
(RE)/(DES)   
CONNECTA
EL LLOC IDEAL PER A 
NEGOCIS I ESDEVENIMENTS.



EN PLE COR 
DE LA COSTA BRAVA
L’ Hostal Empúries compta amb una de les millors vistes 
del Mediterrani. En primera línia de mar, davant de la platja 
de Portitxol (l’Escala). Aquí s’entrellacen diferents cultures 
i civilitzacions, just al costat de l’hotel es troben les ruïnes 
d’Empúries, en el que va ser l’accés a la Península Ibèrica 
per als grecs i els romans. Un bell enclavament històric 
envoltat d’una gran biodiversitat.

REFERENT EN TURISME 
SOSTENIBLE
L’ecosistema que envolta a l’Hostal Empúries és un 
dels seus signes de distinció. El 2010 va ser el primer 
hotel d’Europa reconegut amb el certificat ecològic més 
exhaustiu: LEEDS (Leadership in Energy and Environmental 
Design). Aquesta certificació va ser el resultat d’apostar 
per un model de turisme sostenible, adoptant els aspectes 
essencials de l’economia circular. 
 



SALA PINARS

Sala diàfana de 175 m2 amb terra de fusta, molta llum 
natural i accés directe al nostre Jardí de les Palmeres. 
Disposa d’un projector de 5.000 lúmens i una pantalla de 
350x200cm. Tipologia de muntatges:

Escola: 68 pax    Teatre: 143 pax   
Muntatge en “U”: 41 pax    Imperial: 32 pax   

LA BIBLIOTECA

Sala  molt acollidora i amb personalitat pròpia, de 40 
m2, ideal per a reunions de grups reduïts. Tipologia de 
muntatges:

Escola: 18 pax    Teatre: 20 pax   
Muntatge en “U”: 15 pax    Imperial: 13 pax   

HABITACIONS AMB GUST DE MAR

Les 55 habitacions de l’Hostal Empúries es caracteritzen 
per una decoració d’acord amb la seva ubicació i història. 
Les habitacions situades a l’edifici històric tenen vista sobre 
el mar o Jardí de les Palmeres. Les 20 habitacions superiors 
situades davant del jardí de l’spa disposen totes elles d’una 

terrassa privada. La Suite ofereix unes vistes úniques.



GASTRONOMIA & BENESTAR

La gastronomia de l’Hostal Empúries està basada en el 
producte local, de la mar i la terra, i del nostre hort ecològic. 
El Bistró del Mar ofereix una carta de plats tradicionals i de 
gran qualitat. El Villa Teresita es el restaurant gastronòmic. 
També oferim la possibilitat de serveis de restauració a la 
nostra terrassa amb vistes al mar, a més d’un xiringuito on 
prendre una copa o gaudir de música en directe.

Per als que necessiten desconnectar i relaxar cos i ment, 
el nostre spa ofereix una àmplia carta de tractaments 
corporals, així com zona d’aigües, serveis de cosmètica i 
activitats com ara el ioga.



A l’Hostal Empúries trobarà un entorn 
inspirador ideal per a les seves jornades de 
treball, que l’ajudarà a potenciar la satisfacció 
de pertinença de les persones del seu equip, 
i a la vegada gaudir d’una experiència que 
quedarà en el seu record creant una cohesió 
més enllà de l’àmbit laboral.

L’Hostal Empúries és un exemple d’èxit, pioner 
en sostenibilitat i economia circular dins del 
turisme, que col·labora en el desenvolupament 
de diverses iniciatives socials i del medi 
ambient. Una prova d’això és que va ser el 
primer hotel d’Europa en obtenir la certificació 
L.E.E.D., convertint-se en un model a seguir.

Per aquest motiu ens posem a la seva 
disposició si els interessa que els exposem 
pràctiques que desenvolupem i els beneficis 
que això ens aporta.

L’Hostal Empúries (1907) ha estat un referent 
de l’origen del turisme a la Costa Brava, 
ubicat al costat del primer assentament romà 
de la península Ibèrica, a la vora de la Platja 
Portitxol i únic jaciment greco-romà de tota la 
península, pel qual els podem organitzar una 
visita guiada.

No dubti en posar-se en contacte amb 
nosaltres per ajudar-li a organitzar i facilitar-li 
qualsevol aspecte del seu esdeveniment com 
desplaçaments o qualsevol altra petició que 
ens facin.

Vingui a descobrir-ho, i veurà que hi ha molt 
més del que es veu. 

Guillermo Arquer
Hostal Spa Empúries



Platja de Portitxol, s/n. 17130 L’Escala SPAIN

(+34) 972 770 207
gruposyeventos@hostalempuries.com
www.hostalempuries.com

Autopista AP-7, sortida 5 (L’Escala-Empúries). A 1h 30h 

de Barcelona i a 30 minuts de la frontera amb França.

AVE estació Figueres-Vilafant.

A 35 min. Aeroport Girona.

Girona

Barcelona


