Almadraba Park Hotel
Ubicació privilegiada
Ubicat en un promontori que s'endinsa al Mediterrani, l’Hotel gaudeix d’unes
vistes a una de les badies més boniques del món, la de Roses. Un hotel
referent per les seves propostes gastronòmiques basades sempre amb
cuina de mercat, especialment, peix de la Costa Brava. Tradició i autenticitat
són presents en el seu servei e instal·lacions oferint experiències úniques
difícils d’oblidar. Amplies i confortables habitacions i tot un ventall d’activitats
per gaudir de l’esport, el mar i de la millor platja de Roses, l'Almadraba.

Restaurant Almadraba
Cuina de mercat i peix
Tot un referent a la Costa Brava. És el restaurant de referència de l’Hotel
amb una cuina basada amb el producte local, temporada, mercat i de
primera qualitat. A destacar les seves elaboracions de peix especialment la
tonyina Almadraba. Tal i com va establir el seu xef i fundador, Josep
Mercader, se segueix la mateixa línea de tradició i innovació amb un servei
personalitzat tot i preparant elaboracions davant del comensal.

Almadraba Bites
La nova proposta gastronòmica
Homenatge a la tradició, cultura, productes, elaboracions casolanes i a la
nostra identitat, neix l’Almadraba Bites. Cuina popular i divertida ofereix una
carta basada amb productes del mar i de la terra de l’Empordà amb
possibilitat sempre de trobar plats de la cultura gastronòmica catalana –
mediterrànea.

Ubicació
La seva ubicació excel·lent com a base per gaudir de la cultura, els
paisatges i el patrimoni d’un territori privilegiat com és l’Empordà i la Costa
Brava.
Figueres: A 20 minuts del Teatre Museu Dalí
L’Empordà: A 15 minuts enmig dels paisatges empordanesos que han
inspirat a grans genis i artistes.
Girona: A 40 minuts de la ciutat de Girona, ciutat meravellosa per passejar i
descobrir el seu nucli medieval i el Call jueu.
Costa Brava: A primera línea de la platja de l'Almadrava i 10 minuts de les
millors platges i cales de la Costa Brava, reconeguda mundialment per la
seva bellesa i aigües cristal·lines on el blau del cel i el mar s’uneixen amb el
verd dels pins mediterranis.

Distàncies
Aeroport de Girona: 55 km
Girona: 40 km, Toulouse: 261 km, Perpignan: 57 km, Barcelona: 139 km
Estació AVE Figueres: 20 min
AVE a Barcelona: 45 min, AVE a Madrid: 4 h 20 min
AVE a Paris: 5 h 15 min
GPS: 42.241161N 3.203890E

Instal·lacions i serveis
• Restaurants (Almadraba, Bites i Snack Grill) de cuina
catalana amb productes de mercat i temporada
especialment, peix i tonyina Almadrava
• Cafeteria amb servei de bar i àpats lleugers
• Salons privats per a reunions i esdeveniments
• Sala d’estar i lectura
• Terrassa / porxo
• W i fi gratuït a tot l‘establiment
• Pàrquing exterior gratuït i amb connexions de
càrrega per a vehicles Elèctrics/ gratuïtes
• Espai Bikefriendly, amb totes les facilitats pel
cicloturisme
• S’accepten mascotes (amb suplement)
• Servei bugaderia
• Tennis, Squash, Piscina, Petanca, Ping pong
• Gourmet Shop

Habitacions
76 habitacions amb aire condicionat, caixa forta, minibar, TV de
pantalla plana, ràdio, bany privat, assecador de cabell, sabatilles i
articles de bany de benvinguda.

Contacte
Adreça: Av. Díaz Pacheco, nº 70 (Platja de l’Almadrava s/n), 17480
Roses, Espanya
Tel: +34 972 256550
W eb: www.almadrabapark.com / www.empordacollection.com
Reserves:almadrabapark@almadrabapark.com;
admin@almadrabapark.com
Facebook: @almadrabaparkhotel
Twitter: @almadrabapark
Instagram: @almadrabapark #josepmercader #jaumesubiros
#classicsalmadraba #almadrabaexperience #almadrabarestaurant

