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La qualitat te un preu

La Torre del Sol, un paradis 
subtropical directe al mar,
 amb animació non-stop

 tota la temporada



Un Oasis al Mar
Viatgers dels Temps Moderns, no 

aneu més lluny.  Aquí, a la riba de 

la Mediterrània, va néixer el somni de 

la vostra infantesa. Heu somniat amb 

verds oasis, on reposar sota d’arbres 

centenaris. Heu somniat amb una 

mar càlida que purifica el vostre cos, 

i platges sense fi. Heu somniat amb 

llacs tranquils i termes on la neteja 

quotidiana és un plaer. Heu somniat 

àpats i begudes degustades tot 

escoltant i ballant al ritme de músiques 

fascinants. Heu somniat descobrir la 

FELICITAT.

Viatgers dels Temps Moderns, 

atureu-vos. A LA TORRE DEL SOL 

hi ha el vostre somni.



Relaxa i tingues cura del teu cos
La Torre del Sol, tot el blau de tonalitats mediterrànies. El benestar del mar amb 600m d’accés directe des 

del càmping. Piscines climatitzades. Jacuzzi gegant i una enorme cobra, aigua calenta i plaer aquàtic. Massatge, 

sauna, complet gimnàs. I la gran novetat: el Cottage Wellness, allotjament de luxe amb jacuzzi privat. 

Wellness a La Torre del Sol: el plaer d’un balneari a l’aire lliure amb el perfum del sud.



Descansa en un ambient de luxe

Sota l’ombra de fulles subtropicals, tothom hi té la seva petita casa, fins i tot els ocells.  
Des de la tenda equipada fins el chalet luxe amb vistes al mar, l’elecció és molt variada. Amb capacitat des 
de 3 fins a 6 persones, preus i equipaments per a tots els gustos. Els bungalows de lona i els cottages es 
distribueixen en espais ajardinats. Els cottages wellness són la gran novetat a Europa, amb 3 habitacions 

i provistos d’una terrassa de fusta amb un jacuzzi integrat.



A La Torre del Sol la vida està plena de colors. Des del 15 de març fins el 22 
d’octubre, tota la família aprofita l‘aire lliure per a expressar els seus desigs, els seus 
talents i les seves passions. Les veritables vacances consisteixen en sortir a l’aventura 
sense complexos en companyia dels nostres animadors somrients i professionals. 
Les supervacances actives, aquest és el gran concepte de La Torre del Sol i 
de Soleil Village.

Activitats per a grans i petits



Tots els serveis al teu abast

La Torre del Sol, un complex al màxim nivell i amb múltiples serveis. 

Sanitaris de luxe impecables. Bugaderies autoservei. 4 bars, pizzeria, restaurant amb servei 

de plats preparats. Centre comercial amb botigues, premsa, perruqueria, .... Centre mèdic 

amb servei de radiografies, desfibril·lador...Heliport per a emergències. Business center, 

sala internet i Wi-fi a tot el complex amb 24 h gratuïtes. Pub musical amb ambient íntim i 

super discoteca (Râ) en un jardí tropical. Sala de jocs.
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