
HOTELS
GASTRONÒMICS
Descans i bona taula

www.catalunya.com/que-vols-fer/tasta 

Parada i fonda 

La cuina és territori, història i cultura. El receptari tradicional 
català constitueix una mostra de l’enorme rebost i del variat 
paisatge d’aquesta destinació mediterrània. El mar i la munta-
nya, la pesca i la caça, els productes de l’horta, els lactis, els 
vins... reflecteixen la riquesa gastronòmica de Catalunya. 

Per als visitants que gaudeixen amb els plaers de la taula es 
va crear el distintiu Hotels Gastronòmics de Catalunya: més 
de 45 establiments hotelers repartits per tot el país i especi-
alitzats en la cuina catalana i els productes de la terra. Tastar 
aquests ingredients en els seus llocs d’origen permet desco-
brir qui som a través dels nostres plats.
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Hotel l’Algadir del Delta
hotelalgadirdelta.com - Terres de l’Ebre

hotelelfar.com -  Costa Brava

HOTELS GASTRONÒMICS

...un negoci familiar i 
un tracte proper 
La gestió familiar i el tracte personal són 
dos dels eixos sobre els quals gira aquest 
distintiu, que llueixen per tot el territori català 
des d’hotels de cinc estrelles fins a hostals o 
pensions amb encant (amb un màxim de 60 
habitacions i 120 places)

...allotjament de qualitat 
Els Hotels Gastronòmics de Catalunya 
garanteixen una estada confortable 
i acurada en els detalls a totes les 
instal·lacions, inclosos els seus res-
taurants, ja que atorguen a la cuina el 
valor que ha assolit en els últims anys 
al nostre país.

...gaStronomia eXcepcional
Una autèntica experiència gastronò-
mica que segueix el cicle de las es-
tacions, amb una gran representació 
de plats de la cuina catalana fets 
amb productes frescos i de proximi-
tat. Tot acompanyat amb vins de la 
terra. 

Hotels Gastronòmics

Als més de
45 hotels
gastronòmics
trobaràs...

Hotels Gastronòmics

prullans.net - Cerdanya

Hotel Terradets
hotelterradets.com - Pallars JussàHotel l’Algadir del Delta

Hotel Terradets

Catalunya


