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BAHIA PRINCIPE FANTASIA      

SAN MIGUEL DE ABONA

O mais especial

 Novo conceito de férias em Espanha para famílias.

 Instalações e ofertas temáticas de entretenimento.

 Espetáculos noturnos e projeção multimédia no castelo central.

 Show de alto nivel com artistas profissionais.

 Zona exclusiva Só Adultos, com piscina infinity.

 Atividades dentro do hotel:  O nosso Candyman que  distribui gulo-

seimas enquanto faz malabarismo; aulas de hidroginástica e   

Aqua Zumba na piscina “Drago”, alongamentos no ginásio do hotel

e desfrute dos nossos espectáculos únicos no nosso Teatro Oniria.

789€
Por pessoa

Tudo IncluÍdo
7 Noites, desde

Conheça as nossas vantagens

Check-in personalizado

Desconto em algumas excursões

Programa de atividades

Parque aquático

Kidsclub

Teensclub

Zona de jogos

Grandes espetáculos

Situação No município de San Miguel de Abona. A 1 km do campo de 

golfe “Golf del Sur”.

Quartos Os 372 quartos (Superior, Júnior Suite, Family Master Suite e 

Júnior Suite Swim up) com banho, duche separado, secador e ameni-

dades, ar condicionado, telefone (com custo), TV, ketlle, minibar, cofre, 

Wi-Fi grátis e Wi-Fi Premium (com custo), carregador USB e varanda ou 

terraço. A Júnior Suite Swim Up (+18 anos) com acesso direto do te-

rraço do quarto à piscina exclusiva. A Family Master Suite com banhei-

ra e área de estar separada. A Suite Júnior Vista Mar e a Family Master 

Suite Vista Mar com vistas para o oceano, estando disponíveis quartos 

adaptados Júnior Suites (mediante pedido). 

Capacidade máxima Superior: 2 adultos; Junior Suite: 3 adultos + 1 

niño, Family Master Suite: 3 adultos + 2 niños; Junior Suite Swin Up: 

3 adultos.

Instalações e serviços 6 piscinas (1 piscina para adultos), parque 

aquático infantil com escorregas e todas com solário, espreguiçadei-

ras, guarda-sóis e serviço de toalhas de piscina (com depósito). Sala 

de amamentação, parque infantil, balcões para bebés na zona dos 

quartos, aluguer de carrinhos (com custo), baby-sitter (com custo) e 

berços (mediante pedido). Wi-Fi grátis no lobby 24 horas por dia e Wi-

Fi Premium com cargo, quadra poliesportiva, tênis de mesa, dardos 

e ginásio. Bahia Spa para adultos e crianças (com custo): massagens 

e tratamentos. O Teens Club (exclusivamente para adolescentes) e o 

Kids Club (exclusivamente para crianças). Teatro Oniria com espectá-

culos todas as noites.

Bares e restaurantes Restaurantes à la carte: asiáticos, italianos e 

steak house, principal restaurante em estilo buffet. Possui pratos para 

vegetarianos, para pessoas com necessidades nutricionais (deve ser 

indicado na chegada ao hotel) e cantinho infantil. Snack Bar e seis ba-

res. Para o jantar, é obrigatório o uso de roupa formal.

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Serviços

Criança
Grátis Wifi Tudo

Incluído Golf PMR Saúde Mono- 
 parental Famílias Noivos Desportos Só

adultos SéniorGolf Só
adultos

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saída em Maio), 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. Mais informação em www.soltour.pt

Family Master Suite
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