
Directorio de servizos



O Hotel  
& Talaso Louxo

Conta a lenda que a orixe das augas termais da Illa da 
Toxa aconteceu por mera casualidade, gracias a que un 
monxe abandonou na illa seu burro enfermo para que 

pasase os seus últimos días.
Tempo despois, regresou á illa e sorprendeuse de ver 

o animal san, alegre e co pelo brillante por envorcallar-
se nas augas da illa durante todo ese tempo. A historia 

comezou a pasar de boca en boca polas xentes da zona, 
de xeito que espertou o interese nestas augas únicas e lle 

deu a fama que mantén a día de hoxe
A Illa da Toxa.

Foi no ano 1969 cando se inaugurou
o Hotel Louxo A Toxa, nome co que tamén se coñece á 

illa, Illa Louxo. Nesa contorna, unha das máis fermosas de 
Galicia, atópase o hotel,

que o converte nun destino ideal para coñecer non só 
os recunchos da Illa da Toxa, senón as Rías Baixas e o 

encanto da vila do Grove e das súas xentes.
Unha auténtica experiencia Louxo.



• Salón social A Toxa
• Sala cibernética
• Servizo de espertador
• Conexión wifi de balde en todo o hotel
• Caixa de seguridade
• Información turística
• Salón de lectura e ocio Sálvora
• Agasallos: liña de saúde e ocio
• Piscina exterior: tempada estival
• Terrazas
• Prensa (consultar suplementos)
• Zona de xardíns
• Aparcadoiro exterior de balde
• Estacionamento accesible
• Instalacións accesibles
• Persoal multilingüe
• Lavandería (consultar suplementos)
• Parque mariño de agua salgada
• Centro de Talaso e Benestar

Servizos  
do Hotel & Talaso



Coffee Break de Benvida de 
balde con cafés Illy

Mesa de centro 
e butacas

Escritorio 
executivo

 Dispoñibilidade 
de berce

Baño con ampla 
bañeira ou ducha

Cuartos
Confortables, acolledores, elegantes e con todo luxo de detalles; cuartos coas 
mellores vistas da Ría de Arousa e da Illa da Toxa deseñados pensando no seu 
benestar. Estancias inesquecibles nas que coleccionar grandes momentos, cun 
coidado deseño con materiais e acabados de exquisita calidade
que contan coas mellores vistas da Illa da Toxa.

 A diferenza está nos detalles

Estancias simplemente perfectas, que nos 
trasladan a sensación dun cruceiro polas 
súas incribles vistas sobre o mar.
Cuartos amplos e luminosos cunha 
decoración moderna e elegante con todo 
luxo de detalles, téxtiles e colchóns de alta 
gama, coffee break de benvida e zona de 
lectura coas mellores vistas para relaxarse 
contemplando a contorna e un amplo baño 
con azulexos vintage.

Coffee Break de benvida de balde con 
cafés Illy
Mesa de centro e butacas 
Escritorio executivo 
Dispoñibilidade de berce
Baño con ampla bañeira ou ducha 
Televisor con canles internacionais 
Teléfono e wifi

Caixa forte no cuarto
Amplo armario con espello 
Mini bar
Amenities no baño 
Secador de pelo 
Canle musical
Aire acondicionado e calefacción

Cuarto Superior

Equipamento ·



Mesa de centro 
e butacas

Escritorio 
executivo

Dispoñibilidade 
de berce

Baño con ampla 
bañeira ou ducha

 A diferenza está nos detalles

Amplos e luminosos cuartos decorados con madeiras nobres que 
dispoñen de amplas fiestras con vistas á Illa da Toxa e á Ría de Arousa. 
Perfectos para relaxarse na súa zona de lectura mentres contempla a 
contorna.

Mesa de centro e butacas 
Escritorio executivo
Dispoñibilidade de berce
Dispoñibilidade de cama supletoria 
Baño con ampla bañeira ou ducha 
Amplo armario con espello
Televisor con canles internacionais

Teléfono e wifi
Caixa forte no cuarto 
Mini bar
Amenities no baño 
Secador de pelo 
Canle musical
Aire acondicionado e calefacción

Equipamento ·

Cuartos Estándar

Dispoñibilidade de 
cama supletoria



Coffee Break de Benvida 
de balde con cafés Illy

Mesa de centro
e butacas

Escritorio 
executivo

Dsiponibilidad
de berce

Baño con ampla 
bañeira ou ducha

Cuartos modernos con decoración en tons neutros que combina un deseño 
elegante e a beleza natural da contorna, cunha ampla fiestra miradoiro que, 
ademais de aportar luz natural, permite contemplar as magníficas vistas da Ría 
de Arousa. Dispón dun baño luxosamente decorado en tons brancos onde poder 
relaxarse. A suave gama de cores destes cuartos reálzase con mobles de deseño 
feitos a medida e que, xunto cos téxtiles e colchóns de alta gama, farán que se 
sinta como no seu propio fogar.

Coffee Break de benvida de balde 
con cafés Illy
Mesa de centro e butacas 
Escritorio executivo 
Dispoñibilidade de berce
Baño con ampla bañeira ou ducha 
Televisor con canles internacionais 
Teléfono e Wi-Fi

Caixa forte no cuarto 
Amplo armario con espello 
Mini bar
Amenities no baño 
Secador de pelo 
Canle musical
Aire acondicionado 
e calefacción

Cuarto Faiado

A diferenza está nos detallesEquipamento ·



Cama 
 King Size

Amplo baño con 
bañeira de hidromasaxe

Luxo e confort para descansar e desconectar do día a día. Con dous espazos 
diferenciados para o día e a noite decorados cun mobiliario elegante e 
coidadosamente seleccionado para facer da súa estadía un momento inesquecible 
e coas mellores vistas da Ríade Arousa. Dispón dun amplo baño con materiais 
nobres de mármore e unha bañeira de hidromasaxe onde gozar da calma.

Suite Louxo

Coffee Break de Benvida de 
balde con cafés Illy

Mesa de centro
e butacas

Disponibilidad
de berce

A diferenza está nos detalles

Cama King Size
Amplo baño con bañeira 
de hidromasaxe
Coffee Break de benvida de balde 
con cafés Illy
Dispoñibilidade de berce 
Mesa de centro e butacas 
Teléfono e wifi
Escritorio executivo
Televisor con canles internacionais

Cuarto de estar con cadeiras 
de brazos e mesa de centro
Caixa forte no cuarto
Amplo armario con espello 
Mini bar
Amenities no baño 
Secador de pelo 
Canle musical
Aire acondicionado e calefacción

Equipamento ·



A diferenza está nos detalles

As nosas Family Suites están pensadas para aquelas persoas que queiran gozar 
en familia ou acompañadas dun grupo especial. Dispoñemos de varios formatos 
de Family Suite, cuartos comunicados con dous baños independentes cada un 
que destacan pola súa amplitude, luminosidade e con magníficas vistas á Ría 
de Arousa e á Illa da Toxa, con decoración moderna e elegante, perfectas para 
vacacións en familia. Ou a nosa Family Junior Suite, un cuarto dun dormitorio 
que dispón dun salón con sofá cama e un baño con bañeira de hidromasaxe, que 
destaca pola súa ampla fiestra miradoiro coas mellores vistas da Ría de Arousa.

Cama King Size
Coffee Break de benvida de balde con cafés Illy 
Dispoñibilidade de berce
Aire acondicionado e calefacción 
Mesa de centro e butacas 
Escritorio executivo
Baño con ampla bañeira ou ducha 
Televisor con canles internacionais

Amplo armario con espello 
Amenities no baño 
Mini bar
Caixa forte no cuarto 
Canle musical
Secador de pelo 
Sofá cama

Equipamento ·

Cama 
 King Size

Coffee Break de benvida de 
balde con cafés Illy

Mesa de centro
e butacas

Disponibilidad
de berce

Aire Acondicionado 
e calefacción

Family Suite



Balneario do mar, 
Talaso Louxo
Un espazo único onde poderá descubrir e gozar dos beneficios 
da auga mariña e da talasoterapia, un dos tratamentos 
naturais con fins preventivos e curativos máis antigos do 
mundo.

1. Parque mariño (jacuzzi, 
contracorrentes, colos de cisne, saltos 

de auga e chorros de pernas)

2. Zona de hamacas/solario

3. Zona de sauna e hamman

4. Cabina talasoterapia

5. Recepción Talaso

6. Vestiarios femininos e masculinos

7. Cuarto de relax Zen Talass

8. Cabinas de tratamentos

9. Cabina de chorro a presión

10. Acceso directo á piscina exterior 
de auga salgada e xardíns do hotel

Plano e distribución
do Talaso Louxo

Ver Carta Talaso



PARQUE MARINO HORARIOS  
(Necesaria reserva Previa)

• ADULTOS:
Lunes a Jueves:  
10 a 14 hrs. / 16 hrs. a 21 hrs.
 
Viernes, sábados, Festivos  
y Temporada Alta: 09 a 22 hrs.
 
Domingos: 09 a 21 hrs.

• Niños:
Lunes a Domingo:  
12 a 14 hrs. / 16 hrs. a 18hrs. 

TRATAMIENTOS HORARIOS 
Lunes a Domingo:  
10 a 14 hrs. / 17 hrs. a 21 hrs.

Piscina Exterior 
de Auga Salada
Ponse á disposición dos clientes un servizo de
toallas e indícase o lugar onde depositalas 
despois do seu uso.



• Restaurante Punta Vendaval
• Terraza La Garza, Sea Lounge Bar
• Cafetería
• Pool Bar (temporada estival)
• Servizo de habitacións
• Almorzo buffet
• Instalacións para banquetes e eventos
• Instalacións para eventos de empresa
• Congresos e incentivos
• Menús especiais de grupo
• Equipo de organización de eventos a medida

Servicios  
Restauración e MICE



Máis que un almorzo: 
Buffet Atlántico

Horario Salón Ensenada:  
De luns a sábado de 8:00 a 11:00 h. 
Domingos e festivos de 8:00 a 11:30 h.

Unha experiencia para os sentidos non só pola súa 
variedade, senón polas magníficas vistas do seu salón 
coa Ría de Arousa de fondo. Un almorzo Buffet Atlántico 
con produtos locais e saudables para gozar dun almorzo 
equilibrado e variado, o aporte de enerxía necesario para 
encarar o día.

E, se o desexas, levámosche o almorzo á cama.
¿Ocórreseche unha mellor forma de comezar o día? 
Descobre o noso almorzo Atlántico Norte, coa mesma 
esencia e variedade, pero servido na comodidade
e intimidade da túa habitación.



Restaurante  
Punta Vendaval
Un Vendaval De Sabores
 
Cunha contorna inigualable coa Ría de Arousa de fondo e no corazón das Rías Baixas 
coñecidas, ademais, pola súa gastronomía, sitúase Punta Vendaval Restaurante. Na súa 
carta ou no seu menú gastronómico diario, o chef trasládanos os sabores da cociña 
tradicional combinada coa nova cociña de vangarda e sempre cos máis exquisitos 
produtos locais.

Ver Carta Dixital

Horario: 
De luns a domingo de 13.30 a 16.00 h e de 21.00 a 00.00h.

Horario servicio restaurante na Terraza:
De luns a domingo de 13.30 a 16.00h.



Cafetería, o bistró  
do Louxo
Local, natural, auténtica, moderna e Atlántica.
Ofrece unha cociña innovadora con tradición e innovación e os mellores produtos 
locais. Unha viaxe gastronómica para deixarse seducir cos sabores da terra e a 
fusión das diferentes cociñas do mundo.

Descobre os nosos almorzos e merendas 

Horario apertura: 09.00 a 01.00 h. 
Carta tapas: Luns a domingo de 13.30 a 16.00 h e de 21.00 a 00.00 h.
 

Ver Carta Dixital



Room Service
Horario Room Service:  
De luns a domingo de 13.30 a 00.00 h.

Pool Bar

Un espazo para gozar das mellores merendas ao pé da Ría de Arousa 
cunha magnífica terraza e zona cuberta. Un espazo dinámico onde 
poderá degustar creativos cócteles e desfrutar de momentos gin tonic.

Aberto de xuño a setembro. 

Ver Carta Dixital

Horario: 09.00 a 01.00 h. 



Eventos con vista
ao Mar
No Hotel Louxo A Toxa dispoñemos de diferentes espazos 
con diferentes posibilidades de montaxe para a celebración 
de calquera tipo de evento, congreso, reunión ou incentivo de 
empresa.

Cuartos e salóns que se adaptan ás necesidades dos nosos 
clientes con grandes fiestras e amplos xardíns rodeados da 
beleza da ría nos que se pode sentir a brisa do mar. O noso 
departamento de eventos encargarase de facer realidade o 
seu evento e convertelo nun éxito seguro.

Máis información en eventos@louxolatoja.com
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