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Golfista traient la bola del banker club de Golf Fontanals

Catalunya és Golf
Catalunya ofereix un clima suau i mediterrani i un
entorn natural que conjuga la bellesa dels paisatges
de muntanya amb la llum intensa de les platges.
Gràcies a aquesta varietat i als prop de quaranta
camps de golf catalans, podreu jugar a peu de platja,
a la falda de la muntanya o envoltats de boscos,
en molts casos, a pocs minuts d’una de les quatre
grans capitals. El disseny dels camps i les diferents
característiques tècniques converteixen Catalunya
en una destinació ideal tant per a qui vulgui passar
una estona en família com per als golfistes més
professionals.
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Lumine Golf PortAventura

Set raons per practicar el golf a Catalunya
Pel clima: Catalunya gaudeix de bones
condicions meteorològiques, d’un clima
suau i d’unes temperatures mitjanes anuals
d’entre els 18º i els 23 ºC que permeten
jugar a golf durant tot l’any.
Pels equipaments. Els camps de golf catalans estan dissenyats per arquitectes de prestigi reconegut. La
majoria són instal·lacions modernes i ben equipades, i permeten trobar els camps més idonis per a cada nivell.
Per l’entorn. La peculiar orografia de Catalunya posa al servei
dels golfistes uns paisatges molt variats: amb camps a tocar
del mar, a peu de muntanya, envoltats de boscos i enmig de
planes. Trieu l’entorn que trieu, sempre serà incomparable.

Per les comunicacions. Gràcies als seus quatre aeroports
internacionals, Catalunya està molt ben comunicada amb
les principals capitals europees. Molts camps s’aglutinen a
l’entorn de Barcelona, capital de Catalunya, mentre que la resta
estan repartits estratègicament a només una hora en cotxe.
Per la gastronomia. La cuina catalana gaudeix de reconeixement mundial gràcies a l’esforç col·lectiu de restauradors i
productors. La mil·lenària tradició mediterrània vol satisfer els
paladars dels apassionats del golf.
Per l’oferta turística. Catalunya aixopluga una immensa
varietat de manifestacions artístiques, festives i de lleure que
engalanen totes les èpoques de l’any amb diverses cites
ineludibles.
Per la gent. Tot i venir a Catalunya a fer turisme, el caràcter
i el tracte amable dels catalans us faran sentir com a casa.

La peculiar orografia de Catalunya posa al servei dels golfistes
uns paisatges molt variats
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El golf: un segle de tradició
L’inici de la pràctica del golf a Catalunya
es remunta a l’any 1914, quan un grup de
britànics involucrats en la construcció
de la línia de tren que havia d’unir Barcelona
i la comarca del Vallès Occidental —l’actual
Metro del Vallès dels Ferrocarrils de la
Generalitat— va posar en marxa el camp
de golf de Sant Cugat del Vallès.
Aquell camp, pioner a Catalunya i un dels primers a l’Estat
espanyol, llueix a data d’avui encara la seva esplendor. La
construcció de camps de golf va anar incrementant-se amb
els anys, però ho va fer per a donar resposta a un col·lectiu
d’esports que en aquella època es consideraven elitistes.
La gran expansió i popularització d’aquest esport té un nom
propi: Severiano Ballesteros. Aquesta figura clau i els seus
èxits internacionals van ser el punt d’inici per a l’aparició de
nous jugadors, per a l’organització de nous campionats i per a
la construcció de nous camps arreu del territori. En poc temps,
el golf va esdevenir en una pràctica esportiva amb molts més
atractius, tant per als catalans com per als estrangers que
triaven Catalunya per a jugar a golf durant les vacances.
Amb els anys, Catalunya s’ha consolidat com a referent en
el calendari internacional dels campionats de golf. Ja són
moltes les edicions que s’han celebrat en camps catalans de
l’Open d’Espanya —un dels més antics d’Europa—, l’Open

Sanyo, el Sarazen Open, el Trofeo Johnie Walker i, també,
de l’Open Catalonia. Proves d’aquest alt nivell han permès
veure als nostres camps figures de renom internacional com
Lee Treviño, Gary Player, Greg Norman, Nick Faldo, Tom
Watson, Raymond Floyd, Bernhand Langer, Laura Davies,
Sophie Gustafson, Lorena Ochoa i la catalana Paula Martí.

Les instal·lacions a Catalunya
Actualment, Catalunya disposa de 38 camps de golf grans
—amb recorreguts de 18 i 9 forats— i també de 39 instal·
lacions de pitch & putt i par 3, concebudes com a espais
d’iniciació o com a complement ideal dels camps grans
quan no es disposa de prou temps. Dos terços dels camps
grans de Catalunya obren les seves instal·lacions al turisme, mentre que la resta funcionen com a clubs privats.
La varietat de camps de golf a casa nostra és molt extensa i,
al mateix temps, combina a la perfecció la presència de camps
competitius —i que requereixen un elevat nivell dels jugadors—
amb l’existència de camps més planers i suaus —que encaixen
amb jugadors de tots els nivells i que conceben la pràctica del
golf d’una manera més relaxada i envoltats d’amistats o familiars—. El característic paisatge de Catalunya permet practicar el
golf a tocar de la platja, a la falda d’una muntanya o envoltat de
boscos. A aquest entorn immillorable cal sumar-hi uns dis·
senys fets per reconeguts arquitectes de camps de golf.
I tot això està a l’abast dels amants d’aquest esport a tocar de
la ciutat de Barcelona o a una hora amb cotxe. Practicar el golf
a Catalunya, però, és també fer-ho envoltat d’una mil·lenària
història, d’art, de gastronomia, d’entreteniment i de modernitat.

Practicar el golf a Catalunya és fer-ho envoltat d’història, d’art,
de gastronomia, d’entreteniment i de modernitat

Jugadors a les instal·lacions del Golf Girona

Pals de golf
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Quatre entorns amb sensacions sense límit
Arribar a Catalunya per un dels quatre
aeroports que hi ha —Barcelona, Girona,
Reus i Lleida— és la manera més directa
d’acostar-se als entorns on es practica
el golf.
La Costa Brava —amb totes les característiques geogràfiques de Catalunya en un espai únic—, la Costa
Daurada —que gaudeix del magnífic microclima del litoral
tarragoní—, Barcelona i el seu entorn —el perfecte equilibri entre camps vora al mar o a l’interior— i el Pirineu
—amb impressionants muntanyes envoltant els golfistes.
La Costa Brava, guardonada l’any 2000 com una de les
destinacions emergents per l’Associació Internacional de Touroperadors, té instal·lacions molt completes i pròximes entre elles.
Per damunt de totes, destaca el PGA Catalunya Resort, que
ha vist com el seu camp Stadium Course ha estat escollit com
el millor camp de golf de l’Estat espanyol 2012 i el tercer millor
camp de l’Europa Continental per la prestigiosa web Top 100
Golf Courses. Aquest indret situat al nord del territori, conjuga
en un mateix espai planures i zones escarpades, racons paradisíacs i punts de trobada multitudinaris, i una vegetació que
recull tota la gamma cromàtica. Porta d’entrada del Pirineu i de
la Mediterrània, aplega un munt d’atractius turístics: platges i
cales, pobles pescadors, municipis costaners, viles medievals
a l’interior, racons plens d’història, com les ruïnes d’Empúries
o el nucli antic de Girona, el llegat del genial pintor Salvador
Dalí a Figueres, Portlligat i Púbol, i espais naturals com el Cap
de Creus, les Illes Medes i els Aiguamolls de l’Empordà.
Els camps de golf de la Costa Daurada estan delimitats per
les platges de sorra fina que els romans van descobrir ja fa
més de 2.000 anys. Del seu pas, Tarragona i el seu entorn més
immediat, mantenen encara un important llegat monumental
declarat patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Altres
atractius turístics per als amants del golf són les poblacions
costaneres que gaudeixen de renom internacional i també el
complex temàtic de Port Aventura. Des del punt de vista cultu-

▼ Real Club de Golf Cerdaña

ral i arquitectònic sobresurten la Ruta del Cister, la Ruta
del Modernisme de Reus i la vila medieval de Montblanc.
La visita al sud de Catalunya no seria completa sense visitar
els parcs naturals del Delta de l’Ebre, dels Ports i del Montsant,
i també l’espai protegit de les Muntanyes de Prades. I tot això,
amb un clima molt benigne en qualsevol època de l’any.
Els atractius turístics de Barcelona i el seu entorn —Costa
del Garraf, Costa Barcelona i Catalunya Central— són infinits.
Barcelona, la capital de Catalunya, es manté com una de les
ciutats europees més dinàmiques, modernes i cosmopolites
al mateix temps que conserva un valuós llegat històric i cultural
de l’antiga Barcino romana. És una ciutat que llueix amb llum
pròpia gràcies a l’emblemàtica arquitectura d’Antoni Gaudí
—amb la Sagrada Família, la Pedrera, la Casa Batlló o el Parc
Güell—, a racons com el barri Gòtic i les Rambles, a museus
únics com el Picasso, el Miró o el Museu Nacional d’Art de
Catalunya, i les seves platges urbanes. Tal com se surt de
Barcelona, una parada obligada per als golfistes és la visita
a Sant Cugat del Vallès, bressol del golf a Catalunya. Altres
racons on perdre’s i gaudir d’una rica tradició i història són
Terrassa, Sabadell, Vic, Manresa, Vilafranca del Penedès,
Mataró o Sitges. I si voleu impregnar-vos d’un dels símbols
més emblemàtics dels catalans, caldrà buscar un moment
per a anar a la muntanya de Montserrat.
El Pirineu català abasta un territori que, d’est a oest, comprèn el nord de la província de Girona, la Val d’Aran i Terres
de Lleida. En alçar la vista, la recompensa és en forma de
paisatges i pobles de postal, de muntanyes que s’alcen
imponents, de rius feréstecs, de fauna i flora salvatges i d’una
magnífica col·lecció d’esglésies i ermites d’estil romànic —les
més importants de totes estan concentrades a la Vall de Boí
i són monuments patrimoni de la Humanitat—. En aquest
racó tranquil i serè de Catalunya trobareu espais de gran valor
ecològic, com el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici, el Parc Natural del Cadí-Moixeró o el Parc Natural de
la Garrotxa. El Pirineu també és el millor marc per a practicar
un llarg catàleg d’esports d’aventura i, posteriorment, gaudir d’una excel·lent cuina que combina qualitat i tradició.

▶
Un jugador col·locant la bola

Catalunya, per la seva varietat, permet practicar golf al costat
del mar o al peu del Pirineu
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Com podeu llegir les ofertes
d’aquest catàleg?
Esquema d’ús

Barcelona Golf
El golf a mida i a l’abast de tothom

Nom de l’entitat

Golf davant del mar, a Sitges

© Bcn Golf

Modernisme i joc a Sitges

Títol de la proposta d’activitat

Per gaudir de camps i allotjament de luxe
Barcelona Golf ofereix un paquet que combina l’allotjament en un hotel de Sitges
amb una proposta de lleure entorn del golf. L’oferta consisteix en una estada de tres
nits en habitació doble a l’hotel Medium Sitges Park, situat en un edifici modernista
de finals del segle XIX al barri vell de Sitges, en règim d’allotjament i esmorzar. A més,
s’inclou un Green Fee al camp de golf Lumine Golf Lakes-Hills, a 40 minuts de l’hotel,
i un altre d’entre setmana al Golf Terramar Sitges, a 10 minuts.

Barcelona Golf

On de Catalunya?

Barcelona Golf és una empresa amb base a Sitges
especialitzada en l’organització de viatges, tornejos i
esdeveniments vinculats al golf. Per mitjà d’un acord
amb la majoria dels camps de Catalunya, prepara i
planifica dies de golf per a particulars, grups, empreses
i creueristes, a més de dissenyar itineraris a mida.
Ofereix un estàndard de qualitat òptim mitjançant un
servei personalitzat.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta
A partir de

307€
Barcelona
Sitges

Costa
Barcelona

Tot l’any, excepte juliol
i agost.
Preu per persona.
Consulteu disponibilitat.

Preu, condicions i temporada d’ús de l’activitat

Ubicació de l’empresa i lloc on es desenvolupa l’activitat

Contacte
+34 938 942 516
Tel.:
E-mail: info@barcelonagolf.com
Web: www.barcelonagolf.com
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Descripció de l’activitat

Dades de contacte i més informació

Club Turisme
Golf
Propostes

El Club Turisme Golf de l’Agència Catalana de Turisme s’adreça al
golfista que vol compartir estones de lleure amb la família o els amics,
i també a l’aficionat que arriba a Catalunya per negocis o per assistir
a congressos i convencions.
Creat l’any 1996 per l’ACT, el Club Turisme Golf integra nombroses
empreses vinculades a aquest esport. En formen part camps per a
la pràctica de golf, allotjaments turístics (amb acords amb camps i el
pitch & putt), agències de viatges i centrals de reserves especialitzades,
associacions de camps de golf i hoteleres, operadors turístics i
organismes amb oferta de golf.
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Costa Barcelona
Les comarques de Costa Barcelona amaguen racons d’una gran
exuberància natural, propostes gastronòmiques irresistibles, joies
culturals d’alt valor artístic i un ampli espectre de platges familiars.
L’interior del territori és una cruïlla de camins dipositària d’antigues
tradicions. Us proposem que visiteu els camps de golf d’aquesta zona
de Catalunya i que gaudiu de la diversitat de recorreguts que presenten
les seves instal·lacions. Tot un plaer per als golfistes més exigents!

Barcelona

Vallès
Oriental
Maresme
Vallès
Occidental

Alt Penedès

Baix
Llobregat

Garraf

◀
Vista general del Club de Golf Llavaneras

Escena en plena pràctica del golf

▶
Joc de pals de golf

Golfista observant la trajectòria de la bola
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Barcelona és molt més
Diputació de Barcelona

Golf a Costa Barcelona

Nou camps de golf a prop del mar i la ciutat
L’oferta de camps i clubs de golf de la província de Barcelona és molt extensa
i variada i inclou diversos tipus de recorreguts i nivells d’exigència per al golfista,
que pot gaudir d’òptimes qualificacions, equipaments i graus de competitivitat.
La ciutat de Barcelona i rodalia ofereix atractius que van més enllà del golf i convida
a la descoberta de la cultura, el patrimoni, el paisatge i la gastronomia de la zona al
mateix temps que es practica aquest esport.

Jugar a golf davant el mar

© Diputació de Barcelona

Barcelona

Costa
Barcelona

www.barcelonaesmoltmes.cat
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Aqua Hotel Onabrava & Spa ****S
Un nou concepte de salut i benestar

Onabrava Wellness & Spa

© Aqua Hotel Onabrava

Un món d’atencions

Golf i spa en un complex innovador
A pocs metres de la platja de Santa Susanna, al cor del Maresme, l’Hotel Onabrava
disposa de tres-centes cinquanta habitacions que s’adapten al perfil i requeriments
de cada client. El seu equip humà ofereix una acurada atenció i dóna orientació
sobre les múltiples activitats organitzades al complex hoteler. La promoció preveu
un 10% de descompte en el preu de l’hotel i una entrada a l’Onabrava Wellness &
Spa per als clients de golf.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

A partir de

51€

De febrer a novembre.
Preu per persona i nit
en habitació doble, en
règim de mitja pensió,
més una entrada a l’spa.

Santa
Susanna
Barcelona

Costa
Barcelona

Aqua Hotel Onabrava & Spa ****S
Situat a la zona turística de Santa Susanna, aquest
innovador complex hoteler proposa un nou concepte
de benestar, salut i bellesa a l’Onabrava Wellness &
Spa, amb zona termal, gimnàs, piscina climatitzada
d’aigua salada, tractaments d’estètica i massatges.
L’hotel organitza un ampli ventall d’activitats —aeròbic,
jocs, competicions esportives, etc.— per a amenitzar
l’estada.

Contacte
Tel.:
+34 937 678 370
E-mail: onabrava@aquahotel.com
Web: www.aquahotel.com
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, rus,
holandès

Barcelona Golf
El golf a mida i a l’abast de tothom

Golf davant del mar, a Sitges

© Bcn Golf

Modernisme i joc a Sitges

Per gaudir de camps i allotjament de luxe
Barcelona Golf ofereix un paquet que combina l’allotjament en un hotel de Sitges
amb una proposta de lleure entorn del golf. L’oferta consisteix en una estada de tres
nits en habitació doble a l’hotel Medium Sitges Park, situat en un edifici modernista
de finals del segle xix al barri vell de Sitges, en règim d’allotjament i esmorzar. A més,
s’inclou un green fee al camp de golf Lumine Golf Lakes-Hills, a 40 minuts de l’hotel,
i un altre d’entre setmana al Golf Terramar Sitges, a 10 minuts.

Barcelona Golf

On de Catalunya?

Barcelona Golf és una empresa amb base a Sitges
especialitzada en l’organització de viatges, tornejos i
esdeveniments vinculats al golf. Per mitjà d’un acord
amb la majoria dels camps de Catalunya, prepara i
planifica dies de golf per a particulars, grups, empreses
i creueristes, a més de dissenyar itineraris a mida.
Ofereix un estàndard de qualitat òptim mitjançant un
servei personalitzat.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta
A partir de

307€
Barcelona
Sitges

Costa
Barcelona

Tot l’any, excepte juliol
i agost.
Preu per persona.
Consulteu disponibilitat.

Contacte
Tel.:
+34 938 942 516
E-mail: info@barcelonagolf.com
Web: www.barcelonagolf.com

17

Can Cuyàs Golf
L’escola de golf de Barcelona

El forat 4 del camp

© Can Cuyas Golf

Stage de Golf amb Trackman
Les claus per a esdevenir un gran golfista

Can Cuyàs Golf, l’escola de Golf de l’àrea de Barcelona —situada a Sant Feliu de
Llobregat— ofereix un stage de perfeccionament de golf de tres dies (3 hores
diàries). L’stage consisteix en una videoanàlisi del swing amb la tecnologia Trackman
Performance Studio, basada en el mesurament de les distàncies amb cada pal.
L’activitat, dissenyada per a grups reduïts (3-4 persones), inclou el lliurament d’un
informe personalitzat per a cada alumne en acabar l’stage.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

250 €
Tot l’any
Barcelona
Sant Feliu de
Llobregat

Costa
Barcelona

Can Cuyàs Golf
Can Cuyàs Golf és una escola per a aprendre,
entre-nar-se i practicar el golf. Té per objectiu
divulgar aquest esport, i ofereix un alt estàndard
de qualitat en instal·lacions i serveis. Disposa dels
millors professionals titulats i amb la tecnologia més
avançada, la Trackman —radar que mesura el vol
de la bola de golf—, així com fittings de material de les
millors marques (Ping, Titleist, Taylor Made, Callaway).

Contacte
Tel.:
+34 936 855 566
E-mail: info@cancuyasgolf.com
Web: www.cancuyasgolf.com
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Hotel Can Galvany Golf & Spa ****
Golf, descans i gastronomia a Vallromanes

Hotel Can Galvany 4* Golf & Spa

© Hotel Can Galvany

Paquet romàntic

Una experiència per a ser viscuda en parella
L’hotel proposa un paquet pensat per a esdevenir un regal per a la parella i per
a un mateix. Consisteix en un sopar romàntic especial per a dues persones al
restaurant Sauló, una nit d’allotjament i, l’endemà, esmorzar inclòs i accés gratuït
a les instal·lacions de l’spa durant una hora. L’hotel regala una ampolla de cava i
xocolata als clients d’aquest paquet i els ambienta l’estança amb pètals de rosa.
L’aparcament i la connexió Wi-Fi són gratuïts. Permet fer un late check-out fins a les
2 del migdia.

Hotel Can Galvany Golf & Spa ****
Hotel de quatre estrelles que convida els seus hostes
a viure una experiència relaxant en un entorn tranquil i
pintoresc situat en plena natura i a tan sols 20 minuts
de Barcelona. És un espai pensat per a gaudir de la
pràctica del golf i la cultura local i, a més, per a poder
descansar al seu spa. Al restaurant Sauló, les aromes
i gustos mediterranis s’uneixen per transmetre el millor
sabor als comensals.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, rus,
xinès

On de Catalunya?

Preu de l’oferta
A partir de

149 €
Vallromanes
Barcelona

Costa
Barcelona

Tot l’any.
Preu per a dues
persones. El preu pot
variar en funció de la
data.

Contacte
Tel.:
+34 935 729 591
E-mail: reservas@cangalvany.com
Web: www.cangalvany.com
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Club de Golf Llavaneras
Un camp de golf de tradició al cor del Maresme

Golf i gastronomia, els principals atractius del Club de Golf Llavaneras

© Club de Golf Llavaneras

Golf i gastronomia

Practicar esport i recuperar forces
El Club de Golf Llavaneras ofereix la possibilitat de completar la jornada esportiva a les
seves instal·lacions amb la degustació d’un àpat al restaurant del complex. Aquest
establiment posa a la disposició dels golfistes un servei gastronòmic reconegut en
horari de migdia. A més, disposa d’una terrassa amb vistes al mar, fet que li confereix
un valor afegit perquè permet treure el màxim profit dels tres-cents dies de sol a l’any
de què gaudeix el municipi de Sant Andreu de Llavaneres.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

75 €
Fins al 31 de desembre.
De dimarts a divendres,
prèvia reserva amb codi.
Inclou carro manual.
Consulteu altres
ofertes.

Sant Andreu de
Barcelona Llavaneres

Costa
Barcelona

Club de Golf Llavaneras
El Club de Golf Llavaneras és una entitat fundada
el 1945. El seu circuit, de més de 5.000 metres de
longitud, fou dissenyat per F.W. Hawtree i consta de
divuit forats, par 70. Ubicat al municipi de Sant Andreu
de Llavaneres, s’assenta sobre 37 hectàrees de
terreny homogeni i suau des del qual es pot gaudir de
vistes al mar. En l’àmbit tècnic, ofereix el mateix nivell
d’exigència que d’entreteniment.

Contacte
Tel.:
+34 699 085 099
E-mail: comercial@golfllavaneras.com
Web: www.golfllavaneras.com
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, holandès

Club Golf Terramar
El golf en connexió amb el Mediterrani

Forat 1 del camp de Golf Terramar

© Club Golf Terramar

Viu el golf en primera persona
Proves esportives obertes a tothom

El Club Golf Terramar disposa d’un dels millor camps del Mediterrani. Està especialitzat en l’organització de tot tipus de proves esportives, sobretot relacionades amb
el golf, com ara tornejos i demostracions. L’assistència a aquestes proves com a
espectador permet a les persones que no estan avesades al món del golf conèixer
aquest esport de primera mà. A més, de dimarts a dijous es poden adquirir green
fees a partir de les 11 del matí i els diumenges, a partir de la 1 del migdia.

Club Golf Terramar

On de Catalunya?

El Club Golf Terramar es troba a la vila de Sitges, a
la vora del mar, emmarcat en un paratge típicament
mediterrani que conserva la seva vegetació
autòctona. La zona és coneguda per les platges i
pel clima temperat, que facilita la pràctica del golf al
llarg de tot l’any. Les instal·lacions del club ofereixen
múltiples possibilitats per a l’organització de tot tipus
d’esdeveniments.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
italià

Preu de l’oferta

60 €
Tot l’any.
Preu del green fee.
Barcelona
Sitges

Costa
Barcelona

Contacte
Tel.:
+34 938 940 580
E-mail: info@golfterramar.com
Web: www.golfterramar.com
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Hotel Antemare ****
L’essència de Sitges, a disposició de tothom

Piscina de l’Hotel Antemare

© Hotel Antemare

Escapada romàntica

Paquet d’allotjament i sopar pensat per a dues persones
L’Hotel Antemare **** proposa una escapada romàntica a Sitges amb tots els detalls
pensats per a gaudir d’una estada en parella inoblidable. El paquet que s’ofereix
combina descans i bona gastronomia, ja que consta d’una nit en règim d’allotjament
i esmorzar bufet i un sopar romàntic amb el menú especial de degustació. A més,
l’hotel proporciona una ampolla de cava a l’habitació per celebrar l’avinentesa i la
possibilitat de fer un late check out fins a les 2 del migdia sense cost addicional.

Preu de l’oferta

On de Catalunya? Hotel Antemare ****

A partir de

90 €

Març, abril, octubre
i novembre.
Preu per dia.

Barcelona
Sitges

Costa
Barcelona

Situat en una de les zones més exclusives de Sitges,
l’hotel Antemare és a tan sols 50 metres de la platja.
L’establiment, de quatre estrelles, està format
per sis edificis envoltats de jardins i disposa de
cent setze habitacions, totes amb balcó o terrassa.
Entre les instal·lacions complementàries hi ha dues
piscines, un centre de talassoteràpia, solàrium i
diverses sales de convencions i reunions.

Contacte
Tel.:
+34 938 947 000
E-mail: jrecepcion@antemare.com
Web: www.antemare.com
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, rus

Hotel Estela Barcelona-Hotel del Arte ****
L’art com a tret distintiu

Entrada de l’Hotel Estela — Façana de l’Hotel Estela

© Hotel Estela

Taller de pintura

Aprendre amb els mestres
Després de rebre-us amb una copa de cava, l’Hotel del Arte **** us convidarà a
gaudir de les exposicions d’art que allotja, en una visita guiada per un professional
de l’art que ofereix les explicacions artístiques necessàries per a apreciar millor
les obres exposades. Tot seguit, pintareu un llenç expressionista, juntament amb
un pintor de renom. Aquesta proposta artística s’adreça a grups de més de cinc
persones.

Hotel Estela Barcelona-Hotel del Arte ****
Edifici d’estil mediterrani situat al Port Esportiu
d’Aiguadolç, a Sitges. Hotel Estela Barcelona-Hotel
del Arte exposa al restaurant, hall i passadissos
obres d’art contemporani, pintures i escultures de
reputats artistes que poden adquirir-se al mateix hotel.
L’establiment disposa de seixanta-quatre habitacions,
la majoria amb vistes a la cala i al port esportiu, més
quatre sales privades per a reunions i celebracions.

Llengües
Català, castellà,
anglès

On de Catalunya?

Preu de l’oferta

55 €
Barcelona
Sitges

Tot l’any.
Consulteu disponibilitat
d’habitacions.

Costa
Barcelona

Contacte
Tel.:
+34 938 114 545
E-mail: reservas@hotelestela.com
Web: www.hotelestela.com
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La Mola Hotel ****S
Innovació enmig de la natura

Zona d’spa de l’hotel

© La Mola Hotel

Estada, golf i spa

Descans entre green i green
Fer estada a La Mola Hotel ****S és una bona opció per a oblidar l’estrès de la vida
diària i renovar les energies per complet. El paquet d’una nit a l’hotel inclou esmorzar
bufet, accés a l’spa i circuit d’aigües de 2 hores, sopar gastronòmic per a dues
persones (celler inclòs) i green fee per a dues persones al Real Club de Golf El Prat.
Esport, descans i cuina selecta en un hotel de disseny i equipaments innovadors i
amb vistes als cingles i canals del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt.

Preu de l’oferta

On de Catalunya? La Mola Hotel ****S

A partir de

386 €
Fins al 22 de desembre.
De dilluns a divendres.
Caps de setmana,
556 €.

Terrassa
Barcelona

Costa
Barcelona

Envoltat pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac, La Mola ****S és un hotel de disseny innovador,
perfectament integrat en l’entorn. Equipat amb els
millors mitjans tecnològics, l’hotel és especialment
indicat per a les reunions de treball i de formació.
El resort ofereix també alta gastronomia liderada pel
xef Artur Martínez —una estrella Michelin—, centre de
wellness i spa, piscines interior i exterior i zona
de fitness.

Contacte
Tel.:
+34 937 367 267
E-mail: reservations@lamola.es
Web: www.lamola.es
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Real Club de Golf El Prat
Tot un complex dedicat al món del golf

Camp de Golf

—

Casa Club Carles Ferrater

© Real Club de Golf El Prat

Golf i allotjament exclusiu

Al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
El Real Club de Golf El Prat presenta una oferta que combina dos productes. D’una
banda, una nit en règim d’allotjament i esmorzar bufet a l’hotel La Mola Conference,
i de l’altra, un green fee per a gaudir de les instal·lacions del club de golf amb el qual
podeu jugar a aquest esport sense límits de temps. Per anar del camp de golf a
l’hotel us oferim un transport en bugui a través del bosc. El trajecte, d’uns 5 minuts
de durada, transcorre dins el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt.

Real Club de Golf El Prat

On de Catalunya?

Camp de golf situat al Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt, a 25 minuts de Barcelona. Ofereix quarantacinc forats dissenyats per Greg Norman per gaudir
al màxim d’aquest esport. Les seves instal·lacions,
conduïdes per un equip de professionals propi,
inclouen serveis com piscina, pistes de pàdel,
jardí d’infants, zona de pràctiques, botiga, gimnàs,
restaurant, sales de reunions i lloguer de materials.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta
A partir de

123 €
Terrassa
Barcelona

Costa
Barcelona

Tot l’any.
Preu dilluns no festius.
Consulteu tarifes resta
de dies laborables i
caps de setmana

Contacte
Tel.:
+34 937 281 000
E-mail: bookings@rcgep.com
Web: www.realclubdegolfelprat.com
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Costa Brava
Les platges de la Costa Brava han vist passar-hi celebritats de fama
mundial, fascinades per la transparència de les aigües i per l’encís
natural d’un entorn que conserva bona part del seu aspecte original,
autènticament mediterrani. Els camps de golf de primer nivell hi han anat
proliferant, ja que tenen el valor afegit d’una zona altament competitiva
en el terreny turístic. Visiteu els camps de golf de la Costa Brava, hi
trobareu recorreguts per a tots els gustos i serveis excel·lents!

Girona

Alt
Empordà

Pla de
l’Estany

Gironès

Baix
Empordà

Selva

◀
Celebració del Catalònia Ladies 2008
a l’Empordà Golf Resort

Colfistes a les instal·lacions del Golf Girona

Club de Golf Peralada

27

Per no perdre’s cap oportunitat de joc
Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Golf tot l’any!

A una de les millors destinacions de golf d’Europa
La Costa Brava i el Pirineu de Girona constitueixen un marc idoni perquè els amants
del golf pugueu practicar aquest esport i combinar-lo amb altres propostes, com ara
activitats de salut i benestar, gastronomia o turisme cultural. Un clima suau, amb una
temperatura mitjana de 16,5 °C, permet jugar-hi durant tot l’any. Els camps de golf de
la zona són coneguts per la seva qualitat, disseny i integració en l’entorn natural, a més
de la cura especial que presten als aspectes mediambientals, en una de les millors
destinacions de golf de l’Europa Continental.

L’Stadium Course del PGA Catalunya Resort, camp de
golf número 1 de l’Europa continental
© PGA Golf Catalunya. A. Bradley. Arxiu d’imatges PTCBG

www.costabrava.org
www.golf.costabrava.org
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Girona

Costa
Brava

La Costa, Golf & Beach Resort ****
Hotel amb accés al Golf Platja de Pals

Vista aèria del golf Platja de Pals, situat a peu de mar

© Golf Platja de Pals

Una estada amb golf a la Costa Brava
Esport i descans, a primera línia de mar

La Costa Golf & Beach Resort **** us ha preparat un paquet que combina una
estada de dues nits a l’hotel per a dues persones (allotjament + esmorzar buffet)
i quatre green fees (18 forats) al Golf Platja de Pals, el camp més antic de la Costa
Brava i un dels més importants de tot Europa, de disseny britànic i un recorregut
par 73. Envoltat de pins centenaris, paisatge inequívocament mediterrani, el Golf
Platja de Pals té accés directe des del jardí de l’hotel.

La Costa, Golf & Beach Resort ****

On de Catalunya?

Al cor de la Costa Brava, a escassos metres de la
Platja de Pals, s’obre la Costa Golf & Beach Resort ****,
el complex amb el camp de golf més antic de la Costa
Brava i un dels més bons d’Europa, el Golf Platja de
Pals. La Costa disposa igualment d’una base per a
practicar esports nàutics a la temporada d’estiu o per
a esbarjo dels més petits.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
rus

Preu de l’oferta
A partir de

Pals
Girona

Costa
Brava

430 €
Només temporada
baixa.
Preu per a dues
persones.

Contacte
Tel.:
+34 972 667 740
E-mail: reservas@resortlacosta.com
Web: www.resortlacosta.com
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Aparthotel & Village Golf Beach ***
Estudis, vil·les i apartaments a Pals

Apartaments il·luminats de nit des de la piscina

—

Vistes al paisatge des de la sala d’estar

© Aparthotel & Village Golf Beach

Tardor-hivern a Pals
Els millors avantatges

L’hivern arriba a l’Aparthotel & Village Golf Beach *** de Pals carregada d’ofertes.
L’exclusiu complex de la Costa Brava us ha preparat tot d’opcions si allargueu la
temporada: allotjament en apartament Superior (26 € persona/nit) o allotjament +
green fee de 18 forats en els camps PGA Catalunya, Platja de Pals-Empordà Golf,
Golf d’Aro, Golf Costa Brava, Golf Girona, Golf Peralada i Torremirona Golf (89 €/nit).
Jugar en cap de setmana o Stadium PGA té un suplement de 15 €.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

A partir de

26 €

Pals
Girona

Tot l’any
Preu per persona i
nit en apartament
superior.
Mínim 3 persones

Costa
Brava

Aparthotel & Village Golf Beach ***
Envoltat de boscos, a nou-cents metres de la platja
de Pals, el complex disposa d’estudis i apartaments
totalment reformats i vil·les amb balcó o terrassa,
idònies per a una estada relaxant tant a l’estiu com
a la tardor-hivern. L’Aparthotel & Village Golf Beach
proporciona connexió Wi-Fi gratuïta en totes les seves
instal·lacions, així com grans descomptes als dos
camps de golf de la zona.

Contacte
Tel.:
+34 972 636 063
E-mail: info@aparthotelgolfbeach.com
Web: www.aparthotelgolfbeach.com
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Associació Camps de Golf Costa Brava – Empordà – Girona
Explora amb el Golf Pass

Fairway & Sea view hole

©Associació Camps de Golf- Empordà - Girona

Golf Pass

Tots els camps de l’àrea a disposició del golfista
Amb l’adquisició del Golf Pass podeu jugar als vuit camps associats: el Club de Golf
d’Aro-Mas Nou, el Club de Golf Costa Brava, l’Empordà Golf, el Golf Girona, el
Golf Club Peralada, el PGA Golf de Catalunya, el Golf Platja Pals i el Torremirona Golf
Club. El Golf Pass us dóna l’oportunitat de gaudir de tres o cinc camps sobre deu
recorreguts diferents a escollir. Aquest sistema permet oferir un millor preu, agilitar
les reserves i reduir els temps d’espera.

Associació Camps de Golf
Costa Brava – Empordà – Girona

On de Catalunya?

L’associació integra vuit camps de golf situats a la
zona de la Costa Brava, una regió enclavada entre els
contraforts del Pirineu i les aigües del Mediterrani. Tots
presenten un disseny tècnic òptim, cadascun amb
una personalitat pròpia que el distingeix de la resta. Els
camps associats estan integrats en el medi perquè
jugar a golf sigui més que una experiència esportiva.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany,
holandès

Preu de l’oferta
A partir de

186 €
Girona

Costa
Brava

Tot l’any.
3 green fees;
5 green fees 295 €.
Venda directa clubs.
Condicions al web.

Contacte
Tel.:
+34 626 774 530
E-mail: info@golfincostabrava.org
Web: www.golfincostabrava.org
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Club de Golf Costa Brava
Viure el golf amb totes les comoditats

Recorregut de nou forats entre pins i alzines al Club de Golf Costa Brava

© Club de Golf Costa Brava

Gaudiu de l’esport i la natura
Un recorregut golfístic de dues cares

El Club de Golf Costa Brava ofereix la possibilitat de completar divuit forats integrats
en dos recorreguts diferents, el verd o el vermell. Els primers nou forats, vorejats de
boscos de pins i sureres, es diferencien clarament dels altres nou, situats al pla i amb
carrers molt amples. Hi ha la possibilitat de llogar el material, els carrets i els cotxes
de golf. A més, el Club ofereix als clients diversos serveis complementaris, com ara
putting green, approach, pro-shop, vestidors, snack bar i restaurant.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

A partir de

50 €

Costa
Brava
Girona
Santa
Cristina
d’Aro

Tot l’any.
Els preus poden oscil·lar
fins als 80 € en funció
de la temporada.

Club de Golf Costa Brava
Camp d’un total de vint-i-set forats dissenyat per
Hamilton Stutt & Co. i inaugurat el 1962. Combina un
recorregut molt tècnic a la primera volta i un de més
relaxat a la segona. El forat 18 està just a sota la Casa
Club, una masia catalana del 1841. Els nou forats
inaugurats el 2011 s’integren a la perfecció a la resta
del camp i ofereixen un recorregut més competitiu. El
Club és privat, però s’accepten green fees tot l’any.

Contacte
Tel.:
+34 972 837 150
E-mail: reservas@golfcostabrava.com
Web: www.golfcostabrava.com
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, rus

Club Golf d’Aro – Mas Nou
Green amb vistes al mar

Dues vistes del camp del Club Golf d’Aro

© Golf d’Aro

Escapada golf al Parc Natural
Esport, sauna i natura a les Gavarres

El resort Hapimag Mas Nou, complex d’apartaments d’arquitectura típicament
catalana, obre les portes a una experiència que uneix una estada de dues nits
amb dos green fees de golf il·limitat per persona a les fantàstiques instal·lacions del
Club Golf d’Aro. I encara més: Hapimag Mas Nou organitza activitats en les seves
instal·lacions segons disponibilitat i temporada, i us garanteix plaça d’aparcament i
accés lliure a la sauna del club.

Club Golf d’Aro - Mas Nou

On de Catalunya?

Club Golf d’Aro, un dels camps de golf més antics de
la Costa Brava, és al Parc Natural de les Gavarres, a
tres-cents metres sobre el nivell del mar, detall que
ofereix la possibilitat de gaudir d’unes magnífiques
vistes de la costa des del green.
El camp està envoltat de pins, sureres i oliveres,
encants naturals als quals cal sumar els dos grans llacs
artificials del Club.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Costa
Brava
Girona
Platja d’Aro

Preu de l’oferta
A partir de

370 €
De l’1 de març al
30 de juny i de
l’1 de setembre al
19 d’octubre.
2 nits + 2 green fees

Contacte
Tel.:
+34 972 816 727
E-mail: golf@golfdaro.com
Web: www.golfdaro.com
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Empordà Golf Forest & Links
Dos camps de golf amb múltiples combinacions

Camp de l’Empordà Forest

© Empordà Golf Resort

Empordà Forest i Empordà Links

Dos recorreguts, dos dissenys, dos mons diferents
Empordà Golf Forest & Links ofereix paquets de dos o tres dies de durada perquè
els jugadors puguin gaudir de dos camps de golf diferents, situats en un mateix
espai. El camp Forest serpenteja entre una pineda mediterrània que el defensa de
la típica tramuntana, mentre que el Links transcorre entre dunes, llacs i búnquers
col·locats estratègicament al llarg de tot el recorregut. Fa ben poc, el camp Links ha
estat escollit entre els mil millors camps de golf del món i el setè de tot l’Estat.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

32 €
Tot l’any. Oferta vàlida
dimecres i diumenges,
a partir de les 13 h.
Preu per recorregut
de 9 forats. Consulteu
altres possibilitats

Girona

Torroella
de Montgrí

Costa
Brava

Empordà Golf Forest & Links
Empordà Golf està situat a Torroella de Montgrí. En
aquesta ubicació al cor de la Costa Brava, un dels
arquitectes més reconeguts del món, el nord-americà
Robert Von Hagge, va posar tota la seva creativitat en
el disseny dels 36 forats. Els dos camps de 18 forats
oficials que formen el complex són l’Empordà Forest
i l’Empordà Links, si bé es poden combinar entre ells
i formar quatre recorreguts diferents.

Contacte
Tel.:
+34 972 760 450
E-mail: info@empordagolf.com
Web: www.empordagolf.com
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Golf Girona
Un camp envoltat de boscos

Golf Girona gaudeix d’un entorn natural privilegiat

© Golf Girona

Relax i golf a la ciutat

Allotjament més dues green fees
Golf Girona i l’Hotel AC Palau de Bellavista by Marriott han dissenyat un paquet de
golf amb unes condicions excepcionals: estada d’una nit per a dues persones en
habitació doble (allotjament i esmorzar) + 2 green fees. Una invitació a jugar en un
camp espectacular i relaxar-se en un dels hotels més bons de Girona, amb centre
de negocis i una situació idònia per a explorar els atractius culturals i gastronòmics
de la ciutat.

Golf Girona

On de Catalunya?

Golf Girona és un camp projectat per F.W. Hawtree
de 18 forats, par 72, i 6.100 metres de longitud. Està
perfectament integrat en l’entorn natural, dins el bosc
i amb magnífiques vistes de les muntanyes. Gaudir
de la tranquil·litat del variat recorregut és possible a
només 10 minuts de la ciutat de Girona i de l’aeroport.
A peu d’autopista, el camp gaudeix d’uns accessos
immillorables.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta

173,70 €
Girona

Costa
Brava

Tot l’any.
Consulteu disponibilitat
de les pistes.

Contacte
Tel.:
+34 972 171 641
E-mail: sales@golfgirona.com
Web: www.golfgirona.com
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Golf Platja de Pals
Al capdavant dels camps europeus

Vista aèria de les instal·lacions, davant del mar

© Golf Platja de Pals

Golf i gastronomia

Dos tresors de Pals per a gourmets
Gaudir sense límit dels 18 forats, par 73 de Golf Platja de Pals i un Menú Gastronòmic
Arròs de Pals: aquesta és, sens dubte, una oferta per a gourmets. El golf diari inclou
les boles de camp de pràctiques, mentre que la proposta gastronòmica consta de
cinc plats: amanida del Mas Gelabert, encenalls de pernil ibèric amb pa amb tomàquet,
gambes amb allada, arròs de Pals a la cassola, sorbet de llimona amb confitura de
taronja amarga i gelea de gintònic, tot regat amb vins de les Caves Castell de Peralada.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

115-140 €
Pals

Tot l’any, excepte
a l’agost.
El preu de l’oferta pot
variar en funció de la
temporada.

Girona

Costa
Brava

Golf Platja de Pals
Dissenyat per F.W. Hawtree en el més pur estil britànic,
és el camp més antic de la Costa Brava. Pel seu
disseny i acurada construcció, el Golf Platja de Pals
és considerat un dels millors d’Europa, amb carrers
amples i green d’una amplitud apreciable (nobles
i francs, però també delicats, amb caigudes subtils).
La tranquil·litat i la proximitat al mar el converteixen en
un camp apreciat per tots els jugadors.

Contacte
Tel.:
+34 972 667 739
E-mail: info@golfplatjadepals.com
Web: www.golfplatjadepals.com
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Hotel Castell d’Empordà ****
Allotjar-se en un lloc carregat d’història

Façana de l’Hotel Castell Empordà

© Hotel castell de l’Empordà – Roberta Arts May

Escapada a l’hotel-restaurant
Quan l’entorn és un valor afegit

L’Hotel Castell d’Empordà **** està ubicat en un punt de la geografia catalana,
l’Empordà, que permet gaudir d’una àmplia gamma de possibilitats. L’allotjament
ofertat és un lloc idoni per a planificar escapades per a jugar a golf en un dels nou
camps de la zona, fer excursions a les platges de la Costa Brava, visitar el museuteatre Dalí de Figueres, conèixer els pobles medievals de l’entorn o gaudir d’una
gastronomia reconeguda a escala internacional, entre altres experiències.

Hotel Castell d’Empordà ****

On de Catalunya?

Hotel-restaurant boutique situat en un castell restaurat
del segle xiv a l’Empordà. Disposa d’habitacions
amb aire condicionat i vistes panoràmiques, una
piscina exterior i solàrium, Wi-Fi i aparcament gratuït.
El restaurant de l’hotel serveix plats mediterranis
elaborats amb productes frescos de la zona, que
es poden gaudir a la pèrgola de la terrassa mentre
se’n contemplen les vistes.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany

Preu de l’oferta
A partir de

Girona La Bisbal
d’Empordà

Costa
Brava

200 €
De l’1 de març al
30 de novembre.
Preu per habitació i nit
a l’habitació Jardí.
Consulteu altres tarifes.

Contacte
Tel.:
+34 972 646 254
E-mail: info@castelldemporda.com
Web: www.castelldemporda.com
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Hotel Clipper **** & Villas
Platja, relax i esport en un parc natural

Un dels plats de la cuina mediterranea i creativa del restaurant Catamarán

—

Habitació de l’hotel

© Hotel Clipper &Villas

Golf Weekend

Paquet de golf: 3 nits + 2 rounds
Hotel Clipper **** & Villas ofereix un temptador paquet de golf per gaudir de 2
rounds i 3 nits en règim d’allotjament i esmorzar, una gran oportunitat per a jugar al
PGA Golf de Catalunya i al Golf Platja de Pals i, tot seguit, descansar en una de les
exclusives habitacions de l’hotel. El paquet Golf Weekend, a més, us permet usar
lliurement totes les instal·lacions esportives del complex, per tal que traieu el màxim
profit de la vostra estada.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

269, 50 €
Del 14 de març al
9 d’octubre, excepte
temporada alta
i festius.
Oferta vàlida els caps
de setmana

Girona

Torroella
de Montgrí

Costa
Brava

Hotel Clipper **** & Villas
Situat dins el Parc Natural del Montgrí i de les Illes
Medes, l’Hotel Clipper & Villas és un gran complex
hoteler situat a 70 metres de la platja de Pals i a
escassa distància de les millors cales de la Costa
Brava. Envoltat pels camps Empordà Golf i Golf
Platja de Pals i pel Pitch&Putt Gualta, l’hotel organitza
activitats per terra, mar i aire, una oferta ideal per a
vacances familiars i esportives.

Contacte
Tel.:
+34 972 762 900
E-mail: info@clipperhotel.com
Web: www.clipperhotel.com
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, rus,
holandès

Hotel Garbí ***
Sentiu-vos ben acollits al cor de la Costa Brava

Piscina amb la façana de l’hotel al fons

© Hotel Garbi

3 nits mini-break amb dos dies de golf
Per als amants de les sèries de 18 forats

L’Hotel Garbí *** us ofereix als seus clients la possibilitat de gaudir del golf a la Costa
Brava, una de les zones més ben equipades per a la seva pràctica de tot Catalunya.
L’oferta inclou tres nits d’allotjament en una habitació doble de l’hotel amb l’esmorzar
inclòs i, a més, dos dies de pràctica d’aquest esport en un camp de 18 forats a
la localitat empordanesa de Pals. Aquesta vila és a escassos 12 km de Calella de
Palafrugell i acull un centre històric medieval molt ben conservat.

Hotel Garbí ***

On de Catalunya?

Hotel situat a Calella de Palafrugell amb cinquantadues habitacions, de les quals trenta són estàndard
i vint-i-dues, superior. Totes tenen aire condicionat i
balcó. Les habitacions estàndard disposen de banys
nous, i les superiors estan equipades amb banyera
d’hidromassatge. Aquestes últimes es van afegir el
2002, fet que ha dotat l’hotel d’un aire modern bo
i mantenint el seu ambient acollidor original.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Costa
Brava

Girona
Calella de
Palafrugell

Preu de l’oferta

435 €
Els mesos de març,
abril, maig i octubre.

Contacte
Tel.:
+34 972 614 040
E-mail: info@hotelgarbi.com
Web: www.hotelgarbi.com
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Hotel Golf Costa Brava ****
L’hotel i el camp de golf, indissociables

Vista aèria del camp i l’hotel —

La piscina de l’hotel, de nit

© Hotel Golf Costa Brava

Costa Brava, golf i relax

Un cap de setmana dedicat al descans i al golf
Una proposta dissenyada per gaudir d’un cap de setmana per a dues persones
a la Costa Brava i practicar el golf. Consisteix en dues nits d’allotjament en habitació
doble amb terrassa en règim de mitja pensió a l’hotel Golf Costa Brava. Les
habitacions van ser reformades l’any 2012 i tenen vistes a la piscina i al camp de golf.
A més, s’inclou una hora de classe d’iniciació de golf i la possibilitat de jugar
a aquest esport en vuit camps de golf diferents de la zona a preu reduït.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

260 €
Del 15 d’abril al 30 de
setembre.

Costa
Brava
Girona
Santa
Cristina
d’Aro

Hotel Golf Costa Brava ****
Hotel familiar categoritzat amb quatre estrelles que
és a les instal·lacions del Club de Golf Costa Brava.
Disposa d’un ampli jardí amb piscina i vistes sobre
el forat 18 del camp de golf. Ofereix la possibilitat
de practicar aquest esport en vuit camps diferents
i a preus reduïts. És un establiment pensat per a
persones que busquen tranquil·litat i que volen relaxarse i gaudir de l’entorn.

Contacte
Tel.:
+34 972 835 151
E-mail: hotel@hotel-golf.es
Web: http://hotel-golf.es
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, rus,
italià

Hotel Guitart Monterrey *****
Un projecte hoteler integral d’alta qualitat

Panoràmica dels jardins de l’Hotel Guitart Monterrey

© Hotel Guitart Monterrey

Golf & Casino

Una experiència emocionant per a l’après-golf
L’Hotel Guitart Monterrey ***** ofereix una estada de cinc dies i quatre nits en una
habitació de luxe del seu establiment amb esmorzar bufet inclòs. A més, rebreu
3 green fees en diferents camps de la zona, a escollir, i una entrada VIP al Gran Casino
Costa Brava amb una copa de cava com a detall de benvinguda. I si gaudiu del
paquet Golf & Casino de maig a octubre, també podreu visitar el Beach Club a la platja
de Fenals de Lloret de Mar, amb el transport ofert per cortesia del mateix hotel.

Hotel Guitart Monterrey *****

On de Catalunya?

L’hotel està envoltat de 50.000 m de jardins
i disposa de dues-centes habitacions, suites i gran
suites. A més, 3 restaurants (un dels quals d’alta
gastronomia), tres bars, boîte privada, el Club Prince,
Beach Club, spa, piscines exteriors, zona de fitness
i el nou Gran Casino Costa Brava, situat als jardins
de l’hotel. Té establerts acords preferencials amb els
camps de golf de la zona.
2

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
rus

Costa
Brava

Girona
Lloret de
Mar

Preu de l’oferta

620 €
Tot l’any, excepte juliol
i agost.
Preu per persona en
habitació doble.

Contacte
Tel.:
+34 972 346 054
E-mail: epuig@guitarthotels.com
Web: www.guitarthotels.com/monterrey
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Hotel Peralada Wine Spa & Golf Serhs *****
Un establiment exclusiu de descans i lleure

Vista exterior de l’hotel des del forat 18

© Hotel Peralada – Aidan Bradley

Viu el millor golf de la Costa Brava
Allotjament, relaxació i oci de qualitat

L’hotel ofereix un paquet d’allotjament per a golfistes que inclou 3 nits en habitació
doble, esmorzar bufet i accés il·limitat a la zona d’aigües “El Celler” del Wine
Spa. Aquesta instal·lació està equipada amb piscina climatitzada, jacuzzi, sauna,
hammam, dutxa tonell, dutxa tèbia, pediluvi i zona de relaxació amb pedres calentes.
A més, l’oferta també proposa 2 activitats; un green fee de 3 dies al Club Golf
Peralada i una entrada al Casino de Peralada.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

369 €

Peralada

De gener a juny i de
setembre a desembre,
menys ponts i festius.
Preu per persona en
habitació doble, amb
reserva per a dues pax.

Girona

Costa
Brava

Hotel Peralada Wine Spa & Golf Serhs*****
Hotel de 5 estrelles amb 53 habitacions i 2 suites situat
al cor de l’Empordà, envoltat de parcs naturals i a
prop de les platges de la Costa Brava. Entre les seves
instal·lacions es troba un camp de golf de 18 forats i el
Wine Spa, un centre de benestar i bellesa basat en les
propietats del vi. També disposa de restaurant, sales
de reunions, piscina, gimnàs, pista de pàdel i camp de
futbol de gespa natural.

Contacte
Tel.:
+34 972 538 830
E-mail: hotel@golfperalada.com
Web: www.hotelperalada.com
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Llengües
Català, castellà,
anglès, alemany,
francès

Hotel Sa Punta ****
Tranquil·litat i serveis per a gaudir de la Costa Brava

Piscina de l’Hotel Sa Punta

© Hotel Sa Punta

Restauració i golf

Un plaer per al paladar i per als amants del golf
L’hotel ofereix un paquet per a dues persones que combina, d’una banda, l’allotjament
en habitació doble a les instal·lacions amb esmorzar bufet, i de l’altra, un green fee al
Golf Platja de Pals. Aquest camp, situat enmig de la finca Arenals de Mar, sobre unes
dunes cobertes per una pineda, és considerat un dels millors de l’Estat per a practicarhi el golf. També ofereix l’oportunitat de degustar un menú de la casa al restaurant de
l’hotel, que elabora cuina empordanesa de temporada.

Hotel Sa Punta ****

On de Catalunya?

Hotel i restaurant situats al mig d’una flora de pins a
peu de platja, a Pals. Us ofereix tots els serveis d’un
hotel de quatre estrelles i, alhora, us dispensa un tracte
familiar. S’hi respira un ambient agradable i tranquil
gràcies a l’existència de grans espais ajardinats. Té
una piscina semiolímpica d’aigua de mar amb dos
jacuzzis integrats. L’hotel és obert tots els dies de l’any.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta

140 €
Pals
Girona

Costa
Brava

D’octubre a maig,
excepte festius.
Setmana Santa
inclosa.
Preu per persona

Contacte
Tel.:
+34 972 667 376
E-mail: sapunta@hotelsapunta.com
Web: www.hotelsapunta.com
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Hotel Santa Marta & Spa *****
Natura, restauració i relax, tot en un

Panoràmica de la Costa Brava des d’helicòpter

© Hotel Santa Marta

L’hotel, la Costa Brava i el cel
Un vol en helicòpter per conèixer l’entorn

Una proposta pensada per a gaudir de les opcions que ofereix l’Hotel Santa Marta
& Spa ***** i, a la vegada, descobrir l’entorn de la Costa Brava a través d’un vol en
helicòpter. L’oferta inclou una nit d’hotel en habitació superior amb vistes al mar per
a dues persones, un esmorzar i un sopar romàntic, un massatge relaxant a l’spa i
l’experiència del vol en helicòpter. Durant el Tour de la Costa Nord s’admiren les illes
Medes a vista d’ocell, i a la tornada se sobrevola la comarca del Baix Empordà.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

1.200 €
De l’1 de maig al 30 de
setembre.
Consulteu disponibilitat
d’habitacions

Costa
Brava

Girona
Lloret de
Mar

Hotel Santa Marta & Spa *****
Situat davant la platja de Santa Cristina i envoltat per
un bosc de sis hectàrees, aquest hotel de cinc estrelles, que ocupa un edifici d’època, ofereix habitacions
luxoses amb vistes al mar. Té salons amplis, terrassa
i un restaurant de cuina mediterrània. L’any 2009
va obrir un spa de 400 m2 amb quatre sales de
tractaments. En una àrea de 30 km a la rodona hi ha
els millors camps de golf de Catalunya.

Contacte
Tel.:
+34 972 364 904
E-mail: reserves@hotelsantamarta.net
Web: www.hotelsantamarta.net
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, rus

Hotel Spa Terraza ****
La badia de Roses, oberta de bat a bat

Vista del jardí i la platja

© Hotel Spa Terraza

Servei personalitzat
Pensat per al vostre benestar

Amb la voluntat de satisfer els vostres interessos i de fer-vos viure una estada més
agradable, l’Hotel Spa Terraza **** incorpora diversos serveis sense cost a la seva
cartera de prestacions. En són exemples el servei de trasllat de persones des dels
aeroports de Girona-Costa Brava i de Perpinyà a l’hotel i a l’inrevés per a estades de
quatre nits o més, l’entrada a l’spa en funció del tipus d’habitació en què us allotgeu
o l’organització de visites culturals des de l’hotel mateix.

Hotel Spa Terraza ****

On de Catalunya?

L’Hotel Spa Terraza us ofereix un servei personalitzat.
La seva hospitalitat està pensada per fer-vos sentir
com a casa. Allotjar-se en aquest establiment situat
a pocs metres de la platja, a la qual té accés directe,
permet gaudir dels beneficis del mar tant a l’estiu com
a l’hivern. Ubicat en un entorn natural singular, té ben a
prop el Parc Natural del Cap de Creus.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta
Gratuït

Roses
Girona

Costa
Brava

Tot l’any.
Serveis culturals i
de transport per a
clients de l’hotel, amb
estades mínimes.

Contacte
Tel.:
+34 972 256 154
E-mail: info@hotelterraza.com
Web: www.hotelterraza.com
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Mas Pagès Golf
Centre de vacances amb múltiples opcions d’oci

Mas Pagès, façana sud

© Mas Pagès

Cap de setmana de bandera

Golf, pitch & putt i xutagolf, els protagonistes
Una oferta pensada perquè gaudiu dels esports “de bandera”, com són el golf, el
pitch & putt i el xutagolf. Inclou un cap de setmana per a dues persones a les installacions de Mas Pagès en règim d’allotjament familiar i mitja pensió, amb esmorzar
i dinar. L’oferta és ampliable fins a sis persones en el mateix paquet. A més de
l’allotjament, us oferim el green fee de golf o de pitch & putt (o un bateig d’iniciació)
i el green fee de xutagolf perquè pogueu jugar a aquests esports.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

140 €
Tot l’any, excepte agost.
Suplement de 39 €
per persona a partir
del tercer visitant.
Ocupació màxima
6 persones

Sant Esteve
de Guialbes
Girona

Costa
Brava

Mas Pagès Golf
Masia restaurada de 1.500 m2 edificats i amb
cinquanta hectàrees de terreny a mig camí de Girona,
Figueres, Banyoles i l’Escala. Disposa d’una modalitat
d’allotjament familiar i una altra de col·lectiva per a
grups. Les instal·lacions inclouen un camp de golf,
pitch & putt i xutagolf, piscina, pista de bàsquet,
camp de futbol, sorrals, pista d’aventures i circuits
d’orientació i condicionament físic.

Contacte
Tel.:
+34 972 561 001
E-mail: maspages@maspages.com
Web: www.maspages.com
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Parador d’Aiguablava ****
En contacte directe amb la idiosincràsia del Baix Empordà

Vista aèria del parador

© Parador d’Aiguablava

Promoció mitja pensió

Estades més llargues a preus més baixos
El parador d’Aiguablava ****, ubicat en una punta rocosa al municipi empordanès de
Begur, us ofereix un descompte del 20% sobre la tarifa oficial de l’allotjament i la mitja
pensió si us hi allotgeu durant dues nits consecutives o més. Aquest descompte és
vàlid per a qualsevol tipus d’habitació de què disposa el parador, ja sigui estàndard,
amb terrassa, amb hidromassatge o accessible. La mitja pensió inclou el menú del
parador sense les begudes.

Parador d’Aiguablava ****

On de Catalunya?

El parador d’Aiguablava s’aboca al mar a la punta des
Mut, un paratge envoltat de pins on podeu gaudir de
les platges, les cales i els espais naturals de l’entorn.
És un bon lloc per a practicar esports en contacte
amb la natura i fer passejades relaxants. El parador
ofereix un grau elevat de confort i una gran quantitat
de serveis tant per als clients habituals com per a les
reunions d’empresa.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany

Preu de l’oferta
A partir de

Begur
Girona

Costa
Brava

209, 60 €
Gener, febrer i
novembre, desembre.
Preu per nit.
Consulteu tarifes en
altres temporades

Contacte
Tel.:
+34 972 622 162
E-mail: aiguablava@parador.es
Web: www.parador.es
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PGA Catalunya Resort
Recorreguts de somni per als golfistes més exigents

Clubhouse

© PGA Catalunya Resort

Paquet escapada de golf

Allotjament en plena harmonia amb l’entorn
El paquet que us oferim consta d’una nit d’allotjament en habitació doble a l’hotel
Melià Golf Vichy Catalan, de quatre estrelles, inaugurat l’abril de 2006 i situat al
complex del PGA Catalunya Resort. És un hotel d’arquitectura plenament integrada
al paisatge. A més, l’oferta inclou un green fee per a poder jugar al recorregut Tour
Course, de 18 forats. Amb un suplement addicional d’11 € en temporada mitjana i alta
i de 16 € en temporada baixa podeu fer el recorregut Stadium Course.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

A partir de

Costa
Brava

113 €

Girona

Fins al 10 de març i
de l’1 de juny al 8 de
setembre.
Preu per persona.
Consulteu altres tarifes

Caldes de
Malavella

PGA Catalunya Resort
Els camps de golf de PGA Catalunya Golf Resort són
reconeguts internacionalment, i permeten gaudir
de la millor experiència de golf de l’Estat. Tots dos
recorreguts, l’Stadium Course i el Tour Course, són
veritables obres mestres en matèria d’arquitectura
golfística, i posen a la vostra disposició carrers
envoltats de boscos frondosos, entorns d’aigua
i vistes panoràmiques.

Contacte
Tel.:
+34 972 472 577
E-mail: reserves@pgacatalunya.com
Web: www.pgacatalunya.com
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

PAR 3 Gualta
Complex esportiu

Vista aèria del club

© PAR 3 Gualta

Green fee + Menú

Esport i cuina mediterrània
El PAR 3 Gualta, al Baix Empordà, proposa una completa jornada d’esport en
companyia de la família o dels amics, consistent en un recorregut pels 18 forats del
camp, envoltat de boscos i llacs, i, en acabat, un saborós dinar basat en les aromes
de la cuina mediterrània. L’Aputt, el restaurant del complex, situat a l’aire lliure, us
ofereix bona taula amb vistes al camp.

PAR 3 Gualta

On de Catalunya?

Camp obert PAR 3 de distàncies curtes ubicat dins
un bosquet al cor de la Costa Brava, el PAR 3 Gualta
disposa d’unes instal·lacions esplèndides, amb un
camp de pràctiques de 250 metres, una escola de
golf professional, pista de pàdel, pro-shop i una casaclub de disseny des d’on podeu observar els jugadors
mentre preneu un te o unes tapes, tot trepitjant la
gespa.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, rus

Preu de l’oferta

27, 95 €
Girona

Gualta

Costa
Brava

D’abril a octubre,
excepte agost. Tarifes
diferents fins al març.
Preu: green fee +
menú. Entre setmana

Contacte
Tel.:
+34 972 760 338
E-mail: info@gualta.com
Web: www.gualta.com
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Sallés Hotel Mas Tapiolas ****
Integrat al cor de la vall de Solius

El Mas Tapiolas, en plena natura del cor de la Costa Brava

© Sallés Hotel Mas Tapiolas

Essències de l’Empordà

Per a sentir de ple el batec de la comarca
L’hotel us proposa una nit d’allotjament en habitació doble amb esmorzar bufet,
uns bunyols de l’Empordà com a detall de benvinguda, la degustació d’un sopar
gastronòmic amb productes típics de l’Empordà i maridatge de vins i, finalment,
l’accés a la zona spa. Aquesta àrea de descans té una superfície de 200 m2 i disposa
d’una zona d’aigües amb piscina climatitzada, jacuzzi, cascades, bancs lumbars,
gandules tèrmiques, dutxes terapèutiques i sauna seca i humida.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

A partir de

215 €

Costa
Brava
Girona
Santa
Cristina
d’Aro

Tot l’any.
Consulteu disponibilitat

Sallés Hotel Mas Tapiolas ****
Hotel ubicat a la vall de Solius que us ofereix la
possibilitat de gaudir de serveis exclusius. La pau i la
tranquil·litat que es respira en aquest entorn natural,
juntament amb el seu valor patrimonial, l’han convertit
en un dels espais més emblemàtics de la Costa
Brava. El restaurant de l’hotel guarda els secrets de la
gastronomia mediterrània a base d’una cuina variada
amb producte autòcton.

Contacte
Tel.:
+34 972 652 363
E-mail: reservasmt@salleshotels.com
Web: www.salleshotels.com
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Silken Park Hotel San Jorge ****
Relax, oci i esport

Spa d’hivern i spa d’estiu

© Hotel Silken Park Hotel San Jorge

Paquet San Jorge Special
El plaer del descans, després del joc

Silken Park Hotel San Jorge ****, a Platja d’Aro, aposta pel wellness en el paquet d’un
dia inoblidable vora el mar. El San Jorge Special inclou allotjament en habitació doble
amb vistes, esmorzar bufet, sopar per a dues persones al Winter & Summer Flavours
Restaurant, especialitzat en plats tradicionals i receptes adaptades al gust contemporani,
i un recorregut amb tractament de 30 min. al Winter & Summer Colours SPA, ideal per
a recuperar-se d’una llarga jornada de golf al camp o de l’estrès diari.

Silken Park Hotel San Jorge ****
En un tranquil indret de la Costa Brava, sobre dues
cales d’aigües cristal·lines, el Park Hotel San Jorge
disposa d’unes instal·lacions modernes, entre les quals
destaquen el Winter & Summer Colours SPA, la piscina
sobre el mar i la terrassa. L’hotel és indicat per a gaudir
d’unes vacances plàcides en una zona que permet
practicar el golf, l’hípica, el cicloturisme i el senderisme.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, rus

On de Catalunya?

Preu de l’oferta

260 €
Girona
Platja d’Aro

Costa
Brava

Tot l’any, excepte als
mesos de juny, juliol,
agost i setembre,
Setmana Santa i Cap
d’any.
Preu per habitació

Contacte
Tel.:
+34 972 652 311
E-mail: hotelsanjorge@hoteles-silken.com
Web: www.parkhotelsanjorge.com
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COSTA

DAURADA

Costa Daurada
La Costa Daurada integra realitats tan diverses com les vinyes del Priorat,
el patrimoni romà de l’antiga Tàrraco, els camps de calçots de Valls, les
platges del Baix Penedès, l’herència medieval de Montblanc i, com a
referents turístics, les ciutats de Tarragona i Reus. Una zona coneguda
mundialment per la bellesa del seu entorn. El clima benigne tot l’any fa
que aquesta zona sigui una destinació ideal per a practicar el golf en
qualsevol de les seves instal·lacions, totes de primer nivell.

Tarragona

Conca
de Barberà

Alt Camp
Baix
Penedès
Priorat
Tarragonès
Baix Camp

▶
Jugadors a les instal·lacions del PGA Golf de
Catalunya

◀
Noia participant en un torneig de golf

Inici de recorregut

Tees i bola de golf

Lumine Golf PortAventura (Vila-seca)
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Al teu estil
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona - Costa Daurada

Costa Daurada

La nova destinació de golf a la Mediterrània
Quatre camps de pitch & putt i set camps de golf —
 alguns dels quals, dissenyats
per personalitats de prestigi, com el jugador i empresari Greg Norman o l’arquitecte
Robert Trent Jr.—; temperatures càlides i seques a l’estiu i suaus a l’hivern, bones
comunicacions i una àmplia oferta d’allotjament... Són qualitats de la Costa Daurada
que fan possible practicar-hi esport durant tot l’any i converteixen la zona en la
destinació ideal per als amants del golf.

Amb el mar de fons

© Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona – Joan Capdevila

Tarragona

Costa
Daurada

www.costadaurada.info
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Associació Costa Daurada
Destinació de Golf i Pitch & Putt

Miami Platja

© Costa Daurada Destinació Golf i P&P

Iniciació al golf

Unes vacances per a practicar el golf en família
L’Associació Costa Daurada Destinació de Golf i Pitch & Putt posa al vostre abast
una oferta que consisteix en un curset de golf amb allotjament inclòs en un hotel de
la zona per a tota la família. Inclou quatre nits en un hotel de quatre estrelles en règim
de mitja pensió per a dos adults (i un màxim de dos nens) i vuit hores de classe amb
un professor de golf titulat. El curset es fa en un dels sis camps de golf associats de
la Costa Daurada i inclou el lloguer de pals i boles de pràctiques.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

490 €
Del 2 de gener al
31 de maig i de
l’1 d’octubre al 30 de
novembre
Preu per família
Consulteu condicions

Associació Costa Daurada Destinació
de Golf i Pitch & Putt
Associació sense ànim de lucre que promou la Costa
Daurada com a destinació de golf i pitch & putt.
Aglutina tots els agents implicats: els camps de la
zona, els hotels i els restaurants més importants. Els
camps que han proliferat pel territori, juntament amb
els seus recorreguts i serveis, ofereixen novetats
punteres dins el món del golf i constitueixen un atractiu
per als golfistes d’arreu.

Tarragona

Costa
Daurada

Contacte
Tel.:
+34 609 710 172
E-mail: associacio@cdgolf.es
Web: www.cdgolf.es
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, rus

Estival Park Salou ****
Tot el que cal per a gaudir d’unes vacances

Vista exterior de l’hotel, amb la platja i el camp de golf

© Estival Park Salou Hotel

Aquum Spa

Un món idíl·lic de descans i benestar
Evasió, espai, esplendor, lluminositat, calma i serenor són paraules que defineixen
l’entorn d’Aquum Spa, un espai pensat per a la vostra relaxació i benestar. Es tracta
d’una instal·lació on us oferim una nova forma d’entendre el descans, basada en
les propietats de l’aigua del mar com a font de salut. En un entorn de constant
harmonia inspirat en els oceans, Aquum Spa disposa d’un ventall d’una dotzena de
tractaments amb teràpies diverses d’uns 50 minuts de durada.

Estival Park Salou ****

On de Catalunya?

Complex hoteler situat al bell mig de la Costa Daurada.
Ofereix un ampli ventall de formes d’allotjament:
habitacions dobles, dúplexs o apartaments amb
capacitats d’entre tres i sis persones. Disposa d’un
centre wellness amb cabines per a tractaments,
massatges i embolcalls que es complementa amb
l’Aquum Spa, una instal·lació de més de 3.000 m2 de
superfície dedicada a la relaxació per mitjà de l’aigua.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, rus

Preu de l’oferta

65 €
Tot l’any.
El preu inclou només
el tractament
Tarragona
Salou

Costa
Daurada

Contacte
Tel.:
+34 977 371 200
E-mail: info@estivalpark.es
Web: www.estivalpark.es
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Gran Palas Hotel *****
Un allotjament de referència a la Costa Daurada

Façana de l’hotel

© Gran Palas Hotel

Escapada sensorial

Experimenteu noves sensacions a la zona termal
La proposta d’escapada sensorial del Gran Palas Hotel ***** inclou un sopar al
restaurant Moss i una nit d’allotjament en una habitació clàssica amb esmorzar
bufet. A més d’un obsequi de benvinguda a l’habitació, podreu gaudir de l’accés
a l’Spalas, la zona termal d’spa i fitness de l’hotel. Allí tindreu l’oportunitat de triar
una suite sensorial de 90 minuts en una de les cinc sales de què disposa el centre.
L’aparcament a l’hotel és gratuït, així com el late check out fins a les 6 de la tarda.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

Amb vistes sobre la Mediterrània i una sòbria
arquitectura minimalista, el Gran Palas Hotel, de cinc
estrelles, se situa vora la platja de la Pineda, a Vilaseca. Ofereix atenció personalitzada i instal·lacions
de luxe que inclouen habitacions de primer nivell, un
spa de 4.000 m2, jardins interiors, el restaurant Moss,
una piscina exterior i una sala de convencions amb
capacitat per a mil persones.

170 €
Fins al 30 de maig
i a partir d’octubre.
De diumenges a dijous
Descomptes per a
nens fins a 12 anys

Gran Palas Hotel *****

Tarragona

Costa
Daurada

Vila-Seca

Contacte
Tel.:
+34 902 370 808
E-mail: pgarcia@granpalashotel.com
Web: www.grouppalas.com/granpalas
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, rus

Hotel Sol Costa Daurada ****
Descans, relaxació, bona cuina i lleure

Exterior i restaurant de l’Hotel Sol Costa Daurada

© Hotel Sol Costa daurada

Escapeu-vos de la rutina i relaxeu-vos
Programa ideat per a desconnectar a la zona d’spa

Amb l’objectiu d’escapar de la monotonia del dia a dia, l’Hotel Sol Costa Daurada ****
us ofereix un paquet pensat perquè us relaxeu a les seves instal·lacions i torneu
com nous a casa. Inclou allotjament en una habitació doble estàndard en règim de
mitja pensió i accés il·limitat a la zona spa, amb piscina climatitzada, jacuzzi i gimnàs.
També us ofereix la possibilitat de gaudir d’una sessió de sauna de 20 minuts de
durada. I a més, amb una ampolla de cava com a regal de benvinguda.

Hotel Sol Costa Daurada ****

On de Catalunya?

Hotel de quatre estrelles amb tres-centes habitacions
equipades amb aire condicionat/calefacció, bany
complet, caixa forta, minibar, room service i balcóterrassa. Disposa de dues piscines exteriors, una
àmplia zona d’spa amb piscina interior climatitzada,
jacuzzi, sauna, gimnàs i carta de massatges, un
restaurant bufet amb xou cooking i un pub. Ofereix
transport gratuït al centre de la ciutat i a Port Aventura.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta

46,50 €
Fins al 31 d’octubre
Preu per persona i nit
Tarragona
Salou

Costa
Daurada

Contacte
Tel.:
+34 977 011 400
E-mail: recepcion@solcostadaurada.com
Web: www.fghotels.com
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Hotel Termes Montbrió ****
Balneari al bell mig de la Costa Daurada

Golfistes a les pistes del Golf Bonmont

© Hotel Termes Montbrió

Escapada golf

Diversió combinada amb el descans i la salut
L’hotel ofereix un paquet pensat perquè gaudiu de la pràctica del golf. L’oferta inclou
dues nits en règim d’allotjament i esmorzar a les seves instal·lacions, una sessió a
l’Aquatonic (un espai lúdic de 1.000 m2 d’aigües termals naturals amb cascades
laminars, jets d’hidromassatge, ràpids circulars, microbombolles i grutes termals amb
banys grecoromans) i l’oportunitat de gaudir de 2 green fees al Golf Bonmont, a 12 km
de l’hotel en direcció a l’Hospitalet de l’Infant.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

L’Hotel Termes Montbrió és l’únic balneari situat a la
Costa Daurada amb un spa termal modern i un jardí
botànic de quatre hectàrees. La zona ofereix un ampli
ventall d’opcions lúdiques i culturals, com ara la ruta
del vi del Priorat, el parc temàtic Port Aventura, les
platges de la Costa Daurada, el Parc Natural del Delta
de l’Ebre, la vida nocturna de Salou o el patrimoni
monumental de Tarragona.

A partir de

160 €

Tot l’any, excepte del
5 al 19 de desembre
Preu per persona

Hotel Termes Montbrió ****

Tarragona
Montbrió
del Camp

Contacte
Tel.:
+34 977 814 000
E-mail: hoteltermes@RocBlancHotels.com
Web: www.termesmontbrio.com
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany

Lumine Golf & Beach Club
Tres camps de golf amb reptes diferents

Paratge del camp de golf

—

Habitació Hotel Tryp Port Cambrils 4*

© Lumine Golf & Beach Club

Escapada amb golf il·limitat
Viure el golf en tota la seva plenitud

El Lumine Golf & Beach Club us proposa una estada de Play & Stay perquè gaudiu
d’una experiència de golf sense límits. L’oferta inclou tres nits en règim d’allotjament
i esmorzar a l’hotel Tryp Port Cambrils, categoritzat amb quatre estrelles i situat
al centre de la localitat de Cambrils, a 12 km escassos del Lumine Golf. A més, el
paquet proporciona 3 green fees per persona a les instal·lacions del Lumine Golf per
practicar aquest esport en qualsevol dels camps que ofereix el complex.

Lumine Golf & Beach Club

On de Catalunya?

Lumine Golf Club és un complex esportiu ubicat en
plena Costa Daurada. Té tres camps de golf d’estils
diferents, dos dels quals dissenyats per Greg Norman
i un per Green Project: ‘Lakes’ és repte (18 forats,
par 71), ‘Ruins’ és diversió (9 forats, par 34), i ‘Hills’
és sensacions (18 forats, par 72). A més dels camps,
disposa d’un Beach Club i un restaurant de gran
riquesa gastronòmica.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany

Preu de l’oferta

295 €
Tarragona
La Pineda

Costa
Daurada

Tot l’any, excepte del
15 de juny al 15 de
setembre.
Estada de tres nits
més 3 Grees Fees

Contacte
Tel.:
+34 977 129 070
E-mail: golf.hotel@lumine.com
Web: www.lumine.com
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Magnolia Hotel ****
Tranquil·litat i ubicació, cartes de presentació

Habitació doble de Magnolia Hotel

© Magnolia Hotel

Magnolia Hotel, proper al golf

Un bon camp base per a practicar aquest esport
L’hotel us ofereix un paquet d’allotjament més green fee pensat per si voleu viure
una experiència turística a través de l’esport. El clima assolellat i de temperatures
suaus de la zona i les seves bones comunicacions viàries faciliten la pràctica del
golf durant tot l’any. Molt a prop de l’hotel hi ha diversos equipaments per a gaudir
d’unes vacances actives, els camps de golf de l’entorn presenten característiques
tan diverses com l’orografia natural de la Costa Daurada.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

Hotel de disseny amb setanta-dues habitacions.
És exclusiu per a adults, característica pensada
perquè pugueu gaudir del màxim nivell de descans i
tranquil·litat. Situat a 50 metres del passeig Marítim i de
les platges de Salou, al bell mig de la zona residencial
d’aquesta localitat i a tan sols 5 minuts de Port
Aventura. Els camps de golf de la Costa Daurada són
molt a prop de l’hotel.

80 €
Fins al 31 de maig
i de l’1 d’octubre al
30 de desembre.
Preu per persona en
habitació doble +
green fee

Tarragona
Salou

Magnolia Hotel ****

Costa
Daurada

Contacte
Tel.:
+34 977 350 150
E-mail: gcardenas@gruporeside.com
Web: www.magnoliahotelsalou.com
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, rus

Pierre & Vacances Bonavista de Bonmont Village Club
Vacances d’alt nivell

Vista general dels apartaments i terrassa

© Bonavista Bonmont

Oci i esport per a tota la família
Un ventall de possibilitats

Allotjar-se en un dels apartaments (fins a cinc persones) de Pierre & Vacances
Bonavista és molt més que una estada confortable. L’apartament, totalment
equipat —un dormitori, saló menjador amb sofàs llit, cuina totalment equipada, bany
complet, terrassa o jardí— dóna accés a la zona d’aigua de 400 m2, amb piscina
exterior climatitzada per a adults i per a infants. Les activitats organitzades tot l’any al
complex garanteixen unes vacances amenes i agradables.

Pierre & Vacances Bonavista
de Bonmont Village Club

On de Catalunya?

Situat a 200 metres del camp de golf de Bonmont,
a la Costa Daurada, Pierre & Vacances Bonavista
disposa de dos-cents quinze apartaments d’alt nivell
d’un o dos dormitoris amb terrassa. El Village és zona
de vianants. Piscina climatitzada exterior amb jacuzzi,
cafeteria, restaurant, supermercat, clubs infantils... Les
instal·lacions són perfectes per combinar golf i estada
familiar.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta

130 €
Caps de setmana del
mes de juny. Preu per
apartament, 2 nits
Tarragona
Mont Roig
del Camp

Costa
Daurada

Contacte
Tel.:
+34 932 752 290
E-mail: reservas@fr.groupepvcp.com
Web: www.pierrevacances.es
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Pirineus
Les muntanyes que formen el Pirineu són un entorn natural privilegiat
des d’on podreu observar Catalunya des de les altures. Les valls amaguen un patrimoni humà sorprenent, fruit de la perseverança d’uns homes i dones que van bastir una forma de vida intrínsecament vinculada a
l’orografia. El Pirineu és avui un territori dinàmic que ofereix moltes propostes i activitats. En el terreny esportiu, us sorprendran les instal·lacions
per a practicar-hi el golf. Atreviu-vos a descobrir-les!

Alta
Ribagorça

Pallars
Sobirà
Cerdanya
Ripollès

Alt Urgell

Garrotxa

Pallars
Jussà
Berguedà
Solsonès

Girona
Lleida
Barcelona

◀
Club de Golf Fontanals amb la serra
del Cadí de fons

Vista de Das, a la Cerdanya

Examinant l’alineació de la bola
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Pirineu i Terres de Lleida
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

Passió pel verd
En plena natura

Les comarques lleidatanes reuneixen les millors condicions per a practicar golf i pitch
& putt, com ho demostra la seva extensa oferta de camps: Aravell Golf, Raïmat GolfClub, Club de Golf Ribera Salada, Pitch & Putt Lleida, Golf P & P Salardú, Golf Urgell
Pitch & Putt i BonÀrea Golf Pitch & Putt, set opcions perquè us exerciteu amb els
pals en un territori ple d’atractius. En fer una estada esportiva a Lleida gaudireu del
verd, respirareu aire pur i fruireu de la natura amb tota la família.

Val d’Aran

Pirineus
Golf a les Terres de Lleida
© De Foto

Lleida

Terres
de Lleida

www.aralleida.cat
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Aravell Golf
Gaudir del golf en plena serralada del Pirineu

El camp d’Aravell Golf Club

© Aravell Golf Club

Green fee 18 forats jugadors sènior
Pensat per a fer els desplaçaments més còmodes

Aravell Golf Club proposa un green fee de 18 forats exclusiu per als jugadors de
golf de més de 55 anys i per a les jugadores que passin dels 50. Amb la compra
d’aquest green fee, el Club posa a la disposició del jugador un bugui. El vehicle
permet desplaçar-se còmodament per les instal·lacions pirinenques. L’oferta, amb
un preu més econòmic per a dues persones està disponible entre setmana i
amb un suplement, els caps de setmana.

Aravell Golf

On de Catalunya?

Ubicat a 10 km d’Andorra, el camp de golf d’Aravell
Golf Club, de 18 forats, presenta diversos graus de
dificultat. El microclima de l’entorn permet practicar
aquest esport durant tot l’any. També disposa d’un
camp de pràctiques amb capacitat per a trenta
persones, zona d’approach, putting green i pitch &
putt de tres forats, a més de restaurant, vestidors i sala
privada, entre altres instal·lacions.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

61,60 €

Pirineus
Aravell

Girona
Lleida

Preu de l’oferta

Del 6 de febrer al 31 de
desembre. Dies feiners:
61,60 € una persona;
95,20 € dues persones.
Cap de setmana:
75,10 € i 125,50 €.

Contacte
Tel.:
+34 973 360 066
E-mail: secretaria@aravellgolfclub.com
Web: www.aravellgolfclub.com
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Fontanals Golf
Per treure el màxim de la pràctica esportiva

Vistes del camp de Fontanals Golf situat entre muntanyes

© Fontanals Golf

Jugueu a golf al Pirineu

Un camp versàtil a gust de tothom
El recorregut d’aquest camp de golf està dissenyat combinant aspectes tècnics i
estètics, amb l’avantatge que jugadors de diferents nivells poden trobar-hi el seu
repte personal. El green fee permet l’accés a 18 forats molt exigents dividits en dues
parts diferenciades: els nou primers tenen un disseny tradicional, mentre que els nou
últims es caracteritzen per un disseny més modern a l’estil floridià, amb l’aparició de
més llacs i búnquers. Fontanals Golf també disposa d’un camp de pràctiques.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

40 €
Tot l’any, en dies
laborables.
green fee.
Suplement de 20 €
en festius

Pirineus
Fontanals de
la Cerdanya
Girona
Lleida

Fontanals Golf
Aquest camp de golf social és a la comarca de la
Cerdanya, al Pirineu català, i té un recorregut de 18
forats dissenyat per l’arquitecte Ramón Espinosa. A
més d’aquesta instal·lació, Fontanals Golf també posa
a l’abast dels seus clients sis pistes de pàdel i una
de tennis, piscina climatitzada, restaurant per a més
de cent vint comensals, pro-shop, sauna i espais de
fitness i wellness.

Contacte
Tel.:
+34 972 144 374
E-mail: info@fontanalsgolf.com
Web: www.fontanalsgolf.com
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Llengües
Català, castellà

El Castell de Ciutat ****
Hotel pirinenc situat en un castell del segle xvi

Camp de Golf

—

Vistes de l’entorn natural des de la terrassa de l’hotel

© Hotel El Castell de Ciutat

Escapada de golf

Practicar el golf envoltat de muntanyes
La situació de l’hotel El Castell de Ciutat ****, en ple Pirineu, permet gaudir d’un
golf d’altura. L’escapada que us proposa inclou dos dies d’allotjament en habitació
doble, accés lliure a totes les instal·lacions de wellness, connexió Wi-Fi, minibar i 3
green fees de 18 forats per persona perquè pugueu practicar el golf durant tres dies
consecutius en tres instal·lacions diferents de l’entorn: l’Aravell Golf, el Fontanals Golf
i el Real Club de Golf Cerdaña.

El Castell de Ciutat ****

On de Catalunya?

Al cor del Pirineu, a pocs minuts del Principat
d’Andorra, el Relais & Châteaux El Castell de Ciutat
us ofereix una experiència de benestar. Amb les
seves grans finestres i les vistes a les muntanyes,
l’establiment de la família Tàpies es caracteritza per
la calidesa de les seves instal·lacions, la qualitat de la
seva cuina mediterrània i la versatilitat del seu espai
wellness.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

432 €

Pirineus
La Seu
d’Urgell
Girona
Lleida
Barcelona

Preu de l’oferta

Tot l’any, excepte
Setmana Santa i agost.
Suplement de 15 € per
persona en caps de
setmana i dies festius

Contacte
Tel.:
+34 973 350 000
E-mail: reserves@hotelelcastell.com
Web: www.hotel-castell-ciutat.com
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Notes
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Costa Daurada

Diputació de Barcelona
Aqua Hotel Onabrava & Spa ****S
Barcelona Golf
Can Cuyàs Golf
Hotel Can Galvany Golf & Spa ****
Club de Golf Llavaneras
Club Golf Terramar
Hotel Antemare ****
Hotel Estela Barcelona-Hotel del Arte ****
La Mola Hotel ****S
Real Club de Golf El Prat
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Village Club

Costa Brava
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Pirineus

Patronat de Turisme Costa Brava Girona
La Costa, Golf & Beach Resort ****
Aparthotel & Village Golf Beach ***
Associació Camps de Golf Costa Brava –
Empordà – Girona
Club de Golf Costa Brava
Club Golf d’Aro – Mas Nou
Empordà Golf Forest & Links
Golf Girona
Golf Platja de Pals
Hotel Castell d’Empordà ****
Hotel Clipper **** & Villas
Hotel Garbí ***
Hotel Golf Costa Brava ****
Hotel Guitart Monterrey *****
Hotel Peralada Wine Spa & Golf Serhs *****
Hotel Sa Punta ****
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PAR 3 Gualta
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