
Club Turisme 
Salut i Benestar

Propostes



© Generalitat de Catalunya
© Agència Catalana de Turisme

Aquest catàleg conté propostes dels mem-
bres del Club Turisme Salut i Benestar. Els 
preus de les ofertes publicades al catàleg 
són preus per persona i inclouen l’IVA. En 
cas que no fos així s’indicaria a la mateixa 
proposta. L’Agència Catalana de Turisme 
no es fa responsable de les variacions 
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Catalunya és Salut i Benestar
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. 
L’existència de fonts i deus d’aigües minerals 
disseminades al llarg del territori i la confluència de 
cultures són la base d’una tradició mil·lenària en la 
cura del cos i la salut. Qui visiti Catalunya cercant 
benestar hi trobarà tot un seguit de possibilitats que 
van des dels grans balnearis del segle xix, adaptats 
als nous temps, i les viles termals fins a innovadors 
centres de wellness, spas urbans i centres mèdics 
reconeguts internacionalment.

Santa Coloma de Farners. Font
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Turisme de salut i benestar: en mans de l’aigua
Catalunya és una de les principals destina
cions turístiques del sud d’Europa. Cada 
vegada són més els nombrosos turistes 
que aposten per deixarse cuidar per la 
generosa oferta de salut i benestar que  
els ofereix. 

Els establiments turístics catalans responsables de millorar 
l’estat de salut de les persones són els balnearis, les viles 
termals, els centres de wellness i els centres mèdics i de 

salut. Cadascun coincideix a combinar el plaer del descans 
i la diversió amb una atenció personalitzada a la salut. 

Les aigües termals són especialment recomanades per 
millorar la circulació, les rehabilitacions postoperatòries, les 
contractures musculars o les vies respiratòries. També són 
beneficioses per a la relaxació i per a recuperar les energies 
necessàries gràcies a les sensacions úniques que proporcionen 
els minerals d’aquestes aigües exclusives. Estèticament, hi 
trobareu des de teràpies de tonificació de la pell per donar-hi 
fermesa, hidratació i elasticitat, fins a tractaments per a apri-
mar-se. Després de fer-hi una estada, els beneficis en l’estat 
general de la salut i en l’aparença exterior estan garantits. 

Santa Coloma de Farners. Instal·lacions de les Termes Orion

Balneari Font Vella, Sant Hilari Sacalm Riu Aiguamoix
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Adaptats als temps actuals, els balnearis catalans completen 
els serveis de salut i benestar amb una acurada gastronomia

Caldes de Malavella. Balneari Vichy CatalanEstació Termal Caldes de Boí

Balnearis
Els nostres balnearis sorgeixen de la tradi
ció i la passió dels romans pel termalisme. 

La principal característica dels balnearis, coneguts també amb 
el nom “d’estacions termals”, són les aigües que ofereixen. La 
seva temperatura i la diversa composició mineromedicinal són 
les seves grans particularitats. La balneoteràpia reporta uns 
grans beneficis per al cos i la ment. A més, ofereix un ampli 
ventall de teràpies centrades en l’estètica femenina i masculina.

L’interès de la societat catalana pel termalisme va fer que a 
finals del segle xix es construïssin edificis destinats exclusi-
vament a l’estricta cura del cos, així com també a l’esplai i el 

descans. N’hi ha molts que encara estan en ple funcionament 
i en són un exemple viu l’Hotel Balneari Termes Orion –a 
Santa Coloma de Farners– i l’Hotel Balneari Vichy Catalan 
–a Caldes de Malavella–. Altres establiments han mantingut 
l’esperit i l’essència d’aquella època i ho han fet compatible 
amb la modernització dels serveis; són el Balneari Estació 
Termal de Caldes de Boí, l’Hotel Balneari Font Vella –a 
Sant Hilari Sacalm– i el Balneari Titus – a Arenys de Mar. 

En aquests i altres balnearis adaptats als temps ac-
tuals, a l’oferta de serveis s’hi suma el confort de 
l’allotjament i una saborosa gastronomia per acon-
seguir una òptima recuperació del cos i la ment.

Viles termals
Molts municipis catalans han fet de les 
aigües termals i mineromedicinals una 
manera de viure i entendre la vida. 

La tradició termal es manté vigent en poblacions com 
Benifallet, Caldes d’Estrac, Caldes de Malavella, Cal-
des de Montbui, La Garriga, Sant Climent Sescebes, 
Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de Farners.

Les viles termals, tal com les coneixem actualment, man-
tenen els beneficis de les aigües termals i han diversificat 
els seus serveis amb les tecnologies més innovadores per 
adaptar-los a les necessitats actuals. Tots aquests establiments 
disposen d’especialistes al vostre servei per tal d’assesso-
rar-vos i recomanar-vos el millor tractament o la teràpia més 
encertada per a la vostra salut física i mental amb l’objectiu 
que la vostra estada sigui una experiència inoblidable.
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Centres de wellness
Sota la denominació de centres de 
wellness hi trobareu els establiments 
de talassoteràpia, els spa i els centres 
ludicotermals. Tots utilitzen l’aigua –dolça 
o salada– com a base de tots els seus 
tractaments, però sempre complementada 
amb altres tècniques, teràpies i serveis. 

Els centres de talassoteràpia ofereixen tractaments pre-
ventius i curatius i se centren en l’estètica i la salut a través 
de l’aigua de mar i el clima de benestar que produeix. L’es-
sència de la talassoteràpia es pot trobar a centres com 
el Ra Beach Hotel & Spa del Vendrell –situat en un antic 
sanatori– i el modern Hotel Colon de Caldes d’Estrac.

Els spa són tots aquells establiments que utilitzen l’aigua d’ús 
corrent per a tractaments, teràpies i sistemes de relaxació 
mitjançant piscines, jacuzzis o saunes. N’hi ha que també ofe-
reixen instal·lacions per a fer exercici físic, centres de bellesa, i 
activitats alternatives, com el ioga, la meditació o l’ayurveda.

Els centres ludicotermals ofereixen instal·lacions i serveis 
semblants als dels balnearis i, n’hi ha que disposen d’aigües 
termals i mineromedicinals declarades d’utilitat pública. Són 
una proposta turística que combina salut, relax i benestar amb 
dosis de diversió en forma de bancs de bombolles, llits d’hi-
dromassatge, rius contracorrent o termes amb cromoteràpia.

Centres mèdics i de salut
Catalunya disposa d’una xarxa de centres 
que usen la hidroteràpia amb un objectiu 
terapèutic per a la salut o la bellesa. 

Són els centres mèdics i de salut que apliquen l’aigua d’ús 
corrent en els tractaments sobre l’organisme. En aquests 
establiments hi podreu trobar banys, tota mena de mas-
satges, raigs d’aigua a pressió, dutxes circulars o 
tractaments amb algues i fangs. La seva oferta sanità-
ria està avalada per una modernitat capdavantera a escala 

europea que, juntament amb l’excel·lent tracte humà, els 
converteix en centres de reconegut prestigi internacional.

La ciutat de Barcelona concentra el gruix de l’oferta de turis-
me de salut i benestar, i això ha erigit la capital catalana com a 
referent internacional en aquesta disciplina. El Barcelona Centre 
Mèdic està ben considerat al sud d’Europa, gràcies a la seva 
àmplia oferta mèdica, pel fet que disposa dels millors facultatius 
per a cada especialitat i per la seva tecnologia més avançada.

Wellness i Spa Wellness i Spa Instal·lacions del Berga Resort

Rierol prop de Susqueda ▶
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Com podeu llegir les ofertes 
d’aquest catàleg?
Esquema d’ús

Nom de l’entitat

15

Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Associació Balneària
Les propietats medicinals dels balnearis

Tot l’any. 
Consulteu horaris amb 
cada centre.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
rus

+34 932 183 699
info@balneario.org
www.balneario.org

Associació Balneària
L’Associació Balneària neix el 1984 per donar a co-
nèixer les propietats de les aigües mineromedicinals 
mil·lenàries dels balnearis i promoure aquest tipus 
d’establiments. Contribuir a difondre el món dels 
balnearis mitjançant el coneixement de la seva història, 
evolució i realitat actual facilita que un sector cada cop 
més ampli de població gaudeixi dels efectes positius 
que la cura balneària té per al cos.

Turisme de salut
Natura i cultura com a complements del benestar

L’oferta d’establiments de l’Associació a Catalunya és molt variada, atesa la diversitat 
de tipologies d’aigües mineromedicinals de les deus. Aquesta varietat contribueix 
a generar un turisme de salut que gira entorn dels balnearis i que representa una 
alternativa al turisme convencional. A més, els balnearis acostumen a estar situats 
en paratges naturals amb una àmplia oferta d’activitats culturals, cosa que els fa 
atractius tant per a un tipus de turisme familiar com esportiu o empresarial.

A partir de 

20 €    

Piscina i serveis termals de Vallfogona © Associació Balneària

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida Tot Catalunya

Títol de la proposta d’activitat

Descripció de l’activitat

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

Ubicació de l’empresa i lloc on es de-
senvolupa l’activitat 

Dades de contacte i més informació
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Club Turisme 
Salut i Benestar 

Propostes

El Club Turisme Salut i Benestar de l’Agència Catalana de Turisme 
s’encarrega de promocionar Catalunya com a destinació de turisme 
de salut de la mà d’empreses, entitats i organitzacions vinculades 
a aquest sector. El Club de Turisme de Salut i Benestar el formen 
balnearis, hotelsspa, centres de wellness, centres mèdics, associacions 
i patronats de turisme.
Descobriu, en les properes pàgines, les propostes que cada empresa 
del Club us ofereix amb la finalitat de gaudir plenament del benestar.
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Tot Catalunya
Els centres termals i els balnearis que hi ha disseminats per tot 
Catalunya són fonts de salut física i emocional, relaxació, benestar 
i alleujament de tensions. I és que Catalunya té una llarga tradició 
balneària fruit de l’explotació de les aigües mineromedicinals des 
d’antic. Els nous complexos de wellness i spa completen una oferta 
diversificada i de gran qualitat. Evadeixte de la rutina diària, oblida tot 
allò que et causa estrès i desconnecta de les preocupacions: ets a 
Catalunya, i aquí ho tens tot per a cuidar el cos i fer volar la ment!

Balneari de La Garriga Les fonts dels Comtes de Santa Coloma de Queralt Caldes de Malavella. Balneari Prats  

◀
Balneari a Caldes d’Estrac

▶
Tractament de wellness en una 

piscina d’aigua termal

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Barcelona

Pirineus

Catalunya Central

Costa
Barcelona

Costa 
Brava

Costa 
Daurada

Terres  
de Lleida

Val 
d’Aran

Terres  
de l’Ebre

Mar Mediterrània





15

Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Associació Balneària
Les propietats medicinals dels balnearis

Tot l’any. 
Consulteu horaris amb 
cada centre.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
rus

+34 932 183 699
info@balneario.org
www.balneario.org

Associació Balneària
L’Associació Balneària neix el 1984 per donar a co
nèixer les propietats de les aigües mineromedicinals 
mil·lenàries dels balnearis i promoure aquest tipus 
d’establiments. Contribuir a difondre el món dels 
balnearis mitjançant el coneixement de la seva història, 
evolució i realitat actual facilita que un sector cada cop 
més ampli de població gaudeixi dels efectes positius 
que la cura balneària té per al cos.

Turisme de salut
Natura i cultura com a complements del benestar

L’oferta d’establiments de l’Associació a Catalunya és molt variada, atesa la diversitat 
de tipologies d’aigües mineromedicinals de les deus. Aquesta varietat contribueix 
a generar un turisme de salut que gira entorn dels balnearis i que representa una 
alternativa al turisme convencional. A més, els balnearis acostumen a estar situats 
en paratges naturals amb una àmplia oferta d’activitats culturals, cosa que els fa 
atractius tant per a un tipus de turisme familiar com esportiu o empresarial.

A partir de 

20 €    

Piscina i serveis termals de Vallfogona © Associació Balneària

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida Tot Catalunya
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Consorci de Viles Termals de Catalunya
Balnearis amb aigües declarades d’utilitat pública

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

+34 937 910 005
info@catalunyatermal.cat
www.catalunyatermal.cat

Consorci de Viles Termals  
de Catalunya
El Consorci de Viles Termals de Catalunya està 
integrat pels municipis de Benifallet, Caldes d’Estrach, 
Caldes de Malavella, Caldes de Montbui, el Vendrell, 
la Garriga, Sant Climent Sescebes, Sant Hilari Sacalm 
i Santa Coloma de Farners. Aquestes viles es van unir 
el 2008 per promoure els valors lligats al termalisme 
com a turisme de salut i per actuar com a marca que 
combina qualitat i tradició.

Viles termals, terra i aigua
El valor afegit dels reclams de cada municipi

Catalunya és una de les principals destinacions termals de tot l’Estat espanyol.  
El Consorci té per objectiu mantenir el seu nivell de qualitat i promoure una marca 
pròpia. D’aquesta manera, les nou viles que el conformen us posen a l’abast les 
seves aigües mineromedicinals amb finalitats terapèutiques, preventives per a la 
salut, i us acosten a la resta d’atractius turístics que ofereixen, com ara el patrimoni 
cultural, l’entorn natural, les activitats de lleure, les festes i les tradicions.

Platja de Caldes d’Estrac — Detall d’una font termal a Caldes de Montbui © Consorci de Viles Termals de Catalunya

On de Catalunya?

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida Tot Catalunya

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Consulteu les 
particularitats de cada 
establiment.

Consulteu preus 
segons l’establiment
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Detall d’una cabina de massatge — Piscina amb aigua termal de Nextel © Nextel

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Nextel
Turisme de salut

Tot l’any. 
Entre setmana. 
Suplement de 20 € 
per Salus Plus.

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

+34 902 365 001
carles.marti@nextel.travel
www.nextel.travel

Nextel
Agència de viatges majorista fundada el 1995 amb 
un mercat que cobreix el sector del turisme de salut. 
Publica un catàleg amb més de doscents establiments 
termals, spa o talassoteràpia de tot Espanya, si bé es 
dedica especialment a Catalunya, on trentaquatre 
centres hi comercialitzen. També té una presència 
destacada en els principals esdeveniments turístics i 
empresarials que es dediquen a aquesta activitat.

Salus Experience
Servei d’aigües en un centre de lliure elecció

Podeu gaudir de l’experiència d’un balneari, spa o centre de talassoteràpia en 
qualsevol dels establiments adherits. L’estada es fa en hotels de tres i quatre 
estrelles que ofereixen desdejuni i accés a l’àrea termal o a un servei d’aigües 
alternatiu. L’oferta Salus Experience Plus permet escollir una estada d’entre setmana 
o de cap de setmana, en règim de mitja pensió. Un regal ideal per Nadal, per a 
celebracions, aniversaris i com a incentiu d’empresa.

50 €    

Tot Catalunya
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Barcelona
Amb més d’un milió i mig d’habitants, Barcelona és una ciutat 
cosmopolita i un referent de l’avantguarda a tot Europa. A la vegada, 
conserva els seus propis trets d’identitat, basats en aspectes com 
el modernisme, l’olimpisme, la cultura de la pau o el progrés social. 
Connecteu amb la vostra pau interior enmig d’una àrea urbana 
bulliciosa, una experiència única que no té res de paradoxal!

Barcelona des del Parc Güell Velers sortint de la bocana del Port 
Olímpic de Barcelona

Wellness i Spa

Barcelona

◀
Detall de la teulada i torre de la Casa 
Batlló, d’Antoni Gaudí

▶
Capvespre a la platja 

Barcelonès
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Piscina d’Aqua Urban Spa © Aqua Urban Spa – Joel Ventura Garcia

Barcelona

Barcelona

Aqua Urban Spa
La cultura tradicional de l’aigua adaptada a l’actualitat

Tot l’any. 
Consulteu amb el 
centre la disponibilitat 
de l’espai.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
rus

+34 932 384 160
info@aqua-urbanspa.com
www.aqua-urbanspa.com

Aqua Urban Spa
Premiat com el millor spa urbà, segueix una filosofia 
centrada a oferir un concepte exclusiu de benestar 
global per a homes i dones. Disposa d’un equip 
de professionals que prenen com a referència la 
importància que les cultures d’antigues civilitzacions 
van atorgar a l’aigua. Aquesta saviesa tradicional s’ha 
actualitzat i perfeccionat amb instal·lacions, tècniques  
i productes d’última tecnologia.

La font del benestar
Termes al servei de la salut  

Circuit termal de dues hores de durada on el client rep l’assessorament personalitzat 
d’un terapeuta. Inclou un pediluvi, una piscina de teràpia, un bany turc, unes termes 
romanes i una dutxa circular amb essències. Els circuits s’adapten a persones 
amb fibromiàlgia, psoriasi, dolors musculars específics o cames cansades per a 
optimitzarne els beneficis. Es completa amb un massatge de relaxació amb olis 
aromaterapèutics i amb la degustació d’un suc fresc a les gandules tèrmiques.

79 €    
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Costa Barcelona
Les comarques de Costa Barcelona amaguen racons d’una gran 
exuberància natural, diverses platges de caire familiar i joies culturals 
d’un elevat valor artístic. L’interior del territori és una cruïlla de camins 
dipositària de tradicions antigues. En aquesta ocasió us proposem que 
visiteu els equipaments de salut i benestar d’aquesta zona de Catalunya, 
amb l’objectiu que gaudiu de la diversitat de formes en què podeu 
relaxarvos a prop de la gran ciutat. Tot un plaer per als sentits!

Vallès 
Occidental

Baix 
Llobregat

Alt Penedès

Garraf

Vallès 
Oriental

Maresme

Barcelona

Caldes de Montbui. Objectes exposats al Museu Thermalia Dutxes envolupants a Silence Spa

◀
Piscina Lúdica en moviment © Silence Spa

▶
Sitges, al vespre
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Barcelona

Costa 
Barcelona

Barcelona

Catalunya 
Central

Pirineus

Benefici físic i mental, amb l’aigua © Diputació de Barcelona 

Barcelona és molt més 
Diputació de Barcelona

www.barcelonaesmoltmes.cat

Benestar natural a Barcelona
A la recerca del reequilibri amb l’aigua termal

A la província de Barcelona esteu convidats a gaudir de diversos establiments 
d’aigües termals distribuïts per tot el territori, dissenyats per a proporcionar benestar 
físic i mental encaminat a mantenir l’equilibri personal. Si, a més, us deixeu cuidar 
pels professionals de la relaxació i de la salut, i per aquells que us acosten a la natura 
i als estils de vida més saludables, us sentireu renovats i plens d’energia.
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Spa de l’hotel Bernat II © Tania López

On de Catalunya?

Barcelona
Calella

Costa 
Barcelona

Hotel Bernat II ****
Punt de partida per descobrir la costa

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

+34 937 665 961
booking@hotelbernat.com
www.hotelbernat.com

Hotel Bernat II ****
Hotel situat a la zona residencial de Calella, a pocs 
metres de la platja i a 5 minuts del centre comercial de 
la ciutat. La seva ubicació entre Barcelona i Girona el 
converteix en una base ideal per a fer excursions per 
tot Catalunya. Per arrodonir l’escapada, Calella disposa 
d’un gran carrer de vianants amb moltes botigues, que 
us permetran satisfer les demandes de compra, sent a 
la vegada un espai ideal per passejar.

Cap de setmana de relax
Un punt i a part a la rutina de cada dia

L’Hotel Bernat II **** ofereix una estada de dues nits a les seves instal·lacions que 
inclou allotjament el divendres, pensió completa el dissabte i esmorzar i dinar el 
diumenge. Les begudes del menjador hi estan incloses. A més, es completa amb 
una sessió d’una hora a la zona wellness en què es podeu gaudir de tots els serveis 
que es posen a la vostra disposició, que són l’spa, la piscina d’hidromassatge, la 
sauna finlandesa, el bany de vapor i les dutxes bitèrmiques seqüencials.

Preu de l’oferta

Fins al 26 de maig.
Preu per habitació 
doble. Consulteu 
ofertes i preu per altres 
temporades al web.

 164 €
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Vista general del Silence Thalasso Spa © Silence Spa

Silence Thalasso Spa ***
Centre ludicomèdic esportiu

Tot l’any, excepte juliol 
i agost. 
Consulteu disponibilitat 
d’habitacions.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus

+34 937 690 001
silencespa@silencespa.com
www.silencespa.com

Silence Thalasso Spa ***
Espai d’aigües per a evadirse de l’estrès quotidià i 
relaxarse envoltat de sensacions noves, aromes  
i cromoteràpia. Disposa de 1.200 m2 amb jacuzzis, 
sauna finlandesa, bany de vapor amb cromoteràpia, 
dutxes bitèrmiques, túnel nebulitzant, font de gel i 
colls de cigne, entre altres elements. Amb la piscina 
olímpica i el centre mèdic Creu Groga configura un 
entorn esportiu i de turisme mèdic.

Escapada relaxant
Desconnexió del dia a dia

El Resort Hotel Sant Jordi Wellness  Thalasso Spa *** ens proposa una estada de 
relaxació que inclou un règim de mitja pensió amb sopar, esmorzar bufet i circuit al 
Silence Spa, un espai per a descansar envoltat de noves sensacions. Situat en un 
entorn privilegiat, al Maresme, a 50 km de Barcelona i Girona, a 80 metres  
de la platja i a 5 minuts del centre comercial.

41 €    

Barcelona
Calella

Costa 
Barcelona
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Costa Brava
Les platges de la Costa Brava han vist passarhi celebritats de fama 
mundial, fascinades per la transparència de les aigües i per les condicions 
naturals d’un entorn que conserva bona part del seu aspecte original, 
autènticament mediterrani. De cap a cap s’hi troben oasis de tranquil·litat 
en forma d’equipaments de salut i benestar, entre els quals hi ha els 
balnearis, centres amb aigües mineromedicinals per al confort físic  
i espiritual. Feu un punt i a part, desconnecteu a la Costa Brava!

Platja Gran de Tossa de Mar Font termal a Caldes de Malavella Piscina interior del Balneari Termes Orion. Santa Coloma de Farners  

Alt 
Empordà

Baix 
Empordà

Gironès

Selva

Pla de 
l’Estany

Girona

◀
Aigua termal a Sant Climent Sescebes 
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Massatges relaxants  
© Arxiu d’Imatges Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Girona

Wellness a les comarques gironines
Patronat de Turisme Costa Brava Girona 

www.costabrava.org 
www.spa.costabrava.org

Connecteu amb la ment i  
acosteu-vos als vostres sentits
L’existència d’aigües termals i mineromedicinals a la zona de la Costa Brava i del 
Pirineu de Girona és coneguda i valorada des d’antic. Als centres de salut, els hereus 
d’aquesta cultura s’encarreguen de renovar i equilibrar les energies amb ajuda de 
les teràpies més indicades. Massatges, saunes o banys a les aigües termals que 
brollen de les profunditats de les terres volcàniques són algunes de les opcions que 
us esperen en els centres especialitzats en descans i benestar.

Pirineus Costa 
Brava



31

Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Vistes del balneari i l’entorn © Balneari Font Vella

Girona
Sant Hilari 

Sacalm
Costa 
Brava

Hotel Balneari Font Vella ****
El descans i el benestar, en majúscules

Tot l’any. 
Consulteu disponibilitat 
d’habitacions.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus

+34 972 868 305
info@blanearifontvella.cat
www.balnearifontvella.cat

Hotel Balneari Font Vella ****
L’Hotel Balneari Font Vella, de 4 estrelles, inicià el seu 
camí el 2008 amb l’objectiu de ser una referència 
en l’àmbit del relax i el benestar, tant per les aigües 
mineromedicinals com per les seves Junior Suites. 
Té trenta habitacions, totes exteriors i amb vistes a 
l’entorn natural, que es reparteixen entre una antiga 
casa modernista del segle xix i un ampli edifici de nova 
construcció.

Desconnecteu al Font Vella
Un circuit termal per fer oblidar l’estrès

El paquet es compon d’una nit en règim d’allotjament i esmorzar en una habitació 
tipus Junior Suite i accés lliure al circuit termal. El circuit disposa de diversos serveis, 
tots ideats per a assolir el benestar màxim: piscina climatitzada a 36 ºC, jacuzzi, 
dutxa tropical, llits tèrmics, bany polar a 12 ºC, dutxa d’essències, dutxes de contrast, 
dutxa galleda, pediluvi amb pedres de riu, bany turc, sauna finlandesa i font de gel. El 
balneari proporciona el barnús i les sabatilles.

 150 €    
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Piscina de l’Hotel Balneari Prats © Balneari Prats – L.Fuster

On de Catalunya?

Girona

Caldes de 
Malavella

Costa 
Brava

Hotel Balneari Prats ***
Una destinació vacacional o de cap de setmana

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany

+34 972 470 051
info@balneariprats.com
www.balneariprats.com

Hotel Balneari Prats ***
Hotel ubicat en un edifici històric de Caldes de Malavella, 
una població coneguda per les seves aïgues termals. 
Disposa de trentauna habitacions completament 
reformades i equipades amb televisor de pantalla plana 
de 32 polzades, nevera, aire condicionat, connexió 
WiFi gratuïta i, algunes, amb jacuzzi. Les instal·lacions, 
pensades per al descans i benestar, inclouen la piscina 
climatitzada, jardí i restaurant.

Piscina exterior climatitzada
Submergirse en la calidesa de l’aigua termal

L’Hotel Balneari Prats *** us proposa començar amb un bany a la piscina exterior 
climatitzada. L’aigua termal natural d’aquesta instal·lació és a 32 ºC i manté la 
temperatura de manera constant. En banyarvoshi, us beneficieu de les propietats 
dels minerals i oligoelements amb efectes positius sobre l’organisme i l’estat d’ànim. 
La piscina, situada al jardí, és el punt de trobada dels amants de l’aigua, que poden 
gaudirne durant tot l’any independentment de l’estació.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
A partir del 4 de febrer.

 10 € 
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Girona

Santa Coloma
de Farners

Costa 
Brava

Vistes de l’Hotel Balneari Termes Orion i l’entorn © Balneari Termes d’Orion

Hotel Balneari Termes Orion ***
Salut i descans en un entorn natural

Vàlid del 8 de març al 
22 de desembre. 
Preu per persona en 
habitació doble.  
El preu de l’habitació 
és de 460 €.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus

+34 972 840 065
info@termesorion.cat
www.termesorion.cat

Hotel Balneari Termes Orion ***
L’establiment proposa una carta àmplia i 
personalitzada de tractaments termals i una oferta 
gastronòmica reconeguda, tot plegat en un ambient 
familiar i acollidor. S’ubica en un edifici neoclàssic 
d’inspiració colonial completament reformat on 
conviuen la història i l’avantguarda. Les propietats 
mineromedicinals de les aigües termals comporten 
una experiència de salut per a tota la família.

Relax termal
Una estada enfocada al benestar

Paquet que inclou dues nits en règim de mitja pensió a l’Hotel Balneari Termes 
Orion ***. A més de l’estada, s’ofereix una entrada per persona al centre lúdic termal 
Magma de 3 hores de durada, on teniu a disposició les deus d’aigües termals 
mineromedicinals bicarbonatades, sòdiques, fluorades i silicatades que brollen de 
forma natural a una temperatura de 42 ºC. L’oferta també conté un bany a la piscina 
termal, una dutxa escocesa i un massatge aromàtic.

230 €    
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Façana de l’Hotel Balneari Vichy Catalan © Hotel Balneari Vichy Catalan – Dpt.Comercial

Hotel Balneari Vichy Catalan ***
Les termes de la plana de la Selva

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès, 
italià

+34 972 470 000
reserves@vichycatalan.es
www.balneariovichycatalan.com

Hotel Balneari Vichy Catalan ***
L’Hotel Balneari Vichy Catalan està situat en un 
edifici d’estil neomudèjar, joia del Modernisme català 
del segle xix; a més, disposa d’unes instal·lacions 
equipades per a poderse relaxar i sentir el silenci. El 
balneari disposa d’una oferta completa de programes 
i tractaments termals i ofereix una gastronomia 
innovadora basada en la cuina termal.

Programa degustació
Gaudir del balneari amb un accent gastronòmic

Paquet d’un dia complet al balneari i degustació de la cuina termal per a dues per
sones. Inclou una nit d’allotjament en habitació doble, sopar amb menú degustació, 
esmorzar bufet, un circuit termal i un massatge amb bambú per persona i ús del 
gimnàs i de la piscina exterior. A més, s’ofereix un barnús a l’habitació, pàrquing 
exterior de franc i accés gratuït a Internet.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
De dimecres a 
dissabte.

229 €    

On de Catalunya?

Girona

Caldes de 
Malavella

Costa 
Brava
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Vistes del Silken Park Hotel San Jorge — Winter Spa © Hotel Silken Park Hotel San Jorge

Girona
Platja d’Aro

Costa 
Brava

Silken Park Hotel San Jorge ****
Benestar en un entorn amb valor afegit

Tot l’any. 
Excepte juny, juliol, 
agost i setembre, 
Setmana Santa i Cap 
d’Any. 
Preu per habitació.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus

+34 972 652 311
hotelsanjorge@hoteles-silken.com
www.parkhotelsanjorge.com

Silken Park Hotel San Jorge ****
Ubicat a la Costa Brava, l’hotel disposa d’unes 
instal·lacions modernes entre les quals destaquen la 
piscina sobre el mar i la terrassa, a més del Winter & 
Summer Colours Spa. És un establiment pensat per 
a gaudir d’unes vacances tranquil·les. Per a tothom 
qui vulgui combinar lleure i esport, la zona permet 
practicar activitats com el golf, l’hípica, el cicloturisme  
i el senderisme.

San Jorge Special
Un dia vora el mar

El paquet inclou allotjament en habitació doble amb vistes al mar, esmorzar bufet, un 
recorregut a l’spa amb un tractament de 30 minuts i un sopar per a dues persones 
al restaurant Winter & Summer Flavours. Amb capacitat per a doscentes vint 
comensals, ofereix una cuina que aprofita les matèries primeres de la zona per a 
elaborar plats tradicionals adaptats al gustos contemporanis. A l’estiu podreu degustar 
les seves especialitats en una terrassa sobre el mar, a l’ombra dels pins mediterranis.

260 €    
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Costa Daurada
La Costa Daurada integra realitats tan diverses com les vinyes del Priorat, 
el patrimoni romà de l’antiga Tàrraco, les platges de sorra fina del Baix 
Penedès, l’herència medieval de Montblanc, els camps de golf del litoral 
i, com a referents turístics, les ciutats de Tarragona i Reus. Una zona 
coneguda mundialment per la bellesa del seu entorn i pel clima benigne 
de què gaudeix tot l’any. Les activitats de salut i benestar hi són ben 
presents, amb instal·lacions totalment equipades per a assolir un estat 
de pau interior total. Veniu a relaxarvos a la Costa Daurada!

Massatge amb pedres en un centre termal  
de Montbrió del Camp

Font a la plaça Major  Fangoteràpia Peixos al riuet termal de la platja 
del Vendrell

Conca  
de Barberà

Alt Camp

Baix 
Penedès

Tarragonès

Baix Camp

Priorat

Tarragona

◀
Hotel Spa Le Méridien Ra
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Aquum Spa de Salou © Estival Park Salou Hotel

On de Catalunya?

Tarragona

Salou Costa 
Daurada

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

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

+34 977 371 200
info@estivalpark.es
www.estivalpark.es

Estival Park Salou ****
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 mitjàde l’aigua.

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 relaxació i el benestar dels 
seus clients. Es tracta d’una instal·lació on s’ofereix una nova manera 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.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Preu per un 
tractament.

65 € 
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Els espais de l’spa del Gran Palas Hotel © Gran Palas Hotel

Gran Palas Hotel *****
Un allotjament de referència a la Costa Daurada

Fins al 30 de maig 
i de l’1 d’octubre al 
30 de desembre. De 
diumenge a dijous. 
Preu per persona en 
habitació doble.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus

+34 902 370 808
pgarcia@granpalashotel.com
www.grouppalas.com/granpalas/

Gran Palas Hotel *****
Amb vistes sobre el Mediterrani 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.

Escapada sensorial
Experimentar 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 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.

 170 €    

Tarragona

La Pineda Costa 
Daurada
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Aquatonic a Montbrió — Façana de l’Hotel Termes © Termes Montbrió

Hotel Termes Montbrió ****
Balneari al bell mig de la Costa Daurada

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany

+34 977 814 000
reserves@rocblanchotels.com
www.termesmontbrio.com

Hotel Termes Montbrió ****
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.

Escapada romàntica
Per enamorarse de les termes

L’escapada romàntica consta de dues nits d’allotjament i esmorzar a l’Hotel Termes 
Montbrió ****, entrada a l’espai lúdic termal Aquatonic i un sopar amb cava al res
taurant Sequoia, especialitzat en cuina autòctona i de mercat. Amb una superfície 
en aigües termals de més de 1.000 m2, a l’espai Aquatonic podreu gaudir de 
diversos jocs termolúdics: cascades laminars, jets d’hidromassatge, ràpids circulars, 
microbombolles i grutes amb banys grecoromans.

Preu de l’oferta

Tot l’any, excepte del 5 
al 19 de desembre.

A partir de 

 140 €     

On de Catalunya?

Montbrió 
del Camp

Costa 
Daurada

Tarragona
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Riuet termal © Patronat Municipal de Turisme del Vendrell

Destí familiar i de descans
Patronat Municipal de Turisme del Vendrell 

Tot l’any. 
L’aigua del 
Riuet, declarada 
mineromedicinal, és 
apreciada per curar 
dolors articulars.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus, 
holandès

+34 977 680 010
turisme@elvendrell.net
www.elvendrellturistic.com

Patronat Municipal de Turisme  
del Vendrell 
El Vendrell reuneix un gran patrimoni històric i cultural 
que permet desenvoluparhi turisme de tipus familiar, 
termal, cultural, gastronòmic, de platja, esportiu o de 
descans. Gaudeix d’una completa oferta museística, en 
què destaquen el museu Deu i la vil·la Pau Casals. Un 
altre valor afegit és la seva intensa activitat musical, amb 
un ampli ventall de concerts i audicions durant tot l’any.

Banys de plaer i de salut
Aigües medicinals al Riuet del Vendrell

Al Vendrell, vil·la termal des de l’any 2004, és habitual veure persones de totes les 
edats prenent banys al Riuet de Coma ruga per gaudir de les seves propietats 
medicinals. L’aigua d’aquesta deu neix al massís de Bonastre i brolla espontàniament 
a la platja. La poca profunditat i la temperatura constant de l’aigua, entre 18 i 
21 graus, converteixen el Riuet termal en un indret idoni perquè grans i petits hi 
practiquin activitats de balneoteràpia amb plena seguretat tots els mesos de l’any.

Gratuït 

El Vendrell
Tarragona
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Terres de Lleida
Les comarques agrupades sota la denominació “Terres de Lleida” 
s’estenen pel sector de ponent de la Depressió central. Es vertebren al 
voltant de la ciutat de Lleida, referència territorial de primer ordre, i del 
tram baix del riu Segre, del qual surten canals de regadiu que abasten 
els conreus de la zona. L’agricultura configura un paisatge de pobles 
i ciutats, que segueixen un ritme de vida més pausat que les grans 
concentracions urbanes. Relaxeuvos als centres de salut i benestar de 
les Terres de Lleida, us sorprendran!

Serra del Montsec  Balneari a Rocallaura

Noguera

Segarra

UrgellPla 
d’Urgell

Garrigues

Segrià

Lleida

◀
Pantà de Camarassa

▶
Canal d’Urgell. Les Borges Blanques
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Spa al Pirineu de Lleida © Hotel el Castell de la Ciutat
Lleida

Terres 
de Lleida

Pirineus

Val d’Aran

Pirineu i Terres de Lleida 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

www.aralleida.cat

Harmonitzeu el cos i els sentits, 
gaudiu del turisme del benestar! 
Una experiència pensada per al descans personal

El Pirineu i les Terres de Lleida ofereixen un ampli ventall de balnearis, centres 
termals i spas on us podeu relaxar, amb tractaments autòctons innovadors i teràpies 
naturals per als cinc sentits. Permeten assolir un equilibri interior i un benestar total  
per mitjà de la combinació de l’exercici del cos, l’alimentació, el contacte amb la 
natura i els moments de relaxació.
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Pirineus
Les muntanyes que formen el Pirineu són un entorn natural privilegiat 
des del qual podeu observar Catalunya des de les altures. Les valls, per 
contra, amaguen un patrimoni humà sorprenent, fruit de la perseveran
ça d’uns homes i dones que van bastir una forma de vida intrínsecament 
vinculada a l’orografia. El Pirineu és avui un territori dinàmic amb moltes 
propostes i activitats per a dur a terme. L’aire pur que s’hi respira és ideal 
per a ferhi turisme de salut i benestar. Atreviuvos a descobrirlo!

Piscina climatitzada de Berga Resort Caldes de Boí. Fonts del balneari  Camí de l’Spa de Cerdanya Resort

Pallars 
Sobirà

Pallars 
Jussà

Alt Urgell

Cerdanya

Solsonès

Berguedà

Ripollès

Garrotxa

Alta 
Ribagorça

Lleida

Barcelona

Girona

◀
Spa a l’aire lliure de l’hotel Muntanya & spa
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Piscines exteriors del Balneari Caldes de Boí © Hotel Propia

On de Catalunya?

Lleida

Caldes  
de Boí

Pirineus

Balneari Caldes de Boí
Salut i lleure al bell mig del Pirineu

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

+34 973 696 210
reservas@caldesdeboi.com
www.caldesdeboi.com

Balneari Caldes de Boí
Consta de dos hotels situats a 1.500 metres d’alçada, 
a tocar del Parc Nacional d’Aigüestortes i de les 
esglésies romàniques de la Vall de Boí. Ofereix 
trentaset deus d’aigües alcalines, clorurades, 
sulfatades, fluorades i sòdiques. La seva ubicació i 
les propietats de les aigües permeten ferhi estades 
de salut (tractaments respiratoris, reumatològics, 
dermatològics i del sistema nerviós) i de lleure.

Experiència saludable a Caldes de Boí
Allotjament, sopar i circuit termal

L’oferta consisteix en una estada d’una nit en una habitació doble superior amb 
vistes a la Vall de Boí, un sopar al restaurant Manantial i un circuit termal per a dues 
persones. Aquest paquet ofereix la possibilitat, com a valor afegit, de gaudir de 
les activitats que proporciona l’entorn natural on s’ubica el balneari, com són el 
senderisme, el ràfting, les rutes de tresc, el barranquisme o els vols amb parapent, 
entre altres. 

Preu de l’oferta

D’abril a octubre. 
Preu per a dues 
persones. 
Consulteu 
disponibilitat, ponts  
i festius.

214 €
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Zona d’spa © The Mountain and Wellness Center

Barcelona

Girona

Lleida

Berga

Pirineus

Berga Resort
The Mountain and Wellness Center

Fins al 20 de juny 
i a partir del 15 de 
setembre. Consulteu 
condicions de la 
promoció Promo ‘13.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany

+34 938 211 250
bergaresort@bergaresort.com
www.bergaresort.com

Berga Resort
Situat al peu del Pirineu, a només una hora de 
Barcelona, Berga Resort és un complex turístic 
esportiu dedicat a famílies, ideal per a relaxarse, 
practicar esport i fer salut. Conté el Wellness Center 
amb circuit d’aigües i Spaizen amb tractaments i 
massatges, instal·lacions esportives amb piscines 
cobertes climatitzades, bungalous de lloguer, 
parcel·les de càmping i autocaravanes. Perfecte per a 
una escapada en família.

Una entrada al circuit d’aigües 
Gratuïta per persona i per estada

Amb l’estada us oferim una entrada gratuïta per persona (a partir de cinc anys) al 
nostre exclusiu circuit d’aigües. Es tracta d’una experiència lúdica única que introduirà 
petits i grans en el món del wellness. L’estada en família al Berga Resort pot ser en 
càmping, bungalou o caravana i gaudir, a més, d’una oferta d’activitats. El preu de 
l’allotjament inclou l’accés a les instal·lacions esportives, així com el parc de lleure 
infantil cobert, amb monitores, i el parc infantil a l’aire lliure, envoltat de muntanya. 

A partir de 

59 €    
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Vista general de Cal Marti © Cal Marti

Cal Marti, allotjaments rurals
Per a desconnectar del ritme de la ciutat

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany

+34 630 976 850
info@calmarti.cat
www.calmarti.cat

Cal Marti, allotjaments rurals
Cal Marti està situat en un entorn privilegiat del 
Prepirineu català, concretament dins l’espai d’interès 
natural BusaBastetsLord. Són allotjaments 
categoritzats amb quatre espigues per la Generalitat 
de Catalunya des dels quals es poden contemplar 
panoràmiques que conviden a la relaxació. Gaudir de 
l’espai wellness complementa una estada tranquil·la  
en contacte amb la natura.

Wellness enmig de la natura
Al servei del descans en majúscules

Cal Marti proposa una sessió reconfortant de wellness als seus allotjaments. Aquest 
espai està format per una dutxa tèbia, un jacuzzi, una sauna finlandesa, un camí 
de sensacions i un bany turc, tot situat en un antic corral que conserva un caràcter 
rústic i acollidor. La música, la cromoteràpia i les olors contribueixen a millorar el 
vostre estat de benestar i de tranquil·litat.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Preu per persona. 
Màxim cinc persones 
per sessió.

20 €    

On de Catalunya?

Barcelona

Girona

Lleida

Guixers

Pirineus
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Piscina exterior amb vistes de l’Hotel Muntanya & Spa © Hotel Muntanya&SPA – Joma Garcia  

Cerdanya Resort Hotel Muntanya & Spa ***
Allotjament i restauració a la Cerdanya

Tot l’any, excepte 
agost, ponts i festius.
Preu per a allotjament 
doble.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, 
holandès

+34 973 510 260
info@prullans.net
www.prullans.net

Cerdanya Resort Hotel Muntanya  
& Spa ***
Hotel de tradició familiar situat davant la Vall del Cadí. 
Disposa d’habitacions confortables i ben equipades, 
piscina climatitzada descoberta, centre wellness, circuit 
spa, gimnàs, pista de pàdel, rocòdrom i servei de 
miniclub per a infants d’entre dos i dotze anys, entre 
altres serveis. Al restaurant es poden degustar dinars  
i sopars de cuina pirinenca en forma de bufet lliure.

Sentiu la natura a la pell
Per descansar i conèixer l’entorn proper

L’hotel proposa una estada de quatre nits en una habitació tipus «Pirineu» en règim 
de mitja pensió. S’ofereix una copa de cava de benvinguda acompanyada de 
diversos serveis: un massatge antiestrès amb flors del Pirineu, un embolcall de fang 
ocre i banyera Thermospa, massatge «Relaxa la cara i la ment», una excursió guiada, 
dues entrades al circuit spa panoràmic, un Fantashistory (ruta amb iPad explicada per 
personatges llegendaris) i assessorament en més de cent rutes guiades per GPS.

380 ,50 €    

Barcelona

Girona

Lleida

Prullans de 
Cerdanya

Pirineus
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Barcelona

Barcelona

Check-up Barcelona Centre Mèdic
Revisions integrals enfocades a la prevenció

www.bcm.es

Els especialistes de Barcelona Centre 
Mèdic són conscients que, molts cops, 
un problema de salut es podria alleujar 
d’entrada si el pacient s’hagués fet una 
revisió a temps. A partir d’aquesta idea, 
ofereix revisions mèdiques completes 
que es porten a terme en els millors 
hospitals de la ciutat i sempre de la mà 
d’un cos de professionals acreditats. 
El centre s’adapta a les necessitats de 
cada usuari i, consegüentment, permet 
realitzar les revisions en un sol dia i 
rebre’n els resultats l’endemà.

Equip facultatiu © Enric Mayolas

Entitats associades

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Tot seguit trobareu informació sobre les entitats associades al Club de 
producte Turisme de Salut i Benestar de l’Agència Catalana de Turisme. 
Es tracta d’entitats que aporten coneixements o altres valors al Turisme 
de Salut i Benestar. 
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