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Es troba en un dels llocs més prestigiosos de la 
perifèria de Barcelona. A 15 minuts del centre i 
perfectament comunicat. En una zona de negocis  
totalment consolidada, on moltes empreses 
multinacionals tenen la seva seu central.

Ubicat en una tranquil·la vall verda, ofereix un 
àmbit aplicable per gaudir d’una estança de 
qualitat, gracies a l’atenció del nostre atent 
personal.

Els jardins de l’hotel, on hi destaca l’exuberant 
vegetació, els camins de pedra, estancs i 
fonts, barregen estils japonesos i mediterranis, 
proporcionant un marc idíl·lic per a celebrar 
esdeveniments a l’aire lliure.

   HABITACIONS 

L’hotel té 96  modernes i confortables 
habitacions distribuïdes en:

· 85 habitacions dobles, on 44 són familiars.
· 11 Junior Suites.

Totes les habitacions estan totalment 
equipades amb totes les comoditats, per tal de 
proporcionar el màxim confort: saló dormitori, 
gran armari, escriptori, algunes de les 
habitacions tenen terrassa i vistes a la piscina, 
nevera i microones , taula de menjador, lavabo, 
TV satèl·lit de pantalla plana, aire condicionat 
amb control climàtic i telèfon.

Totes les habitacions ofereixen accés gratuït a 
Internet.

Les Junior Suites, de més de 30m2, disposen 
d’un petit saló amb un sofà llit i totes elles 
tenen terrassa i visites a la piscina.

Les habitacions dobles, entre 22 i 30m2, tenen 
un llit de matrimoni o dos llits individuals, 
escriptori, i una tauleta alta al costat de la zona 
de la nevera. Algunes tenen peu de dutxa i 
d’altres banyera.

Les 44 habitacions familiars tenen una capacitat 
de fins a 4 persones, amb sofà llit, i lavabo amb 
banyera. Totes elles  tenen vistes piscina. 

    INSTALACIONS 

· Piscina.
· Gimnàs.
· Sauna.
· 1 sala de reunions.
· 1 sala de jocs per als  més petits.
· 2 pistes de pàdel.
· Zona enjardinada per a convencions i   
  celebracions.
· Zones infantils.
· Pàrquing.

 

    SERVEIS 

· Recepció 24h.
· Servei d’habitacions 24h.
· Connexió Wi-fi a internet gratuïta.
· Accessos per a persones de mobilitat reduïda
· Ascensors.
· Bugaderia
· Pàrquing Gratuït.
· Business Center.
· Lloguer de Bicicletes.
· Possibilitat de early Check-in i  Late Check- 
  out.
· Esmorzar continental.
· Màquines expenedores.

   ACTIVITATS 

· Visites a Barcelona.
· Excursions  en Bicicleta.
· Golf.
· Shopping.
· Ofertes de paquets d’aventura, esports...

RESERVES

Categoria: 3 estrelles
Temporada: Obert tot l’any
Ubicació: Situat a 29km de l’aeroport 
de Barcelona, el Prat (25 minuts 
aproximadament) i a 10 minuts a peu de 
l’estació de ferrocarrils de la Generalitat de 
Cataluña, Can San Joan St. Cugat (Existeix 
un autobús llançadora que té parada just 
davant de l’hotel).
Adreça: Cami de Can Camps 15-17 
(Vallsonana Business Park- Pol. Can 
San Joan) 08174 Sant Cugat del Valles, 
Barcelona (Espanya).
Targetes de crèdit: Visa i Màster Card.

Espanya: (+34) 902 100 655
Reino Unido: (+44) 0203 499 5174
Alemania: (+49) 8924 443 2982
Resto de Europa: (+34) 971 436 387
booking@grupobluebay.com
bluebayresorts.com


