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D is p os em d’ à mp lies  i elegants  h ab itacions  totalment D is p os em d’ à mp lies  i elegants  h ab itacions  totalment 
equipades i climatitzadesequipades i climatitzades

Restaurant La Roqueta
G au diu  dels  millors  arros s os ,  carns  
i p eix os  f res cos ,  directament de la 
llotj a,  elaborats amb cura pel nostre 
equip de cuina.

Bike Center
Disposem de servei de bicicletes de 
muntanya (amb o sense guia). P odeu 
recórrer les ru tes  p els  imp res s ionants  
p aratges  de la z ona,  dif erenciades per 
temps i di cultat. Algunes d’a uestes 
rutes també  es poden gaudir a peu.

Altres serveis
·  P iscina exterior i Terrassa Bar.
 Acc s privat a la platja.
 Aparcament e clusiu per a clients.
 Servei d’habitacions 24h.

·  Salons per a events i celebracions.

Gimnàs
Les nostres instal· lacions compten 
amb un gimnà s  comp letament 
acces s ib le a tots els nostres clients. 

odeu sol licitar el servei d’entrenador 
personal.

Zona Spa
Circuit de Spa amb piscina 
climati ada  6 tipus de dut a diferents  
s au na,  b any  tu rc,  j acu z z i,  p is cines  
de tonificació  etc... A m s us oferim 
diversos tractaments de massatge,  
bellesa  hidromassatge  peeling...

U s  of erim u na gran v arietat d’ ins tal· lacions  i s erv eis  p er al v os tre gau di. P odeu  trob ar:U s  of erim u na gran v arietat d’ ins tal· lacions  i s erv eis  p er al v os tre gau di. P odeu  trob ar:

  i  gratu t  minibar amb assortit 
de begudes i snacks,  caf etera de càpsules,  
amenities d’alta gamma
Les nostres instal· lacions,  a mé s,  es 
presenten totalment adap tades  p er a tot 
tip u s  de dis cap acitats .

otel per a adults (a partir de 16 an s).

PACK BENESTARPACK BENESTAR
Disponible per habitació 

Estàndard / Suite / Executive
Mínim 2 nits.

Inclou: 

PACK SPORTPACK SPORT
Disponible per habitació 

Estàndard / Suite / Executive
Mínim 1 nit.

Inclou: 

PACK LUXURYPACK LUXURY
Disponible per habitació 

Suite / Executive
Mínim 1 nit.

Inclou: 

•  Allotjament en mitja pensió 
(esmorzar i sopar buffet)

•  2 sessions de Spa (90 minuts)

•  Sessió de massatge relaxant / 
sessió de teràpia de Te Verd

•  Una consumició en terrassa Bar 
(sessió nit)

•  Allotjament en mitja pensió 
(esmorzar i sopar buffet)

•  1 sessió de Spa (60 minuts)

•  Ruta bicicleta de muntanya 
(Bike Center) / ruta a peu

•  Sessió d’entrenament personal 
(60 minuts)

•  Allotjament en mitja pensió 
(esmorzar i sopar en habitació o 

reservat)

•  Esmorzar Menú degustació en 
Restaurant La Roqueta

•  Sessió de massatge relaxant / 
sessió de teràpia hidromassatge

•  Ampolla de Cava en habitació

Reservar Reservar Reservar

JUSTIFICACIÓ DEL DISSENY
Aquesta publicació va adreçada al públic adult, amb 
un poder adquisitiu mig-alt. El producte que vol 
promocionar el nostre client és el seu hotel, que inclou 
els serveis d’un SPA. És per això que el disseny vol 
transmetre serenitat, harmonia, calma, relax i alhora 
distinció.

La bellesa de l’entorn i de les instal·lacions parlen per 
sí soles, per tant, he volgut que les imatges prenguin 
protagonisme al disseny, deixant els textos com a 
recolzament, per donar alguns detalls i explicacions 
addicionals.

RETÍCULA
He organitzat el contingut en 3 columnes. La disposició 
del disseny en format vertical m’ha empès a triar un 
nombre no gaire alt de columnes.

Pel que fa a la distribució en el sentit vertical, he 
distribuït el dinA4 en 10 �les (o 20 en el format de 
210x565mm), per ajudar-me a organitzar els diferents 
nivells d’informació.

He volgut diferenciar els 3 apartats principals: 
introducció, packs a promocionar i contacte. Les 
imatges que marquen l’inici de cada secció queden 
disposades a sang, mentre que la resta, respecten els 
marges de 1,5cm. Això fa que ressaltin i permetin al 
lector orientar-se millor.

D is p os em d’ à mp lies  i elegants  h ab itacions  totalment 
equipades i climatitzades
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i p eix os  f res cos ,  directament de la 
llotj a,  elaborats amb cura pel nostre 
equip de cuina.
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muntanya (amb o sense guia). P odeu 
recórrer les ru tes  p els  imp res s ionants  
p aratges  de la z ona,  dif erenciades per 
temps i di cultat. Algunes d’a uestes 
rutes també  es poden gaudir a peu.

Altres serveis
·  P iscina exterior i Terrassa Bar.
 Acc s privat a la platja.
 Aparcament e clusiu per a clients.
 Servei d’habitacions 24h.
·  Salons per a events i celebracions.

Gimnàs
Les nostres instal· lacions compten 
amb un gimnà s  comp letament 
acces s ib le a tots els nostres clients. 

odeu sol licitar el servei d’entrenador 
personal.

Zona Spa
Circuit de Spa amb piscina 
climati ada  6 tipus de dut a diferents  
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U s  of erim u na gran v arietat d’ ins tal· lacions  i s erv eis  p er al v os tre gau di. P odeu  trob ar:

  i  gratu t  minibar amb assortit 
de begudes i snacks,  caf etera de càpsules,  
amenities d’alta gamma
Les nostres instal· lacions,  a mé s,  es 
presenten totalment adap tades  p er a tot 
tip u s  de dis cap acitats .

otel per a adults (a partir de 16 an s).

El Gran Mediterranean, ubicat a primera línia d’una de les 
privilegiades cales de la Costa Brava, us ofereix un perfecte 

entorn per tal de gaudir d’uns dies de descans i relax.

OFERTES PRIMAVERA 2018

Per a aquesta primavera 2018 l’Hotel Gran 
Mediterranean ofereix packs i ofertes per a tots els 
tipus de clients.

No deixeu passar aquesta oportunitat de gaudir 
de les nostres instal·lacions en l’ambient més 
relaxat i exquisit.

Ofertes vàlides de març a maig de 2018. 

PACK BENESTAR
Disponible per habitació 

Estàndard / Suite / Executive
Mínim 2 nits.

Inclou: 

PACK SPORT
Disponible per habitació 

Estàndard / Suite / Executive
Mínim 1 nit.

Inclou: 

PACK LUXURY
Disponible per habitació 

Suite / Executive
Mínim 1 nit.

Inclou: 

•  Allotjament en mitja pensió 
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Restaurant La Roqueta

•  Sessió de massatge relaxant / 
sessió de teràpia hidromassatge

•  Ampolla de Cava en habitació

Reservar Reservar Reservar

Informació i reserves
Central de reserves:
+34 000 00 00 00

Recepció Hotel Gran Mediterranean:
+34 000 00 00 00
Correu electrònic:

info@granhotelmediterranean.com
Hotelgranmediterranean.com

Gran Hotel Mediterranean
Carrer La Roca s/n. Cala Diamant

Girona

Textos i Logotips: © Hotel Gran Mediterranean
Imatges fotogràfiques: CC 0 / Pictogrames: CC BY Flaticon.com

Maquetació: CC BY NC SA Alexandra Meza Gracia
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El Gran Mediterranean, ubicat a primera línia d’una de les 
privilegiades cales de la Costa Brava, us ofereix un perfecte 

entorn per tal de gaudir d’uns dies de descans i relax.

OFERTES PRIMAVEROFERTES PRIMAVEROFERTES PRIMA A 2018

Per a aquesta primavera 2018 l’Hotel Gran 
Mediterranean ofereix packs i ofertes per a tots els 
tipus de clients.

No deixeu passar aquesta oportunitat de gaudir 
de les nostres instal·lacions en l’ambient més 
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Ofertes vàlides de març a maig de 2018. 

Gran Hotel Mediterranean
Carrer La Roca s/n. Cala Diamant Imatges fotogràfiques: CC 0 / Pictogrames: CC BY Flaticon.com

Introducció

Packs

Contacte
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CONTRAST COMPOSITIU
He triat l’equilibri per plantejar la composició. La intenció és transportar al 
lector a l’atmosfera de calma que pot trobar a l’hotel, a través del disseny.

Tot el contingut llisca a través de les guies horitzontals, creant un disseny 
en algunes parts simètric i en d’altres asimètric, però sempre equilibrant els 
pesos visuals de tots els elements.

CONTRAST DE COLOR
He fet servir un fons neutre (blanc) sobre el que 
he aplicat un contrast de colors complementaris, 
encara que suavitzats (blaus i ocres).

Els blaus, presents al logotip del client, representen 
la serenitat, la frescor, l’aigua. La gama dels ocres 
tenen a veure amb la terra, la sorra i també amb el 
luxe i la qualitat.

En ambdós colors es juga amb diferents graus 
d’opacitat per crear nivells de profunditat.

D is p os em d’ à mp lies  i elegants  h ab itacions  totalment 
equipades i climatitzades

Restaurant La Roqueta
G au diu  dels  millors  arros s os ,  carns  
i p eix os  f res cos ,  directament de la 
llotj a,  elaborats amb cura pel nostre 
equip de cuina.

Bike Center
Disposem de servei de bicicletes de 
muntanya (amb o sense guia). P odeu 
recórrer les ru tes  p els  imp res s ionants  
p aratges  de la z ona,  dif erenciades per 
temps i di cultat. Algunes d’a uestes 
rutes també  es poden gaudir a peu.

Altres serveis
·  P iscina exterior i Terrassa Bar.
 Acc s privat a la platja.
 Aparcament e clusiu per a clients.
 Servei d’habitacions 24h.

·  Salons per a events i celebracions.

Gimnàs
Les nostres instal· lacions compten 
amb un gimnà s  comp letament 
acces s ib le a tots els nostres clients. 

odeu sol licitar el servei d’entrenador 
personal.

Zona Spa
Circuit de Spa amb piscina 
climati ada  6 tipus de dut a diferents  
s au na,  b any  tu rc,  j acu z z i,  p is cines  
de tonificació  etc... A m s us oferim 
diversos tractaments de massatge,  
bellesa  hidromassatge  peeling...

U s  of erim u na gran v arietat d’ ins tal· lacions  i s erv eis  p er al v os tre gau di. P odeu  trob ar:

  i  gratu t  minibar amb assortit 
de begudes i snacks,  caf etera de càpsules,  
amenities d’alta gamma
Les nostres instal· lacions,  a mé s,  es 
presenten totalment adap tades  p er a tot 
tip u s  de dis cap acitats .

otel per a adults (a partir de 16 an s).

El Gran Mediterranean, ubicat a primera línia d’una de les 
privilegiades cales de la Costa Brava, us ofereix un perfecte 

entorn per tal de gaudir d’uns dies de descans i relax.

OFERTES PRIMAVERA 2018

Per a aquesta primavera 2018 
l’Hotel Gran Mediterranean 
ofereix packs i ofertes per a 
tots els tipus de clients.

No deixeu passar aquesta 
oportunitat de gaudir de 
les nostres instal·lacions 
en l’ambient més relaxat i 
exquisit.

Ofertes vàlides de març a maig de 2018. 
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sessió de teràpia de Te Verd

•  Una consumició en terrassa Bar 
(sessió nit)

•  Allotjament en mitja pensió 
(esmorzar i sopar buffet)

•  1 sessió de Spa (60 minuts)

•  Ruta bicicleta de muntanya 
(Bike Center) / ruta a peu
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Textos i Logotips: © Hotel Gran Mediterranean
Imatges fotogràfiques: CC Zero / Pictogrames: CC BY Flaticon.com

Maquetació: CC BY NC SA Alexandra Meza Gracia
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COMBINACIÓ TIPOGRÀFICA
He volgut plasmar amb la tipogra�a la distinció del producte a promocionar. Per això he triat una tipogra�a 
clàssica, amb sèrifes com és la Palatino Linotype. Contrastada amb aquesta, i seguint la imatge corporativa 
de l’hotel, he triat l’Avenir Next (en la seva variant Condensed) pels titulars o destacats.

LLICÈNCIES
Textos i logotips: © Gran Hotel Mediterranean
Imatges fotogrà�ques: CC 0
Icones vectorials: Copyle�. Autor:

 

Mockup portada informe: Copyle�. Autor: 
Aleksandr_Samochernyi / Freepik

Maquetació: CC BY NC SA Alexandra Meza 
Gracia

BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA
Material de l’assignatura
Kane, J. (2005). Manual de tipogra�a. Barcelona: 
Gustavo Gili
Dondis, D.A. (1998). La sintaxis de la imagen. 
Barcelona: Gustavo Gili
www.myfonts.com
www.wikipedia.com

Palatino Linotype
Categoria segons la classi�cació Vox-ATypl
Clàssica Garalda

Origen i context
Dissenyada per Hermann Zapf, per a la fundició 
Stempel en 1950. El seu nom es va triar en honor al 
calígraf renaixentista Giambattista Palatino, ja que 
està inspirada en l’escriptura amb ploma de l’època.

Característiques
Contrast mitjà entre traços �ns i gruixuts. 
Modulació obliqua. Traços terminals inclinats. El 
�let de la e de caixa baixa és horitzontal. La g de 
caixa baixa té orella.

Mostra tipogrà�ca

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Avenir Next
Categoria segons la classi�cació Vox-ATypl
Moderna Lineal Neo-grotesca

Origen i context
Dissenyada entre 2004 i 2007 per Adrian Frutiger 
i Akira Kobayashi, pertany a la foneria Linotype. 
Correspon a la revisió de la familia Avenir, 
dissenyada pel mateix Frutiger al 1988. 

Característiques
Sense sèrifes. Contrast molt lleu en el gruix entre 
els traços. Modulació vertical. Ascendents més altes 
que la caixa alta. La g de caixa baixa té el trau obert, 
la de caixa alta té ungla. 

Mostra tipogrà�ca

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Vectors Market from 
www.�aticon.com

SmashIcons from
www.�aticon.com

Freepik from www.�aticon.com




