAT e Wi-Fi (com custo). A 
maioria possui varanda ou terraço e alguns têm vista para o mar. 
Familiares mais amplos. Capacidade máxima Duplo Standard: 2 
adultos + 1 criança ou 3 adultos e Familiar: 2 adultos + 2 crianças. 

Instalações Restaurante, bar-salão com zona TV, cafetaria, Wi-Fi 
gratuito em todo o hotel e área de internet com custo. Piscina para 
adultos e 1 separada para crianças. Terraço solário. Zona infantil de 
jogos. Bilhar, máquinas recreativas e tiro de carabina. O hotel irá 
fornecer-lhe um programa de atividades de lazer, jogos, desportos, 
shows noturnos, propostas ao ar livre e uma infinidade de suges-
tões de entretenimento.

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet.

Características Dispõe de 113 quartos. 

Tudo Incluído Pequeno-almoço, almoço e jantar tipo buffet. Ao al-
moço e jantar inclui as seguintes bebidas: vinho da casa, cervejas, 
refrescos, bebidas sem álcool e água. Snacks salgados e doces. Os 
clientes deverão consultar horários de bares e restaurantes à che-
gada ao hotel. 

Globales Cala'n Blanes 3*

624€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

692€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

APARTAMENTO

DUPLO

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação A apenas 10 minutos de carro da localidade de Ciudadela, a paragem de autocarro encontras-se a 500 metros do estabelecimento

Alojamento Os Apartamentos são espaçosos, dispõem de 1 quarto e estão equipados com casa de banho completa e com secador de cabelo, ar 
condicionado ou aquecimento. Cozinha totalmente equipada com microondas e frigorífico. Também têm uma zona de estar com TV via satélite 
e sofá com cama nido, terraço o varanda e alguns dos apartamentos tem vista mar. Limpeza do apartamento, troca de lençóis e toalhas  2 vezes 
por semana. Disponíveis apartamentos adaptados (sempre a pedido). Capacidade máxima 3 adultos + 1 criança.

Instalações Restaurante tipo buffet, bar salão e um bar-piscina. Em torno do complexo encontrasse uma grande piscina para o ao ar livre para 
adultos e crianças e uma área splash para as crianças, rodeada de um solário com guarda-sóis e espreguiçadeiras. Conta também com belos 
jardins, campo de ténis (com custo), área de jogos para crianças, miniclub, estacionamento privado sem vigilância e gratuito, receção  24hrs para 
atender às demandas dos visitantes ou para fornecer informações turísticas de qualquer tipo. O resort também oferece serviço de lavandaria 
(com custo). Animação variado com espetáculos ao vivo.

Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo.

Características Dispõe de 148 apartamentos. Este complexo é adaptado para pessoas com mobilidade reduzida.

Tudo Incluído Pequeno-almoço, almoço e jantar tipo buffet com cozinha ao vivo. Bebidas incluídas fornecidas na área desig-
nada de self service (exceto bebidas alcoólicas exclusivas para maiores de 18 anos): Refrescos, cerveja, bebidas locais, vinho da 
casa, café, chá e chocolate. Para menores de idade fornecem gelados em copo. Consultem horários de bares e restaurantes à 
chegada ao hotel.

HYB Sea Club 4* 565€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

CALA EN BLANES    121

APARTAMENTO

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação A oferta Roulette Apartamentos I/III  fica garantido um 
estabelecimento localizado na zona de Ciudadela (Cala´n Blanes, 
Cala Santandría, Cala´n Bosch, Cala Blanca e Cala Morell) e fica si-
tuado a um máximo de 600 metros da praia ou de áreas comerciais. 

Alojamento Todos os apartamentos estão equipados e têm um 
quarto independente, exceto os estúdios, com casa de banho, 
cozinha equipada com utensílios, televisão, sala com sofá cama e 
varanda. Serviço de limpeza e troca de toalhas duas vezes por se-
mana e troca de lençóis uma vez por semana. Capacidade máxima 
Estúdio: 2 adultos + 1 criança; Apartamento: 3 adultos ou 2 adultos 
+ 2 crianças.

Instalações Os clientes poderão encontrar no estabelecimento 
uma piscina comum onde poderá refrescar-se e uma zona solário 
para apanhar sol com espreguiçadeiras e guarda-sóis (mediante 
disponibilidade).

Serviço de restaurante Só Alojamento.

Características Com a oferta Roulette Apartamentos I/III os clien-
tes saberão o nome do estabelecimento situado na zona de Ciuda-
dela, 48 horas antes da chegada.

 

122    CIUDADELA

Roule"e Apartamentos Zona Ciutadella I

Situação Em Cidadela, numa zona privilegiada, junto ao mar, em 
frente à “Platja Gran” e a uma curta distância do centro da cidade, 
onde pode desfrutar da zona comercial, do casco antigo e de res-
taurantes. 

Quartos Casa de banho com banheira de hidromassagem, secador 
de cabelo, ar condicionado/aquecimento, telefone, TV-SAT, Wi-Fi 
gratuita, mini frigorífico, cofre e terraço ou varanda. Alguns quartos 
têm vista mar. As Suites com o mesmo mobiliário que os duplos 
mas são mais amplas. Quartos adaptados (a pedido). Capacidade 
máxima Duplo: 3 adultos ou 2 adultos + 1 criança e Suite: 3 adultos 
+ berço ou 2 adultos + 2 crianças.

Instalações Restaurante buffet, lobby-bar, duas salas modulares e 
multifuncionais com capacidade até 280 pessoas, sala de TV, cen-
tro de internet e conexão Wi-Fi gratuita em todo o estabelecimen-
to. Piscina exterior rodeada de solário com espreguiçadeiras. Spa 
& Beauty Center (com custo e com entrada a menores das 09:30 
às 13:30hrs): Piscina interior climatizada, sauna, jacuzzi, banho de 
vapor, circuito de duches e tratamentos de beleza. Cabines de mas-
sagem, cabeleireiro e ginásio. Estacionamento privado e serviço de 
lavandaria.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo bu-
ffet. 

Características Dispõe de 94 quartos.

Port Ciutadella 4*Sup

401€
Por pessoaSó Alojamento

7 Noites, desde

768€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

DUPLO

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 

antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na primeira linha de mar, a 250 metros da praia de Cala.

Quartos Duplo: Casa de banho, secador, ar condicionado, TV-SAT, cofre (com custo), Wi-Fi, frigorífico, terraço/varanda. Duplo Select: cesto de 
frutas, 1 garrafa de gin Xoriguer, Kit de engomadoria, 1 jantar no Rte Grill ou Picco para clientes em MP, roupão e chinelos, Playstation (a pedido 
na recepção), toalhas de piscina e 10 refrescos de boas vindas. Apartamentos: sala independente e cozinha com torradeira, microondas, chaleira 
e frigorífico. Apto. Select: estão situados no rés do chão com jardim privado, cama balinesa, detalhes superiores para o banho, roupão e chinelos, 
Kit de engomadoria, garrafa de gin Xoriguer, toalhas de piscina, 2 TV-LCD, minibar com 10 refrescos de boas vindas, Playstation com jogos (a 
pedido na recepção), para clientes no MP 1 jantar no Rte. Grill ou Picco e os Deluxe: além de ter todos os detalhes de apto. Select, contam com 
terraço privado mobilado e cama balinesa, reposição diária do minibar, 2 garrafas de agua diárias, mini-piscina e duche exterior, máquina de café 
com cápsulas (Select e Deluxe tem acesso exclusivo ao “Club” e à terraço exterior do Rte Buffet), serviço de quarto (com custo). Capacidade 
máxima Duplo: 2 adultos + 1 criança. Apartamentos: 2 adultos + 2 crianças.

Instalações 3 restaurantes (Buffet, Grill e Picco), Food Truck, Snack Bar, Chill Out. Wi-Fi, internet. 3 piscinas, serviço de toalhas (com depósito). 
Parque infantil, miniclub e mini-disco. Ginásio, ténis de mesa, polo aquático, basquetebol, futebol de salão, voleibol , campo multiusos e bilhar. 
Animação. 

Serviço de restaurante Só Alojamento, Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo buffet com cozinha ao vivo. Jantares temáticos várias vezes por 
semana. Possibilidade de MP Plus: incluído no jantar (água, refrigerantes, cerveja nacional e vinho Rioja) e possibilidade jantar nos três restau-
rantes do hotel (reserva prévia).

Características Dispõe de 331 unidades.

Prinsotel La Caleta 4*

DUPLO

595€
Por pessoaSó Alojamento

7 Noites, desde

CALA SANTANDRÍA    123

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio) em tarifa promo, alojamento em 
quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra 
antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Entramos na reta final desta viagem 
pelo arquipélago mais maravilhoso 
do Mediterrâneo e mergulhamos 

nas costas das ilhas, as meninas bonitas 
das Baleares, duas ilhas e mais de 50 
ilhotas que formam um destino no qual 
libertar o espirito, deixar voar a imaginação 
e encher-se de luz e energia positiva. 
Ibiza e Formentera, the place to be, onde 
a noite se mistura com o dia e o mar 
beija-te cada manhã com a promessa da 
felicidade nos lábios. Entre as duas somam 
quase 300 km de costas que parecem 
criadas para cativar à primeira vista. Basta 
aterrar no seu território e olhar em redor 
para compreender que cada canto, cada 
rua, cada praia liberta uma magia única. 
Falésias de rochas repletas de esconderijos 
secretos, bosques de pinheiros e zimbros 
que se abraçam com o mar, águas 
cristalinas que se embalam aos nossos pés… 
E o som dos sorrisos esvoaçando com a 
brisa.

Ibiza e Formentera só se podem descrever 
com emoções: a sensação de euforia que 
te recebe, a alegria que te inunda quando 
escutas a azáfama das suas ruas, junto ao 
porto de Ibiza; a tranquilidade vagarosa 
de Dalt Vila enquanto passeias pelas suas 
muralhas; a placidez dos seus terraços 
frente ao mar; a energia desses pôr de sol 
que deram a volta ao mundo sob o selo do 

Café del Mar ou os tambores de Kumaras; 
a felicidade de saborear um arroz feito 
recentemente num dos bares da Playa des 
Migjorn, com essa luz que só existe em 
Formentera…

Instantes e momentos que adicionamos 
à nossa memória e preenchemos a mala, 
colocando o toque final a esta viagem 
paradisíaca. Mas, calma, ainda não 
terminamos. De fato, acabamos de chegar. 
Percorremos Vila, o centro de Ibiza, a sua 
capital, o lugar onde encontramos tudo: 
música e festa até ao amanhecer, lojas 
de moda e artesanato local, restaurantes 
de todas as cores e sabores, parques 
aquáticos, zonas desportivas, praias e os 
seus residentes, que te olham a sorrir, 
partilhando consigo esse momento que 
supõe descobrir a beleza da sua cidade, da 
sua história.

Enquanto Vila borbulha sem parar num 
permanente frenesim que se prolonga dia 
e noite, vamos até Sant Josep, onde se 
encontra Sa Talaia, o ponto mais alto da ilha 
de Ibiza e desde o qual se podem ter umas 
vistas incríveis de toda a sua paisagem 
mediterrânea. Daqui, a Sant Antoni, onde se 
concentram algumas das discotecas mais 
impressionantes do mundo e deliciosas 
praias nas quais podemos descansar 
tranquilos. Outra paragem indispensável 
é Santa Eulària, cidade de ambiente muito 

mais tranquilo e familiar, onde se realizam 
os famosos mercados hippies de Ibiza e que 
conta com o único rio que há nas Baleares. 
E por fim, Sant Joan, com as espetaculares 
enseadas que cercam Portinatx e a 
emblemática Benirràs. 

Saltamos agora para  Formentera, a 
somente 3 km ao sul de Ibiza e à qual só 
podemos chegar de barco. Colocamos o pé 
no porto de La Savina e admiramos esse 
impressionante farol que te recebe com 
os braços abertos: por trás da sua luz, esta 
paradisíaca ilha mediterrânea de somente 
63 km de costa e apenas 10.000 habitantes 
brilha com alma própia. A ilha da paz, as 
praias infinitas que são inigualáveis em 
todo o mar Mediterrâneo. Sant Francesc, 
sua capital, é o centro de tudo desde o 
qual partir em motocicleta e percorrer 
todos os cantos que nos esperam: o Pilar 
de La Mola, com o seu farol decorando o 
noroeste, o famoso farol de Cap Barbaria 
onde se gravou o filme de Medem Lucía e o 
sexo e, sem duvida, as praias de Ses Illetes, 
Cala Saona e os formosos pinhais e falésias 
que os rodeiam. Ainda virgem em muitos 
sitios e com natureza que cresce selvagem 
tornando-se forte perante a pegada do 
homem, Formentera é o ponto final ideal 
para esta rota mágica. Desfrute. Você 
merece.
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Ibiza e Formentera
Beleza e diversão



Pôr do sol ao ritmo  
da batuca
Um dos lugares e momentos mais especiais 
para desfrutar em Ibiza são o pôr de sol 
dos  domingos em Cala Benirràs. Esta 
pequena entrada pelo mar envolta entre 
montanhas de encostas íngremes sobre o 
Mediterrâneo reúne centenas de pessoas 
ao caír da tarde do último dia da semana 
e ao som dos tambores cria-se uma festa 
única de despedida do dia que se converteu 
numa das atrações imprescindiveis da ilha. 
Convém ir um pouco antes do pôr do sol 
porque fica cheio até ao limite e é bastante 
complicado estacionar perto da enseada.

Arte, história e o melhor 
ambiente em Dalt Vila
O centro histórico de Ibiza, Dalt Vila, é uma 
das joias monumentais que não deves 
deixar de visitar durante os teus dias nas 
Pitiusas. Esta trama de ruelas amuralhadas 
que dão as boas-vindas a quem chega a 
Ibiza por mar, exibe com orgulho o seu título 
de Património da Humanidade e oferece 
recantos únicos em que tirar mil e uma 
fotografias para recordar. Mais acima, na 
colina para onde parecem escalar todas 
essas pequenas ruas de Dalt Vila, está a 
catedral de Ibiza, um dos templos mais 
belos que encontrarás na ilha e, nos seus 
arredores, poderás visitar vários museus. 
Depois de um pouco de arte e história, 
aproxima-te das ruas da moda, entre Plaza 
del Sol e Sa Carrosa. Ou desce até a Plaza 
del Parque, ao pé já das muralhas, onde há 
vários bares e tabernas onde desfrutar de 
um copo ou aperitivo a qualquer hora.

   125

Gastronomia ao pé da praia
Ibiza e Formentera caracterizam-se pelas 
suas esplanadas de praia, muitas das quais 
não ficam nada atrás dos restaurantes mais 
distinguidos, em termos de gastronomia. De 
facto, só neles poderás saborear pratos tão 
típicos como as sardinhas frescas assadas 
ou o bullit de peix, uma das receitas mais 
tradicionais da Ibiza e que são preparadas 
na esplanada de Cala Mastella como em 
nenhum outro sítio. A zona com melhores 
esplanadas de Formentera é a praia de Es 
Migjorn, enquanto em Ibiza as encontrarás 
mais espalhadas: a de enseada d’en Serra 
(Sant Joan) com tapas e cocktails; a de Ses 
Bosques em Es Cubells, para desfrutar com 
uma suculenta caldeirada de lagosta; ou a 
de Aquarium de Es Cap Blanc, com as suas 
incomparáveis noites de peixe fresco na 
brasa.

Percursos submarinos por Els Freus
Em pleno Mar Balear existe um lugar debaixo de água onde é possível contemplar as 
maravilhas mais incríveis do Mediterrâneo. Chama-se Reserva Marina dels Freus d’ Eivissa e 
Formentera, e é a segunda maior das Baleares, superada apenas pela de Es Migjorn, no sul 
de Maiorca. Nela desfrutarás de mais de 13.000 hectares onde poderás praticar mergulho 
e descobrir alguns dos segredos melhor guardados do Mediterrâneo. Pradarias inteiras 
de Posidonia dar-te-ão as boas-vindas e abrir-te-ão caminho para mundos mágicos onde 
poderás ver roncadeira-preta, mero-legítimo, esparídeos, entre outros, num total de mais 
de 750 espécies que habitam nestas paragens profundas das costas do Parque Natural de 
Ses Salines. Inscreve-te nas saídas guiadas que organizam as escolas de mergulho, tanto de 
Ibiza como de Formentera, e eles levar-te-ão aos recantos mais escondidos e formosos deste 
maravilhoso mundo submarino.

Moda ibicenca 
para sorprender
Ibiza e Formentera podem se orgulhar da 
natureza, das praias, da gastronomia… e 
do estilo. A sua moda Adlib é uma das mais 
conhecidas no mundo inteiro e representa 
uma das amostras da tradição reinventada 
mais importante do planeta. Inspirada no 
trajes típicos das ilhas, com tecidos de linho 
e algodão natural de cor branca imaculada, 
babados, bordados é uma prenda perfeita 
para oferecer a qualquer um. Podem-se 
encontrar lojas exclusivas no  centro de 
Ibiza, Vila, e também em alguns postos dos 
mercados hippies como o de Las Dalias ou 
o de Punta Arabí, ambos na cidade de Santa 
Eulària des Riu.

A não perder Nós levamos-te 
Reserve as suas excursões na sua Agência ou quando chegar ao Hotel



Situação Na primeira linha da praia de Talamanca, a 3 km da cidade, 
2,5 km do porto e a 8 km do aeroporto. 

Quartos Standard Vista Rua com duas camas separadas (twin), 
casa de banho completa com banheira, secador de cabelo, espel-
ho de maquilhagem e amenidades. Ar condicionado e aquecimento 
central, telefone, TV-SAT, ligação gratuita à internet via Ethernet ou 
Wi-Fi, minibar e cofre (com custo). Serviço de quarto grátis das 10 às 
24 hrs. Alguns quartos tem vistas para o mar. Capacidade máxima 
2 adultos + 1 criança + 1 bebé ou 3 adultos.

Instalações 2 Restaurantes (um deles à la carte e com custo), 
bar-terraço com vistas deslumbrantes sobre a baía e a praia, salões 
de TV e de leitura, sala de jogos ideais para ver eventos desportivos 
ou reuniões e Wi-Fi gratuito em todo o hotel. Uma piscina exterior 
rodeada por um terraço-solário com vista para a Baía de Talamanca, 
com serviço de espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas para a pis-
cina (na receção com um depósito). Spa-Wellnes: piscina de jatos 
de água, jatos contracorrente, jacuzzi, duches de sensações, sauna, 
ginásio, serviço de toalhas gratuito. Tratamentos de massagens e 
beleza (a pedido e com custo). Entradas para discoteca a preços 
reduzidos. Programa de entretenimento, uma vez por semana com 
música ao vivo.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo buffet 
com cozinha ao vivo.

Características Dispõe de 111 quartos.

126    TALAMANCA / FIGUERETAS

Simbad 4*

STANDARD

Situação Na 1ª linha da praia e a 500 metros do centro da cidade e 
a 1 km do Porto.

Quartos Modernos e atuais, estão decorados num estilo fresco e 
minimalista com tons suaves e uma sensação de amplitude e es-
paços abertos. Dispõem de casa de banho completa com secador 
de cabelo e espelho de aumento, ar condicionado e aquecimento, 
ventilador de tecto, TV LCD satélite, conexão Wi-Fi grátis e telefone 
direto. Com custo: minibar, cofre e serviço de lavandaria. Grande 
parte dos quartos tem vistas para o mar, ter em conta que os quar-
tos vista mar tem varanda ou terraço e os quartos vista para a rua 
sem terraço. Capacidade máxima Duplo: 2 adultos; Duplo Vista 
Mar: 3 adultos ou 2 adultos + 1 criança.

Instalações Hotel totalmente climatizado. Tem um restaurante, 
Lounge & Cocktail bar com snacks. Lounge terrace, área com aces-
so a internet (com custo) e Wi-Fi gratuito nas zonas comuns. Te-
rraços com vistas panorâmicas a Formentera, piscina exterior com 
solário sobre o mar, guarda-sóis e espreguiçadeiras. Zona Wellness 
frente ao mar com sauna, ginásio e jacuzzi. Serviço de lavandaria 
com custo e Dj Live shows. 

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia-Pensão tipo bu-
ffet com cozinha ao vivo.

Características Dispõe de 123 quartos. 

BG Nautico Ebeso 4*

DUPLO VISTA MAR

966€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

926€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 

Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Em pleno coração de Playa d’en Bossa, em primeira linha de praia, numa das zonas mais concorridas e populares de Ibiza. 

Quartos Os quartos foram completamente remodelados e estão equipados com mobiliário completo (secretária,  armário, mesinha de cabeceira 
e cadeira/poltrona), uma casa de banho completa com banheira com resguardos e secador de cabelo. Todos os quartos dispõem de ar condicio-
nado, TV plasma via satélite, Wi-Fi gratuito, cofre gratuito, telefone, mini frigorífico e varanda mobilada e vista mar lateral. Capacidade máxima 
Duplo Vista Mar Lateral: 2 adultos; Twin+Extra: 3 adultos.  

Instalações Restaurante buffet com cozinha ao vivo, Qiub o beach bar da piscina, situado em frente ao mar, Lobby bar, ampla zona no lobby com 
secção de vídeo jogos (Playstation), TV 85”. Wi-Fi gratuito nas áreas comuns. Piscina para adultos e outra para crianças rodeada de terraço-solário 
e jardins. Zona de massagens nos jardins da piscina (com custo). Bilhar com custo e parque infantil. Animação com espetáculos diários.  

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão e Tudo Incluído Plus tipo buffet com cozinha ao vivo. 

Características Dispõe de 408 quartos. As instalações do hotel foram renovadas.

Tudo Incluído Plus Desfrutar dos serviços de restaurante, do bar do lobby e da piscina nos horários especificados. Inclui todos os pratos quen-
tes/frios confecionados no restaurante. Variedade de sanduiches, hambúrgueres, massas, arroz e outros pratos internacionais elaborados no 
momento. Gelados, refrescos não engarrafados, sumo, água, cerveja de pressão, bebidas quentes, variedade de licores e vinhos (obviamente 
de primeiras marcas) e todo ele com um serviço personalizado. Consultem horários, bares e restaurantes à chegada ao hotel.

Playasol The New Algarb 4*

DUPLO

824€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

PLAYA D'EN BOSSA    127

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 
Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na primeira linha da famosa Playa de´n Bossa. 

Quartos Deluxe Silver com casa de banho, secador, roupão e chi-
nelos, ar condicionado, telefone, Wi-Fi, TV-SAT, cofre e maxibar 
(com custo). O Estúdio Suite Silver com banheira de hidromassa-
gem, Estúdio Suite Platinum com vistas para o mar e banheira de 
hidromassagem, Estúdio Suite Gold inclui uma área para relaxar, 
um terraço com vista para o mar e uma luxuosa banheira de hi-
dromassagem. Rock Suite com sala de estar que inclui um bar, 
uma área de cocktail e uma máquina de Nespresso. Capacidade 
máxima Deluxe: 2 adultos + 1 criança; Estúdio Suites: 3 adultos ou 2 
adultos + 2 crianças; Rock Suite: 3 adultos + 1 criança ou 4 adultos.

Instalações 5 restaurantes, 7 bares, centro de convenções. Área 
com internet e Wi-Fi. 2 piscinas, uma Splash Pool para crianças.
Áreas chill-out, solário, toalhas. Massagens na piscina (com cus-
to). Lullabye clube (área para bebés), Roxity (clube para crianças 
de 4-11 anos), Teens Club (a partir dos 11 anos), Playground zona 
exterior de jogos para crianças, Body Rock (ginásio). Rock Spa (com 
custo): cabines de massagem, circuito de águas, piscinas térmicas 
(de gelo/frio e calor), saunas, jacuzzi, salão de cabeleireiro e beleza. 
Animação.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço tipo buffet. Resto de re-
feições à la carte.

Características Dispõe de 493 quartos.
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Hard Rock Hotel Ibiza 5*

DELUXE SILVER

Situação Na 1ª linha da famosa Playa d’en Bossa.

Quartos Duplo Superior Club com duche duplo sensual, ar condi-
cionado, Wi-Fi, TV-SAT, cofre (tamanho computadores portáteis), 
maxi-bar (com custo), cortinas blackout, telefone e terraço ou 
varanda. Duplo Superior Swim-Up (Club) com terraço e acesso di-
reto à piscina tipo rio (espreguiçadeiras dentro da piscina). Suite 
“Anything Can Happen” com bar americano, terraço ou varanda 
com banheira de hidromassagem, garrafeira (com custo extra), má-
quina de café de cápsulas (com custo), Suite “Anything Can Happen 
com vistas para o palco” com terraço e banheira de hidromassa-
gem. Suite (Club) com banheira de hidromassagem interior, garra-
feira (com custo extra) e bar americano. Suite Fashion Victim Tower 
a mais excitante de todas.  Capacidade máxima 3 adultos.

Instalações Beach Club, Minami Japanese Restaurant, Montauk 
Steakhouse, The Oyester & Caviar Bar e vários bares. 3 piscinas, 
solário, espreguiçadeiras e camas balinesas (grátis, exceto nos es-
pectáculos. Espreguiçadeiras e/ou camas balinesas não se podem 
reservar). Serviço de toalhas. Wellness (com custo). Estúdio de gra-
vação (com custo extra). 

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço tipo buffet. 

Características Com 2 edifícios adjacentes: “The Ushuaïa Club” e 
“The Ushuaïa Tower”. Dispõe de 415 quartos. Hotel só para adultos 
+18 anos e recomendado para +22 anos).

Ushuaïa Ibiza Beach Hotel 5*

DUPLO SUPERIOR THE CLUB

1.159€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

1.288€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

+18

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 

Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na 1ª Linha da famosa Playa d'en Bossa.

Quartos Duplos com banho, secador, amenidades, ar-condicio-
nado, TV-SAT, telefone, Wi-Fi, cofre e minibar (ambos com custo), 
varanda com vista lateral para o mar. Premium com banheira de hi-
dromassagem com vista para o mar e chuveiro de hidromassagem, 
cama King Size, roupão de banho e chinelos, iluminação regulável, 
rádio-despertador e vista frontal para o mar. Serviço de quarto 
(com custo).  Capacidade máxima Duplo: 2 adultos + 1 criança ou 3 
adultos; Premium: 2 adultos.

Instalações Restaurante Buffet, Lounge Bar, Snack Bar e Bar da 
Piscina. 2 piscinas com terraço, espreguiçadeiras e guarda-sóis, 4 
salas de conferências, área de internet (com custo) e Wi-Fi (2 dis-
positivos/ quarto). Programa de entretenimento, música ao vivo e 
shows profissionais. 1 piscina interior aquecida, ginásio, 3 campos 
de ténis e 4 campos de padel (com custo), ping-pong e bilhar (com 
custo). Centro Wellness e Bem-Estar "Sirenis Vital Spa": piscina 
aquecida, banheira de Jacuzzi, jacuzzi ao ar livre e ginásio. Circuito 
de área molhada com hidromassagem, banho romano, sauna, ban-
ho de gelo, duches com área de relax para cromoterapia. Tratamen-
tos de beleza e massagens com custo.

Serviço de restaurante  Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo bu-
ffet.

Características Dispõe de 250 quartos
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Sirenis Hotel Goleta & Spa 4*

DUPLO

Situação Na primeira linha de Playa d´en Bossa.

Quartos Duplo Smart: banho, duche com efeito chuva, secador de 
cabelo, ar-condicionado, TV-SAT de ecrã plano, Wi-Fi, cofre e mini-
bar (ambos com custo), varanda. Capacidade máxima 2 adultos + 
1 criança ou 3 adultos.

Instalações Restaurante, 2 bares, 2 piscinas, terraço com espre-
guiçadeiras e guarda-sóis. Sala TV, centro de internet (com cus-
to) e Wi-Fi (2 dispositivos/quarto). Parque infantil. Programa de 
animação, música ao vivo e shows profissionais. 1 piscina interior 
aquecida, ginásio, 3 campos de ténis e 4 campos de padel (com 
cargo), ténis de mesa e bilhar (com cargo). Centro de Wellness e 
Bem-Estar: piscina aquecida, hidromassagem, jacuzzi e ginásio. Cir-
cuito de área molhada com hidromassagem, banho romano, sauna, 
banho de gelo, duches de cromoterapia e área de relaxamento. Tra-
tamentos de beleza e massagens com custo.

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet.

Características Dispõe de 245 quartos.

Tudo Incluído Tipo buffet. Nas refeições inclui as seguintes bebi-
das: refrigerantes, água, cerveja e vinho da casa. Snacks: hambúr-
gueres, hot-dogs, lanches, batatas fritas e gelados. Bebidas locais 
segundo carta TI. Consulte horários, bares e restaurantes à chega-
da ao hotel.

Sirenis Hotel Tres Carabelas & Spa 4*

894€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

1.021€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

DUPLO SMART

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 
Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na 1ª linha da Playa d'en Bossa. 

Quartos Duplo com banho, banheira de hidromassagem, duche, amenidades, roupão, chinelos e secador, telefone, Wi-Fi, TV-SAT, ar condicio-
nado, minibar (com custo, substituição gratuita) e facilidades de café e chá. Cofre. Duplo Superior mais amplo, Júnior Suite com sala de estar e 
Master Suite: 2 quartos, salão e 2 banhos. Todos têm banheira de hidromassagem. Capacidade máxima  Duplo: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos; 
Júnior Suite: 3 adultos + 1 criança; Master Suite: 6 adultos; Duplo Superior: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos.

Instalações 6 restaurantes (3 buffet com cozinha ao vivo e 3 à la carte para jantar: "La Doña" - mexicano; "Il Palazzo" - italiano; "Portofino" – Medi-
terrâneo e 1 restaurante bar 24 horas Xtra Time Sports Bar). 6 bares: bares do lobby: “Savina” y “Salinas”, bares da piscina: “Olivera”. 4 piscinas, uma 
delas Splash Pool para crianças (serviço de toalhas gratuito), sala de conferencias (com custo), sala de TV e leitura e Wi-Fi. Zentropia Palladium 
Spa & Wellness (com custo), 2 miniclubs, parque infantil, sala de jogos, bilhar (com custo), ténis de mesa, dardos e petanca, 4 campos de ténis, 
ginásio, voleibol e animação.

Serviço de restaurante Tudo Incluído buffet com cozinha ao vivo. Possibilidade de jantar à la carte num dos restaurantes temáticos (La Doña, 
IL Palazzo e Portofino). Tem uma ampla variedade gastronómica. No restaurante à la carte, os homens terão de vestir calças, bermudas formais 
e camisas com manga.

Características Dispõe de 410 quartos. Os hóspedes podem usar todas as instalações do Grand Palladium Palace White Island Resort & Spa.

Tudo Incluído 24 horas Nas refeições: água, vinho da casa e cerveja. Bebidas de acordo a carta de TI (etiquetas pretas e 
reservas com suplemento). Consulte horários à chegada ao hotel.
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Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa 5*

DUPLO

1.049€
Por pessoaTudo Incluído 

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 

Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na famosa Playa d'en Bossa, junto ao Parque Natural de Ses Salines.

Quartos Duplo: casa de banho, duche, amenidades, secador, ar condicionado, telefone, TV-SAT, minibar (com custo), Wi-Fi, cofre, varanda ou te-
rraço. Superior: terraço privado, cama de casal, sala de estar (na mesma área), minibar, ferro e tábua de engomar, roupão, chinelos e casa de ban-
ho com banheira de hidromassagem. Capacidade máxima Duplo: 3 adultos ou 2 adultos + 1 criança; Superior: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos.

Instalações 6 restaurantes (3 buffet e 3 à la carte para jantar: "La Doña"-mejicano, "Il Palazzo"- italiano, "Portofino" –mediterrânico), rte- bar aber-
to 24 horas "Xtra Time Sports Bar ", 6 bares, cafetaria e 6 salas de reuniões. 3 piscinas e uma exclusiva para crianças com splash pool. Solário, 
guarda-sóis, espreguiçadeiras e toalhas grátis. Zona chillout com grandes camas balinesas. Massagens (com custo). Ginásio, 4 campos de ténis e 
1 multiusos, voleibol, petanca e bilhar (com custo). Miniclub e Junior Club. Zentropia Spa & Wellness Center (com custo): Sala de Spinning (grátis, 
no ginásio), piscina coberta climatizada, jacuzzi, sauna e banhos de vapor. Piscina exterior com jatos de agua à pressão. Duche de sensações e 
tratamentos de beleza (todos os serviços com reserva prévia). Animação.

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet.

Características Dispõe de 430 quartos. Os clientes podem utilizar todas as instalações do Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa.

Tudo Incluído 24 horas Os clientes têm direito a consumir refeições de acordo com o calendário de cada bar e restaurante, bebidas e devem 
levar a pulseira identificativa. Todas as bebidas neste serviço devem ser consumidas nas áreas onde são compradas. O não cumprimento das 
regras acima resultará na cessação deste direito.

Grand Palladium White Island Resort & Spa 5*

DUPLO

1.125€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde
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Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 
Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na famosa Playa d´en Bossa.

Quartos Banho com secador, telefone, ar condicionado, TV-SAT, 
cofre, Wi-Fi e varanda. O Duplo Matrimonial Superior tem as mes-
mas características que o Duplo Standard. Capacidade máxima 
Duplo Matrimonial: 2 adultos; Duplo: 3 adultos.

Instalações Restaurante Buffet, Lobby Bar, 2 bares na zona pisci-
na, Wi-Fi gratuito em todo o hotel, sala de conferências e reuniões. 
Uma piscina para adultos e uma para crianças com ampla área 
para espreguiçadeiras e camas balinesas disponíveis (com custo). 
Serviço de Babysitter (a pedido e com custo). Ginásio, campo poli-
desportivo com campo de basketball, volleyball, campo de futebol 
com relva artificial, bilhar e ping-pong. Parking. Programa de ani-
mação e espetáculos.

Serviço de restaurante Alojamento e Pequeno-Almoço, Meia 
Pensão Plus (bebidas ao jantar: água, refrescos, vinho ou cerveja) 
e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo. Menus adaptados 
para crianças.

Tudo Incluído Tipo buffet, em que os clientes podem degustar de 
uma grande variedade de pratos internacionais e de um amplo bar 
onde pode desfrutar de bebidas e snacks. Bebidas à base de refres-
cos não engarrafados, cerveja de barril, bebidas quentes, vinho da 
casa e licores nacionais (marcas brancas) e gelados.
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Playasol Mare Nostrum 3*

DUPLO

Situação Na baía de San Antonio, na primeira linha da praia.

Quartos Equipados com casa de banho completa, secador de ca-
belo, ar condicionado, TV plasma via satélite, cofre gratuito e va-
randa. Wi-Fi gratuito. Alguns com vista mar. Capacidade máxima 
Duplo: 2 adultos; Twin + Xtra: 3 adultos ou 2 adultos + 1 criança.

Instalações Luminoso restaurante tipo buffet com grande varieda-
de de pratos, com cozinha ao vivo. Bar junto à piscina com serviço 
de snack, sala com TV satélite. No exterior piscina para adultos e 
uma para crianças com zona de espreguiçadeiras e acesso direto 
à praia. Wi-Fi gratuito no hotel. Ginásio, zona de máquinas de diver-
são, mesa de bilhar e aparcamento com lugares limitados. Receção 
24 horas. Animação e espetáculos pontuais. 

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão Plus (bebi-
das ao jantar: água, refrescos, vinho ou cerveja) e Tudo Incluído tipo 
buffet com cozinha ao vivo.

Características Dispõe de 183 quartos.

Tudo Incluído Ao almoço e ao jantar inclui as seguintes bebi-
das: água, refrescos não engarrafados, sumo, cerveja de pressão, 
bebidas quentes, licores nacionais, vinho da casa. Snacks no bar 
da piscina e gelados. Seleção de bebidas locais com e sem álcool 
segundo carta do tudo incluído (etiquetas negras e reservas com 
suplemento). Consultem horários de bares e restaurantes à che-
gada ao hotel.

Playasol Club San Remo 3*

DUPLO

751€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

663€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 

Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na baía de San Antonio em Ibiza. 

Quartos No edifício Mar Amantis II estão localizados os quartos Standard que são compostos por 1 casa de banho completa, ar condicionado, 
TV via satélite, telefone e terraço privado. Com custo: cofre e ligação Wi-Fi. Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança o 3 adultos. 

Instalações Conta com restaurante, snack-bar e bar. Conexão Wi-Fi em todo o hotel e Internet Corner, ambos com custo. No edifício Mar Aman-
tis I dispõe de um terraço piscina com vistas incríveis da baía. No edifício Mar Amantis II dispõe, por sua vez, de 1 piscina para adultos e crianças, 
espaçoso terraço com espreguiçadeiras, guarda-sois, área de jogos e é onde se realizam a maior parte de atividades de animação oferecendo 
um ambiente mais informal e animado que o edifício I. Cambio de moeda e instalações recreativas. Serviço de lavandaria com custo. Programa 
de animação diária, desportos e jogos durante o dia e espetáculos pela noite.

Serviço de restaurante Oferece Meia Pensão Plus com bebidas incluídas ao jantar e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo.

Características Dispõe de 308 quartos. É composto por dois edifícios, um deles na primeira linha de mar e o outro a escassos 100 mts, com zona 
de jardim e piscinas, para que os clientes desfrutem dos serviços e instalações dos dois edifícios.

Tudo Incluído Tipo buffet frio e quente com cozinha ao vivo. Ao almoço e ao jantar incluí as seguintes bebidas: água, refrescos, cerveja e vinho 
da casa. Snacks variados; hot dogs, sanduíches,pizzas, nuggets de frango e batatas fritas. No bar estão incluídas as seguintes bebidas: água, 
refrescos, cerveja, vinho da casa, cocktails e gelados. Desportos gratuitos incluídos: voleibol, tiro com arco, mini-golf, ginásio, petanca e ténis de 
mesa. Consulte horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

azuLine Mar Amantis & Mar Amantis II 3*

DUPLO

694€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde
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Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 
Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na baía de San Antonio, na primeira linha de praia.

Quartos Casa de banho completa, secador de cabelo, ar condi-
cionado, TV plasma via satélite, cofre grátis e varanda. Wi-Fi grátis. 
Conta com quartos com vistas para o mar. Capacidade máxima 
Triplo: 3 adultos ou 2 adultos + 1 criança e Standard: 2 adultos.

Instalações Restaurante buffet com show cooking; Snack bar jun-
to à piscina. Piscina com zona para crianças. Amplo solário com es-
preguiçadeiras e guarda-sóis, ar condicionado nas zonas comuns. 
Wi-Fi gratuito em todo o hotel. Salão de TV satélite e ginásio (ambos 
no Hotel San Remo). Receção 24 hrs. Animação e atividades no ho-
tel San Remo.

Serviço de restaurante Só Alojamento, Pequeno-Almoço, Meia 
Pensão Plus  (bebidas ao jantar: água, refrescos, vinho ou cerveja) e 
Tudo Incluído tipo buffet (tudo no restaurante do Hotel San Remo).

Características Dispõe de 132 quartos. Hotel com acesso para pes-
soas com mobilidade reduzida.

Tudo Incluído Ao almoço e ao jantar inclui as seguintes bebi-
das: água, refrescos não engarrafados, sumo, cerveja de pressão, 
bebidas quentes, licores nacionais, vinho da casa. Snacks no bar 
da piscina e gelados. Seleção de bebidas locais com e sem álcool 
segundo carta do tudo incluído (etiquetas negras e reservas com 
suplemento). Consultem horários de bares e restaurantes à che-
gada ao hotel.

134    SAN ANTONIO

Playasol Club S'Estanyol 3*

DUPLO

Situação Na Praia d'es Pouet e com acesso direto.

Quartos Casa de banho, secador, amenidades, ar condicionado, 
telefone, TV-SAT, mini refrigerador, possibilidade para fazer café e 
chá, Wi-Fi, cofre e varanda (exceto individuais). Premium: Playsta-
tion, pacote de boas-vindas: snacks e vinho, roupões, chinelos, car-
ta de almofadas e vistas para o mar. Capacidade máxima 3 adultos 
ou 2 adultos + 1 criança.

Instalações Restaurante, bar cafetaria, 2 salões sociais. 2 piscinas, 
solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Parque infantil e miniclub. 
Área de jogos com bilhar (com custo) e ténis de mesa. Terraço chill 
out panorâmico (só adultos). Animação com música ao vivo e es-
petáculos.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão, Media 
Pensão Plus (bebidas incluidas), Pensão Completa (bebidas não 
estão incluídas) e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo. 

Características Dispõe de 210 quartos. Completamente renovado.

Tudo Incluído Às refeições inclui: água, refrescos, cerveja e vinho 
local. 2 jantares temáticos por semana. Snacks frios. Bebidas locais: 
vinho, licores, bebidas alcoólicas, cerveja de pressão, espumante, 
sumos de fruta de garrafa, refrescos de pressão, café e chás. Be-
bidas de marcas, importação e reservas com custo. Bolos no bar 
da piscina e copinhos de gelado no restaurante durante 
as horas de snack. Consulte horários à chegada ao hotel.

Alua Hawaii Ibiza 4*

658€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

884€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

DUPLO

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 

Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na baía de San Antonio de Ibiza, uma das zonas turísticas mais importantes da ilha, a 100 metros da praia. 

Quartos Duplos com duas camas individuais ou cama de casal (a pedido). Casa de banho completa com secador de cabelo, ar condicionado 
(quente e frio), TV-SAT, telefone e varanda privada. Com custo: cofre e Wi-Fi. Duplo Premium com acesso exclusivo às áreas Garden Terrace e 
Sunset Terrace, 30 minutos acesso à sauna/jacuzzi e toalhas de piscina (algumas dessas vantagens só estão disponíveis de Maio a Outubro). 
Dispõe de quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima  2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.

Instalações Restaurante, bar salão, snack-bar, sala de reuniões, sala TV, sala de jogos com ténis de mesa, Wi-Fi nas áreas comuns (com custo) e 
internet corner (com custo). Duas piscinas exteriores para adultos com ampla zona de solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis; Uma piscina 
infantil com área de jogos-Splash, barco pirata e mini clube. Zonas Sunset e Garden Terraces; minigolf, campo de ténis, campo polidesportivo e 
voleibol de praia. Ginásio e mini circuito de fitness. Jacuzzi e sauna com custo. Programa de animação diária: desportos e jogos durante o dia e 
espetáculos ou shows profissionais durante a noite. Serviço de lavandaria (com custo).

Serviço de restaurante Meia Pensão (com bebidas incluídas ao jantar) e Tudo Incluído buffet com cozinha ao vivo.

Características Dispõe de 253 quartos. 

Tudo Incluído Ao almoço e jantar inclui as seguintes bebidas: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks. Gelados. Desportos gratuitos 
incluídos: ginásio, ping-pong, ténis e desportos de pista. Bebidas locais com e sem álcool segundo a carta de tudo incluído (etiquetas negras e 
reservas com suplemento). Consulte horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

azuLine Hotel Bergantín 3*

DUPLO

621€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde
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Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 
Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação A 350 metros da magnífica praia de Port d'es Torrent.

Quartos Duplos: casa de banho, duche efeito chuva, TV-SAT, tele-
fone, ar condicionado, Wi-Fi, cofre (com custo) e varanda. Duplos 
com terraço situados no piso térreo do hotel e equipados segundo 
a conceito “B-Room”: TV de ecrã plano, sofá-cama e bonito terraço. 
Familiar: terraço/varanda, Wi-Fi de alta velocidade grátis. Superior 
Familiar composto por dois espaços independentes, mas comuni-
cantes entre si. Capacidade máxima Duplo/Duplo Terraço: 2 adul-
tos + 1 criança; Familiar: 2 adultos + 2 crianças; Familiar Superior: 4 
adultos + 1 criança.

Instalações Restaurante, 3 bares (bar de Esportes aberto na tem-
porada alta) e Wi-Fi grátis. 4 piscinas, solário, espreguiçadeiras. Mini 
clube, parque infantil. Pista multi desportos, voleibol, waterpolo e 
ping pong. Animação. Com custo: internet, bilhar e massagens.

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao 
vivo e jantares temáticos: Mexicano, Italiano, Pirata e muito mais...

Características Dispõe de 346 quartos. Hotel adaptado para pes-
soas com mobilidade reduzida. 

Tudo Incluído Às refeições: água, refrigerantes e cerveja. Snacks 
quando o restaurante principal estiver fechado. Bebidas nacionais/
internacionais com e sem álcool. Consultem carta de bebidas. Chá, 
café, gelados e massas. Consultem horários à chegada.
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Occidental Ibiza 4*

DUPLO

Situação Na primeira linha do mar, sobre a Baía de San António e 
com acesso direto à  praia de Punta Pinet. 

Quartos House renovado com banho, duche e secador, TV-SAT 
ecrã plano, telefone, ar condicionado individual, Wi-Fi, cofre, mini 
frigorífico e terraço mobilado. Alguns com vista para o mar parcial 
e/ou frontal. Capacidade máxima 2 adultos +1 criança + 1 bebé ou 
3 adultos (3ª pessoa em poltrona-cama).

Instalações Restaurante, Snack Play Bar com uma deliciosa oferta 
de alimentos e bebidas para partilhar e Restaurante Mexicano “Ca-
nalla Tacos & Tequila” com serviço disponível na espreguiçadeira 
e Wi-Fi gratuito. Nova área de piscina com terraço solário, espre-
guiçadeiras, guarda-sóis, camas balinesas (com custo) e serviço de 
toalhas (com depósito prévio). Novo ginásio com vista mar. Serviço 
Pool Concierge e Sol House Music Project com DJ residente no ho-
tel e música ao vivo. Parking (com custo).

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão (peque-
no-almoço e jantar) com cozinha internacional e regional, buffet 
com show-cooking e áreas de salada, legumes, peixe e carne sazo-
nal, frutas e deliciosos doces. Alimentos e pratos específicos para 
celíacos (deverá notificar no momento da reserva).

Características Dispõe de 275 quartos. Aceita animais de esti-
mação onde há um pacote especial (a pedido e com custo).

Sol House Ibiza 4*

HOUSE

855€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

918€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 

Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Em Cala Gració, a apenas 1 km do centro de San Antonio.

Quartos Todos estão equipados com casa de banhoCasa de banho completa, ar condicionado, ventilador de teto, telefone, TV-Satélite, terraço 
e cofre (com custo). Posibilidade de Vista Mar. Existem quartos quadruplos mais amplos. Capacidade máxima Duplo: 3 adultos; Quádruplo: 2 
adultos + 2 crianças ou 4 adultos.

Instalações Um restaurante tipo buffet com cozinha ao vivo e também 2 bares. Dispõe de uma piscina para adultos e uma para crianças com 
zona de “splash” rodeadas por solário com serviço de espreguiçadeiras e guarda-sóis. Dardos, ténis de mesa, mini-golf, polo aquático, aeróbica/
hidroginástica. Minidisco e serviço de Baby Sitter (com custo). Todo o tipo de eventos desportivos e pode também assistir a filmes e usufruir de 
programas infantis no salão “Paramount Loung”. Espetáculos e jogos todas as noites no teatro. Programa de animação diurno e noturno.

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo.

Características Dispõe de 386 quartos. O hotel oferece o cenário ideal para umas magníficas férias em família, onde encontrarão diversão num 
extenso programa de lazer com a possibilidade de praticar desportos aquáticos e outras atividades dentro das instalações do hotel. Possui belos 
jardins que levam ao mar.  

Tudo Incluído Pequeno-almoço, almoço e jantar tipo buffet. Às refeições inclui: água, refrescos, vinho da casa e cerveja. Bebidas 
nacionais com ou sem álcool segundo carta de TI (etiquetas pretas e reservas com suplemento). Consulte horários dos restau-
rantes e bares à chegada ao hotel.

Fiesta Hotel Tanit 3* Sup

DUPLO

763€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde
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Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 
Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Em San António de Portmany, a escassos metros do mar 
e da baía de San António. A 250 m do Porto Desportivo.

Quartos Duas camas separadas (twin) ou cama de casal (a pedido), 
casa de banho, ar condicionado, telefone, TV SAT, Wi-Fi (com cus-
to), mini frigo, cofre (com custo) e terraço. Renovados recentemen-
te, amplos e espaçosos, com estilo moderno e acolhedor. Alguns 
com vista para a piscina. Inspire Room um conceito com a máxima 
comodidade, TV ecrã plano 32” e cofre. Capacidade máxima Du-
plo/Triple: 3 adultos; Inspire Room: 2 adultos.

Instalações Restaurante e snack bar-piscina. Internet corner (com 
custo) e Wi-Fi grátis na receção, outras áreas com custo. Sala com 
TV-SAT e jogos, sala de leitura. 2 piscinas (uma relax com zona chill 
out com música e outra de animação) com jardins e solário com 
espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas (com depósito). 
Campo polidesportivo, campo de ténis, ténis de mesa, tiro com 
carabina, bilhar (com custo) e petanca. Ginásio. Programa de ani-
mação.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão Plus (be-
bidas Self Service às refeições) tipo buffet. Serviço “Late Breakfast” 
das 8 às 12h com serviço de pequeno-almoço.

Características Com 175 quartos. Certificado com a “Q” de qualida-
de turística. Hotel só para adultos (+18 anos).
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Invisa Hotel Es Pla 3*

INSPIRE ROOM

Situação Privilegiada com vistas fantásticas à praia e para a baía 
para desfrutar de espetaculares entardeceres. Em frente ao hotel 
tem o passeio marítimo e o centro de Santo António encontra-se a 
apenas 2 km, onde encontra numerosas zonas de ócio e comércio.

Quartos Casa de banho completa com secador de cabelo, tele-
fone, TV-Led 32'' por satélite, ar condicionado, cofre (grátis), faci-
lidades para café e chá, minibar, varanda e conexão Wi-Fi grátis. O 
hotel dispõe de alguns quartos adaptados (a pedido). Capacidade 
máxima 2 adultos + 1 criança.

Instalações 2 restaurantes, bar, sala de conferências, salão so-
cial com área recreativa, Wi-Fi grátis e internet corner (sem cus-
to). Piscina para adultos com área para crianças, terraço-solário 
com espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas. Piscina 
hidromassagem exterior. “Spa & Wellness Center” que oferece com 
custo: Spa: piscina lúdica climatizada com jatos de cisne, jato con-
tracorrente, banco de relaxar, jacuzzi, sauna finlandesa, banho de 
vapor e duches de sensações e pediluvio. - Salas de massagens, 
tratamentos corporais - Ginásio. Shows internacionais 2 ou 3 vezes 
por semana. Estacionamento exterior grátis, lavandaria self-service 
gratuita e serviço de lavandaria (com custo). 

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo bu-
ffet com cozinha ao vivo.

Características Dispõe de 153 quartos.

Bellamar Hotel Beach & Spa 4*

DUPLO STANDARD

599€
Por pessoaMeia Pensão Plus

7 Noites, desde

710€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

+18

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 

Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na praia de Caló des Moro, a um passo de Cala Gració, 
uma das melhores praias de San Antonio de Portmany. Localiza-
do mesmo no final do novo passeio marítimo, está a uma escassa 
distância do emblemático Café del Mar e é perfeito para desfrutar 
do mar, a tranquilidade de Ibiza e o famoso brilho do sol. O hotel 
goza de uma localização tranquila em frente ao mar, rodeado de 
vegetação.

Quartos Completamente renovado e todos equipados com casa 
de banho completa com secador de cabelo, amenidades de banho, 
TV satélite ou por cabo, ar condicionado, telefone de linha direta, 
cofre e varanda. Conexão Wi-Fi gratuita. Alguns quartos com vista 
para o mar. Capacidade máxima Duplos: 3 adultos ou 2 adultos + 1 
criança e Superior: 3 adultos + bebê.

Instalações Dispõe de restaurante, snack bar e salas amplas. Li-
gação Wi-Fi gratuita nas áreas comuns. Na parte exterior há uma 
piscina ao ar livre e uma piscina separada para crianças, terraço 
para tomar banhos de sol com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Am-
plos jardins. Área de receção aberta 24 horas que oferece serviço 
de aluguer de carros e troca de moeda. Estacionamento exterior 
limitado. Parking com custo.

Serviço de restaurante Alojamento e Pequeno-Almoço e Meia 
Pensão tipo buffet.

Características Dispõe de 147 quartos. É um hotel especialmente 
pensado para umas férias em família e para escapadas de casais.
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Abrat 3* (4* em tâmite)

DUPLO

Situação Em San Antonio, na primeira linha de praia.

Quartos Standard com banho, banheira e duche, secador de cabe-
lo, ar condicionado central, TV de ecrã plano, Wi-Fi, cofre, facilida-
des para chá e café, frigorífico. Varanda ou terraço com vista mar 
lateral ou jardim ou cidade. As Júnior Suite são mais amplas e com 
vista mar ou jardim ou cidade. Bungalow Suite com entrada inde-
pendente desde o exterior e com dois níveis. Capacidade máxima 
3 adultos.

Instalações Restaurante e Lobby Bar. Piscina com vista para o mar 
e com um espaço para hidroterapia (jatos de água com pressão), 
solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Salas de convenções. 
Ginásio, ténis de mesa, Paramount Lounge para ver eventos des-
portivos e filmes. Programa de animação diária e música ao vivo. 

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet.

Características Dispõe de 166 unidades. Exclusivo para maiores de 
18 anos.

Tudo Incluído Os clientes têm direito a consumir refeições de 
acordo com o cardápio de cada bar e restaurante, bebidas interna-
cionais com ou sem álcool (excluem-se vinhos e licores de reserva), 
vinhos espumosos da casa, chá e infusões, gelados e Snacks. Os 
hóspedes devem levar a pulseira identificativa para poder utilizar 
estes serviços. Consulte condições, horários de bares e restauran-
tes à chegada ao hotel.

Palladium Hotel Palmyra 4* Sup.

DUPLO STANDARD

681€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

905€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

+18

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 
Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação No centro turístico de Santa Eulália del Río, a 50 metros 
do porto desportivo e a 200 metros da praia e 500 metros do Palá-
cio de Congressos.

Quartos Casa de banho completa com secador de cabelo, ar con-
dicionado,  TV ecrã plano com canais via satélite, telefone, cofre 
(com custo), frigorífico, conexão Wi-Fi de alta velocidade (com cus-
to) e terraço. Alguns com vistas para a piscina. Duplo Superior re-
novados com pack de boas vindas, Wi-Fi grátis e máquina de café 
Nespresso. Capacidade máxima 3 adultos.

Instalações Restaurante, Lounge bar, salas de reuniões (equipa-
das com os últimos avanços tecnológicos, luz natural, terraço bar, 
business centre, extenso menu de gala, business lunch e coffe 
break). Wi-Fi. Uma piscina com terraço-solário, espreguiçadeiras, 
guarda-sóis e serviço de toalhas (com depósito). Ginásio. Spa com 
custo: sauna, banho turco, jacuzzi, extensa carta de tratamentos 
de beleza e massagens. Música ao vivo várias noites por semana. 

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão (peque-
no-almoço e jantar) tipo buffet frio e quente com cozinha ao vivo.

Características Com 180 quartos exteriores. Hotel muito próximo 
aos mercados Hippy de Las Dalias e Punta Arabí. Hotel só para 
adultos (maiores de 18 anos).
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Invisa Hotel La Cala  4* 

Situação Muito perto da praia de Cala Llonga.

Alojamento Duplos Standard com banho, duche, secador, ar condi-
cionado, aquecimento, frigorífico, TV-SAT, telefone, cofre (com cus-
to) e varanda ou terraço. Quarto Familiar e Aptos. 2 quartos com 
sala de estar e sofá-cama. Serviço de limpeza 3 vezes por semana, 
mudança de toalhas duas vezes por semana e mudança de lençóis 
uma vez por semana. O check-in será a partir das 14h e o check-
out terá de ser efetuado até às 11h. Capacidade máxima Duplo 
Standar: 3 adultos; Familiar: 3 adultos + 1 criança;Aptos 2 quartos: 
4 adultos + 2 criança.

Instalações Restaurante, snack-bar, bar de piscina e Wi-Fi grátis 
em todo o hotel. Área de jardim com piscina para adultos e outra 
piscina independente para crianças, solário com espreguiçadeiras 
e guarda-sóis ao redor da piscina. Miniclube. Campo de ténis, vólei, 
pólo aquático, dardos e ténis de mesa. Serviço de lavandaria (com 
custo). Animação.

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet.

Tudo Incluído Ao almoço e jantar inclui: água, refrigerantes e vinho 
da casa. Lanches, bolos, café e chá no snack-bar. Bebidas nacionais 
acordo com carta tudo incluído (as etiquetas pretas e as reservas 
terão um suplemento). Consultem horários de restaurantes e bares 
à chegada ao hotel.

Apartamentos Globales Montemar II

802€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

654€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

DUPLO STANDARD

DUPLO STANDARD
+18

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 

Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na primeira linha de mar e com acesso direto à praia de Cala Llonga. A 5 Km de Santa Eulalia e a 12 Km da cidade de Ibiza.

Quartos Duplos com 2 camas separadas (twin), casa de banho, secador, ar condicionado (na temporada alta), TV-SAT, varanda, Wi-Fi grátis (2 
dispositivos/ quarto) e cofre (com custo). Alguns com vista mar. Os Duplos Deluxe são quartos renovados com casa de banho e duche efeito 
chuva e serviço de café e chá. Capacidade máxima 2 adultos + 1 criança.

Instalações 2 restaurantes buffet, bar salão, snack-bar no terraço da piscina, área 'Chill Out' exterior só para adultos, sala de animação interior, 
salão de leitura. Duas piscinas, uma delas com zona separada para crianças, uma piscina para bebés e uma zonas de jogos de água, amplos 
terraços-solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Desportos: ténis de mesa, pequena sala fitness, water volley, hidroginástica, pólo aquático, 
dardos e com custo: sauna, jacuzzi e bilhar. Programa variado de animação diurna e noturna com atividades para crianças e adultos. Serviço de 
lavandaria e limpeza a seco (com custo), também existe lavandaria de fichas (self service e com custo).

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet internacional.

Características O Sirenis Cala Llonga Resort é um complexo hoteleiro formado por 2 hotéis: Sirenis Hotel Playa Imperial e Sirenis Hotel Playa 
Dorada que dispõem de 677 quartos no total. Este complexo oferece uma das vistas mais espetaculares da ilha numa paisagem incomparável; 
rodeado de pinheiros, o complexo hoteleiro oferece um lugar de sonho para desfrutar das suas férias em família.

Tudo Incluído Ao almoço e jantar inclui: água, refrigerantes, cerveja e vinho da casa. Grande variedade de snacks e bebidas durante o dia e ge-
lados para as crianças. Bebidas locais segundo a carta do tudo incluído. Consultem horários de bares e restaurantes à chegada 
ao hotel.

Sirenis Cala Llonga Resort 3* 757€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde
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VISTA MAR

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 
Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação À beira mar, frente ao Palácio de Congresso.

Quartos Beach House com casa de banho, duche, secador e ame-
nidades, telefone, ar condicionado, TV-SAT, Internet/Wi-Fi, cofre, 
minibar (com custo) e terraço. A maioria de quartos com vista 
frontal para o mar. Duplo Superior mais amplo. Beach House Xtra 
Júnior Suite com vista mar frontal, sala de estar independente e 
serviços extra: máquina de café Nespresso, bebida de cortesia à 
chegada, roupões, Smart TV plasma e Sound Kick com Bluetooth 
para telemóvel. Capacidade máxima Beach House: 2 adultos e Du-
plo Superior/Xtra Júnior Suite: 3 adultos.

Instalações Restaurante buffet e à la carte, snack-bar piscina, Wi-Fi 
nas zonas comuns do hotel (receção, Lobby, bar), internet corner 
(2 computadores) e 3 salas de reuniões. 2 piscinas frente ao mar, 
rodeada de amplos terraços e jardins com espreguiçadeiras, guar-
da-sóis e serviço de toalhas.Outra piscina no último andar do edi-
fício anexo. Infinity pool no terraço com espreguiçadeiras, camas 
balinesas com custo e bar.  Ginásio e programa de entretenimento 
com atividades desportivas para adultos (ioga, pilates...). À noite, a 
melhor música ao vivo.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço e Meia Pensão tipo bu-
ffet.

Características Com 277 quartos. Hotel só para adultos (+16 anos). 
Aceita animais de estimação onde há um 
pacote especial (a pedido e com custo).

Sol Beach House Ibiza 4* 

Situação Na 1ª linha do mar e 1,5 Km de Es Caná.

Quartos Aura com casa de banho, duche e chuveiro tipo chuva, 
secador, roupões, chinelos, amenidades de banho, ar condiciona-
do, TV-SAT, telefone, cofre apto para computadores portáteis e 
terraço. Mode (situado entre o 1º e 3ºandar) com vistas à piscina 
e para o mar, Energy (situado entre o 1º a 3º) com vistas ao Nikki 
Beach e vistas parciais para o mar. Suite Chic com um terraço priva-
do com vistas ao Nikki Beach ou para a baía. Capacidade máxima 
2 adultos + 1 criança ou 3 adultos.

Instalações 2 restaurantes, The Radio ME Ibiza Rooftop Bar, co-
mida mediterrânea, cocktails e música. Bianco Mare, restaurante 
localizado no piso térreo que o convida a desfrutar dos tradicionais 
sabores italianos com toques de autor. The Radio ME Ibiza Rooftop 
com uma infinity pool apenas para adultos e com camas baline-
sas (com custo). 1 piscina no piso térreo, para maiores de 12 anos, 
com serviço de concierge e toalhas na piscina e de uma piscina 
infantil e mini-clube. Codage, uma experiência de Spa com custo: 
massagens e tratamentos. Ginásio e sala de Yoga grátis. Calendário 
de eventos semanal e DJ’s ao vivo. Internet grátis e 2 salas de re-
uniões.

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço tipo buffet no Rte. Bian-
co Mare.

Características Com 205 quartos. Aceitam cães com 
um máximo 6 kg (com custo e a pedido).

ME Ibiza 5*

876€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

1.113€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde
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AURA ROOM

BEACH HOUSE
+16

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 

Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação À beira mar, em S'Argamassa, entre as vilas turísticas de Es Canar e de Santa Eulalia.

Quartos Duplo com casa de banho completa, televisão satélite, telefone, ar condicionado, mini refrigerador e cofre com custo, varanda. Os 
Duplos Priority Location, iguais à tipologia anterior mas com localização privilegiada dentro do resort. O Quarto Star Prestige conta com carac-
terísticas e equipamentos superiores e com atenções especiais e comodidades exclusivas tais como terraço Star Prestige com piscina e espre-
guiçadeiras. Capacidade máxima Duplo Standard/Star Prestige: 2 adultos; Duplo Priority Location: 3 adultos.

Instalações Restaurante buffet, 3 bares e “Sea Soul” Restaurant & Beach Club (com custo e disponível para clientes externos e sem limite de 
idade). Wi-Fi Premium gratuito em todo o hotel. Ginásio, jardim, solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis incluídos na zona da piscina. Programa 
de animação: fitness e música ao vivo à noite.

Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet. Iberostarchef só no restaurante principal (100% cozinha ao vivo).

Características Dispõe de 229 quartos. Hotel só para adultos (maiores de 16 anos), em que poderá desfrutar de uma estadia tranquila e exclusiva 
e compartilhar momentos únicos na melhor companhia. Conceito Star Prestige: uma experiência única para os clientes mais exigentes, através 
de um novo serviço e um espaço exclusivo dentro do próprio hotel.

Tudo Incluído Tipo buffet. Ao almoço e ao jantar incluí: Água, vinho da casa, refrescos e cerveja. Sanduíches, bolos, biscoitos, café 
e chá. Seleção de bebidas locais com e sem álcool no bar salão segundo carta para clientes em Tudo Incluído (etiquetas negras 
e reservas com suplemento). Consulte horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

Iberostar Santa Eulalia 4* 803€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde
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DUPLO VISTA MAR

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 
Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na periferia de Santa Eulália e a 800 mts de uma pequena 
praia de areia branca e a 300 mts do palácio de congressos.

Quartos Casa de banho com secador de cabelo, telefone, TV-SAT, 
ar  condicionado. Com custo: minibar e cofre. Dispõe de terraço ou 
varanda com vista para os amplos jardins ou piscina. Suites com 
sofá cama. Os quartos próximos da zona Chill-Out têm acesso dire-
to a esta área de relaxamento e 2 espreguiçadeiras no terraço, além 
de 1 mesa e 2 cadeiras. 4 quartos duplos adaptados para pessoas 
de mobilidade reduzida. Capacidade máxima 2 adultos.

Instalações Restaurante, bar salão com terraço, internet corner e 
Wi-Fi. Piscina, terraço-solário com espreguiçadeiras, guarda-sóis, 
toalhas de piscina (com depósito), zona de jardins e acesso direto 
ao mar e zona de banho. Terraço chill-out. Centro de SPA-Wellness: 
piscina de tonificação, jacuzzi, sauna, banho turco, termas, espre-
guiçadeiras térmicas, cuba de gelo, duches bitérmicos e ginásio. 
Com custo: tratamentos e massagens. Entretenimento noturno 
ocasional. Aparcamento interior.

Seriço de restaurante Pequeno-Almoço ou Meia Pensão tipo bu-
ffet com cozinha ao vivo. Para o jantar é necessário vestuário for-
mal,  os homens deverão vestir calças.

Características Com 197 quartos. Hotel só para adultos (+18 anos).
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Grupotel Santa Eulària & Spa 4* 

Situação Na 1ª linha da praia de Es Canar.

Quartos Standard com banho, secador e amenidades, telefone, TV-
SAT de ecrã plano, ar condicionado/ aquecimento, mini frigorífico, 
aquecedor de água, cofre e Wi-Fi (básico grátis, Premium com cus-
to) e varanda. Quartos Premium com roupões, chinelos, Playstation 
(a pedido), cafeteira Nespresso e snacks de boas vindas. Capacida-
de máxima  3 adultos ou 2 adultos + 1 criança + 1 bebé.  

Instalações Restaurante, 2 bares, salão com TV e jogos, área de 
acesso a portátil MAC e ligação Wi-Fi. Piscina, terraço só para adul-
tos com camas balinesas. Piscina infantil com navio pirata, mini 
club e parque infantil. Bilhar (com custo), tiro com arco e ping-
pong. Animação. 

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço, Meia Pensão, Meia 
Pensão Plus (cerveja, vinhos, água e refrescos, todos através de 
dispensadores de bebidas), Pensão Completa e Tudo Incluído tipo 
buffet. A Meia Pensão e Pensão Completa não inclui bebidas.

Características Dispõe de 360 quartos

Tudo Incluído Tipo buffet com cozinha ao vivo e 2 jantares temáti-
cos por semana. Às refeições inclui: vinho local, cerveja, refrescos 
e água. Lanches servidos no restaurante do hotel (sem bebidas 
com álcool). Bebidas locais de acordo com a carta tudo 
incluído (algumas bebidas e marcas premium terão su-
plemento). Consulte horários à chegada ao hotel.

Alua Miami Ibiza 4*

793€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

760€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

DUPLO

DUPLO VISTA MAR
+18

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 

Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação A apenas 50 metros da tranquila praia de Es Canar, a 400 metros da praia de Cala Nova. 

Quartos O Duplo equipado com casa de banho completa e secador de cabelo, TV via satélite, ar condicionado, telefone e terraço privado. Com 
custo: cofre e ligação Wi-Fi. Quádruplos que são mais espaçosos. Quartos Premium renovados com mobilia mais moderna e com toalhas de pis-
cina: Quartos adaptados (a pedido). Capacidade máxima Duplo/Premium: 2 adultos + 1 criança; Quádruplo: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos.

Instalações Restaurante, bar-salão, snack-bar, área de internet (com custo) e Wi-Fi nas zonas comuns (com custo). 2 piscinas (uma para adultos 
e outra para crianças) com espaçoso terraço com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Zona de jogo e Miniclub (para crianças de 4 aos 12 anos e de 
Maio a Outubro). Pista desportiva, bilhar (com custo), pólo aquático, futebol de salão e ténis de mesa. Animação diária com desportos e jogos 
durante o dia e espetáculos e atividades durante a noite. Receção 24 horas.

Serviço de restaurante Meia Pensão Plus com bebidas (refrescos, vinho e cerveja)  incluídas ao jantar e Tudo Incluído. Restaurante buffet com 
cozinha ao vivo.

Características Dispõe de 255 quartos. É um hotel perfeito para desfrutar de umas férias em família, de casal e é um hotel com acessibilidade 
para pessoas com mobilidade reduzida. 

Tudo Incluído Tipo buffet. Ao almoço e jantar inclui: àgua, refrigerantes, cerveja e vinho. Snacks e gelados. Seleção de bebidas locais com e 
sem álcool, de acordo com a carta tudo incluído (etiquetas negras e reservas com suplemento). Consultem horários de bares e restaurantes à 
chegada ao hotel.

azuLine Hotel Coral Beach  3* 694€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde
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Check-in personalizado

Presente de boas-vindas  
para as crianças 

Desconto em algumas 
excursões

Programa de atividades

Zona de jogo infantil

Piscina infantil

Miniclub

Conheça as nossas vantagens 
e divirta-se em grande

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 
Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt

Exclusivo
Soltour 



Situação Em frente ao mar, na Cala San Vicente (de areia) com 
acesso direto à praia.

Quartos Duplo Standard com casa de banho, secador, telefone, TV-
SAT, ar condicionado, berço, minibar e cofre (ambos com custo) e 
varanda/terraço. Superior, localizado no 4º e 5º andar do hotel, tem 
vista para o mar e um leitor de DVD / USB. Capacidade máxima 2 
adultos + 1 criança ou 2 adultos + berço.

Instalações Restaurante buffet, bar-salão, Wi-Fi grátis e Internet 
Corner (com custo). Piscina com espreguiçadeiras, guarda-sóis, 
toalhas e área de solário e piscina para crianças. Ténis, ping-pong 
e volley de praia. Animação noturno para adultos 4 vezes por se-
mana.

Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet 
com show cooking.

Características Dispõe de 117 quartos. Acesso adaptado nas áreas 
comuns para pessoas com mobilidade reduzida.

Tudo Incluído Buffet temático 3 vezes por semana ao jantar. Às re-
feições: àgua, refrescos, cerveja e vinho da casa. Bebidas indicadas 
na nossa carta TI. Café e bolos. O minibar inclui (cervejas, água, su-
mos e refrescos), com reposição 5 vezes por semana. O uso da pul-
seira é obrigatório e intransferível. Consultem horários 
de bares e restaurantes à chegada ao hotel. 

Grupotel Cala San Vicente 4*

Situação Em Portinatx, no norte da ilha de Ibiza. Uma localidade 
próxima de uma zona montanhosa e composta por três enseadas. 

Quartos Superiores com casa de banho completa com duche efec-
to chuva, secador de cabelo, ar condicionado, telefono, Wi-Fi, cofre 
(com custo), minibar (com custo), fervedor de agua, maquina de 
café e terraço privado com espreguiçadeiras e duche ao ar livre. 
Junior Suite com salão  independente. Junior Suite e Deluxe com 
banheira hidromassagem no terraço e cama balinesa. Capacidade 
máxima Superior/Deluxe: 2 adultos; Junior Suite: 3 adultos.

Instalações Restaurante buffet, lobby Bar, Pool Bar e Beach Club. 
2 piscinas, amplo solário, espaço Wellness exterior e acesso privi-
legiado à enseada natural. Nos arredores existe a possibilidade de 
praticar Kayak, paddle surf, ciclismo, caminhada, mergulho... Com 
música ao vivo algumas noites no Lobby Bar e saxofonista no Pool 
Bar ao meio-dia. 

Serviço de restaurante Alojamento e Pequeno-almoço, Meia 
Pensão tipo buffet.

Características Dispõe de 134 quartos. Hotel só para adultos 
(maiores de 17 anos). Totalmente remodelado com agradáveis es-
paços de design vanguardista.

Barceló Portinatx Adults Only 4* 

732€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde

989€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

DUPLO

SUPERIOR VISTA MAR
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Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 

Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na primeira linha da Praia de “S'Arenal Petit” em Portinatx 
com acesso direto à praia mediante escadas.

Quartos Duplos com casa de banho com duche ou banheira, es-
pelho de aumento e secador de cabelo. Ar condicionado, TV-SAT, 
telefone direto, cofre  (com custo), terraço ou varanda. Júnior Sui-
tes têm com um sofá. Capacidade máxima 2 adultos.

Instalações Restaurante buffet, 2 bares, Wi-Fi, computador público 
e tablets a pedido (com depósito). 2 piscinas com espreguiçadei-
ras, guarda-sóis e serviço de toalhas (com depósito). SPA: piscina 
climatizada com jatos de cisne, duche em cascata e banco de hi-
dromassagem. Sauna, banho de vapor, espreguiçadeiras térmicas, 
fonte de gelo, duches de sensações, cabine de massagens com 
reserva prévia (com custo). 5 shows profissionais semanais. Pro-
grama desportivo para adultos (só em inglês). 

Serviço de restaurante Alojamento e Pequeno-Almoço, Meia 
Pensão (não inclui bebidas) e Tudo Incluído tipo buffet com cozin-
ha ao vivo e jantares temáticos. Para o jantar solicita-se vestimenta 
formal.

Tudo Incluído Ao almoço e jantar inclui: água, refrescos, vinho da 
casa e cerveja. Bebidas nacionais segundo a carta de TI (marcas 
negras e reservas com suplemento). Consultem horários à chegada 
ao hotel.

Sensimar Ibiza Beach Resort 4* 

Situação Na  primeira linha de Cala Portinatx e a 34 km do aero-
porto.

Quartos Duplo Superior com casa de banho, duche, secador, ame-
nidades, telefone, TV-SAT, ar condicionado, Wi-Fi, cofre (com cus-
to), mini frigorífico e terraço. Duplo Royal Elite: amenidades VIP, 
bebidas de primeiras marcas, prioridades em reservas de restau-
rantes e vista para o mar garantida. Capacidade máxima 2 adultos

Instalações 2 Restaurantes (buffet e à la carte) e 3 bares. Wi-Fi nas 
zonas comuns e aceso à Internet com custo. 2 piscinas, uma com 
jacuzzi e outra piscina Chill Out, ambas com solário, espreguiça-
deiras e guarda-sóis. Ginásio, snorkel e bicicletas. Centro Wellness, 
tratamentos e massagens (ambos com custo). Animação.

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao 
vivo e restaurante à la carte. Os clientes podem desfrutar de 1 jan-
tar por estadia para reservas de mais de 5 noites no nosso restau-
rante Xaloc.

Tudo Incluído Pequeno-almoço e almoço buffet e jantar buffet ou 
à la carte (1 jantar para estadias com mínimo 5 noites), snacks e 
chá com bolos e biscoitos (à tarde). Ao almoço e jantar inclui: água, 
refrescos, cerveja e vinho da casa. Bebidas locais até às 23h (1ª mar-
cas e rótulos negros com custos). Serviço de toalhas sem custo 
extra. Consultem horários dos bares e restaurantes à 
chegada ao hotel.

Sandos El Greco Beach Hotel 4*

748€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

959€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde
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Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 
Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação No centro de Puerto de San Miguel, Ibiza. Nos arredores 
encontra-se la Cala de Sa Ferradura, la Cova de Can Marça e la Pla-
ya de Benirrás.

Alojamento Duplo e Duplo Básico com casa de banho, banheira, 
secador, ar condicionado, telefone direto, TV e cofre (com custo). 
Possibilidade de vista para piscina e vista lateral para o mar. Fa-
miliares Vista Piscina/ Vista Mar lateral oferecem também um am-
plo quarto separado. Todos oferecem terraço ou varanda própria.  
Capacidade máxima Duplo/ Vista Piscina/Mar lateral: 2 adultos + 1 
criança ou 3 adultos; Duplo Básico;  2 adultos + 1 criança e Familiar 
Vista Piscina/Mar Lateral: 2 adultos + 2 crianças ou 2 adultos + 1 
criaça + 1 bebé.

Instalações Restaurante buffet, Snack Bar “Western Salon”, Bar 
Salão e Bar Piscina. Wi-Fi com custo. Piscina para adultos e crianças 
com terraço-solário. Pista Multiesportiva e ténis de mesa. Ginásio & 
Fitness no Hotel Cartago. MiniClub para crianças dos 3 aos 8 anos 
e animação diária. Aluguer de bicicletas. 

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet. Oferece menu 
para celíacos a pedido.

Características Dispõe de um total de 110 quartos.

Tudo Incluído Tipo buffet. Às refeições inclui: água, vinho da casa, 
cerveja e refrigerantes. Snacks. Bebidas locais de acordo com carta 
do Tudo Incluído (etiquetas negras e reservas com suplemento). 
Consultem horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

Club San Miguel 3*

Situação Na primeira linha da praia, localizado na Bahía de San Mi-
guel de Ibiza. Aqui terá uma variada oferta gastronómica e de bares 
assim como um amplo programa de atividades para toda a família.  

Quartos Todos os quartos dispõem de casa de banho completa 
com secador de cabelo, TV-SAT, ar condicionado, cofre e Wi-Fi (am-
bos com custo). Vistas para a montanha ou mar. Capacidade máxi-
ma Duplo: 2 adultos; Familiar: 2 adultos + 2 crianças.

Instalações Um restaurante internacional tipo buffet, um restau-
rante chinês, um restaurante americano, bar piscina, Cocktail bar 
panorâmico, bar de tapas, uma piscina com zona para crianças 
com guarda-sóis  e espreguiçadeiras, Wi-Fi com custo nas zonas 
comuns, miniclub (de 3 aos 8 anos), ginásio, sauna e ping pong. Va-
riado programa de entretenimento diurno e noturno para todas as 
idades.  

Serviço de restaurante Tudo Incluído tipo buffet com show coo-
king.

Características Dispõe de 196 quartos.

Tudo Incluído Pequeno-almoço, almoço e jantar tipo buffet.  
Snacks buffet. Bebidas nacionais, snacks e gelados. Restaurante 
temático. Restaurante chinês buffet (junto restaurante principal 
H. Cartago). Restaurante Americano. Bar “Tapas Tapas”. Atividades 
desportivas: Mountain Bikes. Ginásio e sauna no Hotel Cartago. 
Consulte horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel.

Club Cartago 3*

607€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde

673€
Por pessoaTudo Incluído

7 Noites, desde
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FAMILIAR

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 

Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na Cala San Miguel e a 220 metros da praia. Apenas a 4 km de San Miguel e da fantástica praia de Benirras, onde pode desfrutar do seu 
esplêndido pôr do sol. A 29 Km do aeroporto de Ibiza. Goza de uma localização extraordinária na encosta de Port de Sant Miquel.

Quartos Duplo Vista Mar dispõe de casa de banho com secador de cabelo e amenidades de banho, ar condicionado, telefone, TV LCD, cofre (com 
custo), Wi-Fi grátis (opcional Wi-Fi Premium com custo) e varanda/terraço. O Duplo Básico localizado nos pisos baixos; Duplo Priority Location 
com as melhores vistas da baía e localizados nos pisos superiores (exceto 9º piso no qual só há familiares). Quarto Familiar com um amplo es-
paço independente onde cabem duas camas, separado do quarto principal. Capacidade máxima Basic: 2 adultos; Standard/ Priority: 2 adultos + 
1 criança ou 3 adultos; Quarto Familiar (min. 2 adultos + 1 criança): 4 adultos.

Instalações Restaurante buffet, Lobby Bar, snack bar, área Chill Out para adultos com camas balinesas e vistas para o mar. Wi-Fi, 1 piscina 
exterior e outra para crianças com solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Mini clube com atividades para crianças com atenção da equipa de 
animadores. Animação desportiva e de ócio durante o dia: dardos, ping-pong e bingo. Animação noturna: Música ao vivo e shows de animação.

Serviço de restaurante Meia Pensão e Tudo Incluído tipo buffet.

Características Dispõe de 182 quartos.

Tudo Incluído Tipo buffet. Ao almoço e jantar inclui: água, refrescos, cerveja e vinho da casa. Snacks. Bebidas nacionais de acordo 
com a carta do TI (rótulos negros e reservas terão suplemento). Tudo Incluído 24 horas onde os clientes poderão consumir refrescos, 
sumos, água, bolos, sanduíches frias. Consulte horários de bares e restaurantes à chegada ao hotel. 

Olé Galeón Ibiza 4* 623€
Por pessoaMeia Pensão

7 Noites, desde
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Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 
Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação Na primeira linha da praia e sobre o passeio marítimo que 
atravessa a praia de Es Pujols.  

Alojamento Apartamentos Standand de um quarto duplo com 
duas camas e duas mesinhas com luz individual, toucador com 
espelho e amplo armário embutido. Casa de banho completa com 
secador de cabelo e amenidades de cortesia. Estão equipados com 
ar condicionado frio-calor, TV com canais via satélite. Completa 
cozinha com frigorífico e utensílios. A sala de estar conta com 1 
sofá-cama para 2 pessoas e mesa de refeição com 4 cadeiras. To-
dos os apartamentos dispõem de varanda ou terraço. Capacidade 
máxima 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + 1 criança. 

Instalações Acesso Wi-Fi gratuito nas zonas comuns. Serviço de 
bagagem e casa de banho na piscina com duches de cortesia na 
piscina principal (com piscina infantil integrada) rodeada de um 
terraço solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis. Zonas ajardi-
nadas e acesso direto à praia. Parking para motos.

Serviço de restaurante Só Alojamento.

Características Dispõe de 62 unidades de alojamento de diferen-
tes tipologias. Hotel ideal para os amantes de praia, do ambiente e 
da diversão que nos oferece Es Pujols onde pode andar através de 
seu mercado e desfrutar de alguns dos melhores restaurantes em 
Formentera.

150    ES PUJOLS

Aptos. Paya Portu Saler III

Situação Privilegiada, a apenas 50 metros da praia, muito próxima 
da praia de Illetes e a 1,5 Km da povoação de Es Pujols, de variada 
oferta turística.

Quartos Todos os quartos Duplo Standard e Duplo Rosamar dis-
põem de casa de banho, TV-SAT, ar condicionado, cofre (com custo 
extra), telefone e terraço. Capacidade máxima 2 adultos.

Instalações Tem um delicioso restaurante e cafetaria-snack bar 
com televisão via satélite e serviço Wi-Fi gratuito. Amplo terraço 
para poder desfrutar das noites à fresca e degustar dos nossos  
cocktails e bebidas. Nas imediações do hotel, encontrará uma 
grande variedade de entretenimento e serviços, tais como: super-
mercado, bares, restaurantes, aluguer de carros (todos com custo 
extra).

Serviço de restaurante Oferece regime de Alojamento e Peque-
no-almoço tipo buffet (incluído) com opção de almoço e jantar à 
la carte (com custo adicional). Restaurante delicioso especializado 
em peixe fresco e carnes grelhadas.

Características Dispõe de 28 unidades de alojamento. Oferece aos 
seus hóspedes uma estadia agradável num ambiente calmo, com 
tratamento familiar para que desfrute ao máximo das suas férias.

Rosamar 2*

838€
Por pessoaSó Alojamento

7 Noites, desde

808€
Por pessoaPequeno-Almoço 

7 Noites, desde

DUPLO

APARTAMENTO

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 

Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



Situação No centro de Es Pujols, apenas a 200 metros da praia. A 5 
Km do porto de La Savina, lugar onde encontrarão uma variedade 
de alugueres, paragem de Taxi e paragem de bus L1.

Quartos O quarto tem 2 camas ou 3 camas, casa de banho comple-
ta com secador de cabelo e amenidades de banho, ar condicionado, 
cofre, frigobar, TV, telefone e terraço. Os quartos Superior e Deluxe 
também oferecem um roupão de banho, chinelos, toalhas de pis-
cina / praia, um mini-bar (com custo), uma cafeteira de cápsulas 
(duas cápsulas por dia como cortesia), um cocktail de boas-vindas 
e 2 pequenas garrafas de água como cortesia. O quarto Deluxe tem 
um terraço com acesso directo à piscina, cama king-size, vestiário 
e área de estar com sofá e TV. Todos os quartos têm serviço de des-
pertar e acesso Wi-Fi gratuito (peça chave na receção). Capacidade 
máxima 3 adultos ou 2 adultos + 1 criança.

Instalações Restaurante buffet para o pequeno-almoço, bar-cafe-
taria, sala de televisão, piscina exterior com área para crianças e 
terraço solário com espreguiçadeiras e guarda-sóis, ginásio e hall 
de entrada com área de recepção 24 horas. 

Serviço de restaurante Alojamento e Pequeno-Almoço e Meia 
Pensão (externa, não no hotel). O serviço de Meia Pensão será rea-
lizado em três restaurantes que estão localizados a cerca de 200 
metros do hotel, mediante reserva na recepção. A carta de cada 
restaurante oferece pelo menos 3 entradas para escolher, 3 pratos 
principais e 3 sobremesas + bebida (vinho, água e cerveja).

Características Dispõe de 66 quartos.
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Levante 3*

Situação Privilegiada, entre a praia e as enseadas de Es Caló e a 
praia de Arenals. 

Quartos Os Quartos Duplos Clássic estão localizados nas pisos 
baixos, primeiro e segundo andares do hotel. Os quartos Classic 
têm terraço ou varanda, casa de banho com chuveiro, secador de 
cabelo, espelho de aumento e produtos de banho, cama de casal, 
ar condicionado, telefone, TV LCD via satélite, frigobar, cofre segu-
rança e terraço. Capacidade máxima 2 adultos. 

Instalações Restaurante e bar-cafetaria e pastelaria (elaboração 
própria), com custo adicional. Ligação à internet Wi-Fi gratuita nas 
áreas comuns, nas restantes áreas tem custo extra. Terraço, jardim 
e área de chillout. Piscina exterior. Serviço de lavandaria com cus-
to adicional e serviço de recepção 24 horas. Venha desfrutar das 
instalações do Spa & Massage no hotel Entre Pinos, onde encon-
trará (com custo e com reserva prévia): sauna finlandesa, banho 
de vapor, banheira de hidromassagem, duche bitérmico, duche de 
essência e jacuzzi. Também pode desfrutar de alguns tratamentos 
ayurvédicos e serviço de massagem (todos com custo).

Serviço de restaurante Pequeno-Almoço.

Características Dispõe de 40 quartos. Hotel recomendado para 
adultos (maiores de 18 anos).

Hotel & Spa Entre Pinos 3*

843€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

999€
Por pessoaPequeno-Almoço

7 Noites, desde

THE CLASSIC DUPLO

SUPERIOR

+18

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Porto (para determinadas saídas em Junho) em tarifa promo, 
alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. 
Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Consultar preços em www.soltour.pt



O Grupo Piñero – Agência de Viagens, S.A. (Soltour) celebrou com a EUROP ASSISTANCE um seguro de viagens com a apólice nº 2IN, em benefício de todos os seus clientes, sem custo adicional 
para os mesmos. O resumo das coberturas, as franquias e os limites de indemnização encontram-se descritos no quadro inferior. Válido para estadas de máximo 30 dias (desde o dia de inicio de 
viagem até ao dia de regresso ao lugar de origem). Consulte para estadas superiores. As garantias incluídas no seguro de viagem terão efeito desde o momento da partida até ao momento da 
chegada da mesma. Estabelece-se uma franquia de 40€ a cargo dos segurados nos despesas médicas. 
(*) Os capitais do seguro opcional são cumulativos com as coberturas do seguro incluído, não tendo de pagar qualquer franquia.

Seguro de Viagens

Grantías seguras por pessoa e viagem Incluído Apólice 2JN
Opcional, Apólice 2JN (*)

Limite 750€                                       Limite 1500€

Despesas médicas em Espanha em caso de doença ou acidente Até 3.000€ (franquia 40€) Até 3.000€ Até 3.000€

Despesas odontológicas de urgência Até 30€ Até 30€

Transporte sanitario de doentes e feridos (1) Incluído Incluído Incluído

Trasladação de restos mortais (1) Incluído Incluído Incluído

Regresso dos segurados acompanhantes (1) Incluído Incluído Incluído

Regresso do segurado em caso de hospitalização ou de falecimento de um familiar (1) Incluído Incluído

Deslocação de uma pessoa para acompanhar o segurado hospitalizado (1) Incluído Incluído

Despesas de estadia de uma pessoa para acompanhar o segurado hospitalizado
Até 60€ por dia (máximo  

10 dias e limite 600€)
Até 60€ por dia (máximo  

10 dias e limite 600€)

Prolongamento de estadia em hotel por doença ou acidente (por prescrião facultativa)
Até 60€ por dia (máximo  

10 dias e limite 600€)
Até 60€ por dia (máximo  

10 dias e limite 600€)

Serviço de informação Incluído Incluído Incluído

Transmissão de mensagens urgentes Incluído Incluído

Envio de objetos pessoais Incluído Incluído

Bagagem
Perda, danos e roubo de bagagem 150 € 300 € 300 €

Demora da bagagem (reembolso pela compra de artigos de uso pessoal) Até 50€ Até 50€

Acidentes (ficam excluídos os passageiros menores de 14 anos e maiores de 65 anos)
Por falecimento ou invalidez permanete Até 3.000€ Até 6.000€ Até 6.000€

Anulação
Reembolso de despesas por anulação de viagem contratado (2) Até 750€ Até 1.500€

Responsabilidade Civil
Pagamento das despesas de assitência jurídica no exterior Até 900€ Até 900€

(1) Estas coberturas aplicam-se exclusivamente desde/até ao ponto de origem contratado. (2) A garantia da anulação só terá validade  se decorrerem pelo menos 72 horas entre a contratação 
da apólice e o motivo que originou o cancelamento da viagem.

Notificação dos Sinistros  
(+34) 91 536 82 79 
Em caso de sinistro garantido pelas presentes coberturas a pessoa segura 
deve comunicar, a partir do local do estrangeiro onde se encontre, à EUROP 
ASSISTANCE a verificação de qualquer dos eventos cobertos. 
O segurado indicará à EUROP ASSISTANCE os seguintes dados:
• 1.- Nome do segurado sinistrado e expediente de reserva.
• 2.- Número da apólice contratada.
• 3.- Local e número de telefone onde se encontra.
• 4.- Descrição do evento ocorrido.

A EUROP ASSISTANCE não se responsabilizará por nenhum sinis-
tro que não lhe tenha sido comunicado no destino e por si aprovado.

Reembolsos 
Todos os pedidos de reembolsos devem ser enviados diretamente pelo cliente para 
o seguinte endereço: https://soltour.eclaims.europ-assistance.com/, acedendo ao 
icone “reembolso on-line” e não através da agência de viagens ou da Soltour, que 
não carecem de decisão sobre a atribuição de indeminizações. O pedido deve ser 
acompanhado de faturas e documentos comprovativos originais.

Exclusões
As garantias do seguro de viagem cessarão no momento em que o segura-
do regressar à sua residência habitual, ou quando tiver sido repatriado pela  
EUROP ASSISTANCE, para o seu local de residência ou hospital próximo deste.
São excluídos com caráter geral os gastos que não tenham sido comunicados 
préviamente à EUROP ASSISTANCE e aqueles, aos quais não se tenha obtido  a 
correspondente autorização. Em qualquer caso, são excluídos (salvo estejam ex-
pressamente incluídos na garantia) uma série de danos, doenças, situações, despe-
sas ... que se encontram detalhados nas condições gerais do seguro de viagem que 
poderão ser consultados diretamente no nosso site ”www.soltour.pt” .

Este documento é meramente informativo, sem ca-
rácter contratual e não substitui as condições gerais 
e particulares das apólices em poder do Grupo Piñe-
ro – Agência de Viagens, S.A. (Soltour) e da Seguradora 
EUROP ASSISTANCE. Para mais informações consulte:  
“www.soltour.pt”. O valor correspondente ao seguro 
opcional, mesmo em caso de cancelamento da reserva 
para a qual o mesmo foi contratado, não será objecto de 
reembolso.

Proteja ainda mais 
as suas féiras

Opcional
limite 750€

euros 
por pessoa18

Opcional
limite 1.500€

20
Obrigatório facultar número de BI ou Passaporte no momento da contratação do seguro
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euros 
por pessoa
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Condições Gerais do Contrato de Viagens Organizadas 
1. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL ÀS VIAGENS 
ORGANIZADAS O presente programa/ catálogo é o 
documento informativo no qual se inserem as presentes 
condições gerais, dele fazendo parte integrante e que 
constituem, na ausência de documento autónomo, o contrato 
de viagem.
A presente informação é vinculativa para a agência salvo se 
cumulativamente:
• O programa o prever expressamente;
• As alterações ao mesmo sejam insignificantes;
• A informação da alteração seja prestada ao viajante em 
suporte duradouro; As presentes condições gerais obedecem 
ao disposto na legislação em vigor. As Condições Gerais cujo 
objeto seja uma Viagem Organizada ou Serviço de Viagem 
Conexo constante do presente programa, as correspondentes 
fichas de informação normalizada e as condições particulares 
que constam da documentação de viagem facultada ao 
viajante no momento de reserva da viagem consubstanciam o 
contrato de viagem que vincula as partes.
Os programas de viagem incluídos neste catálogo, assim como 
as ofertas especiais dos referidos programas que se emitam 
no futuro, encontram-se sujeitos ao disposto no Decreto-Lei 
n.º 17/2018 de 8 de março, sobre o regime jurídico de atividade 
de agências de viagens e turismo, que transpõe para a ordem 
jurídica nacional a Diretiva (UE) 2015/2302, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015, relativa às 
viagens organizadas e aos serviços de viagem conexos.
1. ORGANIZAÇÃO
A organização das viagens incluídas na presente brochura é do 
Grupo Piñero – Agência de Viagens, S.A., (doravante SOLTOUR) 
pessoa coletiva e número de matrícula 503817570, com sede 
na Av. Duque de Loulé, 75 - 1º, em Lisboa e com filial no Porto, 
na Rua da Boavista, 844 Sala 3.1., e titular do RNVATM n.º 2210, 

telefone 226079240 e e-mail: callcenter.opo@soltour.pt. 
2. PREÇO
Os preços publicados neste catálogo (PREÇO DESDE) 
estão sob as condições de “facilíssimo” e são válidos para 
determinadas datas de partida, compreendidas entre 
1/Maio 2019 e 30/Abril 2020, e para as condições específicas 
estabelecidas para cada caso previsto no folheto. Estes preços 
podem sofrer variações em função das datas exatas em que se 
realiza a viagem, bem como devido à alteração das condições 
específicas da mesma. Os preços estabelecidos para cada uma 
das datas de partida e para os serviços requeridos deverão ser 
consultados em www.soltour.pt.
2.2 Os preços e as condições publicados neste catálogo não 
são aplicáveis a grupos iguais ou superiores a 9 participantes 
na mesma reserva ou em várias que estejam interligadas. Em 
tais casos é necessário consultar os preços e condições para 
grupos, nomeadamente:
a) No ato da reserva, salvo estipulação em contrário constante 
do orçamento apresentado, deverá ser pago pela agência um 
sinal correspondente a 30% do valor total do grupo.
b) Salvo estipulação em contrário constante do orçamento 
apresentado, o pagamento do remanescente, ou seja, 70% do 
valor total do grupo, deverá ser efetuado 10 dias antes do início 
da viagem.
c) Sem prejuízo do disposto no artigo 25º do Decreto-Lei 
n.º 17/2018, de 8 de março, e salvo estipulação em contrário 
constante do orçamento apresentado, tendo em conta que as 
condições especiais negociadas pela SOLTOUR com os seus 
fornecedores, para todas as reservas de grupo, implicam um 
encargo de 30% do valor total do grupo, a rescisão do contrato, 
qualquer que seja o fundamento, implicará um custo mínimo 
de 30% do valor total do grupo.
Os hotéis podem não admitir ou recusar reservas de menores 

de idade não acompanhados pelos pais.
2.3 O preço da viagem organizada inclui:
a) O transporte de ida e regresso quando este serviço esteja 
incluído no programa contratado, no tipo de transporte, 
características e categoria que constem no programa ou na 
documentação que seja entregue ao cliente no momento da 
subscrição.
b) O alojamento, quando este serviço esteja incluído no 
programa contratado, no estabelecimento e regime alimentício 
que figure na documentação que seja entregue ao cliente no 
momento da subscrição do mesmo ou em outros documentos 
idênticos em caso de substituição.
c) As taxas ou impostos dos estabelecimentos hoteleiros.
d) Os impostos indiretos, nomeadamente o IVA, quando estes 
sejam aplicáveis.
e) A assistência técnica durante a viagem, quando este serviço 
esteja expressa e especificamente incluído no programa 
contratado;
f) Todos os demais serviços e complementos que, 
concretamente se especifiquem no programa contratado.
g) Tudo aquilo que expressamente se faça constar na 
documentação entregue ao Viajante.
2.4 Quando se realize a contratação da viagem organizada 
em resultado de ofertas especiais, publicitadas através de 
circulares ou folhas informativas, a preço distinto do informado 
no folheto geral, os serviços compreendidos no preço são 
unicamente aqueles que se especificam detalhadamente na 
circular ou na folha informativa, ainda que seja feita referência 
a qualquer um dos programas descritos no folheto, desde que 
seja feito exclusivamente para fins de informação geral do 
destino.

IMPORTANTE: CONFIRME A INFORMAÇÃO SOBRE OS VOOS AO EFECTUAR A SUA RE-
SERVA. COM 48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DEVERÁ RECONFIRMAR OS MESMOS.  

Em caso de não existir lugares na “Tarifa Promo”, aplicam-se os suplementos 
de Tarifa Básica, Tarifa Média ou Tarifa Alta. Tarifas combináveis entre si e 
aplicáveis nos voos charter.  

As tarifas utilizadas com as companhias de linha regular não permitem a 
utilização do voo de regresso, caso não tenham utilizado o voo de ida. Se 
por qualquer motivo perdem o seu voo de ida para o destino reservado, este 
considerar-se-à No Show (não apresentação com 100% de gastos), anulan-
do a companhia aérea de forma automática e sem prévia notificação o seu 
voo ou conexão de regresso, ficando a SOLTOUR isenta de toda e qualquer 
responsabilidade. 

Recomendamos que cheguem ao aeroporto com tempo suficiente para a 
realização de todos os tramites de embarque. Aconselhamos 2 horas nos 
voos nacionais.

Consulte o programa de voos a partir de Novembro 2019.

NOTAS COMUNS

Programa de voos
LISBOA

RUTA DIA OPERAÇÃO DATA CIA

MAIORCA 2ª FEIRA 17/JUN-23/SET ALB

4ª FEIRA 29/MAI-11/SET VY

SABADO 04/MAI-14/SET VY

DOMINGO 26/MAI-22/SET PVG

MENORCA 4ª FEIRA 29/MAI-18/SET PVG

5ª FEIRA 06/JUN-05/SET PVG

IBIZA E
FORMENTERA

3ª FEIRA 18/JUN-10/SET VY

4ª FEIRA 19/JUN-11/SET VY

5ª FEIRA 20/JUN-12/SET VY

PORTO

RUTA DIA OPERAÇÃO DATA CIA

MAIORCA DOMINGO 19/MAI-22/SET PVG

SABADO 1/JUN-21/SET YW

2ª FEIRA 24/JUN-2/SET YW

6ª FEIRA 26/JUL-6/SET PVG

3ª FEIRA 18/JUN-3/SET LG

MENORCA 4ª FEIRA 29/MAI-18/SET PVG

5ª FEIRA 06/JUN-05/SET PVG

IBIZA E FORMENTERA 3ª FEIRA 4/JUN-17/SET PVG
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2.5 O preço da viagem organizada não inclui:
a) Vistos, taxas aeroportuárias, taxas de entrada e/ou saída a 
pagar no destino, certificados de vacinação, nem quaisquer 
despesas com o consumo de cafés, vinhos, licores, águas 
minerais, regimes alimentícios especiais – mesmo nos casos de 
pensão completa ou de meia pensão, salvo acordo expresso 
em contrário -, bem como a lavagem e engomagem de roupa, 
serviços de hotéis opcionais e em geral qualquer outro 
serviço que não esteja expressamente incluído no ponto 2.3 
ou não conste especificamente no programa, no contrato 
ou na documentação entregue ao Viajante no momento da 
subscrição.
b) As excursões ou visitas facultativas.As excursões ou visitas 
facultativas quando contratadas no destino não fazem parte 
do contrato de viagem organizada. A sua publicação no folheto 
é meramente informativa e o preço indicado é meramente 
estimado. Estas excursões ou visitas facultativas serão 
propostas aos clientes com as suas condições específicas 
e preço final, de modo independente, podendo, por isso, 
verificarem-se variações de custos, serviços incluídos, etc. 
que alterem o preço estimado e não ficando garantida, até ao 
momento da sua contratação, a realização das mesmas.
c) Gratificações: No preço da viagem organizada não estão 
incluídas quaisquer gratificações. No caso dos cruzeiros, a 
gratificação perde o seu carácter voluntário e, no início do 
mesmo, adverte-se o cliente que deve assumir o compromisso 
de entregar, no final, uma quantia determinada em função da 
duração. Tal quantia, fixada antes do início do cruzeiro, destina-
se, unicamente, ao pessoal de serviço
3. INSCRIÇÕES 
3.1 No ato da inscrição da reserva o viajante efetuará o 
pagamento solicitado, não podendo ser, em caso algum, 
inferior a 40%, do preço total da viagem. Nesse momento, será 
emitido recibo a favor do viajante no qual se especificará, para 
além do mais, a quantia antecipada pelo viajante e o preço 
total da viagem organizada. O remanescente do preço deverá 
ser pago até dez dias antes da data da saída, salvo indicação 
expressa de outro prazo.
3.2 Se a inscrição tiver lugar a 21 dias ou menos da data do 
início do serviço, ou em qualquer caso seja feita dentro dos 
prazos em que os prestadores de serviços exijam o pagamento 
integral, o preço total do mesmo deverá ser pago no ato da 
inscrição. 
3.3 Por causa justificada e a pedido do prestador de serviços, 
os prazos de pagamento atrás indicados poderão ser alterados, 
incluindo a referida alteração a possibilidade de antecipação 
da data de pagamento. 
3.4 A SOLTOUR reserva-se o direito de anular qualquer 
inscrição cujo pagamento não tenha sido efetuado nas 
condições acima mencionadas, aplicando-se o disposto no 
ponto referente ao “Direito de rescisão pelo Viajante”. As 
reservas encontram-se condicionadas à obtenção da parte dos 
fornecedores da confirmação de todos os serviços.
3.5 Caso o organizador, antes da celebração do contrato, 
se mostre impossibilitado de prestar algum ou alguns 
dos serviços solicitados pelo viajante (incluindo o preço), 
deverá comunicar, através da agência, tal circunstância ao 
viajante, o qual poderá anular o seu pedido recuperando, 
única e exclusivamente, e caso existam, as quantias que haja 
antecipado.
3.6 Todos os reembolsos que, a qualquer título, sejam 
efetivamente devidos serão feitos através da agência onde foi 
feita a reserva, não se efetuando quaisquer devoluções por 
serviços não utilizados voluntariamente pelo viajante.
3.7 Nos casos em que a SOLTOUR condicione, e assim o 
especifique expressamente, a viabilidade da realização da 
viagem organizada a um mínimo de participantes e que, por 
não se alcançar tal número, a viagem seja anulada, o viajante 
terá direito, única e exclusivamente, ao reembolso do preço 
total da viagem ou das quantias antecipadas, sem que possa 
reclamar qualquer outra quantia a título de indemnização, 
sempre e quando a referida anulação lhe haja sido comunicada 
por escrito até dez dias de antecedência da data prevista 
para o início da viagem, de acordo com a informação contida 
no programa. Os voos especiais charter estão sujeitos, em 
qualquer caso, à inscrição de um mínimo de trinta lugares.  
4. DESPESAS DE RESERVAS E DE ALTERAÇÃO
 4.1 Por cada reserva serão cobradas despesas de acordo com 
informação a prestar pela agência de viagens, no momento da 
reserva. Por cada alteração (nomes, datas, tipo de apartamento 
ou quarto, viagem, etc.) serão cobradas despesas de acordo 
com informação a prestar pela agência de viagens no 
momento da reserva. A aceitação de tais alterações depende 
de aceitação por parte dos respetivos fornecedores.
4.2 Em qualquer caso, quando a alteração tiver lugar com 21 
dias, ou menos, de antecedência em relação à data da partida 
da viagem para a qual existia reserva ou os prestadores de 
serviços não aceitarem a alteração, o viajante ficará sujeito aos 
custos e encargos previstos no ponto referente ao “Direito de 
rescisão pelo Viajante”.
5. ALTERAÇÃO AO PREÇO 
5.1. Os preços constantes do programa estão baseados 
nos custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à data 
de impressão deste programa, pelo que estão sujeitos a 
alterações (aumento ou redução de preço) que resultem 
de variações no custo dos transportes ou do combustível, 
impostos, taxas e flutuações cambiais até 20 dias antes da 
data de viagem.
5.2. Caso o aumento em causa exceda 8% do preço total 
da viagem organizada, aplicar-se-á o disposto na cláusula 
“ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA”.
5.3. Em caso de redução de preço a agência de viagens e 

turismo reserva-se o direito de deduzir ao reembolso a efetuar 
ao viajante as correspondentes despesas administrativas, que 
a pedido do viajante serão justificadas.
6. REEMBOLSOS 
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso 
por serviços não utilizados pelo viajante por motivos de força 
maior ou por causa imputável ao Viajante, salvo reembolso 
pelos respetivos fornecedores. A não prestação de serviços 
previstos no programa de viagem por causas imputáveis à 
agência organizadora e caso não seja possível a substituição 
por outros equivalentes, confere ao Viajante o direito a ser 
reembolsado pela diferença entre o preço dos serviços 
previstos e o dos efetivamente prestados.
7. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
7.1. Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, 
sempre que um Viajante, inscrito para uma determinada 
viagem, desejar mudar a sua inscrição para uma outra viagem 
ou para a mesma com partida em data diferente, ou outra 
eventual alteração, deverá pagar a taxa referida referida 
no ponto 4.1 das presentes condições, como despesas de 
alteração. Contudo, quando a mudança tiver lugar com 21 
dias ou menos de antecedência em relação à data da partida 
da viagem, para a qual o viajante se encontra inscrito, ou se 
os fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, fica 
sujeito às despesas e encargos previstos na cláusula “Rescisão 
do Contrato pelo Viajante”.
7.2. Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração dos 
serviços contratados por motivos não imputáveis à agência 
(ex. ampliação das noites de estadia, alteração de voo) os 
preços dos serviços turísticos poderão não corresponder aos 
publicados no folheto que motivou a contratação.
8. CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO CONTRATUAL) 
8.1. O viajante pode ceder a sua posição, fazendo-se substituir 
por outra pessoa que preencha todas as condições requeridas 
para a viagem organizada, desde que informe a agência de 
viagens e turismo, por forma escrita, até sete dias seguidos 
antes da data prevista para a partida.
8.2. O cedente e o cessionário são solidariamente responsáveis 
pelo pagamento do saldo em dívida e pelas taxas, os encargos 
ou custos adicionais originados pela cessão, os quais serão 
devidamente informados e comprovados pela agência de 
viagens e turismo.
8.3. A cessão vincula também os terceiros prestadores de 
serviços, devendo a agência comunicar-lhes tal facto no prazo 
de 48 horas.
8.4. Caso não seja possível a cessão da posição contratual 
por força dos regulamentos de transportes aplicáveis, deve tal 
informação ser prestada, por escrito, ao viajante, no momento 
da reserva. Nos casos de reservas que incluam voos de 
linhas regulares, a cessão poderá estar sujeita a aprovação 
por parte da companhia aérea e em caso de recusa poderão 
ser repercutidos no viajante os custos correspondentes à 
alteração da reserva do voo.
9. ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA
 9.1. Sempre que, antes do início da viagem organizada, (i) a 
SOLTOUR se veja obrigada a alterar significativamente alguma 
das características principais dos serviços de viagem, (ii) ou 
não consiga ir de encontro às exigências especiais solicitada 
pelo Viajante; (iii) ou propuser o aumento do preço da viagem 
organizada em mais de 8%, o Viajante pode, no prazo de 8 
(oito) dias: 
a) Aceitar a alteração proposta;
b) Rescindir o contrato, sem qualquer penalização, sendo 
reembolsado das quantias pagas;
c) Aceitar uma viagem organizada de substituição proposta 
pela agência de viagens e turismo, sendo reembolsado em 
caso de diferença de preço.
9.2. A ausência de resposta por parte do viajante no prazo 
fixado pela agência de viagens e turismo implicará a aceitação 
tácita da alteração proposta.
9.3. Se os serviços de transfer/assistência do hotel-aeroporto 
e vice-versa, ou outros similares, não puderem ser cumpridos 
por razões alheias aos transferistas e não imputáveis ao 
Organizador, este apenas será obrigado a reembolsar o 
valor do transporte alternativo utilizado pelo viajante na 
deslocação, mediante prévia apresentação da fatura ou recibo 
correspondente.
10. RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
10.1 O viajante é livre de desistir da viagem a todo o tempo 
antes do início da viagem.
10.2 Tal rescisão implica que o mesmo seja responsável 
pelo pagamento de todos os encargos a que o início do 
cumprimento do contrato e a sua desistência deem lugar, 
menos a reafectação de serviços e as economias de custos.
10.3 Constituem encargos a deduzir:
a) Os custos administrativos

 

b) Os custos de anulação, se os houver:
10.4 No caso de algum ou alguns dos serviços contratados 
e anulados estarem sujeitos a condições económicas 
especiais de contratação, tais como o fretamento de aviões 
ou navios, tarifas especiais, hotéis em períodos de férias 
locais (época alta) entradas em espetáculos, etc., aplicar-

se-ão, nomeadamente, os seguintes custos de anulação por 
desistência (cujas percentagens ficam sujeitas à variação que, 
no momento, se comprovar): 
• Lugares de avião: A emissão de bilhetes de linha regular dá 
origem a um custo de 100% do preço do respetivo bilhete; A 
anulação de lugares em voos especiais dá origem a um custo 
de 100%, desde 10 dias antes da partida até ao dia em que esta 
se verifique.
• Lugares de hotel: A anulação efetuada com uma 
antecedência inferior a 7 dias antes do início da viagem 
organizada dá lugar ao pagamento da importância 
correspondente às primeiras uma ou duas noites.
• Circuitos ou Cruzeiros: A anulação destes serviços dá lugar: 
entre os 30 e 20 dias antes da partida, 10% do valor da viagem; 
entre os 19 e 10 dias antes da partida 20%; entre 9 e 5 dias 
antes da partida 40% e com menos de 5 dias 100%.
• Seguro opcional: Este serviço não é anulável, pelo que dá 
lugar a um custo de 100% do seu valor total desde o dia da sua 
contratação.
• Uma penalização nos seguintes termos:
 

Nota: Todos os prazos indicados entendem-se como dias úteis 
do lugar da saída da viagem. 
10.5. Quando seja caso disso, o viajante será reembolsado pela 
diferença entre a quantia paga e os montantes acima referidos. 
Na presente situação o reembolso será efetuado, deduzido da 
taxa de rescisão, no prazo máximo de 14 dias após a rescisão 
do contrato de viagem.
10.6. O viajante tem ainda direito a rescindir o contrato de 
viagem antes do início da mesma sem pagar qualquer taxa 
de rescisão, caso se verifiquem circunstâncias inevitáveis 
e excecionais no local de destino ou na sua proximidade 
imediata que afetem consideravelmente a realização da 
mesma ou o transporte dos passageiros para o destino. A 
rescisão do contrato de viagem nesta situação apenas confere 
ao viajante o direito ao reembolso integral dos pagamentos 
efetuados.
11. RESCISÃO DO CONTRATO PELA AGÊNCIA
11.1. Quando a viagem esteja dependente de um número 
mínimo de participantes,  a SOLTOUR reserva-se o direito de 
cancelar a viagem organizada caso o número de participantes 
alcançado seja inferior ao mínimo. Nestes casos, o viajante 
será informado por escrito do cancelamento no prazo de:
a) 20 dias antes do início da viagem organizada, no caso de 
viagens com duração superior a seis dias;
b) 7 dias antes do início da viagem organizada, no caso de 
viagens com duração de dois a seis dias;
c) 48 horas antes do início da viagem organizada, no caso de 
viagens com duração inferior a dois dias.
11.2. Antes do início da viagem organizada a SOLTOUR poderá 
ainda rescindir o contrato se for impedida de executar o 
mesmo devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais.
11.3. A rescisão do contrato de viagem pela SOLTOUR nos 
termos acima referidos apenas confere ao viajante o direito 
ao reembolso integral dos pagamentos efetuados no prazo 
máximo de 14 dias após a rescisão do contrato de viagem.
12. RESPONSABILIDADE 
12.1. A agência de viagens e turismo é responsável pela correta 
execução de todos os serviços de viagem incluídos no contrato 
de viagem.
12.2. Quando se tratar de viagens organizadas, as agências de 
viagens e turismo são responsáveis perante os Viajantes, ainda 
que os serviços devam ser executados por terceiros e sem 
prejuízo do direito de regresso, nos termos gerais aplicáveis.
12.3. As agências de viagens e turismo organizadoras 
respondem solidariamente com as agências retalhistas, no 
caso de viagens organizadas.
12.4. Nos restantes serviços de viagens, a agência de viagens 
e turismo responde pela correta emissão dos títulos de 
alojamento e de transporte e ainda pela escolha culposa dos 
prestadores de serviços, caso estes não tenham sido sugeridos 
pelo viajante.
12.5. A agência de viagens e turismo que intervenha como 
intermediária em vendas ou reservas de serviços de viagem 
avulsos é responsável pelos erros de emissão dos respetivos 
títulos, mesmo nos casos decorrentes de deficiências técnicas 
nos sistemas de reservas que lhes sejam imputáveis.
12.6. A agência de viagens e turismo é responsável por 
quaisquer erros devido a deficiências técnicas no sistema de 
reservas que lhe sejam imputáveis e, se tiver aceitado proceder 
à reserva de uma viagem organizada ou de serviços de viagem 
que façam parte de serviços de viagem conexos, pelos erros 
cometidos durante o processo de reserva.
12.7. A agência de viagens e turismo não é responsável por 
erros na reserva que sejam imputáveis ao Viajante ou que 
sejam causados por circunstâncias inevitáveis e excecionais.
13. ASSISTÊNCIA
13.1. Em caso de dificuldades do Viajante, ou quando por 
razões que não lhe forem imputáveis, este não possa terminar 
a viagem organizada, a agência de viagens e turismo dará a 
seguinte assistência:
a) Disponibilização de informações adequadas sobre os 
serviços de saúde, as autoridades locais e a assistência 
consular; e 
b) Auxilio ao viajante na realização de comunicações à 
distância e a encontrar soluções alternativas de viagem.

Antecedência da data do 
início da viagem

% de custo do valor 
Total

entre 10º e 15º (inclusive) 5

entre 4º e 9º (inclusive) 15

A 72 hrs. 25

A 48 hrs. 100

Desde a data 
em que 

a reserva 
é efectuada

Gastos de gestão por reserva

Até às 72h. posteriores Sem gastos

A partir de 72h. e  até 
7 dias 30 €

Mais de 7 dias 60 €
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13.2. Caso a dificuldade que fundamenta o pedido de 
assistência tenha sido causada pelo Viajante de forma 
deliberada ou por negligência, a agência de viagens e turismo 
poderá cobrar uma taxa no valor dos custos em que incorreu 
em virtude da prestação dessa assistência.
13.3. Se devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais, o 
Viajante não puder regressar, a agência de viagens e turismo 
organizadora é responsável por assegurar os custos de 
alojamento necessários, se possível de categoria equivalente, 
por um período não superior a três noites por viajante. A 
agência de viagens e turismo retalhista é solidariamente 
responsável pela obrigação em causa, sem prejuízo do direito 
de regresso, nos termos gerais aplicáveis.
13.4. A limitação dos custos prevista supra não se aplica 
às pessoas com mobilidade reduzida, nem aos respetivos 
acompanhantes, às grávidas e às crianças não acompanhadas, 
nem às pessoas que necessitem de cuidados médicos 
específicos, desde que a agência de viagens e turismo tenha 
sido notificada dessas necessidades específicas pelo menos 48 
horas antes do início da viagem organizada.
14. RECLAMAÇÕES
14.1. Qualquer desconformidade na execução de um serviço 
de viagem incluído no contrato de viagem organizada tem 
de ser comunicada à agência de viagens organizadora ou 
retalhista por escrito ou outra forma adequada logo que tal 
desconformidade ocorra, ou seja, sem demora injustificada. 
14.2. O direito a apresentar reclamações para efeitos de 
redução de preço ou direito a indemnização por falta de 
conformidade dos serviços de viagem incluídos na viagem 
organizada prescreve no prazo de 2 (dois) anos.
15. BAGAGEM
15.1. A agência é responsável pela bagagem nos termos 
legais; O viajante tem obrigação de reclamar junto da 
entidade prestadora dos serviços no momento de subtração, 
deterioração ou destruição de bagagem. No transporte 
internacional, em caso de dano na bagagem, a reclamação 
deverá ser feita por escrito ao transportador imediatamente 
após a verificação do dano e no máximo 7 (sete) dias a contar 
da sua entrega.
15.2. Estando em causa o mero atraso na entrega da 
bagagem a reclamação deverá ser feita dentro de 21 dias a 
contar da data de entrega da mesma. A apresentação de tal 
reclamação será fundamento essencial para o acionamento 
da responsabilidade da SOLTOUR sobre a entidade prestadora 
do serviço.
15.3. Para todos os efeitos e quando haja referência ao 
transporte terrestre, entender-se-á que o viajante conserva 
consigo a bagagem e demais bens pessoais, qualquer que 
seja a parte do veículo em que estejam colocados e que são 
transportados por conta e risco do cliente. Recomenda-se a 
todos os viajantes que estejam sempre presentes em todas os 
atos de carga e descarga das bagagens.
15.4. No transporte aéreo, ferroviário, marítimo ou fluvial, 
aplicam-se as condições das companhias transportadoras, 
constituindo o bilhete de passagem o documento vinculativo 
entre as referidas companhias e o viajante. 
16. LIMITES
16.1. A responsabilidade da agência terá como limite o 
montante máximo exigível às entidades prestadoras dos 
serviços, nos termos da Convenção de Montreal, de 28 de maio 
de 1999, sobre Transporte Aéreo Internacional, e da Convenção 
de Berna, de 1961, sobre Transporte Ferroviário.
16.2. No que concerne aos transportes marítimos, a 
responsabilidade das agências de viagens, relativamente 
aos seus Viajantes, pela prestação de serviços de transporte, 
ou alojamento, quando for caso disso, por empresas de 
transportes marítimos, no caso de danos resultantes de 
dolo ou negligência destas, terá como limites os seguintes 
montantes:
a) € 441.436,00, em caso de morte ou danos corporais;
b) € 7.881,00, em caso de perda total ou parcial de bagagem ou 
da sua danificação;
c) € 31.424,00, em caso de perda de veículo automóvel, 
incluindo a bagagem nele contida;
d) € 10.375,00, em caso de perda de bagagem, acom
panhada ou não, contida em veículo automóvel;
e) € 1.097,00, por danos na bagagem, em resultado da 
danificação do veículo automóvel.
16.3. Quando exista, a responsabilidade das agências de 
viagens e turismo pela deterioração, destruição e subtração 
de bagagens ou outros artigos, em estabelecimentos de 
alojamento turístico, enquanto o viajante aí se encontrar 
alojado, tem como limites:
a) € 1.397,00, globalmente;
b) € 449,00 por artigo;
c) O valor declarado pelo viajante, quanto aos artigos 
depositados à guarda do estabelecimento de alojamento 
turístico.
16.4. A responsabilidade da agência por danos não corporais 
está contratualmente limitada ao valor correspondente a três 
vezes o preço do serviço vendido.
17. DELIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAGEM ORGANIZADA
17.1. Viagens de avião:
Apresentação no aeroporto: Nas viagens de avião a 
apresentação no aeroporto deverá ser feita com uma 
antecedência não inferior a 90 minutos sobre o horário oficial 
da partida, para voos nacionais, 2 horas para voos para os 
restantes países da Europa e Norte de África e 3 horas para 
voos intercontinentais. O viajante deverá ter em atenção, 
no momento de prever o transfer para o aeroporto, os 
congestionamentos de tráfego e os problemas de transporte, 
público ou privado, que se verificam em algumas cidades.

Entender-se-á sempre como trajeto aéreo direto aquele 
cujo suporte documental seja um só talão de voo, 
independentemente do voo realizar alguma paragem técnica.
A SOLTOUR não será responsável pela perda de ligações 
aéreas ou em qualquer meio de transporte que não hajam 
sido contratadas como parte integrante da mesma viagem 
organizada. As tarifas utilizadas com as companhias aéreas de 
linha regular não permitem o voo de regresso caso não tenha 
sido utilizado o voo de ida.
Se por qualquer motivo for perdido o voo de ida para o 
destino reservado ou a ligação ao voo transatlântico, tal será 
considerado como falta de apresentação ou desistência 
(implicando custos de 100%) anulando a companhia aérea, 
de forma automática e sem prévio aviso, o voo ou a ligação 
de regresso, ficando a SOLTOUR isenta de qualquer 
responsabilidade.
17.2 Hotéis: A qualidade e o conteúdo dos serviços prestados 
pelo hotel serão determinados pela categoria turística 
oficial, se a tiver, fixada pelo órgão competente do respetivo 
país. Caso não exista classificação oficial, indicar-se-á no 
programa informação da categoria dos hotéis de acordo com 
a informação obtida junto dos organismos de turismo dos 
respetivos países e a classificação de outros Organizadores.
Quando haja referência a quartos individuais e duplos e 
nestes seja permitida a utilização de uma terceira cama 
individual, presumir-se-á sempre que a utilização da terceira 
cama é feita com o conhecimento e consentimento das 
pessoas que ocupam o quarto e, desse modo, figurará 
refletido o quarto como triplo em todos os impressos ou 
documentação entregues ao cliente. O mesmo ocorrerá nos 
casos de quartos duplos para uso até 4 pessoas, refletindo-se 
como quadruplo, onde as crianças ou terceiras pessoas se 
acomodarão em cama dobrável, em sofá cama (se o houver) o 
partilhando as camas existentes. Deve ter em conta que alojar 
terceiras e quartas pessoas dentro da mesma unidade, reduz 
consideravelmente o espaço.
Em alguns casos existe a possibilidade de permitir a utilização 
de berços, que deverão ser solicitados pelo viajante antes 
da conclusão do contrato e que, salvo menção expressa em 
contrário, não estão incluídos no preço. Independentemente 
das horas de chegada e de saída no destino, os quartos dos 
hotéis estão disponíveis a partir das 14 horas do dia da chegada 
e devem ficar livres antes das 12 horas do dia da saída.
Quando o serviço contratado não inclua transfer, caso o 
viajante preveja a chegada ao hotel ou ao empreendimento 
turístico em horário posterior às 18 horas, é necessário 
comunicar, com a maior antecedência possível, tal 
circunstância diretamente à SOLTOUR, ao hotel ou aos 
empreendimentos turísticos, para garantir o alojamento.
No momento da reserva, o viajante deve consultar a agência 
sobre a possibilidade de levar animais pois, geralmente, os 
mesmos não são admitidos nos hotéis e nos empreendimentos 
turísticos.
O serviço de alojamento e/ou de refeições do hotel considerar-
se-á prestado sempre que os referidos serviços tenham estado 
disponíveis para o viajante na noite correspondente, ainda que 
devido aos horários dos voos contratados ou às circunstâncias 
próprias da viagem o horário de entrada e/ou saída não 
permitam a sua utilização. Nesse caso, o cliente não terá 
direito a qualquer devolução.
17.3 Circuitos: A SOLTOUR informa, desde já, os viajantes 
que nos circuitos especificados no programa, o serviço 
de alojamento será prestado em qualquer um dos 
estabelecimentos relacionados com o mesmo ou em qualquer 
outro da mesma categoria e zona, bem como que o itinerário 
do circuito poderá desenvolver-se segundo uma das opções 
descritas no programa. Em tais casos, se em momento prévio à 
celebração do contrato, o cliente aceitar a referida informação, 
esta indefinição são pressuporá qualquer modificação ao 
contrato.
17.4 Outros serviços: Nos circuitos, as características dos 
meios de transporte disponíveis podem variar em função do 
número de participantes. Se em algum circuito não se chegar 
a um determinado número de participantes, fica reservado 
o direito de ser utilizado um “minibus” ou uma carrinha “van” 
que, salvo indicação expressa em contrário, não têm bancos 
reclináveis. Na descrição de cada circuito está indicado se 
o autocarro possui ou não ar condicionado, entendendo-se 
que não tem se nada se disser.  O transporte nos parques 
naturais para a realização de safaris fotográficos efetua-se em 
carrinha “van” ou em veículos todo-o-terreno característicos 
de cada país. Em todas as situações anteriores, o desenho, 
estrutura, conforto e segurança do veículo de transporte pode 
não adaptar-se às normas portuguesas, mas sim às que são 
próprias do país do destino da viagem.
Quando a viagem se realize em autocarros, carrinhas “vans”, 
limusinas ou em veículos idênticos ou afins contratados, 
direta ou indiretamente pela SOLTOUR, em caso de acidente, 
qualquer que seja o país onde se verifique, o viajante deverá 
apresentar a respetiva reclamação contra o transportador 
a fim de salvaguardar, se for o caso, a indemnização através 
do seguro do transportador, sendo, para o efeito, auxiliado e 
assessorado na sua atuação pela SOLTOUR, a título gratuito.
17.5 Garantia de pagamentos: Alguns estabelecimentos 
hoteleiros poderão solicitar a apresentação de cartão de 
crédito como garantia de pagamento de extras. Igualmente 
poderão cobrar diretamente ao cliente final o imposto 
exrtaordinário no valor da taxa ecológica.
18. INFORMAÇÃO QUE A AGÊNCIA DE VIAGENS DEVE 
FORNECER AO CLIENTE
A SOLTOUR informa o viajante que deverá receber da agência 
de viagens vendedora, em cumprimento do regime jurídico de 

atividade de agências de viagens e turismo, toda a informação 
pertinente sobre a documentação específica necessária para 
a viagem escolhida, assim como o aconselhamento sobre a 
subscrição facultativa de um seguro que cubra os gastos de 
cancelamento e/ou de um seguro de assistência que cubra 
os gastos de repatriamento em caso de acidente, doença 
ou morte; informação sobre o modo de proceder no caso 
específico de doença ou acidente, ocorrência de catástrofes 
naturais, epidemias, revoluções e situações análogas que se 
verifiquem no local de destino da viagem e de que a agência 
tenha conhecimento ou que lhe tenham sido comunicadas.
Para este efeito a SOLTOUR recomenda ao cliente que 
contacte o Ministério dos Negócios Estrangeiros cuja 
Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas 
proporciona recomendações específicas e informações 
importantes sobre viagens ao estrangeiro, através do sítio da 
internet: http://www.secomunidades.pt/web/guest/viajantes.
19. DOCUMENTAÇÃO
19.1. O viajante deverá possuir em boa ordem a sua 
documentação pessoal ou familiar (cartão do cidadão/Bilhete 
de Identidade, passaporte, documentação militar, autorização 
de saída para menores, vistos, certificado de vacinas e 
outros eventualmente exigidos). A agência declina qualquer 
responsabilidade pela recusa de concessão de vistos ou a 
não permissão de entrada ao Viajante em país estrangeiro, 
sendo ainda da conta do Viajante todo e qualquer custo que tal 
situação acarretar. 
19.2. Viagens na União Europeia: Os viajantes 
(independentemente da idade) que se desloquem dentro 
da União Europeia deverão ser possuidores do respetivo 
documento de identificação civil (Passaporte; B.I, Cartão do 
Cidadão); Para obtenção de assistência médica devem ser 
portadores do respetivo Cartão Europeu de Seguro de Doença; 
Os nacionais de países não comunitários devem consultar 
informação específica quanto à documentação necessária 
para realização de viagem junto das embaixadas/ consulados 
dos países de origem.
19.3. Viagens fora da União Europeia: Os viajantes 
(independentemente da idade) que se desloquem para fora 
da União Europeia deverão ser possuidores do respetivo 
documento de identificação civil (passaporte) bem como 
do visto se necessário (obtenha tal informação junto da 
agência no momento da reserva); os nacionais de países não 
comunitários devem consultar informação específica quanto à 
documentação necessária para realização de viagem junto das 
embaixadas/ consulados dos países de origem.
19.4. O viajante está obrigado a indicar dados verdadeiros 
e necessários para a prestação dos serviços contratados 
(número de pessoas sem omitir crianças e/ou bebés, idades, 
números de Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade, 
passaporte, data de casamento, etc…). A SOLTOUR não 
será responsável pelas possíveis diferenças de preço, ou 
indisponibilidade dos serviços contratados, que as companhias 
aéreas, hotéis e demais prestadores de serviços podem exigir 
ou adotar, devido à falta de coincidência entre as condições 
exigidas no programa e as informações fornecidas pelo cliente. 
Não haverá lugar a qualquer responsabilidade por esta causa
20. INFORMAÇÃO AO ABRIGO DA LEI N.º 144/2015 DE 8 DE 
SETEMBRO Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de Setembro 
na sua redação atual, informamos que o viajante poderá 
recorrer às seguintes Entidades de Resolução Alternativa de 
Litígios de Consumo:
• Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo in 
www.provedorapavt.com;
• Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in 
www.turismodeportugal.pt
21. INSOLVÊNCIA Em caso de insolvência da agência de 
viagens e turismo o viajante pode recorrer ao Fundo de 
Garantia de Viagens e Turismo, devendo para tal recorrer ao 
Turismo de Portugal I. P. entidade responsável pelo respetivo 
acionamento: Turismo de Portugal, I. P., Rua Ivone Silva, Lote 
6, 1050-124Lisboa, Tel. 211 140 200 | Fax. 211 140 830 - info@
turismodeportugal.pt
22. SEGUROS 
22.1. A responsabilidade da agência de viagens organizadora 
deste programa e emergente das obrigações assumidas, 
encontra-se garantida por seguro de responsabilidade civil na 
Companhia de Europ Assistance, apólice 2JN, nos termos da 
legislação em vigor.
22.2. A agência disponibiliza ainda a venda de seguros que 
poderão ser adquiridos em função da viagem para garantia de 
situações de assistência e despesas de cancelamento.
22.3. Neste catálogo/programa, as viagens incluem um seguro 
que garante as coberturas indicadas na página 152 do presente 
catálogo/programa.
23. IVA
Os preços mencionados neste programa refletem o previsto no 
DL 221/85 de 3 de julho, I. V. A. na margem.
24. ERROS DE TRANSCRIÇÃO
A reemissão de um bilhete eletrónico de linha regular, por erro 
na transcrição do nome e/ou sobrenomes dos clientes, estará 
sujeita às condições das tarifas aéreas, gerando um mínimo de 
20 euros de custos administrativos.
25. ERRATAS
As modificações ou erratas que se possam verificar após a 
impressão deste catálogo, aparecerão publicadas no site:  
www.soltour.pt.
26. VALIDADE
Este documento é válido de 01/Maio de 2019 a até 30/Abril 2020.
26. DATA DE EMISÃO 30/Novembro de 2018.
Mas informação em www.soltour.pt




