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a  m a r c a  o c a  h o t e l s



as Nossas marcas

OCA Hotels é a cadeia hoteleira 
com mais presença, em número de 
estabelecimentos na comunidade 
galega.

A sede da empresa esta em San-
tiago de Compostela. Atualmente o 
seu portefólio esta formado por 35 
estabelecimentos. OCA Hotels 12 
estabelecimentos; DuermingBeds, 
22 estabelecimentos; Grand OCA, 1 
estabelecimento.

DUERMINGBEDS  é a marca 
funcional do grupo (económica), 
reunirá estabelecimentos hoteleiros, 
como extra hoteleiros, todos eles 
caracterizados por uma excelente 
relação preço-qualidade e serviços 
reduzidos.

A marca OCA (escala média), 
continuará a ser a marca de referên-
cia da cadeia, reúne hotéis urbanos 
de três e quatro estrelas, onde se 

oferece serviços complementares, 
além de oferecer serviços gastronó-
micos, spa, golf, etc.

A marca GRAND OCA (superior), 
é a marca para estabelecimentos de 
categoria superior, hotéis de cinco 
estrelas, produtos de luxo com uma 
ampla oferta de serviços comple-
mentares. 

GraND oca
Luxo. 5 estrelas

Produto de luxo com ampla oferta de 
serviços complementares

oca
Escala média. Hotéis urbanos. 4 
estrelas ou 3 estrelas superior

Oferece serviços complementares 
e oferta de F&B. Além de golf, spa, 

balneário termal, etc.

DUermINGBeDs
Funcional. 3 estrelas ou 2 estrelas alto

Hotéis funcionais com excelente 
relação preço-qualidade, 

apartamentos e casas de turismo rural

a marca oca hotels
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hIstÓrIa

O Grupo OCA Hotels nasce em 
1998, com a aspiração de se conver-
ter numa organização líder na gestão 
sustentável e responsável de estabe-
lecimentos turísticos, no noroeste pe-
ninsular. Se bem que as suas origens 
remontam a uns anos antes, já que 
não se ode falar de este nascimen-
to, sem falar sobre o seu fundador e 
presidente, David Caramés Pombo. 
Especialista na gestão e direção de 
empresas turísticas, ocupa a presi-
dência da holding Inversiones Hos-
teleras de Galicia, gestora da marca 
comercial OCA Hotels.

Nasceu em Sanxenxo, começou 
a sua atividade no setor hoteleira na 
sua vila natal, em 1994, com um dos 
estabelecimentos: Apartamentos 
Caramés e Hotel Vermar.

A partir daí e conforme vai cres-
cendo o seu volume de negócios e o 
número de hotéis, fixa-se no objetivo 

de criar uma cadeia hoteleira espe-
cialista no destino Galiza, numa pri-
meira fase e ampliar posteriormente 
o seu raio de ação a destinos como: 
Astúrias, Catalunha, Castilla Léon e 
Portugal.

O instinto empresarial de David 
Caramés, leva a necessidade de di-
versif icar o negócio, daqui surge a 
OCA Hotels.

O começo do grupo hoteleiro 
baseou-se no aproveitamento de 
oportunidades que vão surgindo, 
inicialmente em Espanha, com base 
de um importante esforço, o grupo 
cresceu para alcançar um portefólio 
de 14 hotéis. A sua expansão inter-
nacional, chega no ano de 2007.

Para esta cadeia galega, as pes-
soas são a chave. O Seu Presidente, 
conhecedor de que as necessidades 
dos clientes variam com o tempo, 

assume como imprescindível um 
processo permanente de inovação 
que permita a OCA Hotels manter no 
tempo a competitividade. Para ele, el 
2007 a sua procura de negócio fora 
das fronteiras da Península Ibérica, 
leva-o até ao Brasil, onde começa o 
processo de compra, construção e 
exploração da unidade mais impor-
tante do grupo: Grand OCA Maragogi 
Beach & Leisure Resort, no estado de 
Alagoas. Um hotel de cinco estrelas, 
ideal para famílias, situado em frente 
a uma impressionante linha de re-
cifes de coral, na zona de Maragogi, 
Brasil. Um complexo formado por 
700 camas e cujo projeto de am-
pliação, já em curso, fará com que 
supere os 830 quartos. 

OCA HOJE

A nível nacional, OCA Hotels está 
presente na Galiza e nas suas quatro 
províncias, com hotéis em Compos-

tela, Rías Baixas, A Mariña, Ribeira 
Sacra, Palas de Rei, Sarria, Ourense 
e Allaris. Nas Astúrias com hotéis em 
Gijón e Avilés. A nível internacional 
a marca está presente em Portugal 
com um hotel no Porto e no Brasil 
através de um complexo turístico. 

aNo 1998
Fundação da OCA Hotels. Se bem 

que já se explorava antes dois 
estabelecimentos: Aparthotel Caramés 

e Hotel Vermar.

aNo 2004
Assinamos os primeiros hotéis  

fora da Galiza.

aNo 2007
Assinamos o primeiro resort fora de 

Espanha, Grand OCA Maragogi (Brasil).

total estaBelecImeNtos

35

a marca oca hotels
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DestINos oca. portfolIo



BRASIL
ASTURIAS

GALICIA

PORTUGAL
BRASIL
1 Maragogi (Alagoas)

PORTUGAL
2 Oporto

ASTURIAS
3 Avilés 
4 Gijón
5 Oviedo

GALICIA
a coruña
6 Cee
7 Rois
8 Santiago de 
Compostela

lugo
9 Foz
10 Palas de Rei
11 Sarria
12 Viveiro

ourense
13 Allariz

pontevedra
14 O Grove
15 Poio
16 Sanxenxo
17 Vigo
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DESTINOS OCA/DUERMINGBEDS

DestINos oca. portfolIo
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BRASIL
Maragogi (Alagoas)
GraND oca maraGoGI 
BEACH & LEISURE RESORT 

PORTUGAL
Oporto
oca orIeNtal porto HOTEL 
oca flores HOTEL 
oca VItÓrIa VIllaGe HOTEL & APART. 
oca repUBlIK HOTEL 

ASTURIAS
Avilés
oca VIlla De aVIlÉs HOTEL 

Gijón
oca palacIo De la llorea HOTEL & SPA 

GALICIA
a coruña
Cee
oca INsUa COSTA DA MORTE HOTEL 

Santiago de Compostela
oca pUerta Del camINo HOTEL 

lugo
Foz
oca plaYa De foZ HOTEL & SPA 

ourense
Allariz
oca VIla De allarIZ HOTEL & SPA 

pontevedra
Sanxenxo
oca Vermar HOTEL  

Vigo
oca IpaNema HOTEL 

portfolIo ocahotels

DestINos oca. portfolIo
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PORTUGAL
Oporto
DUermING repUBlIK APTOS. 

ANDALUCÍA

Jaén
DUermING casa marcheNa HOTEL 

ASTURIAS

Oviedo
DUermING loNGorIa plaZa HOTEL 

GALICIA

a coruña
Rois
DUermING foGar Do selmo 
TURISMO RURAL

Santiago de Compostela
DUermING casas reales 
DUermING crUceIro Do Galo 

lugo
Sarria
DUermING VIlla De sarrIa HOTEL 

Viveiro
DUermING parK VIVeIro APART. 
DUermING sea VIeW VIVeIro APART. 
DUermING famIlY VIVeIro APART.

pontevedra
O Grove
DUermING saN VIceNte HOTEL 
DUermING plaYa mar cachaDIÑas 
PENSIÓN 

Poio
DUermING parÍs poNteVeDra 
HOTEL 
DUermING o casal Da martIÑa 
APART. 

Sanxenxo
DUermING JUsto HOTEL 
DUermING arDora HOTEL 
DUermING NatUra petIt HOTEL 
DUermING moNtalVo plaYa HOTEL 
DUermING areas plaYa HOTEL 
DUermING Bolera pIcÓ APART. 
DUermING portoNoVo pIcÓ APART. 
DUermING caramÉs APART. 
DUermING saNXeNXo resIDeNces 
VILLAS

portfolIo DUermINGBeDs

DestINos oca. portfolIo
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p r o D U t o s  e  s e r V I Ç o s



O modelo de gestão pro-
movido pela OCA Hotels tem 
por objetivo diferenciar o gru-
po do resto das companhias 
hoteleiras. A satisfação da 
equipa e o desenvolvimento 
do seu capital humano, vão 
levar com consequência à sa-
tisfação dos hóspedes, me-
diante propostas pensadas e 
focadas na procura e criação 
de experiências.

A revolução OCA, def ine 
como prioridade os seus tra-
balhadores, nas pessoas e no 
cuidado com os detalhes. O 
objetivo do modelo é favore-
cer a liderança e a atitude da 
equipa com base na humilda-
de, humanidade e no humor. 
Nesta linha trabalham para 
posicionar a marca e assim 
promover a sua expansão.

oca No camINho

oca WellNess

hoteIs De cIDaDe

hoteIs De praIa

eVeNtos e NeGÓcIos

oca em famIlIa

oca Golf

NÃo sem a mINha mascote

casameNtos e BaNQUetes

proGrama “Be oca”

proDUtos e serVIÇos
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oca No camINho 

Um projeto como OCA Hotels, 
nasceu na Galiza, não podia ser al-
heio a importância que tem o Ca-
minho de Santiago.

É por este motivo que a cadeia 
hoteleira criou uma rede de aloja-
mentos de todo o tipo, onde permite 
hospedar-se ao longo das diferentes 
rotas de peregrinação. A OCA Hote-
ls está presente nas diversas rotas 
do Caminho de Santiago, como no 
Caminho Francês (Palas de Rei e Sa-
rria), na Rota da Prata (Allariz), no Ca-
minho do Norte (Gijón e Avilés) e no 
Caminho Primitivo (Oviedo). Todos 
estes estabelecimentos contam com 
serviços exclusivos criados especifi-
camente para o peregrino: horários 
especiais para o pequeno-almoço, 

serviço de transfers de pessoas e 
bagagens, garagem para bicicletas, 
serviços de fisioterapia e spa.

O grupo tem em Compostela 
quatro estabelecimentos. Mas de-
pois de alcançar a desejada meta e 
visitar a catedral de Santiago, cente-
nas de peregrinos desejam seguir a 
rota mais além, até ao “fim do mun-
do”. Por isso, no caminho a Fisterra, 
a OCA está presente com um con-
fortável hotel na localidade de Cee.

proDUtos e serVIÇos
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allarIZ
 Oca Vila de Allariz

aVIlÉs
 Oca Villa de Avilés

cee
 Oca Insua Costa da Morte

foZ
 Oca Playa de Foz

GIJÓN
 Oca Palacio de la Llorea & Spa

o GroVe
 Duerming San Vicente

 Duerming Playa Mar Cachadiñas

oporto
 Oca Oriental Porto

 Oca Flores

 Oca Vitória Village

 Oca Republik

 Duerming Republik

oVIeDo
 Duerming Longoria Plaza

palas De reI
 Duerming Palas de Rei 

poIo
 Duerming O Casal da Martiña

 Duerming París Pontevedra

roIs
 Duerming Fogar do Selmo

 SANTIAGO DE COMPOSTELA
 Oca Puerta del Camino

 Duerming Casas Reales
 Duerming Cruceiro do Galo

saNXeNXo
 Duerming Ardora

 Duerming Bolera-Picó

 Duerming Justo

 Duerming Portonovo-Picó

 Duerming Sanxenxo Residences

 Duerming Natura Petit

 Duerming Montalvo Playa

 Duerming Areas Playa

 Duerming Caramés

sarrIa
 Duerming Villa de Sarria 

o saVIÑao
 Duerming Casa Vilamor

VIGo
 Oca Ipanema

VIVeIro
 Duerming Family Viveiro

 Duerming Park Viveiro

 Duerming Sea View 

aVIlÉs GIJÓN

oVIeDo

foZ

VIVeIro

saNtIaGo De 
compostela

sarrIa

allarIZ

o GroVe
saNXeNXo poIo

VIGo

oporto

cee
roIs

palas De reI

CAMINO fraNcÉs
CAMINO prImItIVo
CAMINO Del Norte
CAMINO portUGUÉs
CAMINO INGlÉs

CAMINO De INVIerNo
EPÍLOGO a fIsterra
VÍA DE la plata
RUTA DEL mar De aroUsa

oca No camINho 

proDUtos e serVIÇos
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WellNess oca:  
hotÉIs com 
BalNeÁrIo, spa & 
Golf

Uma ampla seleção de hotéis 
OCA, distribuídos por diferentes 
províncias espanholas, contam um 
serviço de spa e balneário. Especial-
mente pensados para o relaxamen-
to e cuidado pessoal, neles temos 
ofertas de todo o tipo de serviços de 
massagens, tratamentos de saúde 
e beleza, além dos fantásticos cir-
cuitos termais, concebidos para que 
o cliente viva uma experiência de 
relaxamento e bem-estar. Todos eles 
estão situados num entorno natural 
de uma beleza especial.

proDUtos e serVIÇos
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hotÉIs De cIDaDe
Uma seleção de hotéis urbanos, nas 
capitais galegas, asturianas e por-
tuguesas, além de outras grandes 
e populares cidades. Destinos cul-
turais, de lazer, ideais para famílias, 
cheias de história e atividades para 
todos os gostos. Em alguns deles a 
gastronomia no seu serviço de res-
tauração é um aliciante.

hotÉIs De praIa 
oca hotels

Uma seleção de hotéis que além 
de todo o tipo de comodidades e 
serviços, estão próximos a uma praia, 
neste caso em Espanha e Brasil. 
Alojamentos da mais alta categoria 
e conforto. Alguns deles dispõem 
além de piscina, instalações para 
lazer e atividades dirigidas por mo-
nitores.

proDUtos e serVIÇos
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¿pratIcamos Golf?

A OCA Hotels possui um hotel ideal para a prática de 
golf: o Hotel OCA Palácio da Llorea & Spa, em Gijón. Tra-
ta-se de um hotel de 4 estrelas que conta com acesso a um 
campo de golf de 18 buracos, com: loja, escola, aluguer de 
equipamento, tacos, carros manuais e elétricos, etc. além 
de serviço de spa.

eVeNtos e NeGÓcIos

Uma seleção de hotéis especialmente pensados para estadias de 
negócios. Dispõem de salas de reunião e espaços com diferentes capa-
cidades, ideais para congressos, convenções, etc.

Contam com serviço de wi-fi, check-in privados, tele-
visões, projetores, microfones, serviços de bebidas, cate-
ring, restauração, hospedeiras, secretariado, entre outros..

oca em famIlIa
Na OCA Hotels, apostamos no turismo em família. Por isso oferece-

mos uma ampla seleção de hotéis e apartamentos situados em locais 
com uma grande oferta cultural e de lazer para 
toda a família. Nestes hotéis oferecemos zonas 
dedicadas exclusivamente aos mais pequenos, 
atividades dirigidas a crianças, piscina, parque 
infantil, áreas desportivas e muito mais. 

NÃo sem a mINha 
mascote 

Descubra o programa “Não sem a minha mas-
cote”, que permite a entrada de cães com um peso 
máximo de 15 kg. Este serviço inclui a cama, come-
douro e bebedouro, kit de limpeza para a mascote 
e um brinquedo a estrear e sem som, para que se 
divirta sem incomodar os seus donos nem ao resto 
dos hóspedes. Uma opção com muita procura.

proDUtos e serVIÇos
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Be oca
Graças ao nosso programa de 

f idelização “Be OCA”, os nossos 
clientes podem benef iciar de um 
desconto especial de 8% sobre o 
preço do quarto (exceto vouchers 
oferta), realizando a reserva online 
pela nossa página web, para qual-
quer um dos nossos hotéis OCA.

Além disso, têm upgrade gra-

tuito para quarto superior e late 
check-out até às 14h00, sujeitos a 
disponibilidade do hotel. Para isso, 
apenas têm de se registar através do  
www.ocahotels.com

 

casameNtos e 
BaNQUetes 

Nos diferentes hotéis dispomos 
de salas de grande versatilidade. De-
corados de forma elegante e acol-
hedores, apesar que existe a possi-
bilidade de decora-los a seu gosto 
para personalizar a sua celebração. 
As piscinas e jardins exteriores ou o 
piano bar são lugares com grande 
charme para organizar um cóqueteil 
de boas-vindas.

Cozinha de alta gama para os 
seus convidados. Um leque de pro-

fissionais de grande nível, encarre-
gam-se de unir a cozinha aos produ-
tos frescos e a um serviço esmerado 
de sala, adaptando-se a todas as 
sugestões feitas pelo organizador. 
Um serviço excecional e uma opção 
gastronómica de primeiro nível com 
o único objetivo de fazer com a sua 
boda ou evento seja memorável e 
recordado por todos os seus convi-
dados.  

proDUtos e serVIÇos
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o  m o D e l o  o c a



mIssÃo 

VIsÃo 

Valores

Desde a OCA Hotels pretendemos fornecer a nossa comunidade benefícios tangíveis, oferecendo a todo 
momento serviços hoteleiros de qualidade, inovadores e eficientes baseados no desenvolvimento do nos-
so capital humano, na excelência da gestão, procurando sempre a plena satisfação dos nossos clientes.

Na OCA Hotels procuramos que a nossa cadeia seja uma organização líder na gestão sustentável e 
responsável de estabelecimentos turísticos, no noroeste peninsular. As pessoas são a chave na nossa 
visão e as que trabalham nos nossos hotéis, esforçam-se dia a dia para conseguir que todos e cada um 
dos nossos clientes, recebam a todo o momento o melhor dos serviços, fazendo de cada estadia um 
desafio de superação.   

As necessidades dos nossos hóspedes variam com o tempo, pelo que assumimos como imprescindível 
o processo de nos mantermos em constante inovação, o que nos permite manter com o tempo a nossa 
competitividade como grupo empresarial.

Juntamente com a missão e visão, definiram-se valores que nos identificam e tem que ser imprescin-
díveis na nossa forma de atuar.

As pessoas que compõem a OCA Hotels, querem proclamar o nosso compromisso com o projeto, que 
levaremos ao sucesso através da humildade, simplicidade, a proximidade ao cliente, ao trabalhador, 
ao acionista e a toda a sociedade que nos rodeia.

Igualmente assumimos como valor próprio o profundo cuidado e respeito pelo meio ambiente, con-
tribuindo desta forma para o desenvolvimento sustentável da nossa comunidade.

Como organização, seremos eficientes, sem perder a nossa capacidade de resposta e faremos com que 
a humanidade esteja sempre presente na nossa linha de gestão.

Como empresa responsável, estabelecemos o compromisso que adquirimos com todos os nossos 
grupos de interesse.

o moDelo oca
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rse 

A OCA Hotels tem implantado um código ético e um modelo de con-
formidade e além disso apoia os seguintes modelos de comportamento 
empresarial responsável:

UNIteD NatIoNs GloBal compact: 
Também chamado de Pacto Mundial, é a mais importante 

iniciativa de responsabilidade empresarial do planeta, avaliada 
pelas Nações Unidades e subscrita por mais de 13000 empresas 
de 145 países. Criado em 2001, o pacto inclui 10 princípios agru-
pados em quatro blocos: relações com os colaboradores, direitos 
humanos, meio ambiente e políticas anticorrupção. Princípios 
que as empresas comprometem a respeitar, cumprir e difundir. 

cÓDIGo ÉtIco Do tUrIsmo Da orGaNIZaÇÃo 
mUNDIal Do tUrIsmo: 

O código adotado em 1999 pela Assembleia Geral da OMT 
e endossado pela Assembleia Geral das Nações Unidades em 
2001 é um conjunto de princípios desenhados para orientar 
os principais atores do turismo, de forma a que o sector possa 
dar os máximos benefícios socioeconómicos, minimizando 
qualquer impacto negativo que possa ter. considerando que o 
marco de referência para o turismo responsável e sustentável, os 
10 princípios do código abrangem de forma ampla os compo-
nentes económicos, sociais, culturais e ambientais das viagens 
e do turismo a serem respeitados, cumprimos e disseminados.

O código ético da empresa, inclui as nossas responsabilidades em relação 
aos grupos mais importantes para a empresa::

• Os nossos clientes

• Os nossos acionistas e investidores

• As nossas pessoas, equipa humana OCA

• Os nossos colaboradores diretos

• Os nossos fornecedores e operadores turísticos, etc.

• O nosso ambiente local e a sociedade em geral

• O meio ambiente

• As administrações publicas

• Os meios de comunicação

A OCA atua, apoiando grupos locais, a colaborar com associações de 
caridade, apoiando a cultura local, apoiando os destinos onde as suas uni-
dades de negócio estão localizadas, utilizando fornecedores locais, realizar 
ações para proteger o meio ambiente. Etc. com ações como “Plastic free”, 
“Protege as tuas florestas”, “Pedala connosco”, etc.

o moDelo oca
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eQUIpa oca 
O nosso plano estratégico atual 

gira em torno das pessoas, sendo o 
capital humano da nossa empresa 
parte fundamental do projeto.

O grupo tem um programa de 
benefícios sociais para todos os em-
pregados, denominado OCA PARA 
TI, alem que desenvolve um comple-
to programa formativo OCADEMY, 
dentro do qual, encontra-se o pro-
grama de formação de direção OCA-
DEMY DIRECÃO.

Atualmente estamos a trabalhar 
na implementação de um completo 
pano de igualdade.

DaVID caramÉs
Presidente

ramÓN BraÑa
Diretor Geral em 

Espanha e Portugal

aNtoNIo roDrÍGUeZ
Diretor Geral  

Brasil

o moDelo oca
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CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO CONTACTOD E PT O.  /  H O T E L CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO CONTACTOD E PT O.  /  H O T E L

(+34) 
881 850 091groupdesk@ocahotels.es ofIcINas ceNtrales 

oca hotels 

(+34) 
881 850 091direccion.general@ocahotel.esRamón BrañaDIreccIÓN GeNeral

(+34) 
661 583 240dir.comercial@ocahotels.esGoretti IglesiasDIreccIÓN comercIal espaÑa

(+34)
600 984 447dcomercial.pt@ocahotels.comXacobe RibeiroDIreccIÓN comercIal 

portUGal & BrasIl

(+34) 
627 225 771comunicacion@ocahotels.esJéssica PintorDepto. comUNIcacIÓN

(+55) 
82 32 963 200reservas.maragogi@grandoca.comAntonio RodríguezGraND oca maraGoGI

BEACH RESORT

(+34) 
981 569 400direccion.puertadelcamino@ocahotels.esLalo Crespooca pUerta Del camINo

(+34) 
981 569 400info@grupoinsua.comRicardo Darrivaoca INsUa COSTA DA MORTE

(+34) 
982 650 060direccion.playadefoz@ocahotels.esJudit Moralesoca plaYa De foZ

HOTEL & SPA

(+34) 
986 727 022info.hotelvermar@ocahotels.esPatricia Caramésoca Vermar

(+34) 
986 471 344direccion@hotelipanema.comJosé Rodríguezoca IpaNema

(+34) 
988 554 040direccion.viladeallariz@ocahotels.esAna Lagooca VIla De allarIZ

HOTEL & SPA

(+34) 
985 526 116direccion.villadeaviles@ocahotels.esAida Iglesiasoca VIlla De aVIlÉs

(+34) 
985 131 812direccion.palaciodelallorea@ocahotels.esBernardo Blancooca palacIo De la llorea

SPA

(+351) 
912 553 668direccion.oriental@ocahotels.pt Jon Gonzálezoca orIeNtal porto

(+351) 
912 553 668reservas.fl ores@ocahotels.ptJon Gonzálezoca flores 

HOTEL BOUTIQUE

(+351) 
912 553 668reservas.vitoria@ocahotels.pt Jon Gonzálezoca VItÓrIa VIllaGe

(+351) 
912 553 668reservas.republik@ocahotels.pt Jon Gonzálezoca repUBlIK

(+34) 
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plaNo De eXpaNsÃo 

Seguindo o indicado na nossa 
Visão, o objetivo do grupo é con-
verter-se numa cadeia hoteleira de 
referência no noroeste peninsular.

Isto leva-nos a procurar novas 
unidades de negócio nas comunida-
des autónomas de: Galiza, Astúrias, 
Cantábria, Pais Vasco, La Rioja, Cas-
tilla-Léon e Madrid.

A nível internacional, o nosso in-
teresse de crescimento centra-se em 
Portugal, concretamente Lisboa até 
Porto e obviamente concluir com 
os projetos que atualmente estão 
em desenvolvimento em Maragogi 
(Brasil). 

A expansão desenvolve-se em 
Espanha e Portugal com as mar-
cas OCA e DuermingBeds, com es-
tabelecimentos hoteleiros, aparta-
mentos turísticos e casas rurais. São 
unidades de uma a quatro estrelas, 
de 30 a 180 quartos e dentro dos 
segmentos de negócio referentes: 
urbanos, praia, wellness e Caminho 
de Santiago.

Quanto as fórmulas de explo-
ração, continuamos a trabalhar com 
unidades de propriedade, na sua to-
talidade ou parcialmente, unidades 
em arrendamento, em gestão e em 
franquiados. Neste último, em prin-
cípio, será unicamente para a marca 
DuermingBeds.

o moDelo oca
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(+34) 985 131 812 
reservas.palaciodelallorea@ocahotels.es

PALACIO DE LA LLOREA HOTEL & SPA
PALACIO DE LA LLOREA HOTEL & SPA

pa l ac I o  D e  l a 
l lo r e a

HOTEL & SPA

PALACIO DE LA LLOREA HOTEL & SPA

 GIJÓN

 62 quartos

O Hotel Oca Palacio de la Llorea & Spa é um fantástico hotel de 
quatro estrelas localizado a apenas 7 km do centro de Gijón, 
nas Astúrias. O hotel está localizado em um antigo palácio tí-
pico das Astúrias que ainda mantém a sua capela original res-
taurada (hoje em dia o restaurante do hotel). Ao seu redor está 
o campo de golfe La Llorea, um ambiente fantástico para des-
frutar de uma estadia de primeira categoria enquanto pratica 
seu esporte favorito. 

O alojamento, que combina arquitectura tradicional e design 
vanguardista para criar um ambiente único e inigualável na 
zona, dispõe de 62 quartos de estilo moderno em três moda-
lidades: quarto duplo, quarto duplo com cama extra e suítes 
júnior. Todos os quartos estão equipados com banho comple-
to, secador de cabelo, aquecimento, ar condicionado, telefone, 
música ambiente, televisão e Internet wireless. O Oca Palacio 
de la Llorea Hotel & Spa dispõe também de instalações de pri-
meira classe muito completas com restaurante, cafetaria, 4 sa-
las multifuncionais para eventos e conferências com capacida-
de até 200 pessoas, ginásio e spa completo. Além disso, temos 
um acordo com o campo de golfe La Llorea para a diversão dos 
amantes do golfe.



   

www.ocahotels.comA S T U R I A S

(+34) 985 526 116 
reservas.villadeaviles@ocahotels.es

VILLA DE AVILÉS HOTEL

VI l l a  D e  aVI l É s

 AVILÉS

 71 quartos

O Hotel Oca Villa de Avilés é um hotel quatro estrelas localizado 
no coração da cidade de Avilés. Uma acomodação ideal para 
casais e famílias e um cenário perfeito para celebrar qualquer 
tipo de evento corporativo ou familiar em Avilés. Nossa locali-
zação, a poucos minutos a pé do Centro Cultural Internacional 
Oscar Niemeyer, é perfeita para quem deseja desfrutar de todo 
o conforto de um hotel central. 

O Hotel Oca Villa de Avilés dispõe de 71 quartos em um ho-
tel moderno de estilo minimalista. Estamos comprometidos 
com o máximo conforto e funcionalidade para oferecer uma 
experiência de descanso perfeita em uma cidade cosmopolita 
e metropolitana, de origem medieval e com grande tradição 
marítima como Avilés. Todos os quartos do Hotel Oca Villa de 
Avilés estão totalmente equipados e oferecem todo o luxo em 
comodidade e detalhes. Temos quatro tipos de opções de aco-
modação: 4 quartos individuais, 3 quartos triplos, 3 quartos suí-
tes júnior e 61 quartos duplos. O hotel, acessível, dispõe internet 
Wi-Fi, parque de estacionamento, vagas de estacionamento 
(sujeito a disponibilidade), vagas de estacionamento gratui-
tas para bicicletas e vagas para carregamento de carro elétri-
co, lavandaria, recepção 24 horas, cafetaria e salas totalmente 
equipadas para reuniões de negócios ou celebrações. Nossa 
localização no coração da cidade nos tornou o lugar ideal para 
a realização de eventos corporativos ou festas familiares. Con-
sulte os nossos especialistas sobre o evento que deseja realizar 
e descubra as melhores condições para a sua celebração no 
Hotel Oca Villa de Avilés.
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(+34) 981 747 575 
reservas@hotelocainsua.com

G A L I C I A

INSUA COSTA DA MORTE HOTEL

I N s Ua
COSTA DA MORTE

 CEE

 48 quartos

O Hotel Oca Insua Costa da Morte é um hotel de três estrelas 
situado na localidade de Cee, no centro da Costa da Morte ga-
lega. Um lugar de alojamento excepcional para quem deseja 
descobrir a costa galega ou para os peregrinos que decidiram 
terminar o Caminho de Santiago em Finisterra. 

O Hotel Oca Insua Costa da Morte dispõe de 48 quartos recen-
temente reformados, distribuídos em três pavimentos. Todos os 
quartos do hotel estão equipados com: banheiro independen-
te, telefone, secador de cabelo, ar condicionado, aquecimento, 
televisão LED e acesso Wi-Fi gratuito. Sem dúvida, o Hotel Oca 
Insua Costa da Morte será a melhor opção de alojamento na 
cidade, quer esteja de passagem ou se pretende que o Cee seja 
a sua base para a sua viagem à Galicia.
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(+34) 981 569 400
reservas.puertadelcamino@ocahotels.es

PUERTA DEL CAMINO HOTEL

pU e rta  D e l 
ca m I N o

 SANTIAGO DE

 160 quartos

O Hotel Oca Puerta del Camino é um alojamento de quatro es-
trelas situado em frente ao Palácio de Congressos de Santiago 
de Compostela, na zona empresarial da cidade e junto à auto-
estrada AP-9. Um hotel perfeitamente conectado ao aeroporto 
a apenas 10 minutos de carro e a apenas 3 km a pé da Catedral 
de Santiago. Um moderno espaço de descanso em uma aco-
modação tradicional. As suas amplas e elegantes instalações e 
a sua posição estratégica na cidade tornam-no num hotel ideal 
para a realização de eventos, conferências ou casamentos. As 
amplas instalações do Hotel Oca Puerta del Camino oferecem 
serviços de business center,  palco virtual, estacionamento, 
vagas para bicicletas e para carregamento de carros elétricos, 
“electrolinera” exterior para recarga elétrica rápida de carros, 
fax, guarda-volumes, piscina externa, facilidades para pessoas 
com mobilidade reduzida, serviço de portaria, imprensa e cofre.

O Hotel Oca Puerta del Camino dispõe de 160 amplos quartos, 
todos exteriores e com muita luz natural. Com uma decoração 
clássica em todos os quartos, aliada à qualidade dos materiais 
nobres das instalações, o Hotel Oca Puerta del Camino oferece 
diferentes tipos de quartos: duplos, Oca Deluxe, suítes e fami-
liares. Todos os quartos estão equipados com uma espaçosa 
casa de banho, mini-bar, telefone, secador de cabelo, ameni-
ties, cofre, televisão LED com canais internacionais e acesso 
Wi-Fi gratuito. 

COMPOSTELA
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(+34) 982 65 00 60 
reservas.foz@ocahotels.es

G A L I C I A

PLAYA DE FOZ HOTEL & SPA

pl aYa  D e  foZ
HOTEL & SPA

PALACIO DE LA LLOREA HOTEL & SPA

 FOZ

 39 quartos

O Oca Playa de Foz Hotel & Spa é um moderno alojamento de 
quatro estrelas situado em frente à Praia da Rapadoira na Foz, 
no norte da província de Lugo. Um local de máximo descanso 
e bem-estar às margens do mar Cantábrico. Desfrute de uma 
estadia tranquila em um destino de praia excepcional e com 
um serviço de spa no hotel para tornar a sua estadia um refúgio 
de paz e relaxamento. 

O hotel dispõe de 39 quartos espaçosos em diferentes tipos de 
alojamento: quarto duplo, quarto familiar e suíte. Todos eles 
têm todo o luxo de confortos como televisão, conexão wi-fi  e 
muito mais. As instalações do hotel são complementadas por 
um gastrobar com vista para o mar onde poderá saborear o 
melhor da cozinha galega; um amplo terraço superior onde 
poderá desfrutar de deliciosos cóquetails sobre o mar, uma ga-
ragem privada com lugares para carregar carros elétricos, uma 
piscina exterior e uma zona de spa onde poderá desfrutar de 
sessões de relaxamento e bem-estar com uma vasta selecção 
de tratamentos corporais.
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(+34) 988 55 40 40 
reservas.viladeallariz@ocahotels.es

G A L I C I A

VILA DE ALLARIZ HOTEL & SPA

VI l a  D e  a l l a r I Z
HOTEL & SPA

PALACIO DE LA LLOREA HOTEL & SPA

 ALLARIZ

 39 quartos

O Hotel Oca Vila de Allariz é um precioso hotel de quatro estrelas 
situado na localidade de Allariz, província de Ourense. Uma das 
vilas mais bonitas de toda a Galicia, apenas a 10 minutos de ca-
rro do centro urbano de Ourense. O ambiente natural de Allariz 
é de valor ecológico incalculável, tendo sido declarado Reserva 
da Biosfera em 2005. Um cenário excepcional para se hospedar 
com todo o conforto ou celebrar seu casamento ou evento com 
todas as garantias que te oferece um Oca Hotels. 

O Hotel Oca Vila de Allariz dispõe de 39 quartos de estilo con-
temporâneo, primorosamente decorados e distribuídos em 
quatro tipos de alojamento: standard, duplo com varanda, su-
perior e suíte. Todos possuem sofá, cadeira, mesa, cofre, frigobar, 
TV, telefone e internet wi-fi . Os banheiros possuem banheiras e 
chuveiros separados, espelhos para maquiagem iluminados e 
secadores de cabelo. Um hotel 100% livre de fumo, ideal para a 
sua estadia em família ou para a celebração de casamentos ou 
eventos familiares ou empresariais. O Hotel Oca Vila de Allariz 
dispõe de uma ampla sala de eventos com capacidade para 480 
pessoas totalmente equipada com todos os meios audiovisuais, 
ideal para as suas celebrações. Temos também amplos jardins, 
esplanada, estação eléctrica, restaurante, ginásio, cafetaria e um 
formidável spa para relaxar no meio da natureza. Se dê ao capri-
cho e reserve um dos nossos tratamentos, massagens, envolvi-
mentos ou técnicas termais. Ou presenteie seus entes queridos 
com o nosso vale presente.
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(+34) 986 727 022
info.hotelvermar@ocahotels.es

G A L I C I A

VERMAR HOTEL

Ve r m a r

O Hotel Oca Vermar é um charmoso hotel três estrelas locali-
zado na periferia da cidade de Sanxenxo, na província de Pon-
tevedra. Situada a apenas 800 metros da praia de Montalvo e 
da praia de Bascuas (praia naturista), é um destino ideal para 
famílias e casais que desejam desfrutar e conhecer ao máximo 
as Rias Baixas galegas. Localizada a meio caminho entre o cen-
tro histórico de Sanxenxo e a península de O Grove, você pode 
ter várias opções de praia e lazer a poucos quilômetros de seu 
alojamento. 

O Hotel Oca Vermar dispõe de 44 quartos distribuídos em três 
tipos de alojamento: quarto duplo com vista piscina, quarto du-
plo com vista mar e quarto duplo ‘Oca Deluxe’. Em todos eles 
existe a possibilidade de adicionar uma cama extra. Todos os 
quartos dispõem de casa de banho completa com secador de 
cabelo, TV satélite, telefone, frigorífi co, aquecimento, ar condi-
cionado, cofre e varanda / terraço. O quarto Oca Deluxe tam-
bém tem um sofá-cama e um grande terraço. As instalações 
do Hotel Oca Vermar completam-se com parque de estacio-
namento gratuito, piscina exterior, acesso Wi-Fi gratuito e vis-
tas espectaculares. Tudo o que você precisa para passar alguns 
dias relaxando ou fazendo turismo, com todo o conforto ao seu 
alcance.

 SANXENXO

 44 quartos
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(+34) 986 471344 •  (+34) 609 28 22 06
reservas@hotelipanema.com

IPANEMA HOTEL

I pa N e m a

 VIGO

 60 quartos

O Hotel Oca Ipanema é um hotel de três estrelas perfeito para 
uma estadia de negócios ou para passar uns agradáveis dias de 
turismo no coração de Vigo. A nossa localização perfeita junto à 
estação ferroviária AVE, Tribunal Inglês de Vigo, Palácio da Jus-
tiça e apenas a 10 minutos a pé do Parque O Castro e do Centro 
Comercial Plaza Elíptica, tornam-nos numa acomodação de re-
ferência na cidade. 

O nosso hotel de três estrelas oferece 5 tipos de alojamento 
em quartos completamente renovados e decorados num es-
tilo contemporâneo e funcional: quarto individual, quarto du-
plo, quarto duplo com vista para o mar, quarto duplo superior 
e quarto triplo. Todos possuem mesa de trabalho, TV 32 ”, guar-
da-roupas, Wi-Fi gratuito, ar-condicionado, banheiro privativo e 
secador de cabelo. As instalações do hotel completam-se com 
um fantástico restaurante, cafetaria, serviço de fi sioterapia a 
pedido, serviço de quartos, recepção 24 horas, câmbios, infor-
mação turística, sala de bagagens, serviço de lavandaria e sala 
de reuniões ou banquetes. Temos também estacionamento 
próprio (parking) e outro arranjado, ambos pagos. 
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o r I e N ta l  p o rto

ORIENTAL PORTO HOTEL

(+351) 229 766 650 
reservas.oriental@ocahotels.pt

P O R T U G A L

O Oca Oriental Porto Hotel é un hotel de catro estrelas. Tem 
84 quartos, 2 salas de convenções modulares e um centro de 
negócios. A sua bonita e tradicional fachada, de azulejos azuis, 
esconde um pátio interior ajardinado, junto ao qual se encon-
tra a zona dos restaurantes. Se vier de carro, temos lugares de 
estacionamento privados com uma estação elétrica para o seu 
veículo elétrico. É um hotel onde poderá viajar com o seu ani-
mal de estimação (petfriendly) e onde encontrará 9 tipos de 
quartos: Quarto duplo standard, quarto duplo standard com 
varanda, Oca Deluxe, quarto triplo para crianças, duplex, suíte 
júnior, quarto individual, júnior deluxe e quarto familiar.

Situada na freguesia do Bonfi m, Porto (Portugal), num raio de 
500 metros encontramos a estação de Campanhã (principal 
estação ferroviária do norte de Portugal que recebe as chega-
das e partidas de Vigo, Madrid e Lisboa), 2 estações de metro 
(Heroismo e Campanhã) que ligam as 5 linhas principais da 
cidade (a 4 minutos da Baixa e a menos de 50 minutos do ae-
roporto internacional da cidade e das praias próximas). Você é 
fã de futebol? A apenas 2 km de distância fi ca o Estádio do Dra-
gão, recente anfi trião da fi nal da Liga dos Campeões e casa do 
FC Porto, esperamos por você em todos os jogos.

 OPORTO

 84 quartos
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(+351) 912 553 668 
reservas.fl ores@ocahotels.pt

f lo r e s
HOTEL BOUTIQUE

FLORES HOTEL BOUTIQUE

P O R T U G A L

FLORES HOTEL BOUTIQUE

O OCA das Flores Hotel Boutique ocupa um edifício histórico 
do século XVIII, com uma elegante fachada de azulejos brancos 
e azuis.

Está situado no coração do Porto, na Rua das Flores, uma das 
ruas mais visitadas da cidade. A 4 minutos a pé da estação de 
metro e comboio São Bento e a 6 minutos da Sé.

O hotel dispõe de uma variedade de quartos e apartamentos, 
todos eles equipados com ar condicionado, telefone, televisão 
e minibar. Os apartamentos dispõem de kitchenette (cozinha).

Completa as suas instalações com sala de pequenos-almoços, 
cafetaria, bar, ginásio de livre acesso e wifi . Se escolher alojar-se 
no OCA das Flores Hotel Boutique temos um jardim interior 
precioso e uma vista privilegiada para a Torre dos Clérigos e 
para a Sé.

 PORTO

 34
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(+351) 912 553 668 
reservas.vitoria@ocahotels.pt

VI tÓ r I a  VI l l aG e

VITÓRIA VILLAGE APARTAMENTOS

P O R T U G A L

VITÓRIA VILLAGE APARTAMENTOS

O OCA Vitória Village é um complexo de villas e apartamentos 
de estilo contemporâneo, que se localiza no centro da cidade 
do Porto, entre a Rua da Vitória e a Rua das Flores, com entrada 
por esta última.

Rodeado de incríveis jardins e fontes de água, as atrativas ins-
talações do hotel estão orientadas para que os clientes desfru-
tem ao máximo do seu descanso. É o estabelecimento perfeito 
tanto para descansar em familia e amigos, como para a organi-
zação de reuniões de negócios, graças a sua localização.

Completam os serviços do Hotel um depósito de bagagem, wifi  
em zonas comuns, bar e cafetaria onde se servem os peque-
nos-almoços, ginásio de livre acesso para os hóspedes e um 
precioso jardim interior.

 PORTO

 34 
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(+351) 220 124 540 
reservas.republik@ocahotels.pt

r e pU B l I K

P O R T U G A L

REPUBLIK HOTEL

O quatro estrelas Oca Republik Hotel está localizado na histó-
rica Praça da República, palco de antigas revoltas e batalhas 
ferozes. As suas modernas instalações e a sua localização es-
tratégica, numa zona calma mas ao mesmo tempo próxima do 
centro da cidade, já que a baixa da cidade fi ca a 10 minutos a 
pé, é ideal para desfrutar da cidade com a sua família, parceiro 
ou amigos, além disso, nosso hotel dispõe de estacionamento 
privativo, sujeito a disponibilidade. 

Se vier a negócios, a localização do nosso hotel e as suas insta-
lações confortáveis   e funcionais farão da sua estadia uma expe-
riência inesquecível.

 PORTO

 43 quartos



www.ocahotels.comB R A S I L

(+55) 82 32963200
reservas.maragogi@grandoca.com

m a r aG o G I
BEACH & LEISURE 

RESORT

MARAGOGI BEACH & LEISURE RESORT
MARAGOGI BEACH & LEISURE RESORT

O Grand Oca Maragogi Beach & Leisure Resort é um complexo ho-
teleiro espetacular localizado na cidade brasileira de Maragogi, no 
nordeste do país, entre as cidades de Recife e Maceió. Conhecida 
como a “costa dos corais”, Maragogi se destaca por suas belas praias 
repletas de coqueiros, um mar azul esmeralda e por seus impres-
sionantes recifes de corais. Uma opção de acomodação ideal para 
viajantes que procuram relaxar e desconectar-se do estresse em um 
cenário natural de sol e praia incomparável.

O Grand Oca Maragogi Beach & Leisure Resort conta com 270 uni-
dades de hospedagem em três categorias: Standard, bangalô e suí-
te. Todos eles são distribuídos por uma grande área de jardim, cer-
cada pela natureza, coqueiros, com vista tanto para a piscina quanto 
para a área do jardim e possuem ar condicionado split, TV, geladeira, 
telefone, banheiro com chuveiro e secador de cabelo.

Mas se por algo destaca o Grand Oca Maragogi Beach & Leisure Re-
sort além de sua localização em um enclave paradisíaco, é por suas 
instalações. Nosso resort possui várias piscinas distribuídas ao lon-
go de quase 400 metros de extensão com diferentes profundida-
des e em frente aos bangalôs. Um salão de beleza que abre 7 dias 
por semana e oferece serviços de manicure e cabeleireiro. Serviço 
de enfermaria para primeiros socorros. Várias lojas onde você pode 
comprar lembranças da viagem, moda ou artesanato local. Baby 
area para atender hóspedes com crianças pequenas. Kids Clube 
para crianças de 4 anos com muitas brincadeiras e atividades, sem-
pre sob a supervisão de nossa equipe de entretenimento infantil. 
Também temos um fi tness center para que você não perca a for-
ma durante suas férias. Agência de viagens para reservar traslados 
e passeios nos arredores. Um centro de mergulho com certifi cado 
PADI que oferece aulas e passeios até as piscinas naturais em frente 
ao resort. Temos todo o necessário para fazer da sua hospedagem 
conosco uma lembrança inesquecível.

 MARAGOGI

 270 unidades



(+34) 985 20 78 47 
reservas.longoriaplaza@ocahotels.es

A S T U R I A S

  

loNGorIa plaZa
HOTEL

 loNGorIa plaZa HOTEL

www.duermingbeds.com

O Hotel Duerming Longoria Plaza é uma acomodação moder-
na de três estrelas localizada no coração de Oviedo, capital das 
Astúrias. Com uma decoração contemporânea, o Hotel Duer-
ming Longoria Plaza se destaca por sua localização no coração 
da cidade, ideal para suas viagens de negócios e lazer. O hotel 
possui 33 apartamentos distribuídos em sete andares com dife-
rentes tipos de acomodação: Single quarto, quarto duplo stan-
dard, quarto executivo e quartos familiares. Todos os quartos 
têm casa de banho independente, minibar, telefone, secador 
de cabelo, amenities , cofre, televisão, ar condicionado regula-
do individualmente. Tudo que você precisa para uma estadia 
confortável neste hotel de referência de três estrelas no centro 
de Oviedo.

A dois minutos a pé do hotel fi ca o Estacionamento APK2 Lon-
goria Oviedo, para que seu veículo esteja seguro e próximo de 
outros clientes fi car no nosso hotel tem um desconto, sendo o 
valor da estadia de 24 horas de € 11,50 pode aceder ao seu site: 
www.apk2gestion.com para ver as ofertas atuais.

 OVIEDO

 33 quartos
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(+34) 982 533 873 I (+34) 696 35 33 71 
reservas.villadesarria@ocahotels.es

VIlla De sarrIa

 VIlla De sarrIa HOTEL

 SARRIA

 28 quartos

O Hotel Duerming Villa de Sarria é um hotel de duas estrelas 
localizado na cidade de Sarria, em Lugo. Uma população escol-
hida por milhares de peregrinos ano após ano como ponto de 
partida do Caminho de Santiago. Estando a 100 quilómetros 
de Santiago de Compostela, o mínimo necessário para obter ‘la 
Compostela’, milhares de pessoas iniciam o seu percurso jaco-
bino a partir deste ponto. 

O hotel tem 28 quartos renovados em 2015 e com dois tipos 
de alojamento: quarto standard e quarto standard com cama 
extra. Todos eles equipados com casa de banho completa com 
secador de cabelo, TV satélite, aquecimento, ar condicionado, 
telefone, música ambiente e cofre. Todas as comodidades para 
tornar a sua estadia o mais confortável possível. As instalações 
do Hotel Duerming Villa de Sarria completam-se com sala de 
convívio, sala de pequeno-almoço com horário especial para os 
peregrinos, garagem para deixar os seus carros enquanto faz o 
Caminho e espaço para guardar bicicletas. Todas as instalações 
especialmente concebidas para o peregrino
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AUGA RESORT

No Brasil, OCA Hotels vai inaugurar um novo complexo hoteleiro em 
Maragogi, cuja construção já começou.

Com a inauguração deste novo hotel, denominado Grand OCA Auga 
resort, OCA Hotels terá um grande parque aquático e aumentará 
sua capacidade em 151 quartos, todos Family Suites.

A estrutura da construção já está montada e a previsão é fi nal em 
dezembro de 2022, coincidindo com a alta temporada e com o leilão 
do novo aeroporto de Maragogi. Além de umnovo centro de con-
venções, abrigará um edifício de 3.000 metros praças dedicadas à 
restauração com diferentes áreas especializadas e entretenimento 
especial para famílias.

Com o objetivo de oferecer uma oferta mais segmentada e direccio-
nada para um público específi co, o atual resort que a Oca administra 
em Maragogi Será convertido em dois estabelecimentos claramen-
te diferenciados, que juntamente com o Grand Oca Auga Resort irá 
agregar uma oferta de três estabelecimentos no Brasil.

Os novos estabelecimentos que surgem com a reconversão e atua-
lização do complexo atual será: O Grand OCA Amazonas, com 160 
quartos, será um hotel temático, com foco especial em salas e públi-
cos familiares e serviços projetados para seus membros.

E, fi nalmente, o Grand OCA Corais. Um hotel com 110 bangalôs, todos 
com jardim e acesso direto à piscina. A peculiaridade deste estabe-
lecimento é que será acomodação apenas para adultos. Portanto, o 
seu oferta vai incluir restaurantes, bares e diversão voltada também 
para esse público como serviço especial de mordomo.

 MARAGOGI

 270 unidades
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PAZO DE RILO HOTEL & SPA
PALACIO DE LA LLOREA HOTEL & SPA

O Hotel Apartamentos OCA Pazo de Rilo está localizado na al-
deia de Rilo, no concelho de Mugardos (A Coruña). Com 30.000 
m2 de zonas ajardinadas, é uma das joias em termos de aloja-
mento que a Galiza possui. 

Com categoria quatro estrelas, possui seis edifícios com 20 
quartos. O edifício principal é o pazo, que foi restaurado em 
2006 e inclui seis suites principais. Destaque para o “Presiden-
cial” com mais de 100 m2. O projecto visa restaurar os edifícios 
actuais e expandir as unidades de alojamento através de novas 
construções em 50 novos apartamentos, que juntamente com 
os dos actuais edifícios dariam um total de 65 apartamentos, 
todos com vista para os jardins e para a ria de Ferrol. 

O complexo dispõe de uma sala de banquetes, uma casa com 
piscina, um spa, uma capela e dois edifícios para arrumos e 
máquinas. Um novo investimento também será feito em um 
parque aquático de médio porte. O complexo conta ainda com 
um impressionante spa considerado um dos maiores da Galiza. 

Os seus mais de 1000 m2 oferecem-lhe uma infi nidade de tra-
tamentos e um fantástico circuito aquático: Jet Pool, Hamman 
Turco, Terma Romana, Pedilúvio, Duches Bitérmicos, Sala de 
Relaxamento, Ginásio, Água Photon…

 MUGARDOS

 20 quartos
50 apartamentos
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SAN ÁNGEL HOTEL & SPA

A S T U R I A S

PALACIO DE LA LLOREA HOTEL & SPA

O OCA San Ángel Hotel & Spa é um hotel de quatro estrelas lo-
calizado na faixa costeira oriental das Astúrias, no pacato muni-
cípio de Ribadedeva, com vista para a Sierra del Cuera e apenas 
a 2 km da praia de La Franca e a 15 de Llanes.

A localização do OCA San Ángel é perfeita para desfrutar da 
costa e das montanhas do leste das Astúrias e oeste da Cantá-
bria. Dispõe de 72 quartos exteriores, todos com varanda.

O hotel dispõe de amplas instalações e diversos serviços que 
lhe permitirão desfrutar de uma estadia agradável. Entre eles 
destacam-se: piscina exterior, parque de estacionamento e spa 
com piscina dinâmica, saunas húmida e seca, banho turco e 
também bar e salas de conferências ou outros eventos. Há ser-
viço gratuito de internet e acesso para pessoas com mobilida-
de reduzida.

 COLOMBRES

 72 quartos
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 PALAS DE REIS

 30 quartos

Trata-se de um edifício de construção recente, que fi cará si-
tuado na baixa da cidade na estrada principal que atravessa 
as Palas de Rei, a Avenida de Compostela. Será um hotel três 
estrelas com 30 quartos.

Contará com serviços de café da manhã, recepção, sala de con-
vívio, porteiro para guardar bicicletas.



Esperamos por ti


