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CATALUNYA

La Torre del Sol, een subtropisch 
resort dat onmiddellijk aan zee 
gelegen is.  Vanaf de opening op 
15 maart, geeft de aangename 
sfeer, de animatie en de wellness, 
kleur aan Uw vakantie.

Tropische wellness-ruimte 
in open lucht.

NL



Reizigers van de moderne tijd. U zal niet 
verder gaan. Hier, aan de oevers van de 
Middellandse zee, is Uw jeugddroom 
geboren. U heeft gedroomd van een groene 
oase, waar U onder eeuwenoude bomen 
tot rust kan komen. U heeft gedroomd van 
een warme zee die je lichaam zal zuiveren, 
van fijne zandstranden.
U heeft gedroomd van rustige lagune 
zwembaden en van thermen waar de 
dagelijkse lichaamsreiniging een plezier 
wordt. U heeft gedroomd van heerlijke 
maaltijden en dranken al luisterend of 
dansend op het ritme van fascinerende 
muziek. U heeft gedroomd van GELUK.
Reizigers van de moderne tijd, U zal niet 
verder gaan want U bent toegekomen. Op 
La Torre del Sol, waar Uw droom begint.

EEN OASE AAN ZEE







WELLNESS EN HET GEVOEL 
VAN WELBEHAGEN
Het grote blauwe met de mediterrane kleuren. De zee 
en haar heilzaamheid  over 600 mr langs het resort. 
Verwarmde lagune zwembaden. Reuze jacuzzi en een 
enorme cobra, met warm water en veel waterplezier. 
Massage, sauna, volmaakte fitnessruimte. En de grote 
nieuwigheid : De Wellness Cottages, luxe huisvesting 
met privé jacuzzi. De Wellness van La Torre del Sol, het 
genoegen van een zuiders geurende open badplaats.



In de schaduw van de subtropische 
bladeren, heeft iedereen zijn huisje, zelfs 
de vogels. Van de ingerichte tent tot de 
luxe chalet met zicht op zee, de keuze 
is zeer royaal. Voor ieders smaak zijn er 
mogelijkheden voor 3 tot 6 personen, 
prijzen en inrichtingen. De bengalis 
(bungalowtenten) en de Cottages zijn 
omgeven door tuintjes.De Wellness 
Cottages zijn een grote nieuwigheid in 
Europa, met 3 slaapkamers en voorzien 
van een houten terras waarin een jacuzzi 
verwerkt is.

EEN LUXUEUZE EN 
AANGENAME RUST





ACTIVITEITEN VOOR 
GROOT EN KLEIN

Op La Torre del Sol is het leven zeer 
kleurrijk. Van 15 maart tot 31 oktober 
kan de volledige familie zich in open lucht 
uitleven en zijn verlangens, zijn talenten 
en zijn passies koesteren. Uw echte 
vakantie is het avontuur tegemoet gaan 
zonder complexen en onder begeleiding 
van onze vriendelijke en professionele 
animatoren. De superactieve vakantie, dat 
is het concept van La Torre del Sol en Soleil 
Village.





EEN RESORT MET ALLE 
VOORZIENINGEN
La Torre Del Sol , een resort op topniveau en 
met alle mogeljke voorzieningen. Smetteloos 
luxe sanitair. Auto-wasplaats. 4 bars, Pizzeria, 
Restaurant met mogelijkheid van afhaalmaal-
tijden. Commercieel gedeelte met supermarkt, 
souvenirwinkel, kranten, kapperszaak … Me-
disch centrum met  reanimatiemateriaal… He-
likopterlandingsplaats voor spoedgevallen. Bu-
sinesscentrum, internetzaal en WI-FI over het 
hele resort. Pub met muziek en in een intieme 
sfeer en een super-disco (Râ) in een tropische 
tuin. Play-room.
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