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L’HOTEL
Un perfecte entorn

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. 

Disposem d’àmplies i elegants habitacions totalment equipades i climatitzades (TV LED, Wifi gratuït, minibar amb assortit de begu-
des i snacks, cafetera de càpsules, amenities d’alta gamma…). Les nostres instal·lacions, a més, es presenten totalment adaptades 

per a tot tipus de discapacitats.

Us oferim una gran varietat d’instal·lacions i serveis per al vostre gaudi. Podeu trobar:

Gaudiu dels millors arrossos, carns 
i peixos frescos, directament de 
la llotja, elaborats amb cura pel 

nostre equip de cuina.

Restaurant La Roqueta

Disposem de servei de bicicletes 
de muntanya (amb o sense guia). 
Podeu recórrer les rutes pels im-
pressionants paratges de la zona, 

diferenciades per temps i dificultat. 
Algunes d’aquestes rutes també es 

poden gaudir a peu.

Bike CenterBike Center

Les nostres instal·lacions compten 
amb un gimnàs completament 

accessible a tots els nostres clients. 
Podeu sol·licitar el servei d’entrena-

dor personal.

Gimnàs

Circuit de Spa amb piscina climatitza-
da, 6 tipus de dutxa diferents, sauna, 
bany turc, jacuzzi, piscines de tonifi-
cació, etc... A més us oferim diversos 
tractaments de massatge, bellesa, 

hidromassatge, peeling...

Zona Spa

ALTRES SERVEIS
La màxima comoditat al teu abast

Piscina exterior i 
terrassa-bar

Accés privat a la 
platja

Aparcament exclusiu 
per a clients

Servei d’habitacions 
24h

Salons per a events 
i celebracions

OFERTES PRIMAVERA 2018
L’ambient més relaxat i exquisit

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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Reservar

Disponible per habitació Standard/
Suite/Executive

Mínim 2 nits

Pack Benestar

Disponible per habitació Standard/
Suite/Executive

Mínim 1 nit

Pack Sport

Disponible per habitació Standard/
Suite/Executive

Mínim 1 nit

Pack Luxury

Reservar

Reservar

· Allotjament en mitja pensió (esmorzar i sopar bu�et)

· 2 sessions de Spa (90 minuts) 

· 1 sessió de massatge relaxant / teràpia de Te Verd

· 1 consumició en terrassa-bar (sessió de nit)

Inclou:

· Allotjament en mitja pensió (esmorzar i sopar bu�et)

· 1 sessió de Spa (60 minuts) 

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

· 1 sessió d’entrenament personal (60 minuts)

· Allotjament en mitja pensió (esmorzar i sopar en habita-

ció o reservat)

· 1 esmorzar menú degustació en Restaurant La Roqueta 

· 1 sessió de massatge relaxant / teràpia d’hidromassatge

· 1 ampolla de cava en habitació

Inclou:

Inclou:

INFORMACIÓ I RESERVES
Demana més informació

Hotel Gran Mediterranean
Carrer la Roca s/n - Cala Diamant - Girona

www.hotelgranmediterranean.com

Central de reserves
+34 000 00 00 00

Correu electrònic
info@granhotelmediterranean.com

Recepció Gran Mediterranean
+34 000 00 00 00
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