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MARINA D’OR - CIDADE DAS FÉRIAS: ATÉ 8 PARQUES DE LAZER PARA TODAS AS
IDADES, ESTAÇÃO TERMAL, SHOWS, EVENT OS TEMÁTICOS E DESPORTIVOS...
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Bem-vindo ao maior e um dos melhores resorts
turísticos do Mediterrâneo, como confirmam
vários prémios e certificados de qualidade dos
últimos anos.
Em primeira linha de praia, e entre outros
encantos, Marina d’Or - Cidade de Férias
oferece infinitas possibilidades de ócio e relax,
em família, com o seu companheiro(a), com os
amigos...
Diversos hotéis de 5, 4 e 3 estrelas
Apartamentos
alojamento.

multisserviços

e

só

de

O maior balneário de água marinha da
Europa.
Centro de Saúde
tratamentos.

e

Beleza

com

192

Até 8 parques de ócio para todas as idades...
Grandes shows com artistas de renome
mundial, personagens, príncipes e princesas,
mascotes...
Shows, animação,
gratuitos!

desfiles

e

serviços

Amplas zonas desportivas e campos de
futebol FIFA.
Mais de 100 locais de ócio e restauração:
cafés, restaurantes, esplanadas, pubs,
discotecas, um espetacular cinema 4D...

Marina d’Or…Melhor, nem em sonhos!
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MAIS DE 100 ESTABELECIMENTOS DE LAZER E RESTAURAÇÃO E
MAIS DE 500.000 M2 DE ZONAS VERDES E AJARDINADAS
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ALOJAMENTO
Hotel Balneário Marina d’Or 5*
Hotel Marina d’Or Praia 4*
Hotel Marina d’Or 3*
Hotel Beach 3*
Hotel Gran Duque 4*
(Lojas de recordações nas receções)
Recep. Apartamentos multisserviço
Recep. Aptos Só Alojamento

INFORMAÇÃO E VENDA
21 Praia Park: Informação e Venda de
Passes Diários. Agência de viagens
22 Palácio d’Or. Grande Exposição de
Maquetes Marina d’Or Golf.
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SAÚDE E BELEZA
Balneário de Água Marinha
Exterior Zona Lúdica Balneário
Centro de Beleza e Estética com
192 tratamentos.
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ZONAS DESPORTIVAS
Atividades Náuticas
Pistas polidesportivas, ténis...
Novos pistas de ténis e pádel
Campos de futebol Marina d’Or
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RESTAURAÇÃO
Restaurante italiano Il Peccato
Restaurante 7 Mares
Restaurante Café Oporto
Café Gaudí (H5*)
Bar de cocktails e sumos Havana
Café Jardines
Gelataria Häagen - Dazs
Terraço Tapas e Mais
Gelataria Dolce Ice Cream
Quiosque Piscina H3*
Quiosque Praia
Café Piscinas Gran Duque
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A Torre do Dragão
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LOCALES COMERCIALES
Centro Comercial Marina d’Or
Beibi’s & Kids(moda infantil)
Eclipse Boutique
Eclipse Outlet
Eclipse Selección
Peluquería Mechas
Gasolinera / tienda
Oficinas Bancarias
Farmacia
Gallery Moda
Supermercado
Tiendas de Mundo Fantasía
Worldshops by Marina d’Or
Mandaryna (complementos)
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LAZER
Discoteca El Búho
Água. Discoteca
Bar de cocktails Garden
Irish d’Or. Pub Irlandês
Aqua Piano Bar
Jardins Marina d’Or
Cenário Hotel Gran Duque 4*
Cenário Piscinas Hotel Gran Duque
Cenário dos Jardins
Cenário Salão Europa
Tropical Dance Club
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PARQUES DE LAZER
Mundo de Fantasia
Aventura d’Or
Pequemundo
Miniclube Marina d’Or
Ludoteca Hotel Marina d’Or 5*
Parque Aquático Polinésia
O Jardim Encantado
Emotion Park

ATÉ 8 PARQUES DE ATRAÇÕES E DE LAZER PARA TODAS AS IDADES. COBERTOS E AO AR
LIVRE. MARINA D’OR: O PARAÍSO PARA AS CRIANÇAS.... E PARA OS ADULTOS!
O MUNDO FANTASIA, O PARQUE INFANTIL DA CIDADE DE FÉRIAS, É O MAIOR DENTRO DO SEU GÉNERO NA COMUNIDADE
VALENCIANA. OFERECE AS ATRAÇÕES MAIS MODERNAS, BEM COMO OUTRAS MUITO MAIS TRADICIONAIS.
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O JARDIM ENCANTADO, ÚNICO NO MUNDO, OFERECE, ENTRE MILHARES DE FLORES, GRANDES ESPETÁCULOS
COM ARTISTAS, ÁRVORES QUE SE MEXEM E CONVERSAM...

CINE

4D

O PARQUE AVENTURA D’OR, COM ATRAÇÕES ÚNICAS NA EUROPA, CONTA COM ATIVIDADES PARA UM PÚBLICO UM POUCO
MAIS CRESCIDO E ADULTO.

O SEU PERÍMETRO CONTA COM
LOJAS LINDAMENTE
DECORADAS

NOVAS INSTALAÇÕES E MELHORES SERVIÇOS ANO APÓS ANO. INÚMERAS POSSIBILIDADES
DE LAZER PARA DESFRUTAR COM A SUA CARA METADE, COM CRIANÇAS, AMIGOS...”
PARA AS CRIANÇAS: PEQUEMUNDO: AMPLO E COBERTO. COM PERCURSO DE
OBSTÁCULOS, TRAMPOLINS, PISCINA DE BOLAS, MINITEATRO, BALNEÁRIOS...
CAFETERIA INTERIOR E TERRAÇO PARA ORGANIZAR AS MELHORES FESTAS.
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EMOTION PARK, O 8º PARQUE DE LAZER DO MARINA D'OR - CIDADE DAS FÉRIAS, INAUGURANDO NO VERÃO
UM CIRCUITO DE MOTO QUATRO E MINI BOWLING. FIEL AO SEU ESTILO, AS NOVAS ATRAÇÕES, TAL COMO OS
KARTINGS E O "CIRCUITO DE OBSTÁCULOS" JÁ EXISTENTES, PODEM SER UTILIZADOS DE FORMA INDEPENDENTE.

PEQUEMUNDO

NOVO CIRCUITO PARA
MOTO QUATROS
E MOTAS

CIRCUITO DE
OBSTÁCULOS
MARINA D'OR

O PARQUE AQUÁTICO POLINÉSIA, COM 54 ATRAÇÕES PARA TODAS AS IDADES
CIRCUITO DE
KARTS

PARQUE ACUÁTICO
POLINÉSIA

BOWLING PARA AS
CRIANÇAS

3 LUDOTECAS: MINICLUB,
LUDOTECA HOTEL GRAN
DUQUE E LUDOTECA
HOTEL BALNEARIO 5*

UM EXTENSO PROGRAMA GRATUITO DE ENTRETENIM ENTO, ATIVIDADES PARA TODAS AS IDADES...
E DEPOIS DOS SHOWS: DISCOTECAS, BARES, ESPLAN ADAS... AMBIENTES PARA TODOS OS GOSTOS!
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BONITOS JARDINS, ZONAS DESPORTIVAS, UMA ILUMINAÇÃO ÚNICA, GRANDES ESPETÁCULOS, MUSICAIS PARA
AS CRIANÇAS, FANTÁSTICAS CAVALGADAS, ESPLANADAS, BARES, DISCOTECAS... O MARINA D'OR É... EMOÇÃO!

DESFRUTE DA MAIOR ESTAÇÃO TERMAL DE ÁGUA DO MAR DA EUROPA. PERMITA-SE SER MIMADO
NO MARINA D’OR MEDICAL WELLNES CENTER, COM 192 TRATAMENTOS DE SAÚDE E BELEZA
Beneficie das propriedades da água do mar como fonte
de beleza, saúde e bem-estar nos 39 serviços incluídos
no percurso termal da estância balnear na Zona de Lazer:
Grande piscina Termal (30º - 34º) Jatos Cervicais: Pescoços
de Cisne (4), Pescoços Bico de Pato (2), Cascatas de Água
(5), Cortina de Água, Camas Jet (6), Jatos múltiplos...
Cabine de Gelo
Banhos de Toronja
Banhos Romanos: Caldarium, Trepidarium, Frigidarium y
Mármores Secos
Passeio de Areia
Passeio de Seixos Rolados
Piscina de hidromassagem Jacuzzi (10)
Jacuzzis Elevados
Hot-tube (2)
Piscina do Mar Morto (permite flutuar)
Percorridos flebíticos (3)
Área de Repouso e Solarium com Infravermelhos
Saunas Finlandesas (65, 70, 75 y 85º)
Duches de Contraste (4)
Duches Escoceses (3)
Banho Turco (45º)
Sala de Chuva Orvalhada (45º)

O Marina d'Or Medical Wellness Center dispõe no mesmo Edifício da Estação Termal,
de 3825 metros quadrados de instalações, espalhados pelos seus 5 pisos existentes.
Encontra-se registado no Registo Autónomo de Centros, Serviços e Estabelecimentos
de Saúde da Comunidade Valenciana e dispõe de 130 cabines e de uma equipa
completa (enfermeiras, médicos especialistas, esteticistas, fisioterapeutas, etc.) que,
juntamente com vários técnicos especializados, garantem diferentes especialidades
médicas e de bem-estar. As suas áreas especializadas de atuação são as seguintes:
Hidrologia Médica
Medicina Clínica
Medicina Estética

Wellness & Beauty
Medicina Antiaging
Odontologia e Cirurgia Oral

Serviço de Fisioterapia
Laboratório. Análises
clínicas, água e alimentos

12
13

ATÉ 192 TRATAMENTOS DE SAÚDE E BELEZA
DIFERENTES, ALGUNS EXCLUSIVOS EM TODO
O MUNDO
Medicina estética
· Mesoterapia facial e corporal
· Peeling médico especializado
· Fatores de crescimento
· Bio remodelação do rosto
· Revitalização facial
· Rugas de expressão (Botox R)
· Remodelação dos lábios
· Mesoplastia facial
· Lifting sem cirurgia (fios)
· Antiaging íntimo feminino

· Anti celulite e reafirmante
· Tratamento de mãos com parafina
· Tratamentos ligeiros de pernas
· Envolvimentos de algas, lama,
chocolate, alecrim e mel.
Massagens:
· Parcial: Craniofacial, costas, pernas,
pés, circulatórios, desportivo..

Medicina Antiaging
· Quelação arterial
· Oxigenação hiperbárica em câmara
· Estudos nutricionais e genéticos
Fisioterapia
· Respiratória, traumatológica,
desportiva, neurológica, pediátrica...
· Terapia magnética e laser
· Eletroterapia
· Hidroterapia: banheira galvânica,
piscina de água do mar, banho com
jacto subaquático.

Zona de Lazer exterior (na época):

Piscina Central Exterior: Jets, Pescoço de Cisne...
Áreas mais individualizadas (Jets, Bolhas de Ar...)
Percorridos Contracorrente
Solário Natural (Helioterapia)

Uma zona VIP exclusiva

Wellness & Beauty

Termas secas (5’-10’)
Banhos de Cleópatra ou de leite (10’-15’)
Banhos de barro (10’-15’)
Musicoterapia e aroma terapia (10’-15’)
Zona relax
Jacuzzis com diferentes temperaturas (10’-15’)
Zona VIP exterior: Solarium natural e jacuzzis

Hidrotermais:
· Banhos de hidromassagem e temáticos
· Jatos Kneipp e subaquáticos
· Duche Vichy
· Banho de Cleópatra
· Terapia de Aerossol

PROGRAMAS DO CENTRO MÉDICO - ESTAÇÃO TERMAL TEMPO
PVP
PVP H5*
Incluem 3 horas diárias na zona lúdica - percurso termal na estação termal
2 dias
355 €
290 €
Cura de Repouso
Programa de beleza
2 dias
360 €
299 €
Programa de relaxamento
3 dias
428 €
334 €
Programa ficar em forma
3 dias
432 €
345 €
Programa tonificante
5 dias
579 €
423 €
Cura respiratória
6 dias
774 €
584 €
Cura para melhoria de circulação
6 dias
735 €
545 €
Cura antirreumática
6 dias
835 €
645 €
Programa antisstress
6 dias
860 €
675 €
Programa fibromialgia
6 dias
900 €
715 €
Programa redutor - reafirmante
6 dias
825 €
635 €
PROGRAMA DE CHECK-UP MÉDICO PREVENTIVO MARINA D’OR
P.C. Hotel 5* (6 noites). Confirmar datas e reserva com o centro médico

7.782 €

Faciales:
· Esfoliação e microdermoabrasão
· Higiene facial
· Reafirmante ou hidratante
· Antioxidantes, Vit. Terapia Cava
· Antienvelhecimento, Ouro, Platina,
Rosa Mosqueta
· Global age (rejuvenescimento global)
com correntes galvânicas
· Eletroporação: lifting virtual ou anti-rugas
· Máscaras de tratamento com ácido
hialurónico ou chá verde e aloe vera
· Zonas difíceis: olhos e pescoço
Corporales:
· Esfoliação e hidratação
· Antiaging com terapia de Cava

· Completas: relaxante, ati stress
aromática, drenagem linfática...
· Reflexologia podal
Terapias Orientais:
· Auriculoterapia com electroestimulação
· Massagem japonesa Anma
· Massagem chinesa Tuina
· Relaxamento Coreano
· Shiatsu Japonês
· Massagem tailandesa
· Zhú Bianzí
· Rota Oriental (3 dias)
Rituais holísticos naturais:
· Rocio del Mar (alecrim,
envolvimento - jato - massagem)
· Passiflora relaxante (esfoliação envolvimento - jato - massagem d. Vichy)
· Mirra de regeneração (esfoliação envolvimento - jato - massagem)
· Ouro Doce - mel - (esfoliação envolvimento - banho - massagem)
· Pele de cacau - chocolate - (esfoliação
- envolvimento - banho - massagem)
· Relaxante Natural para Pernas (envol.
algas- jato - massagem drenante)

PROGRAMAS CENTRO MÉDICO
Costasa (banho, lama autocal., massagem às costas)
Bem-estar (banho, lama autocal., massagem craniofacial)
Circulatória (banho, jato Kneipp, pernas leves)
Anti celulítica (banho de algas, pressoterapia, envolvimento - algas)
Relaxante (banho, massagens antisstress e cranio facial)
Hidratante (higiene facial hidrat., hidratação corporal)
Ficar em forma (Kneipp, envol. lama, massagem Vichy)
Rota Oriental (banho + shiatsu, Zhúbianzí, reflexo e massagem tai
Check-up Preventivo Ambulatório Marina d’Or

TIEMPO
75’
75’
75’
75’
105’
135’
75’
3 días
7 días

PVP
90 €
90 €
105 €
120 €
135 €
133 €
140 €
360 €
5.339 €

TARIFAS 2017

HOTEL
BALNEARIO
MARINA D’OR 5*
Alojamento e café da manha
Meia pensão
Pensão completa
Sup. quarto duplo de uso single
3ª pessoa em quarto duplo
1ª criança de 2 a 12 anos
2ª criança de 2 a 12 anos
Sup. estadia inferior a 4 noites
Sup. uma única noite de sábado

HOTEL
MARINA D’OR 4*
PLAYA
Alojamento e café da manha
Meia pensão
Pensão completa
Sup. quarto duplo de uso single
3ª pessoa em quarto duplo
1ª e 2ª criança de 2 a 12 anos
Sup. estadia inferior a 4 noites
Sup. uma única noite de sábado

HOTEL
GRAN DUQUE 4*
Alojamento e café da manha
Meia pensão
Pensão completa
Sup. quarto duplo de uso single
3ª pessoa em quarto duplo
1ª e 2ª criança de 2 a 12 anos
Sup. estadia inferior a 4 noites
Sup. uma única noite de sábado

HOTEL
MARINA DOR 3*
Alojamento e café da manha
Meia pensão
Pensão completa
Sup. quarto duplo de uso single
3ª pessoa em quarto duplo
1ª e 2ª criança de 2 a 12 anos
Sup. estadia inferior a 4 noites
Sup. uma única noite de sábado

APARTAMENTOS
MULTISSERVIÇO
2ª línea. Meia pensão
2ª línea. Pensão completa
1ª línea. Meia pensão
1ª línea. Pensão completa
1ª e 2ª criança de 2 a 12 anos
A partir do 3.º adulto e/ou 3.ª criança:
Sup. estadia inferior a 4 noites
Sup. uma única noite de sábado

APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
SOLO
SÓ
DEALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
2ª línea
1ª línea
Sup. estadia
estanciainferior
menoraa44noites
noches
Suplemento
Sup.
de umapara
única1 noite
sola noche

08/01 - 12/04 01/06 - 21/06
17/04 - 31/05 10/09 - 24/09
24/09 - 10/12
Exc. Eventos Esp. Exc. Eventos Esp.
desde 70€
desde 93€
desde 113€
40%
- 25%
Grátis
Grátis
------15%

desde 76€
desde 98€
desde 118€
40%
- 25%
Grátis
Grátis
------15%

08/01 - 12/04 01/06 - 21/06
17/04 - 31/05 10/09 - 24/09
24/09 - 10/12
Exc. Eventos Esp. Exc. Eventos Esp.
desde
desde
desde

49€
67€
83€
40%
- 25%
Grátis
------15%

desde
desde
desde

57€
75€
91€
40%
- 25%
Grátis
------15%

08/01 - 12/04 01/06 - 21/06
17/04 - 31/05 10/09 - 24/09
24/09 - 10/12
Exc. Eventos Esp. Exc. Eventos Esp.
desde
desde
desde

41€
58€
73€
40%
- 25%
Grátis
------15%

desde
desde
desde

49€
66€
81€
40%
- 25%
Grátis
------15%

08/01 - 12/04 01/06 - 21/06
17/04 - 31/05 10/09 - 24/09
24/09 - 10/12
Exc. Eventos Esp. Exc. Eventos Esp.
desde
desde
desde

31€
46€
59€
40%
- 25%
Grátis
------15%

desde
desde
desde

34€
49€
62€
40%
- 25%
Grátis
------15%

08/01 - 12/04 01/06 - 21/06
17/04 - 31/05 10/09 - 24/09
24/09 - 10/12
Exc. Eventos Esp. Exc. Eventos Esp.

HOTEL BALNEARIO MARINA D’OR 5*

Eventos
Especiais.
Ver datas
indicadas.

13/04 - 16/04
25/06 - 30/07

31/07 - 20/08

21/08 - 27/08

28/08 - 09/09

desde 96€
desde 118€
desde 139€
40%
- 25%
Grátis
Grátis
------15%

desde 129€
desde 149€
desde 168€
40%
- 25%
Grátis
- 50%
25%
-------

desde 148€
desde 168€
desde 186€
40%
- 25%
Grátis
- 50%
25%
-------

desde 123€
desde 140€
desde 155€
40%
- 25%
Grátis
- 50%
25%
-------

desde 114€
desde 131€
desde 146€
40%
- 25%
Grátis
- 50%
25%
-------

Eventos
Especiais.
Ver datas
indicadas.

13/04 - 16/04
25/06 - 30/07

31/07 - 20/08

21/08 - 27/08

28/08 - 09/09

desde 71€
desde 89€
desde 105€
40%
- 25%
Grátis
------15%

desde 86€
desde 105€
desde 119€
40%
- 25%
Grátis
25%
-------

desde 114€
desde 133€
desde 147€
40%
- 25%
Grátis
25%
-------

desde 95€
desde 111€
desde 123€
40%
- 25%
Grátis
25%
-------

desde 81€
desde 97€
desde 109€
40%
- 25%
Grátis
25%
-------

Eventos
Especiais.
Ver datas
indicadas.

13/04 - 16/04
25/06 - 30/07

31/07 - 20/08

21/08 - 27/08

28/08 - 09/09

desde 84€
desde 100€
desde 114€
40%
- 25%
Grátis
25%
-------

desde 108€
desde 124€
desde 138€
40%
- 25%
Grátis
25%
-------

desde 90€
desde 104€
desde 115€
40%
- 25%
Grátis
25%
-------

desde 78€
desde 92€
desde 103€
40%
- 25%
Grátis
25%
-------

HOTEL MARINA D’OR 4* PLAYA

desde
desde
desde

61€
78€
93€
40%
- 25%
Grátis
------15%

13/04 - 16/04
25/06 - 30/07

31/07 - 20/08

21/08 - 27/08

28/08 - 09/09

desde
desde
desde

desde
desde
desde

desde 95€
desde 109€
desde 120€
40%
- 25%
Grátis
25%
-------

desde 79€
desde 91€
desde 100€
40%
- 25%
Grátis
25%
-------

desde
desde
desde

43€
58€
71€
40%
- 25%
Grátis
------15%

Eventos
Especiais.
Ver datas
indicadas.

70€
84€
95€
40%
- 25%
Grátis
25%
-------

68€
79€
88€
40%
- 25%
Grátis
25%
-------

21/08 - 27/08

28/08 - 09/09

desde 102
desde 114€
desde 109€
desde 120€
Grátis
- 50%
25%
-------

desde 130
desde 142€
desde 138€
desde 149€
Grátis
- 50%
25%
-------

desde 108
desde 118€
desde 115€
desde 124€
Grátis
- 50%
25%
-------

desde 95
desde 105€
desde 101€
desde 111€
Grátis
- 50%
25%
-------

08/01 - 12/04 01/06 - 21/06
Eventos
Eventos
17/04 - 31/05 10/09 - 24/09
Especiais.
Especiales
13/04 - 16/04
24/09 - 10/12 Exc. Eventos Esp. ver
Verfechas
datasen
25/06 - 30/07
Exc. Eventos Esp.
calendario
indicadas.
eventos

31/07 - 20/08

21/08 - 27/08

28/08 - 09/09

desde 149€
desde 181€
25%
sin suplemento
-------

desde 119€
desde 144€
25%
sin suplemento
-------

desde 107€
desde 129€
25%
sin suplemento
-------

desde 49
desde 62€
desde 57€
desde 70€
Grátis
- 50%
------15%

desde 47€
desde 66€
sin suplemento
------25%

desde 56
desde 69€
desde 64€
desde 77€
Grátis
- 50%
------15%

desde 59€
desde 81€
sin suplemento
------25%

564 quartos com ar condicionado, telefone, TV satélite, música
ambiente, cofre, quarto de banho completo com secador, banheira
ou chuveiro, terraços com vista para Marina d’Or. Entre os serviços
disponíveis: piscinas interior e exterior (época), zona SPA, jornais
diários na receção (sujeitos à disponibilidade), WI-FI nos quartos
e zonas comuns. Serviços opcionais: cafetaria, cabeleireiro, Zona
VIP, programas e tratamentos no Centro de Beleza, serviço de
lavandaria, salões, zona comercial, acesso a pistas desportivas
(ténis, padel, squash)... À volta das piscinas, poderá encontrar
as Worldshops by Marina d’Or, lojas temáticas inspiradas nas
maravilhas do mundo. SUITES: Por noite: Suite, + 125€. Suite
Júnior, + 65€. Sujeito a disponibilidade.

HOTEL MARINA 3*

Eventos
Especiais.
Ver datas
indicadas.

31/07 - 20/08

€

Mesmo à beira-mar, em frente à estância balnear. 225 quartos.
Quarto de banho completo, banheira e chuveiro de hidromassagem,
secador de cabelo, ar condicionado, telefone, TV satélite, música,
WI-FI nos quartos e zonas comuns, cofre, minibar, terraços com
vista para o mar e acessos adaptados. Acesso à zona SPA do
complexo), piscina exterior (época) e solário. Jornais diários na
receção (sujeitos à disponibilidade) e entretenimento. Serviços
opcionais: Restaurante Cafetaria Oporto, Restaurante 7 Mares,
Estância balnear, Zona VIP, programas e tratamentos, serviço
de quartos, serviço de lavandaria, salões para eventos, pistas
desportivas... SUITES: Por noite: Suite + 150€. Suite Júnior +
75€. Sujeito a disponibilidade.

HOTEL GRAN DUQUE 4*

13/04 - 16/04
25/06 - 30/07

€

Na primeira linha de praia, 184 quartos. Banheiro completo,
banheira de hidromassagem, secador de cabelo, ar
condicionado, telefone, TV a cabo, música ambiente, WIFI
em quartos e áreas comuns, cofre, frigobar, sacadas e
acessos adaptados para deficientes. Conta com imprensa
diária na recepção (segundo disponibilidade), fitness
center, animações... Acesso ilimitado à zona Lazer Balnear.
Opcional: acesso à Zona VIP Balnear, programas e
tratamentos no Centro de Beleza, Cafetaria Gaudí, ludoteca
no mesmo edifício, serviço de quartos, serviço de lavandaria,
salões para eventos, acesso a pistas desportivas... SUITES:
Por noite: Suite, + 200€. Suite Júnior, + 100€. Sujeito a
disponibilidade.

desde 64
desde 77€
desde 76€
desde 89€
Grátis
- 50%
------15%
€

desde 73€
desde 85€
sin suplemento
------25%

€

desde 118€
desde 141€
25%
sin suplemento
-------

€

€

€

À beira-mar, junto à estância balnear, tem à sua disposição
144 quartos (também adaptados) com terraços e vista para o
mar. Equipados com quarto de banho completo, secador, ar
condicionado, telefone, TV satélite, música ambiente, cofre e
acessos adaptados. Acesso à zona SPA do complexo (em frente
ao Salão Europa), piscina exterior (época) e solário. Jornais diários
na receção (sujeitos à disponibilidade), entretenimento e WI-FI
nos quartos e zonas comuns. Entre os serviços opcionais, poderá
encontrar a estância balnear e a respetiva Zona VIP, programas
e tratamentos no Centro de Saúde, Beleza e Estética, serviço de
lavandaria, salões para eventos, zona comercial, acesso a pistas
desportivas (ténis, padel, squash)...

APARTAMENTOS MULTISSERVIÇO
2 quartos, 1 ou 2 quartos de banho, conforme tipologia (com
secador), sala de jantar com sofá cama, terraço e cozinha
equipada com utensílios e eletrodomésticos. TV satélite, ar
condicionado frio/quente e terraço. Restauração categoria Hotel
3*. Acesso à zona SPA do complexo, piscina exterior (época)
e solário. Limpeza diária (não inclui cozinha), exceto sábados,
domingos e feriados. Mudança de lençóis e toalhas a cada 3 dias.

APARTAMENTOS SÓ DE ALOJAMENTO
Terraço, 2 quartos, 1 ou 2 quartos de banho (conforme tipologia) e
piscina comum no edifício. Com lençóis, toalhas, ar condicionado
(frio/quente), cozinha completa com utensílios, máquina de
lavar roupa e TV. Não incluem serviços (exceto Miniclub), sendo
possível adquiri-los separadamente, como o buffet categoria
Hotel 3* (15€ por pessoa e serviço ou 30€ pelos 2 serviços
diários). Beneficie dos descontos para crianças (2-12 anos): com
dois adultos pagantes, 2 crianças grátis! A 3.ª criança e seguintes
têm 50% de desconto!

TARIFAS DINÂMICAS DE ACORDO COM A ÉPOCA E
DISPONIBILIDADE. IVA (10%) JÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS
PUBLICADOS. TARIFAS DE EVENTOS ESPECIAIS:
Consulte, no calendário da contracapa desta revista, as noites
indicadas como eventos especiais. (indicadas a verde).
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FIM DE ANO. Suplemento obrigatório por adulto para a ceia de gala, festa, tudo
incluído, etc: 165€ em H5* e H4* Praia; 125€ no Hotel Gran Duque 4*, H3* e Aptos.
Multisserviço. Crianças dos 2-12 anos, 50% sobre o suplemento correspondente.
EM TODOS OS ESTABELECIMENTOS: entradas entre as 16:00 e as 22:00; mais
tarde, avisar a receção. Partidas antes das 11:00 horas. Consulte na receção a
possibilidade de atrasar, sem custos adicionais, a sua hora de saída (serviço sujeito
a disponibilidade). Estacionamento opcional (consultar preço e disponibilidade).
EM HOTÉIS. Preços por pessoa e noite, partilhando quarto duplo de acordo com o
regime de alimentação e datas indicadas.
EM APARTAMENTOS MULTISERVIÇOS. Preços por pessoa e noite, de acordo com
o apartamento, regime de alimentação e datas. Depósito obrigatório, à chegada e
em dinheiro, de 50€ de caução por apto. (€200 na Passagem de Ano, FIB 13/07-16/07
e Marina d’Or Cup), para devolver no dia de saída após verificação de inventário.
EM APARTAMENTOS SÓ ALOJAMENTO. Preços por apartamento e noite de acordo
com as datas indicadas. Suplemento por apto. e noite para Fim de Ano e Fib 13/0716/07: 65 € 2ª linha e 80 € na 1ª. Depósito obrigatório, à chegada e em dinheiro, de
50€ de caução por apto. (€200 na Passagem de Ano, FIB 13/07-16/07 e Marina d’Or
Cup), para devolver no dia de saída após verificação de inventário.
ALOJAMENTO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. Em aptos. (sujeito à disponibilidade).
10€ por animal de estimação e dia; caução de 100€ e em dinheiro por apto., a
devolver no dia de saída após verificação do inventário.

VENHA, COM UM MUNDO DE SERVIÇOS GRATUITOS!
GRATUITO ATÉ 2 CRIANÇAS

BAR ABERTO NO BUFFETS

Num quarto com 2 adultos pagos, de Vinho da casa, água engarrafada,
acordo com o estabelecimento e o período. refrigerantes e cerveja espanhola.

LUDOTECA GRATUITA:
MINICLUB MARINA D’OR

DESCONTO MONOPARENTAL:
1ª CRIANÇA -50%
2ª CRIANÇA -75%

Ed. Valparaíso. Crianças dos 3 aos
12 anos. Aberta aos fins de semana, Desconto válido em todos os Hotéis
eventos especiais e de 23/06 al 09/09. Marina d’Or e em qualquer altura do
ano.

ESTAÇÃO TERMAL E PARQUES...

1 entrada para a estação termal ou
Aventura d’Or, por pessoa e estadia,
para reservas com entrada realizada aos
domingos (a partir de 25/06 até 09/09).

SERVIÇO GRATUITO DE BERÇO
Mediante reserva prévia (0- 23 meses).

ZONAS DE SPA GRATUITAS
Clientes de hotéis e apartamentos
multisserviço, na área de SPA do
complexo ou do Hotel Gran Duque.

CLIENTES H5*: ILIMITADA,
ZONA LÚDICA DEL BALNEARIO
Para clientes alojados no Hotel
Balneario Marina d’Or 5* (acesso a partir
dos 5 anos, por questões médico e de
saúde; consulte serviço de ludoteca do
mesmo hotel).

VISITA DAS MASCOTES
DURANTE OS PEQUENOS
ALMOÇOS DE BUFETE
Época alta, média, eventos especiais
e fim de semana.

WI-FI GRÁTIS
Nos quartos e nas zonas comuns do
hotel.

TRATAMENTOS DE BELEZA
1 tratamento por adulto (+18) e estadia,
intransmissível, para estadias de 6 ou mais
noites pagas em Hotéis e Apartamentos
multisserviço Marina d’Or. A escolher à
chegada (caso contrário, será atribuído pelo
Wellness Center) de entre os seguintes 20:
Banho em água do mar (hidromassagem);
Aerossóis com água do mar; Lama terapêutica
(joelhos, ombros ou cotovelos); Lama
de bem-estar nas costas; Peeling facial;
Máscara lifting; Máscara hidratante; Máscara
antioxidante - rejuvenescedora; Máscara anti
envelhecimento; Shiatsu facial; Massagem
de rosto; Massagem craniana; Máscara
reafirmante de pescoço; Peeling às mãos;
Tratamento de mãos com parafina; Massagem
de mãos; Peeling aos pés, Massagem aos pés;
Tratamento refrescante para a circulação nas
pernas; Pressoterapia às pernas (massagem
pneumática). Marcações e tratamentos
definitivos uma vez escolhidos, salvo por
contraindicação médica.

COM O TUDO INCLUÍDO NOS HOTÉIS E APARTAMENTOS E COM O TUDO INCLUÍDO
LAZER, CONVERTA-SE NO REI DO MARINA D’OR - CIDADE DAS FÉRIAS...

TUDO INCLUÍDO LAZER!

TUDO INCLUÍDO HOTÉIS E APARTAMENTOS!
Batidos, granizados, gelados, refrigerantes, águas, cervejas, cava (espumante catalão), vermutes, vinhos, cafés,
digestivos, brandy, licores das melhores marcas (whisky, gin, rum, vodca), cocktails e também sandes, hambúrgueres,
enchidos, cachorros-quentes, aperitivos, sobremesas, as toalhas para ir à piscina ou à estância balnear...

28

€

adultos e crianças + 12 anos

38

€

Opcional
adultos*:
TODO INCLUIDO VIP

14€

crianças dos 2 aos 12 anos

CONSULTE PROMOÇÕES DE TUDO INCLUÍDO COM A MEGA OFERTA E AS ESCAPADELAS
CONDIÇÕES GERAIS PARA ESTADIAS EM MARINA D’OR - CIDADE DE FÉRIAS
Sujeitas ao disposto no Real Decreto 19/1997 de 11 de fevereiro do Governo Valenciano, mediante o qual é
aprovado o regime de preços e reservas em alojamentos turísticos 97/X5779. O Contrato, de cumprimento
obrigatório para ambas as partes nos termos aqui previstos, consiste nas cláusulas das Condições Gerais
publicadas nesta brochura, que completam e desenvolvem a legislação específica aplicável sem a infringir. A
aquisição e usufruto de qualquer um dos serviços publicados na presente brochura implica a aceitação expressa
por parte do consumidor de todas e cada uma das Condições Gerais, que são consideradas automaticamente
incorporadas ao contrato, não sendo necessária a sua transcrição escrita individual no mesmo.
R ESERVA E REEMBOLSOS: No momento da reserva, deverá ser realizado o pagamento de 15% do valor
total. A reserva apenas será efetivamente confirmada após o referido pagamento. O valor restante deverá
ser pago na íntegra antes da utilização dos serviços contratados pelo cliente, caso contrário, a reserva será
considerada cancelada e, em tal caso, serão aplicadas as condições descritas na secção de cancelamentos. Os
reembolsos por qualquer motivo são sempre formalizados através do escritório ou da agência de viagens onde
a reserva foi realizada, não havendo lugar a qualquer devolução de serviços não utilizados voluntariamente.
 PREÇO INCLUI: Consultar na brochura, na secção específica, os serviços incluídos nos preços. Em
O
qualquer caso, a única interpretação autêntica dos serviços incluídos é a proporcionada por Marina d’Or.
Em caso de dúvida, o consumidor deverá consultar com a mesma antes do início da viagem, de modo a
evitar reclamações posteriores. Como regra geral, a interpretação deverá obedecer a um critério estritamente
literal, levando à conclusão de que tudo o que não estiver especificamente descrito como incluído no preço
dos serviços contratados, não será incluído nos mesmos.
O PREÇO NÃO INCLUI: Extras nos hotéis (cafés, vinhos, licores e águas engarrafadas) fora do regime

Tarifa Plus por pessoa e por noite para estadias em regime de pensão completa.
Deve ser contratada por todas as pessoas da reserva e para todos os dias da
estadia. Não acumulável com outros descontos ou promoções. A) Promoção
válida apenas para clientes com estadia em regime de pensão completa em
hotéis ou apartamentos Marina d’Or. B) A tarifa Tudo Incluído é pessoal e
intransmissível: um consumo por pessoa, sendo possível pedir o número de
vezes que desejar dentro dos horários estabelecidos. A tarifa Tudo Incluído não
permite oferecer ou convidar outros clientes. C) A tarifa Tudo Incluído termina às
12h00 do dia de check-out, não sendo permitido levar comida ou bebida para fora
das instalações. D) A promoção inclui: café, café pingado, galão, cappuccino,
café descafeinado, café com leite condensado, café com licor, copo de leite,
copo de leite achocolatado, Campari, Vermute, cerveja Mahou (barril), vinho do
Porto, xerez Pedro Ximénez, xerez Manzanilla, Coca-cola, Fanta, Sprite, água
tónica, Nestea, Aquarius, água engarrafada sem gás, água engarrafada com
gás, brandy Magno, licores Napoleón, Chinchón, pacharán, Amaro Ramozzotti,
Grappa, tequila, Smirnoff, Absolut, Tariskoff, cava (espumante catalão), vinhos
da casa (branco, tinto e/ou rosé), “tinto de verano” (vinho tinto com gasosa, na
época), cocktails com álcool (a carta pode variar conforme a época), J&B, White
Label, DyC, Dollar Bourbon, Cacique, Negrita, Bacardi, Playa Bávaro (velho),
Larios, Gordon’s, Royal Mavis, licores de frutas com álcool, licores de frutas
sem álcool, creme de whisky, batida de coco, limoncello, triple seco, Frangelico,
Licor 43, ponche Caballero, creme de bagaceira, licor de ervas, granizados de
frutas (conforme a época), batido de chocolate, horchata (bebida de junça, na
época), azeitonas descaroçadas, amendoins, pão de leite com fiambre ou queijo,
enchidos e/ou fumados, batatas fritas, várias sandes (vegetal, de frango, mista),
hambúrguer com queijo, cachorro-quente, fruta (conforme a época, pastelaria
variada, copos de gelado e aluguer gratuito de toalhas. A empresa reserva-se o
direito de alterar ou modificar alguns produtos ou marcas por outros de qualidade
e prestígio no mercado similares. E) Inclui, nas cafetarias atribuídas (no mínimo
2, consultar horários e dias de abertura): bebidas das 11 da manhã à meianoite, sem interrupção, refeições das 11h00 às 13h00 e das 16h00 às 20h00. F)
Consulte as datas para a tarifa Tudo Incluído Hotéis e Apartamentos para o Hotel
Balnear 5* e o Hotel Marina d’Or Playa 4*.
*A TARIFA TUDO INCLUÍDO HOTÉIS E APARTAMENTOS VIP INCLUI, ALÉM
DOS SERVIÇOS REFERIDOS: Gin: Seagrams, Hendricks, Beefeater, Beefeater
24, Tanqueray, Bombay Shappire; Vodca: Perfect Ciroc, Ciroc Peach, Ciroc
Coconut, Ciroc Red Berry; Whisky: Chivas, Jack Daniels; Johnnie Walker
etiqueta vermelha, Four Roses, Cutty Shark; Ballantine’s, Passport; Rum:
Havana 3, Havana 7, Barceló, Brugal; Licores: Tia Maria; Baileys, Ruavieja;
Brandy: Carlos III; Cava (espumante catalão): Juve&Camps Cinta Púrpura;
Águas tónicas premium.

alimentar contratado, regimes alimentares especiais, serviço de lavagem e passagem a ferro de roupa,
serviços opcionais do hotel, como estacionamento, e, em geral, qualquer serviço não indicado expressamente
na secção específica no serviço contratado.

APARTAMENTOS E HOTÉIS. Apartamentos: O cliente é total e exclusivamente responsável por declarar
corretamente o número de pessoas que irão ocupar o quarto ou apartamento (sem omitir as crianças),
independentemente da sua idade, no momento da reserva. A administração dos estabelecimentos pode,
legalmente, recusar a entrada de pessoas não declaradas, não havendo lugar a reclamação por este motivo.
No momento da reserva, é necessário confirmar novamente o local e horário de entrega das chaves. Hotéis: A
qualidade e conteúdo dos serviços oferecidos pelo hotel são determinados pela classificação oficial atribuída
e estão sujeitos a controlo administrativo. Tendo em conta a atual legislação, que estabelece apenas a
existência de quartos individuais e duplos (permitindo que em alguns destes últimos possa ser colocada uma
terceira cama ou sofá cama), considera-se sempre que a utilização da terceira cama implica o conhecimento
das pessoas que ocupam o quarto.

HORÁRIO: O horário do dia do check-in nos hotéis e apartamentos é o indicado em cada um dos mesmos.
Caso preveja que possa chegar mais tarde, recomendamos que avise diretamente o hotel. Caso contrário, o
estabelecimento pode utilizar o(s) quarto(s) ou apartamento(s).

CRIANÇAS: Consulte as condições especiais de ofertas ou descontos. Estas ofertas ou descontos implicam
sempre a partilha de quarto para 2 adultos, com 2 crianças por quarto, no máximo. Berços: caso precise deste
serviço, indique-o ao realizar a reserva, uma vez que os hotéis têm um stock limitado de unidades.
CANCELAMENTOS: O utilizador ou consumidor pode desistir dos serviços requeridos ou contratados em
qualquer momento, tendo direito à devolução do valor que teria pago em relação ao preço indicado, tanto no
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Desfrute, quantas vezes desejar, de...
Zona de Lazer estância balnear científica com água marinha
Zona VIP balnear (clientes hospedados no Hotel 5*)
Mundo Fantasia + Cinema 4D com assentos interativos
Jardim Encantado (espetáculo + consumo)
Pequemundo (o mundo dos mais pequenos) e a Ludoteca H5*
Comboio Turístico Marina d’Or
Parque Aquático Polinésia
Parque Aventura d’Or...

E ainda, um tratamento de beleza, por adulto e estadia

39€

adultos e crianças + 12 anos

29€

crianças dos 3 aos 12 anos

GRÁTIS
crianças - 3 anos

CONSULTE PROMOÇÕES DE TUDO INCLUÍDO COM A MEGA OFERTA E AS ESCAPADELAS
caso do preço total, como da caução referida, mas deverá indemnizar Marina d’Or pelos conceitos indicados a
seguir, se o cancelamento da reserva não ocorrer por motivo de força maior: 25% do valor total dos serviços
contratados, caso a anulação ocorra dentro das 48 horas prévias à data de início da estadia contratada.
Todos os cancelamentos devem ser feitos por escrito, nunca verbalmente · A não comparência implica a
perda da totalidade dos serviços contratados, sendo obrigado a pagar o valor total dos mesmos, isto é, se
aplicável, os valores pendentes de pagamento após o estabelecimento da caução prevista. O departamento
jurídico de Marina d’Or irá reclamar os valores correspondentes às penalizações (no entanto, esses valores
poderiam ser utilizados pelos mesmos clientes como parte da contratação de estadias posteriores durante
um período de até dois anos). Em caso de abandono do hotel ou apartamento antes da data final da estadia
contratada, não haverá lugar a qualquer reembolso.

VALIDADE: A presente brochura é válida de 01.01.2017 a 31.12.2017, sendo vinculativa para Marina d’Or
durante este período. No entanto, as alterações realizadas a esta informação serão válidas desde que
comunicadas ao consumidor antes da celebração do contrato ou mediante acordo prévio das modificações
entre as partes contratantes. IMPORTANTE: Caso a reserva seja realizada através de uma agência de
viagens retalhista ou grossista, esta é, como intermediária, a responsável pelo cumprimento das normas das
presentes CONDIÇÕES GERAIS. VALIDADE a presente brochura é validade de 01.01.2017 a 31.12.2017,
sendo vinculativa para o complexo Marina d’Or durante esse período. No entanto, serão válidas as alterações
nesta brochura quando sejam comunicadas ao consumidor anteriormente à celebração do contrato ou
tenham sido acordadas alterações entre as partes contratantes.
IMPORTANTE Se a reserva se efetuar através de uma agência de viagens ou operador, este(a) enquanto
intermediário(a), será a responsável pelo cumprimento das normas das presentes CONDIÇÕES GERAIS.

Tarifa Plus por pessoa e por noite válida para todo o tipo de alojamento em hotéis e/ou
apartamentos Marina d’Or. Não acumulável com outros descontos ou promoções. Deve ser
contratada por todas as pessoas da reserva. Para estadias de 3 noites ou menos, deverá
ser contratada para todas as noites. Para estadias de 4 ou 5 noites, contratação mínima de
3 noites. Para estadias de 6 noites ou mais, contratação mínima de 4 noites. ) Em geral, as
condições de utilização, tanto dos parques como da estância balnear, são as mesmas que as
de qualquer bilhete de entrada padrão para os mesmos, sujeitas à lotação e com as mesmas
limitações. B) Informe-se acerca das datas de abertura e horários das nossas instalações
para as datas de estadia. Nas épocas alta e média, estão disponíveis todos os serviços,
diariamente. Para outras datas: Estância balnear, todos os dias; Centro de Beleza, todos os
dias; Jardim Encantado, todos os dias, Ludoteca, todos os dias, Comboio Turístico, todos os
dias, Mundo Fantasia e Cinema 4D e Pequemundo, de sexta-feira a domingo (inclusive); por
norma, o Parque Aventura d’Or e o Parque Aquático Polinésia estão abertos nas épocas alta
e média (consultar outras datas pontuais de abertura). C) O acesso à estância balnear, neste
caso, ilimitado, não é permitido a crianças menores de 5 anos devido a questões médicas e
de saúde; além disso, as crianças dos 5 aos 12 anos de idade devem ser acompanhadas por
um adulto responsável. Os clientes hospedados no Hotel Marina d’Or 5* têm automaticamente
acesso ilimitado à zona de lazer. Se for o caso, a tarifa Tudo Incluído VIP oferece acesso à
zona VIP exclusiva da estância balnear. D) Mundo Fantasia: inclui 15 grandes atrações que
não exigem a inserção de moedas para o seu funcionamento. Neste caso, inclui também
o acesso ao Cinema 4D, que normalmente é pago separadamente. E) O Parque Aquático
Polinésia (na época) conta com 54 atrações para miúdos e graúdos. D) O Parque Aventura
d’Or (na época) conta com 13 grandes atrações que não exigem a inserção de moedas
para o seu funcionamento. G) O mesmo acontece com o Pequemundo: inclui todas as suas
instalações, exceto as atividades que requerem a inserção de moedas. H) O Jardim Encantado
oferece um refrigerante em cada visita e espetáculo. Tratamentos: peeling facial; máscara
facial hidratante; máscara facial anti-envelhecimento; máscara facial drenante; máscara
facial vitalidade; massagem facial; massagem craniana; shiatsu facial; massagem de mãos;
tratamento de parafina para mãos; tratamento refrescante circulatório para as pernas; lama
marinha para os joelhos; massagem nos pés; hidrojet; pressoterapia mecanizada; lama de
auto-aquecimento para as costas; banho marinho com hidromassagem, banho marinho de
espuma, banho marinho de alecrim; aerossóis marinhos. J) A utilização do serviço está limitada
à contratação da tarifa Tudo Incluído Lazer por todas as pessoas da reserva, seja em hotéis
e/ou apartamentos e para todos os dias da estadia. K) A não utilização de algum dos serviços
não dá direito a usufruir do mesmo fora das datas da estadia. L) A tarifa Tudo Incluído Lazer
não inclui serviços de cafetaria na estância balnear nem nos diversos parques (estes devem
ser pagos no momento), bem como outros serviços extra, como cacifos ou espreguiçadeiras no
parque aquático, por exemplo. M) A tarifa Tudo Incluído Lazer termina, no último dia contratado,
à mesma hora em que foi realizado o check-in no primeiro dia da estadia.

CONDIÇÕES GERAIS DO CENTRO DE BELEZA E ESTÉTICA MARINA D’Or Para garantir a reserva, serão
solicitados os dados do cartão bancário. Será cobrado 100% do montante do primeiro dia de tratamentos
caso seja cancelado ou alterado nas 24 horas anteriores ao primeiro tratamento, ou caso o cliente não se
apresente para usufruir dos tratamentos. Todos os preços incluem IVA. Os tratamentos gratuitos para estadias
de 6 ou mais noites em Hotéis e Apartamentos multisserviço Marina d’Or disponibilizam-se por adulto (+18
anos) e estadia, sendo pessoais e intransmissíveis, e devem ser escolhidos à chegada ao complexo. Caso
não ocorra, o centro irá atribuir o tratamento em função da sua disponibilidade (o mesmo critério será aplicado
para o Pacote Lazer Total e Mega Oferta). Os 20 tratamentos incluídos nas promoções: Banho em água
do mar (hidromassagem); Aerossóis com água do mar; Lama terapêutica (joelhos, ombros ou cotovelos);
Lama de bem-estar nas costas; Peeling facial; Máscara lifting; Máscara hidratante; Máscara antioxidante rejuvenescedora; Máscara anti envelhecimento; Shiatsu facial; Massagem de rosto; Massagem craniana;
Máscara reafirmante de pescoço; Peeling às mãos; Tratamento de mãos com parafina; Massagem de mãos;
Peeling aos pés, Massagem aos pés; Tratamento refrescante para a circulação nas pernas; Pressoterapia
às pernas (massagem pneumática). Uma vez determinados os tratamentos, o dia e a hora da marcação
serão definitivos e inalteráveis (exceto por contraindicação médica). A não apresentação na data e hora da
marcação implica a perda do tratamento.
INSTALAÇÕES E ATIVIDADES SUJEITAS À ÉPOCA Jardim Encantado, Mundo Fantasia, Pequemundo e
Miniclube: abertos no verão, Semana Santa, pontes, fins-de-semana e datas assinaladas; Parque Aquático:
aberto no verão, Semana Santa e datas assinaladas; Ludotecas, de acordo com a procura e a disponibilidade.
Desfiles, passeios a cavalo e grandes shows no verão, Semana Santa, pontes, fins-de-semana e datas
assinaladas. Atividades aquáticas no verão. Consulta as datas e horários de abertura das instalações durante
a sua estadia. Paragem técnica de 11 a 21 de dezembro de 2017, ambos incluídos.

DESFRUTE DE UM CALENDÁRIO COMPLETO DE EVENTOS DURANTE TODO O ANO... E COM A MEGA OFERTA E AS
ESCAPADELAS, DESFRUTE NA ESTAÇÃO TERMAL, NO JARDIM ENCANTADO E MUITO MAIS... GRATUITAMENTE!
Marina d’Or - Cidade das Férias é
... muito mais do que um resort de primeira linha

O seu clima agradável e os seus mais de 300 dias de sol por
ano, os seus mais de 100 estabelecimentos, parques de lazer
para todas as idades, piscinas cobertas e ao ar livre... e, muito
especialmente, a maior estação termal científica de água do
mar da Europa (onde podemos entrar e relaxar nas águas do
mar Mediterrâneo, sempre quentinha durante todo o ano), ou
o Marina d’Or Medical Wellness Center, onde pode desfrutar
de até 198 tratamentos de saúde e beleza, fazem do complexo
um lugar muito especial onde se pode desfrutar de dias
maravilhosos de descanso e lazer em qualquer altura e época.

... um mundo de serviços de luxo gratuitos
graças à Mega Oferta e às Escapadelas:
os Pacotes Vocacionais Marina d’Or (Mega Oferta,
Escapadelas, Escapadelas Wellness e Escapadelas Saúde)
incluem uma série de serviços para que possa retirar o
máximo partido da cidade das férias: Estação termal, parques,
excursões, shows... e o melhor de tudo é que a maioria estão
incluídos nos pacotes, praticamente grátis!

Porque lhe dão alojamento com pensão completa e bar
aberto de bebidas incluídas em buffets (vinho da casa,
cerveja nacional, água e refrigerantes), no Hotel Gran
Duque 4*, um moderno hotel no coração do complexo.
Porque incluem o acesso gratuito à zona da estação
termal e às piscinas cobertas do hotel.
Porque incluem, como viaja com crianças, o acesso
gratuito à ludoteca Miniclube Marina d’Or (consulte
datas e horários).

Com todos os serviços acima referidos e muitos outros, o resort
organiza diferentes eventos temáticos e desportivoscom os
quais se renova e se apresenta novo e diferentepraticamente
todos os fins-de-semana ainda longe da época alta do verão.
Muitos destes eventos têm características (shows e desfiles
temáticos, performances, exposições, buffets especiais,
workshops para adultos e crianças, jogos...) próprias de cada
um deles, o que torna cada visita sempre original e diferente.

Porque incluem, dependendo do pacote que escolher e
a duração do mesmo, uma ampla oferta cultural, de lazer
ou de saúde e relaxamento, para grupos, para famílias
ou para casais. Descubra nas páginas seguintes
todos os pacotes de férias (de 1 a 9 noites) e as várias
possibilidades de lazer que lhe oferecem cada um deles.
Porque se tratam de pacotes flexíveis: A Mega Oferta
garante-lhe alternativas a determinadas excursões ou
visitas, caso já as tenha realizado ou não lhe apeteça
realizá-las; As Escapadelas oferecem-lhe diferentes
opções aquando da escolha das entradas de um parque
para outro... É você que escolhe, sempre e como quiser,
como desfrutar da sua Cidade das Férias.
Porque também podemos incluir o transporte para a
maioria dos pacotes de férias, em comboio ou autocarro,
com preços súper atrativos e sempre com destino final a
cidade das férias.
E porque, exceto no verão e na semana Santa, a Mega
Oferta e as Escapadelas são válidas durante todo o ano:
não há melhor opção para desfrutar dos nossos eventos
temáticos.

animação e atividades gratuitas durante todo o dia!

O Marina d’Or conta com uma ampla equipa de animação
com a qual oferece, todos os dias, um conjunto completo de
atividades gratuitas para os clientes alojados nos hotéis e
apartamentos multi serviço Marina d’Or: aquagym, workshops,
ginástica, jogos, aulas de dança... e também muitas
outrasdestinado a crianças, mas também para adolescentes.
Algumas atividades dos programas, como os próprios shows,
costumam ser temáticos e adaptados aos eventos...

DE 1 A 7 DE JANEIRO

... sempre, novas ofertas e serviços

O Marina d’Or melhorou a Mega Oferta Estudantes 2017
(mais serviços, mais datas... melhor!); com a Escapadela
Romântica, pode vir com uma infinidade de serviços e ficar
alojado no Hotel 5*; porque a Cidade das Férias oferece as
melhores condições para grupos... e porque personaliza
qualquerestadia ao gosto dos seus clientes: eventos
de empresas, viagens de estudantes, viagens sénior,
despedidas...

Campeonato Espanhol de Dança
Desportiva Standard 2017
18 E 19 DE FEVEREIRO

A emoção das festas
continua no Marina d’Or
com a visita das suas
Majestades do Oriente:
as cartas, a cavalgada, as
surpresas, o bolo...

Porque escolher a Mega Oferta e/ou as Escapadelas?

Porque incluem o programa diário de entretenimento.

férias todo o ano: eventos temáticos

Semana dos Reis

Fim-de-semana Gastronómico

18
19

Depois do sucesso em
2016, o Marina d’Or será,
para aqueles que gostam
de dançar, mais uma vez o
anfitrião deste grande evento.

Carnavales en Marina d’Or

20 E 21 DE JANEIRO
Um fim-de-semana cheio de
diversão e lazer, temperado
com uma masterclass e mais
atividades
relacionadas
com o mundo da culinária e
da cultura gastronómica.

I Fim-de-semana de Tapas 2017
27 E 28 DE JANEIRO
Clássicas e modernas, frias,
mornas ou quentes, novas
“reinterpretações”... todas
merecidas homenagens a
uma tradição tão nossa como
é o caso da tapa.

São Valentim
10 E 11 DE FEVEREIRO

2º fim-de-semana
dos namorados
17 E 18 DE FEVEREIRO
Dois românticos
fins-de-semana
enfeitados com bailes
de gala, música ao vivo,
grandes espetáculos
temáticos, buffets com
pormenores mais doces...
O Marina d’Or veste-se
de vermelho paixão
para partilhar consigo a
emoção mais intensa... o
amor.

3 E 4 DE MARÇO
Os Carnavais mais
divertidos para adultos e
crianças. Com workshops,
danças e concursos de

shows... uma grande
disfarces, desfiles espetaculares e shows... uma grande
explosão de luz e cor na
Cidade das Férias. E para
todas as idades... Incrível!!!

I Fan Weekend Marina d’Or 2017
10, 11 E 12 DE MARÇO
Torne-se um fã da Cidade
das Férias nas redes sociais
e participe em sorteios e
concursos... e aproveite
os mega descontos nos
nossos fan weekends!!

II Maratona Roller Marina d’Or
12 DE MARÇO
A segunda edição deste
encontro
emocionante
no qual os melhores
patinadores “voam” pelas
ruas do complexo.

DESFRUTE DE UM CALENDÁRIO COMPLETO DE EVENTOS DURANTE TODO O ANO... E COM A MEGA OFERTA E AS
ESCAPADELAS, DESFRUTE NA ESTAÇÃO TERMAL, NO JARDIM ENCANTADO E MUITO MAIS... GRATUITAMENTE!
Especial Fallas

DE 16 A 19 DE MARZO
O Marina d’Or organiza
visitas a Valência em Fallas,
combinando o melhor das
festas com a estação termal,
parques e outros serviços:
o equilíbrio perfeito entre
diversão e descanso.

XII Marina d’Or Cup Edição Páscoa
DE 13 A 16 DE ABRIL
Os nossos campos
acolhem, na Semana
Santa, um dos eventos
mais antigos dos que
se celebram ao longo
do ano no Marina d’Or.

Marina d’Or Basket Cup 2017
A PARTIR DE 28 DE ABRIL
O melhor basket ocupa o
complexo durante a ponte
de maio, com diversas
modalidades de jogo nos
campos indoor e outdoor
do Marina d’Or.

Camp. España Dardos Electrónicos

Festival Internac. de Passos Livres

NOVIDADE! Drone’s Party
9, 10 E 11 DE JUNHO

22 E 23 DE SETEMBRO

Os melhores profissionais,
vindos de todos os cantos do
mundo, tornam a competir mais
um ano no Marina d’Or. Com
workshops,
masterclasses,
festas, demonstrações...

Competição, exposições,
demonstrações... um evento
para os fãs mas também
para todos aqueles que
tenham pura curiosidade...
Super divertido!!!

As tapas voltam a ser
protagonistas no Marina
d’Or - Cidade das Férias
Novamente, um fim-desemana... “para lamber os
dedos”

NOVIDADE! Fim-de-semana Cosplay
19, 20 E 21 DE MAIO
Um novo evento para
2017. Um fim-de-semana
completo dedicado à cultura
da banda desenhada e com
um ambiente muito muito
especial... A não perder!

II Fan Weekend
Marina d’Or 2017
26, 27 E 28 DE MAIO
... A um clique de distância de descobrir
um mundo inteiro de concursos,
sorteios e descontos completamente
loucos... não se vai inscrever?

Futsal Meeting Marina d’Or

Fogueiras de San Juan
22- 24 DE JUNHO

29 E 30 DE OUTUBRO
Tire o máximo proveito do seu hobby.
Venha e desfrute de um ótimo fim-desemana enquanto escolhe entre diferentes
concursos. Estamos à sua espera!

VII Camp. Nacional de Show Dance

Celebrações
da Comunidade
Valenciana

JUNHO 2017
As coreografias
mais divertidas,
mais arriscadas
e espetaculares,
mais um ano, no
Marina d’Or.

XII Marina d’Or Cup Edição de Verão
A PARTIR DE 26 DE JUNHO

Também en 2017, o Palácio
d’Or irá receber um dos
eventos
desportivos
que mais multidões atrai
durante o ano. Pura emoçao
até últimas rondas.

Uma encontro incontornável
para os amantes do futebol de
salão, com uma infinidade de
jogos nos campos interiores
e exteriores do Marina d’Or
Cidade das Férias

A edição de verão permitelhe combinar a praia, as
instalações e os parques,
com o melhor futebol,
quer como participante ou
como mero espetador.

Fim-de-semana de Solteiros

I Concurso Nacional de
Fotografía Marina d’Or

A noite mais curta
e mágica do ano
acontece também
no Marina d’Or,
uma das mais
espetaculares.

MAIO 2017

DO 29 DE ABRIL A 1 DE
MAIO
Que momento melhor do que
a recém estreada primavera
para desfrutar os 500.000
metros quadrados de zonas
verdes e ajardinadas da
Cidade das Férias.

II Fim-de-semana das Tapas 2017

12, 13 Y 14 DE MAIO

ABRIL 2017

Ponte do Dia da Mãe

20
21

VII Semana da Arte Marina d’Or

2, 3 E 4 DE JUNHO

15 - 17 DE SETEMBRO

Um fim-de-semana inteiro
cheio de animação e muita
diversão com diversas
atividades pensadas para
desfrutar em grande.

O Palácio d’Or vai acolher
um novo leque de artistas
multidisciplinares,. Exposições
e feiras, workshops e
atividades gratuitas para
adultos e crianças...

7, 8 E 9 DE OUTUBRO
Fogo de artifício, música e
vida e, acima de tudo, muito
muito Mediterrâneo...

Ponte do Pilar

12, 13 E 14 DE OUTUBRO

Uma ponte para desfrutar com grandes shows, desfiles,
animação, atividades... Marina d’Or, férias todo o ano!

III Fan Weekend
Marina d’Or 2017
20, 21 E 22 DE OUTUBRO
Último fim-de-semana do ano
com super descontos para os
fãs... e este já coincide com as
celebrações de Halloween.

DESFRUTE DE UM CALENDÁRIO COMPLETO DE EVENTOS DURANTE TODO O ANO... E COM A MEGA OFERTA E AS
ESCAPADELAS, DESFRUTE NA ESTAÇÃO TERMAL, NO JARDIM ENCANTADO E MUITO MAIS... GRATUITAMENTE!
Halloween no Marina d’or: uma grande festa para toda a família!
A PARTIR DE 20 DE OUTUBRO ATÉ 11 DE NOVEMBRO: A NOITE DE HALLOWEEN E MAIS 4 FINS-DE-SEMANA PARA MORRER,
LITERALMENTE, DE TANTO SE RIR.. O HALLOWEEN MAIS DIVERTIDO, PARA TODAS AS IDADES, NO MARINA D’OR

“Pontes de Dezembro”

22
23

Natais d’Or

DE 6 A 10 DE DEZEMBRO

A PARTIR DE 22 DE DEZEMBRE

Com a ponte de dezembro, a Cidade das Férias veste-se
com as cores do Natal, com grandes shows temáticos
para toda a família, workshops, musicais...

As festas mais cativantes devem ser também as mais
divertidas: shows, workshops, animação, música... e a
estação termal, os parques, as lojas... Emocionante!

Passagem de ano no Marina d’Or - Cidade das Férias

31 DE DEZEMBRO

Um Jardim Encantado irreconhecível dará lugar a novos protagonistas... o Desfile de Carros Alegóricos irá inaugurar as coreografias,
personagens, sustos e risos... novos shows para os adultos, musicais para as crianças, concursos de disfarces para todos...

I Encuentro Literario Marina d’Or

Festival Internac. de Ritmos Latinos

10 E 11 DE NOVEMBRO

NOVEMBRO 2017

Novo evento para 2017!
Com palestras, conferências,
workshops de escrita com
profissionais, divertidas e
culturais tornam-se atividades
para todas as idades...

Mais um ano e os
diversos campeonatos
mundiais de salsa e de
outras disciplinas serão
disputados entre os
melhores no Marina d’Or.

Mouros e Cristãos 2017

III fim-de-semana das Tapas

17, E 18 DE NOVEMBRO

1 E 2 DE DEZEMBRO

Um dos eventos mais antigos
e que se repete ano após ano,
dado seu grande sucesso
junto do público. Desfiles,
luzes, fogo de artificio... um
grande espetáculo.

Último fim-de-semana
do ano dedicado
às tapas. Desta vez
já com sabores de
inverno... a não perder.

Diferentes salas, vários jantares de gala com espetáculos, bailes, orquestras, festas... e depois para os mais notivagos,
discotecas com diferentes ambientes, bares... um ambiente mágico em todo o Marina d’Or - Cidade das férias, mas com
opções e alternativas, como os gostos de todos os nossos clientes... basta escolher!

A GRANDE OFERTA
Apar dos serviços indicados, todas incluem:

PENSÃO COMPLETA NO HOTEL GRAN DUQUE 4*
BAR ABERTO EM BUFFETS (VINHO DA CASA, CERVEJA NACIONAL, ÁGUA E REFRIGERANTES)
PISCINA AQUECIDA, ESTAÇÃO TERMAL, GINÁSIO...
MÚSICA AO VIVO, ANIMAÇÃO DIÁRIA, MINICLUB MARINA D'OR PARA AS CRIANÇAS...

Desfrute das Escapadelas Wellness todo o ano, exceto de 13/04 a 17/04 (Semana Santa); de 22/06 a 09/09 e de 11/12 a 21/12.

A GRANDE OFERTA 2 NOITES

A GRANDE OFERTA 3 NOITES

PVP SEM VIAGEM (IVA INCLUÍDO) PARA

2 noites

3 noites

4 noites

5 noites

6 noites

7 noites

9 noites

Preços por pessoa e noite, partilhando quarto duplo

164 €

226 €

282 €

323 €

382 €

429 €

624 €

+15€ SÁBADOS E DATAS INDICADAS

CRIANÇAS (2-12) NUM QUARTO COM 2 ADULTOS: -25%

A GRANDE OFERTA 4 NOITES

SUP. QUARTO DUPLO DE USO SINGLE: +40%

24
25

A GRANDE OFERTA 5 NOITES

Visita ao Palácio d’Or, para ver o espetáculo A Dança da
Água e o novo show A Dança do Ventre (ele inclui beber)

Comboio turístico a los Jardines Marina d’Or y viveros
(refresco, obsequio y show del equipo artístico).

Comboio turístico a los Jardines Marina d’Or y viveros
(refresco, obsequio y show del equipo artístico).

Entrada para o Jardim Encantado, único no mundo,
com o seu show entre milhares de flores naturais.

Visita ao Palácio d’Or, para ver o espetáculo A Dança da
Água e o novo show A Dança do Ventre (ele inclui beber)

Visita ao Palácio d’Or, para ver o espetáculo A Dança da
Água e o novo show A Dança do Ventre (ele inclui beber)

Excursão Valência Monumental e almoço no Museo
Artista Fallero.

1 tratamento de beleza (+18 anos).

1 tratamento de beleza (+18 anos).

1 tratamento de beleza (+18 anos).

Entrada para o Jardim Encantado, único no mundo,
com o seu show entre milhares de flores naturais.

Entrada para o Jardim Encantado, único no mundo,
com o seu show entre milhares de flores naturais.

Visita a las Bodegas Carmelitano, (degustación de
licores)

Excursão pelo rio subterrâneo navegável mais comprido da
EuropaEntrada de 3 horas para la zona lúdica del balneario.

Excursão pelo rio subterrâneo navegável mais
comprido da Europa

Excursão pelo rio subterrâneo navegável mais
comprido da Europa

Entradas de 3 horas Zona lúdica do maior balneário
científico de água marinha da Europa (+5 anos).

Entradas de 3 horas Zona lúdica do maior balneário
científico de água marinha da Europa (+5 anos).

Entradas de 3 horas Zona lúdica do maior balneário
científico de água marinha da Europa (+5 anos).

Entradas de 3 horas Zona lúdica do maior balneário
científico de água marinha da Europa (+5 anos).

Excursão Valência Monumental e almoço no Museo
Artista Fallero.

Excursão Valência Monumental e almoço no Museo
Artista Fallero.

1 entrada con consumición para el show nocturno.

1 entrada con consumición para el show nocturno.

A GRANDE OFERTA 9 NOITES

EXCURSÕES À ESCOLHA!

Visita ao Palácio d’Or, para ver o espetáculo A
Dança da Água e o novo show A Dança do Ventre
(ele inclui beber)
Entrada para o Jardim Encantado, único no mundo,
com o seu show entre milhares de flores naturais.
Excursão pelo rio subterrâneo navegável mais
comprido da Europa

Rota em comboio turístico e visita aos jardins e aos
viveiros, com show e detalhe.

A GRANDE OFERTA 6 NOITES

A GRANDE OFERTA 7 NOITES

Entrada para o Jardim Encantado, único no mundo,
com o seu show entre milhares de flores naturais.
Excursão pelo rio subterrâneo navegável mais
comprido da Europa

Rota em comboio turístico e visita aos jardins e
aos viveiros, com show e detalhe.

Rota em comboio turístico e visita aos jardins e aos
viveiros, com show e detalhe.

Entrada para o Jardim Encantado, único no mundo,
com o seu show entre milhares de flores naturais.

Entrada para o Jardim Encantado, único no mundo,
com o seu show entre milhares de flores naturais.

Excursão pelo rio subterrâneo navegável mais
comprido da Europa

Excursão pelo rio subterrâneo navegável mais
comprido da Europa

Visita ao Palácio d’Or, para ver o espetáculo A Dança da
Água e o novo show A Dança do Ventre (ele inclui beber)

Visita ao Palácio d’Or, para ver o espetáculo A Dança da
Água e o novo show A Dança do Ventre (ele inclui beber)

Entrada de 3 horas Zona lúdica do maior balneário
científico de água marinha da Europa (+5 anos).

Entrada de 3 horas Zona lúdica do maior balneário
científico de água marinha da Europa (+5 anos).

Excursão Adegas Carmelitano. Prova dos seus
afamados licores.

Excursão Adegas Carmelitano. Prova dos seus
afamados licores.

Excursão Valência Monumental e almoço no
Museo Artista Fallero.

Excursão Valência Monumental e almoço no Museo
Artista Fallero.

1 tratamento de beleza (+18 anos).

1 tratamento de beleza (+18 anos).

2 tratamentos de beleza (+18 anos).

1 Entrada com bebida para show da noite

1 Entrada com bebida para show da noite

2 Entrada com bebida para show da noite

Visita ao Palácio d’Or, para ver o espetáculo A
Dança da Água e o novo show A Dança do Ventre
(ele inclui beber)
2 entradas. 3 horas Zona lúdica do maior balneário
científico de água marinha da Europa (+5 anos).
Excursão Adegas Carmelitano. Prova dos seus
afamados licores.
Excursão Valência Monumental e almoço no Museo
Artista Fallero.
Excursão ao Delta del Ebro com passeio de
catamarã.
Excursão Barcelona Monumental : Sagrada Família,
Colón, ruas populares

Consulte a estadia mínima, de 1 ou 2 noites, para determinados eventos especiais. Suplemento de 15€ noites de sábado e seguintes:
01/01, 30/04, 13/10, 07/12, 08/12 e 31/12. Ofertas não válidas de 13/04 a 17/04; de 22/06 a 09/09 e de 11/12 a 21/12. Consumo
mínimo obrigatório 3 € em horário de espetáculos.Seleção de tratamentos oferecidos na Mega Oferta, Escapadelas Marina d’Or
e Escapadelas Wellness: Banho em água do mar (hidromassagem); Aerossóis com água do mar; Lama terapêutica (joelhos,
ombros ou cotovelos); Lama de bem-estar nas costas; Peeling facial; Máscara lifting; Máscara hidratante; Máscara antioxidante
A ordem e o conteúdo desses dias pode variar de acordo com as horas de chegada e saída, ou por questões de clima ou organização
interna, mas serão sempre todos realizados durante a estadia. Fim de ano, suplemento obrigatório jantar de gala, banquete, festa, bar
aberto e orquestra (crianças 2-12 anos, dto. a 50% sobre o mesmo). Não aplicáveis outros descontos ou ofertas. Consulte os preços com
transporte (sujeitos a possíveis alterações nos preços dos mesmos) em www.marinador.com e/ou na sua rede de agências Marina d’Or

COM A MEGA OFERTA E COM AS ESCAPADELAS, MUITOS DOS SERVIÇOS INDICADOS SÃO... GRATUITOS!

A Mega Oferta foi pensada para aquelas pessoas
que desejam combinar alguns dias de descanso e
relaxamento com visitas a cidades, excursões, etc. o
que acontece se sua mega oferta incluir uma excursão
que já realizou ou uma visita a uma cidade que já
conhece? Para esses casos, pode escolher excursões
alternativas (a maioria sem quaisquer gastos
adicionais) para que as possa alterar livremente:
· Rota da Laranja
(Vila-Real). Visita à quinta em
exploração, audiovisual explicativo, oferta de 1/2
Quilos de laranjas e visita ao museo Etnológico de
Vila-real.
· Rota do Torrão e visita a Vilafamés. Visita a uma fábrica
tradicional de turrões em Cabanes e posterior visita à
preciosa e antiga aldeia de Vilafamés.
· Rota da Cerâmica. Para conhecer uma das maiores
indústrias da zona, com Workshops de cerâmica e
oferta duma peça de cerâmica.
· Morella. Visita à bonita vila medieval. Passeio pela aldeia
e visita à Basílica de Santa María e ao Museu del Sexeni.
· Espetáculo taurino na quinta La Espuela. Aperitivo.
Visita às instalações e criação de gado bravo. Exibição
equestre e espetáculo de forcados.
Algumas excursões estão condicionadas à formação
dum grupo mínimo. As trocas, por motivos de
organização, devem ser efetuadas antes da chegada
ao hotel. A excursão à quinta La Espuela é a única
cuja troca supõe um suplemento (+35€).

E COM A POSSIBILIDADE DE INCLUIR O TRANSPORTE

, ATRAVÉS DE AUTOCARRO NORMAL OU DIRETO

ESCAPADELAS
Apar dos serviços indicados, todas incluem:

PENSÃO COMPLETA NO HOTEL GRAN DUQUE 4*
BAR ABERTO EM BUFFETS (VINHO DA CASA, CERVEJA NACIONAL, ÁGUA E REFRIGERANTES)
PISCINA AQUECIDA, ESTAÇÃO TERMAL, GINÁSIO...
MÚSICA AO VIVO, ANIMAÇÃO DIÁRIA, MINICLUB MARINA D'OR PARA AS CRIANÇAS...

Desfrute das Escapadelas Wellness todo o ano, exceto de 13/04 a 17/04 (Semana Santa); de 22/06 a 09/09 e de 11/12 a 21/12.

PVP SEM VIAGEM (IVA INCLUÍDO) PARA

1 noite

2 noites

3 noites

4 noites

5 noites

6 noites

7 noites

9 noites

Preços por pessoa e noite, partilhando quarto duplo

76 €

149 €

210 €

280 €

342 €

437 €

486 €

641 €

+15€ SÁBADOS E
DATAS INDICADAS

CRIANÇAS (2-12) NUM
QUARTO COM 2 ADULTOS:

-35% (1 Ó 2 NOITES)
-60% (3 O + NOITES)

USO INDIV. QUARTO
DUPLO: +40%
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ESCAPADELA 1 NOITE

ESCAPADELA 2 NOITES

ESCAPADELA 3 NOITES

ESCAPADELA 4 NOITES

Entrada de 3 horas zona lúdica balneário (+5
anos).
Entrada para o Jardim Encantado, com o seu
show de artistas entre milhares de flores (inclui
consumo).
1 entrada para o Mundo Fantasia ou Pequemundo.

2 entradas de 3 horas zona lúdica balneário (+5 anos).

Entrada para o Palácio d’Or (espetáculo e refresco).

2 entradas de 3 horas zona lúdica balneário (+5 anos).
Entrada para o Jardim Encantado, com o seu show
de artistas entre milhares de flores (inclui consumo).
1 tratamento de beleza (+18 anos).
2 entradas para o Mundo Fantasia, Pequemundo ou para
o Cinema 4D com cadeiras interativas (pack 3 filmes).
Entrada para o Palácio d’Or (espetáculo e refresco).

2 entradas de 3 horas zona lúdica balneário (+5 anos).
Entrada para o Jardim Encantado, com o seu show
de artistas entre milhares de flores (inclui consumo).
1 tratamento de beleza (+18 anos).
Excursão às Grutas de San José e a Segorbe (3
museus) ou visita com volta ao Karting de Marina d’Or
ou ao novo circuito “wipe-out” (“humor amarelo”).
2 entradas para o Mundo Fantasia, Pequemundo ou para
o Cinema 4D com cadeiras interativas (pack 3 filmes).
Entrada para o Palácio d’Or (espetáculo e refresco).
1 dia a eleger de “Tudo Incluído Hotéis”!

ESCAPADELA 5 NOITES

ESCAPADELA 6 NOITES

ESCAPADELA 7 NOITES

ESCAPADELA 9 NOITES

3 entradas de 3 horas zona lúdica balneário (+5 anos).

3 entradas de 3 horas zona lúdica balneário (+5 anos).
Entrada para o Jardim Encantado, com o seu show
de artistas entre milhares de flores (inclui consumo).
2 tratamentos de beleza (+18 anos).
Excursão às Grutas de San José e a Segorbe (3
museus) ou visita com volta ao Karting de Marina d’Or
ou ao novo circuito “wipe-out” (“humor amarelo”).
2 entradas para o Mundo Fantasia, Pequemundo ou para
o Cinema 4D com cadeiras interativas (pack 3 filmes).
Entrada para o Palácio d’Or (espetáculo e refresco).
Excursão Valência Monumental e almoço no
Museo Artista Fallero (alternativa: Delta del Ebro).
2 dias a eleger de “Tudo Incluído Hotéis”!

3 entradas de 3 horas zona lúdica balneário (+5 anos).
Entrada para o Jardim Encantado, com o seu show
de artistas entre milhares de flores (inclui consumo).
2 tratamentos de beleza (+18 anos).
Excursão às Grutas de San José e a Segorbe (3
museus) ou visita com volta ao Karting de Marina d’Or
ou ao novo circuito “wipe-out” (“humor amarelo”).
2 entradas para o Mundo Fantasia, Pequemundo ou para
o Cinema 4D com cadeiras interativas (pack 3 filmes).
Entrada para o Palácio d’Or (espetáculo e refresco).
Excursão Valência Monumental e almoço no
Museo Artista Fallero (alternativa: Delta del Ebro).
2 dias a eleger de “Tudo Incluído Hotéis”!

3 entradas de 3 horas zona lúdica balneário (+5 anos).
Entrada para o Jardim Encantado, com o seu show
de artistas entre milhares de flores (inclui consumo).
2 tratamentos de beleza (+18 anos).
Excursão às Grutas de San José e a Segorbe (3
museus) ou visita com volta ao Karting de Marina d’Or
ou ao novo circuito “wipe-out” (“humor amarelo”).
Excursão a Barcelona (alternativa: Morella).
2 entradas para o Mundo Fantasia, Pequemundo ou para
o Cinema 4D com cadeiras interativas (pack 3 filmes).
Entrada para o Palácio d’Or (espetáculo e refresco).
Excursão Valência Monumental e almoço no Museo
Artista Fallero (alternativa: Delta del Ebro).

Entrada para o Jardim Encantado, com o seu show
de artistas entre milhares de flores (inclui consumo).
1 tratamento de beleza (+18 anos).
Excursão às Grutas de San José e a Segorbe (3
museus) ou visita com volta ao Karting de Marina
d’Or ou ao novo circuito “wipe-out” (“humor
amarelo”).
2 entradas para o Mundo Fantasia, Pequemundo ou para
o Cinema 4D com cadeiras interativas (pack 3 filmes).
Entrada para o Palácio d’Or (espetáculo e refresco).
2 dias a eleger de “Tudo Incluído Hotéis”!

Entrada para o Jardim Encantado, com o seu show
de artistas entre milhares de flores (inclui consumo).
2 entradas para o Mundo Fantasia, Pequemundo ou para
o Cinema 4D com cadeiras interativas (pack 3 filmes).

2 dias a eleger de “Tudo Incluído Hotéis”!

Consulte a estadia mínima, de 1 ou 2 noites, para determinados eventos especiais. Suplemento de 15€ noites de sábado e
seguintes: 01/01, 30/04, 13/10, 07/12, 08/12 e 31/12. Ofertas não válidas de 13/04 a 17/04; de 22/06 a 09/09 e de 11/12 a 21/12.
Consumo mínimo obrigatório 3 € em horário de espetáculos. Seleção de tratamentos oferecidos na Mega Oferta, Escapadelas
Marina d’Or e Escapadelas Wellness: Banho em água do mar (hidromassagem); Aerossóis com água do mar; Lama terapêutica
(joelhos, ombros ou cotovelos); Lama de bem-estar nas costas; Peeling facial; Máscara lifting; Máscara hidratante; Máscara
antioxidante. A ordem e o conteúdo desses dias pode variar de acordo com as horas de chegada e saída, ou por questões de
clima ou organização interna, mas serão sempre todos realizados durante a estadia. Fim de ano, suplemento obrigatório jantar de
gala, banquete, festa, bar aberto e orquestra (crianças 2-12 anos, dto. a 50% sobre o mesmo). Não aplicáveis outros descontos ou
ofertas. Consulte os preços com transporte (sujeitos a possíveis alterações nos preços dos mesmos) em www.marinador.com e/
ou na sua rede de agências Marina d’Or.

COM A MEGA OFERTA E COM AS ESCAPADELAS, MUITOS DOS SERVIÇOS INDICADOS SÃO... GRATUITOS!

E COM A POSSIBILIDADE DE INCLUIR O TRANSPORTE

, ATRAVÉS DE AUTOCARRO NORMAL OU DIRETO

ESCAPADELAS
WELLNESS
A par dos serviços indicados, todas incluem:

PENSÃO COMPLETA NO HOTEL GRAN DUQUE 4*
BAR ABERTO EM BUFFETS (VINHO DA CASA, CERVEJA NACIONAL, ÁGUA E REFRIGERANTES)
PISCINA AQUECIDA, ESTAÇÃO TERMAL, GINÁSIO...
MÚSICA AO VIVO, ANIMAÇÃO DIÁRIA, MINICLUB MARINA D'OR PARA AS CRIANÇAS...

Desfrute das Escapadelas Wellness todo o ano, exceto de 13/04 a 17/04 (Semana Santa); de 22/06 a 09/09 e de 11/12 a 21/12.
PVP SEM VIAGEM (IVA INCLUÍDO) PARA

1 noite

2 noites 3 noites 4 noites 5 noites 6 noites 7 noites 9 noites

+15€ SÁBADOS E DATAS INDICADAS

Preços por pessoa e noite, partilhando quarto duplo

91 €

147 €

USO INDIV. QUARTO DUPLO: +40%

214 €

281 €

353 €

426 €

499 €

648 €

ESCAPADELA WELLNESS 1 NOITE

ESCAPADELA WELLNESS 2 NOITES

1 entrada 3 h. área de lazer
da estação termal.
1 tratamento no Marina d’Or
Medical Wellness Center.
1 entrada (com consumo)
para o Jardim Encantado.
1 entrada para ver o show da
noite (com consumo).

1 entrada 3 h. área de lazer
da estação termal.
1 tratamento no Marina d’Or
Medical Wellness Center
1 entrada (com consumo)
para o Jardim Encantado.
1 entrada para ver o show da
noite (com consumo).

ESCAPADELA WELLNESS 3 NOITES

ESCAPADELA WELLNESS 4 NOITES

2 entradas 3 h. área de lazer
da estação termal.
2 tratamentos no Marina d’Or
Medical Wellness Center.
1 entrada (com consumo)
para o Jardim Encantado.
1 entrada para ver o show
da noite (com consumo).

3 entradas 3 h. área de lazer
da estação termal.
3 tratamentos no Marina d’Or
Medical Wellness Center.
1 entrada (com consumo)
para o Jardim Encantado.
1 entrada para ver o show
da noite (com consumo).

ESCAPADELA WELLNESS 5 NOITES

ESCAPADELA WELLNESS 6 NOITES

4 entradas 3 h. área de lazer
da estação termal.
4 tratamentos no Marina d’Or
Medical Wellness Center.
1 entrada (com consumo)
para o Jardim Encantado.
1 entrada para ver o show
da noite (com consumo).

5 entradas 3 h. área de lazer
da estação termal.
5 tratamentos no Marina d’Or
Medical Wellness Center.
1 entrada (com consumo)
para o Jardim Encantado.
1 entrada para ver o show da
noite (com consumo).

ESCAPADELA WELLNESS 7 NOITES

ESCAPADELA WELLNESS 9 NOITES

6 entradas 3 h. área de lazer
da estação termal.
6 tratamentos no Marina d’Or
Medical Wellness Center.
1 entrada (com consumo)
para o Jardim Encantado.
1 entrada para ver o show
da noite (com consumo).

8 entradas 3 h. área de lazer
da estação termal.
8 tratamentos no Marina d’Or
Medical Wellness Center.
1 entrada (com consumo)
para o Jardim Encantado.
2 entradas para ver o show
da noite (com consumo).

E NO HOTEL BALNEARIO MARINA D’OR 5*,
AS NOSSAS ESCAPADELAS ROMÂNTICAS:

28
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Escapadela Romântica
1 ou 2 noites, com todo um luxo de pormenores incluídos:

Pensão Completa no Hotel Balneário Marina d’Or 5*

Bar aberto de Bebidas nos buffets (cerveja, vinho da casa, refrigerantes e água)

Acesso ilimitado à zona lúdica da maior estação termal com água do mar da Europa: jacuzzis, hot-tube, banhos
romanos, saunas... até 39 serviços incluídos. A água do Mediterrâneo, quentinha, durante todo o ano

Um tratamento para cada um, para
escolher, entre uma seleção de 20

Uma entrada, com consumo,
para o espetáculo noturno

Espumante e bombons no
quarto do seu hotel...

E com a Escapadela VIP, terá acesso
ilimitado à zona VIP da estação termal

COM A MEGA OFERTA E COM AS ESCAPADELAS, MUITOS DOS SERVIÇOS INDICADOS SÃO... GRATUITOS!
Consulte a estadia mínima, de 1 ou 2 noites, para determinados eventos especiais. Suplemento de 15€ noites de sábado e seguintes: 01/01, 30/04, 13/10,
07/12, 08/12 e 31/12. Ofertas não válidas de 13/04 a 17/04; de 22/06 a 09/09 e de 11/12 a 21/12. Consumo mínimo obrigatório 3 € em horário de espetáculos.
Seleção de tratamentos oferecidos na Mega Oferta, Escapadelas Marina d’Or e Escapadelas Wellness: Banho em água do mar (hidromassagem);
Aerossóis com água do mar; Lama terapêutica (joelhos, ombros ou cotovelos); Lama de bem-estar nas costas; Peeling facial; Máscara lifting; Máscara
hidratante; Máscara antioxidante. A ordem e o conteúdo desses dias pode variar de acordo com as horas de chegada e saída, ou por questões de clima ou
organização interna, mas serão sempre todos realizados durante a estadia. Fim de ano, suplemento obrigatório jantar de gala, banquete, festa, bar aberto
e orquestra (crianças 2-12 anos, dto. a 50% sobre o mesmo). Não aplicáveis outros descontos ou ofertas. Consulte os preços com transporte (sujeitos a
possíveis alterações nos preços dos mesmos) em www.marinador.com e/ou na sua rede de agências Marina d’Or.

E COM A POSSIBILIDADE DE INCLUIR O TRANSPORTE

, ATRAVÉS DE AUTOCARRO NORMAL OU DIRETO

ESCAPADELA 1 NOITE

ESCAPADELA 1 NOITE VIP

ESCAPADELA 2 NOITES

ESCAPADELA 2 NOITES VIP

Consulte nos a escapadela até onde desejar: Jardim Encantado, tratamentos, etc.
Também com transporte!
Escapadela Romântica com alojamento no Hotel Balneário Marina d’Or 5*. Suplemento +15€ noites de sábado
e datas assinaladas. Descubra o conteúdo e as datas de todas as Escapadelas na sua agência de viagens

AS MELHORES VIAGENS PARA GRUPOS, EM MARINA D’OR! JOVENS, ADULTOS, DESPORTISTAS,
VIAGENS DE FINALISTAS, JORNADAS DE EMPRESA, CONGRESSOS... OFERTAS, ESTADIAS,
LAZER, VIAGEM, ATIVIDADES... COMPLETAMENTE PERSONALIZADOS!

NOVA OFERTA JOVEM 2017: 2 NOITES, 3, 4 5, 6, 7...
COM OU SEM TRANSPORTE. VOCÊ DECIDE!

ESPECIAL ESTUDANTES
OFERTA JOVEM 2017

Cidade de Férias

Espanha
Alojamento para todos os bolsos:
hotéis 5, 4 e 3 estrelas, apartamentos
turísticos multisserviços e de
alojamento apenas...

Veículos próprios de diversas
capacidades, serviço de transfer e os
melhores acordos comerciais para lhe
oferecer a viagem ao melhor preço.

Excursões e atividades para
todos os gostos e à escolha!

5 DIAS / 4 NOITES COM TODAS AS ATIVIDADES INCLUÍDAS!:

Sessão na nossa pista de Karts, com
os veículos mais rápidos do mercado

1 tratamento gratuito
(+18) para estadias
de 5 ou mais noites

Grupos: 5 ou mais
noites, 3 filmes no
Cinema 4D gratuitos

Grupos: 5 ou mais noites, 1
entrada + consumo para o
show Hotel Gran Duque gratuito

Tratamentos de beleza em promoção,
ofertas por épocas e até gratuidades
para clientes alojados...

Até 8 parques de atrações e de lazer
para todas as idades. o paraíso para as
crianças.... e para os adultos!

Uma grande equipa artística, orquestras,
carruagens, desfiles e diversos cenários,
para personalizar espetáculos, atividades...
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Circuito de quads no Parque Aventura
nd’Or ou Emoción Park

Diversão garantida no nosso circuito
de obstáculos

Pensão completa no Hotel 4*.
Bar aberto em buffets (sumos e água)

Percurso pelo circuito mix-xtreme
multi-aventura do Marina d’Or

Entrada de 3 horas para a zona lúdica da maior estação termal de água marinha da Europa: jacuzzi, hot-tube, banhos romanos, poço de gelo, saunas...e
assim até 39 serviços. A água do Mediterrâneo, quentinha...todo o ano!

Passes para o Jardim Encantado,
sessões para o Circuito de
Obstáculos ou a pista de karts...

jacuzzi, hot-tube, banhos romanos...
e assim até 39 serviços.. A água do
Mediterrâneo, quentinhatodo o ano!

Até 4 zonas desportivas amplas
que incluem campos de futebol de
relvado natural e medidas FIFA

Piscinas climatizadas e descobertas
temporada), zona spa, ginásio...

Uma infinidade de serviços gratuitos:
piscinas climatizadas, zona de spa,
ginásios, wi-fi nas zonas comuns,
imprensa, animação, ludoteca...

Salões para banquetes, eventos...
Até para 4.000 pessoas!

E COM A POSSIBILIDADE DE INCLUIR O TRANSPORTE ATRAVÉS DA

Restaurantes, buffets, discotecas,
pubs, disco-light, mais de cem
estabelecimentos de gastronomia
e lazer para todas as idades...
DE AUTOCARRO NORMAL OU DIRETO

(em

3 festas
divertidas
em discoteca
(sessões
disco-light)
com um
consumo não
alcoólico,
por pessoa e
festa, incluído

Válido de 1/1 a 12/4; de 17/4 a 24/6 e de 10/9 a 31/12. Consulta
suplemento para sábados, pontes e datas especiais,
assim como o resto das condições e serviços desta Mega
Oferta. Informe-se das possibilidade de personalizar a sua
estadia, com mais excursões ou atividades extra de lazer ou
desportivas. Você escolhe!

EVENTOS 2017. EM MARINA D’OR, FÉRIAS TODO O ANO!
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Semana de los Reyes Magos (1 - 7)
Fin de Semana Gastronómico (20 - 21)
I Fin de Semana de la Tapa (27 - 28)

MAIO
S
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S

Q

S

S

D

San Isidro en Marina d’Or (13 - 14)
Festival Internac. de Pasos Libres (12 - 14)
Fin de Semana Cosplay (19 - 21)
II Fan Weekend’17 (26 - 28)
Futsal Meeting Marina d’Or
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D

S

S

31

VII Semana del Arte en Marina d’Or,
Ciudad de Vacaciones (15 - 17)
II Fin de Semana de la Tapa (22 - 23)
Primer Concurso Nacional Marina d’Or
de Fotografía (29 - 30)

Q

ABRIL
Q

S

S

Carnavales (3 - 4)
I Fan Weekend’17 (10 - 12)
II Roller Maratón Marina d’Or (12)
Especial Fallas (16 - 19)
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Fin de Semana de Singles (2 - 4)
Drone’s Party (9 - 11)
Hogueras de San Juan (22 - 24)
VII Campeonato Nacional de
Show Dance
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XII Marina d’Or Cup Ed. Pascua (13 - 16)
Md’Or Basket Cup (28 - 1)
Puente del Día de la Madre (29 - 1)
Campeonato Nacional de Dardos Electrónicos
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XII Marina d’Or Cup Edición Verano (26 - 2)
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Fiesta Comunidad Valenciana (7 - 9)
Puente del Pilar en Marina d’Or (12 - 14)
III Fan Weekend’17 (20 - 22)
Halloween (20/10 - 11/11)

O Nosso Departamento de Desporto continua a trabalhar em diferentes
encontros assim como em encontros nacionais e internacionais
de desportos vários: ciclismo, taekwondo, triatlo… Também o
Departamento de Animação continua a trabalhar para fechar novos
eventos temáticos de datas que irão concretizando à medida que o
ano avance. Calendário sujeito a possíveis modificações. Mantenhase informado na nossa página web ou na sua Agência de Viagens.
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San Valentín (10 - 11)
2º “Finde” de los Enamorados (17 - 18)
XXI Campeonato de España de Baile
Deportivo Standard (18 - 19)
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Halloween (20/10 - 11/11)
I Encuentro Literario Marina d’Or (10 - 11)
Moros y Cristianos 2017 (17 - 18)
Festival Internacional de Ritmos Latinos

Cidade de Férias

Espanha
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III Fin de Semana de la Tapa (1 - 2)
Puentes... Ya hay ganas de Navidad (6 - 10)
Parada Técnica Anual Mantenimiento (11 - 21)
Navidades d’Or y Fin de Año (22 - 31)

