
Balneari Prats

Pl. Sant Esteve, 7
Tel. 972 47 00 51
HG-000201

info@balneariprats.com
www.balneariprats.com 

  

ASSOCIAT:

Retrobi’s amb el confort al nou Hotel Balneari Prats. Un edifici històric rehabilitat el 2009 
amb un annex que encara conserva l’encant del seu temps i que alberga el nostre Centre 
Termal. Allotjar-se  a qualsevol de les nostres habitacions, passejar pels amplis jardins, des-
cansar a la confortable terrassa exterior de la cafeteria , seguir una alimentació saludable 
al Restaurant i gaudir dels 34 graus de la piscina al descobert d’aigua termal calenta, són 
alguns dels moments que gaudiran durant la seva estada al Balneari Prats.

6 - 31 Gener · Enero · January · Janvier
Febrer · Febrero · February Février:  (excepte caps de setmana
excepto fines de semana · except weekends · sauf week-ends)

Hotel · Hôtel   83

Balneari Vichy Catalán

Av. Dr. Furest, 32
Tel. 972 47 00 00
HG-000012

reserves@vichycatalan.es
www.balneari.cat

  

ASSOCIAT:

Al Balneari Vichy Catalán gaudirà, a més de l’allotjament i serveis de termalisme, de la 
tranquil·litat i el benestar. Deixi’s portar per l’encant del modernisme, els extensos jar-
dins i els espais comuns plens d’història, el saló cafeteria, la terrassa, la capella, el jardí 
interior, la sala de festes, la piscina exterior. En fi, un conjunt gratificant i renovador en 
aquest Balneari a la Costa Brava.

Hotel · Hôtel   88

Hotel Camiral Lavida Hotel

Ctra. N-ll, Km 701 
Tel. 972 18 10 20
HG-002482 

info@hotelcamiral.com 
www.pgacatalunya.com

  

L’Hotel Camiral combina un disseny contemporani amb sorprenents interiors d’elegàn-
cia urbana que lliguen perfectament amb el projecte modern i de baixa densitat de PGA 
Catalunya Resort.

Hotel · Hôtel     145

Ctra. N-ll, Km 701 
Tel. 972 47 22 49
HG-002540 

reservations@pgacatalunya.com
www.lavidahotel.com 

 

Aquest nou i innovador hotel de 50 habitacions està situat a l’impressionant entorn de 
PGA Catalunya Resort, un paradís d’oci. LAVIDA Hotel t’ofereix tot allò que busques i 
res que no necessitis -una decoració ultra moderna amb detalls elegants, animats espais 
comuns i unes prestacions de tecnologia punta.

Hotel · Hôtel    50

Homestead El Ranxo
Bed & Breakfast 

Mas Martorell
Veïnat de Franciac, s/n
Tel. 693 930 920
PG-000744

info@elranxo.com
www.elranxo.com 

Homestead El Ranxo Bed & Breakfast ubicat al Mas Martorell compta amb àmplies 
habitacions totes amb bany privat. La seva ubicació és òptima per a realitzar diverses 
activitats així com motociclisme, ciclisme de muntanya i carretera, golf, senderisme, 
running i passejades a cavall.

Masia aïllada · Masía aislada · Farmhouse · Gîte rural

18 4 4

Castellano · Deutsch · English · Dutch

Masia Can Costa Rural

Veïnat de Baix, 31
Tel. 660 03 24 86
PG-000768

cancostarural@hotmail.com 
www.cancostarural.com 

La Masia Can Costa Rural es troba situada a 3,5 km del municipi en un tranquil i bonic 
indret. Disposem d’una piscina climatitzada de 10x6m amb una temperatura mitjana 
de 30ºC oberta de maig a octubre, un gran trampolí, grans zones enjardinades amb 
gronxadors i zones de jocs.

De desembre a febrer · De diciembre a febrero
From December to February · De décembre à février

Masoveria · Masovería · Landhouse · Gîte rural

4/5 2 1

Castellano · English

Mas Salom

Veïnat de Baix, 8
Tel. 615 618 170
PG-000925

cansalom.caldes@gmail.com
www.massalom.cat     

Mas Salom Turisme Rural és un allotjament agroturístic situat en un emplaçament 
únic, als afores de la vila. L’establiment, que forma part d’una explotació agrària, està 
envoltat de camps de conreu, bosc i natura. Una autèntica masia catalana totalment re-
formada i àmpliament equipada on trobar l’equilibri just entre la tranquil•litat i l’aven-
tura d’una escapada rural.

Masoveria · Masovería · Landhouse · Gîte rural

12 6 3

Català · Castellano · English · Italiano

Llegenda · Leyenda · Key Map · Légende
ON DORMIR / DÓNDE DORMIR / WHERE TO SLEEP / OÙ DORMIR

Categoria · Categoria · Category · Catégorie 

Capacitat · Capacidad · Capacity · Capacité

Nombre d’habitacions · Número de habitaciones
Number of rooms · Nombre de chambres

Nombre de banys ·  Numero de baños
Number  of bathroom · Nombre de salles de bains

Idiomes · Idiomas · Languages · Langues

Admissió d’animals · Admissión de mascotas · Pets allowed · Animaux admis

Targeta de crèdit · Tarjeta de crédito
Credit card · Carte de crédit

Llar de foc · Chimenea · Fireplace · Cheminée

Accés per camí no asfaltat · Acceso por camino no asfaltado
Acces via unpaved road · Accès par chemin de terre

Barbacoa · Barbacoa · BBQ · BBQ

Calefacció · Calefacción · Heating · Chauffage

Piscina exterior · Piscina exterior · Outdoor pool · Piscine extérieure

Servei d’internet · Servicio de Internet · Internet service · Service d’Internet

Lloguer de bicicletes · Alquiler de bicicletas · Bicycle for hire · Location de vélos

WIFI gratuït · WIFI gratuito · Free WIFI · WIFI gratuit 

Parc infantil · Parque infantil · Children’s park · Parc pour enfants

Habitacions climatitzades · Habitaciones climatizadas
Air-conditioned rooms · Chambres climatisées

Productes d’higiene personal · Productos de higiene personal
Toiletries · Articles de toilette

Televisió a la cambra · Televisión en la habitación
Television in the room · Chambres avec télévision

Aparcament gratuït · Aparcamiento gratuito · Free parking · Parking gratuit

Terrassa - jardí · Terraza – jardín · Terrace - garden · Terrasse - jardin

Menjadors · Comedores · Dining rooms · Salles à manger

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda · Accesible para personas con 
movilidad reducida · Accessible for persons with reduced mobility · Accessible 
aux handicapés

Saló de convencions · Salón de convenciones
Conference hall · Salon de conventions

Pistes esportives · Pistas deportivas · Sports facilities · Installations sportives

Bar

Sala de festes · Sala de fiestas · Party room · Salle de fêtes

Zones comunes climatitzades · Zonas comunas climatizadas
Air-conditioned public areas · Zones communes climatisées

Servei d’esmorzar · Servicio de desayuno
Breakfast service · Service de petit déjeuner

Servei de caixa forta · Servicio de caja fuerte
Safe deposit box service · Service de coffre fort

Antena parabòlica · Antena parabólica · Satellite dish · Antenne satellite

Servei de custòdia de valors · Servicio de custodia de valores
Custody of valuables services · Service de garde d’objets de valeur

Hostal Esteba

C. Francesc Macià, 2
Tel. 972 47 00 55
HG-002012

info@hostalesteba.com
www.hostalesteba.cat 

 

Hostal Esteba - Restaurant, és un hotel de gestió familiar situat a l’entrada de Caldes de 
Malavella. Disposa d’una àmplia zona de jardí i bosc i un restaurant on s’ofereix una 
cuina basada en les receptes tradicionals catalanes i de proximitat.

Pensió · Pensión · Hostel · Pension

28

DESCOBREIX
LA CUINA TERMAL
A Caldes de Malavella pot degustar la cuina termal; una cuina 
on l’element principal és l’aigua termal i les seves beneficioses 
propietats per a la salut.

 Restaurant on es pot degustar la cuina termal

DESCUBRE
LA COCINA TERMAL 
En Caldes de Malavella puede degustar la cocina termal; una 
cocina donde el elemento principal es el agua termal y sus be-
neficiosas propiedades para la salud.

 Restaurante donde se puede degustar la cocina termal 

DISCOVER
THE THERMAL CUISINE
In Caldes de Malavella you can taste thermal cuisine; a cuisine 
which the main element is the thermal water and its health-giving 
properties.

 Restaurant where you can taste thermal cuisine

DÉCOUVREZ
LA CUISINE THERMAL
 À Caldes de Malavella vous pouvez déguster la cuisine therma-
le; une cuisine dont l’élément principal est l’eau thermale et ses 
propriétés bénéfiques en faveur de la santé.

 Restaurant où vous pourrez déguster de la cuisine thermale

Àrea de servei
per autocaravanes
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Viviendas de uso turístico 
Tourist dwellings
Appartements – hébergements touristiques

Consulta el llistat d’habitatges d’ús turístic a la Guia Oficial d’establi-
ments turístics de la Generalitat de Catalunya.

Consulta el listado de viviendas de uso turístico en la Guía Oficial de 
establecimientos turísticos de la Generalitat de Catalunya. 

Check the tourist dwelling list in the Official Guide of Tourism Establish-
ments of Generalitat de Catalunya.

Consultez la liste des appartaments- hébergements touristiques dans 
la Guide Officiel des établissements touristiques de Generalitat de 
Catalunya.

http://establimentsturistics.gencat.cat

Área de servicio para autocaravanas
Aire de service camping-cars
Motorhome sanistation area

Carrer Solei (Parc de la Sardana)

41° 50’ 21.457699386885885” N
2° 48’ 41.910095214843594” E

5

Serveis · Servicios · Services · Services

Habitatges d’ús turístic

C-25

AP7

E-15

E-90

A-2

C-65

C-35
C-65

C-31

ESTACIÓ TREN
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SEGUEIX-NOS ·  SÍGUENOS ·  FOLLOW US ·  SUIVEZ-NOUS
 @turisme_caldes  TurismeCaldes  visit_caldes

Of ic ina de Tur isme ·  Of ic ina de Tur ismo
Tour ist  Off ice ·  Off ice du Tour isme 

Cal Ferrer la Plaça
Plaça de l’U d’Octubre 2017 s/n

 17455 Caldes de Malavella
 Tel: 972 48 01 03

 turisme@caldesdemalavella.cat
 www.visitcaldes.com 

ON MENJAR
ON DORMIR
DÓNDE COMER · WHERE TO EAT · OÚ MANGER
DÓNDE DORMIR · WHERE TO SLEEP · OÚ DORMIR

CALDES DE 
MALAVELLA

#CaldesdeMalavel la
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Hostal Fabrellas

C. Major, 14
Tel. 972 47 00 46
HG-000540

info@hostalfabrellas.com
www.hostalfabrellas.com 

 

ASSOCIAT:

Fundat el 1914, l’Hostal Fabrellas, conserva la tradició familiar, en oferir un acurat 
tracte al client en un entorn molt acollidor, adornat per l’arquitectura de l’edifici que 
data de principis del segle XIX.

Pensió · Pensión · Hostel · Pension

39



Llegenda · Leyenda · Key Map · Légende
ON MENJAR / DÓNDE COMER / WHERE TO EAT /  OÙ MANGER

Tancat per vacances · Cerrado por vacaciones 
Closed for holidays · Fermé pour vacances 

Descans setmanal · Descanso semanal
Weekly  closing · Fermeture hebdomadaire

Tipus de cuina · Tipo de cocina · Cuisine · Cuisine

Preu mig menú · Precio medio menú 
Average price of set menu · Prix moyen menu 

Preu mig carta · Precio medio carta · Average price of  menu · Prix moyen carte 

Cuina Termal · Cocina Termal · Thermal Cuisine · Cuisine Thermale

Esmorzar ·  Desayuno  · Breakfast · Petit déjeuner
Dinar · Almuerzo · Lunch · Déjeuner
Sopar · Cena · Dinner · Dîner

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda · Accesible para personas con 
movilidad reducida · Accessible for persons with reduced mobility · Accessible 
aux handicapés 

Terrassa – jardí · Terraza-jardín ·  Terrace – garden · Terrasse - jardin

Aparcament  · Aparcamiento  · Parking · Parking

Plats per a celíacs · Platos para celíacos · Gluten free dishes ·  Plats sans gluten 

Targeta de crèdit · Tarjeta de crédito · Credit card · Carte de crédit 

Admissió gossos a la sala ·  Admisión perros en la sala 
Dogs allowed in the dining room · Chiens acceptés dans la salle à manger

Menjar per emportar · Comida para llevar · Take away · Plats à emporter 

Menú per a grups · Menú para grupos · Groups set menu · Menu pour groupes 

Menú per a nens · Menú para niños · Kids set menu · Menu pour enfants 

WIFI gratuït · WIFI gratuito · Free WIFI · WIFI gratuit 

Carta amb altres idiomes · Carta en otros idiomas
Menu in other languages · Carte dans autres langues

Balneari Prats Restaurant

Pl. Sant Esteve, 7
Tel. 972 47 00 51

info@balneariprats.com
www.balneariprats.com 

  

ASSOCIAT:

Al Restaurant de l’Hotel Balneari Prats poden gaudir d’un menú diari molt variat amb 
plats de la cuina catalana més tradicional i de tot el gust dels productes de temporada, 
així com assaborir les nostres conegudes postres casolanes. A l’estiu el Restaurant amplia 
l’oferta amb la prestació del servei a la zona del jardí proporcionant un valor afegit a la 
variada oferta gastronòmica.

6 - 31 Gener · Enero · January · Janvier
Febrer · Febrero · February · Février:  (excepte caps de setmana
excepto fines de semana · except weekends · sauf week-ends)

Cuina amb arrels tradicionals i de temporada 
Cocina con raíces tradicionales y de temporada 
Cuisine with traditional roots and seasonal
Cuisine avec des racines traditionnelles et de saison

19,50 € Diari · Diario · Daily · Jour ouvrable

25,00 € Cap de setmana i festius · FIn de semana y festivos
Weekend  and bank holidays · Week-end et jours fériés

Verdures del temps  · Verduras del tiempo
Seasonal vegetables  · Légumes verts de saison

Tots els àpats · Todas las comidas · All meals · Tous les repas

LAVIDA Hotel 
Ctra. N-ll, km 701
Tel. 972 18 10 20

reservations@pgacatalunya.com
www.lavidahotel.com 

 

El menú, d’inspiració Mediterrània, exhibeix una deliciosa varietat de pizzes italianes 
artesanals, fetes amb ingredients locals de temporada, que es cuinen diàriament al nos-
tre restaurant amb massa casolana tipus xapata de fermentació lenta. A més de les nos-
tres pizzes clàssiques, també servim una gran varietat de plats de temporada, antipasti 
i suculentes especialitats al forn. 

Italiana 

Esmorzar i sopar · Desayuno y cena
Breakfast and Dinner · Petit déjeuner et diner

Bella’s Restaurant Restaurant Ca la Manela

C. Prim, 3
Tel. 972 47 00 19

info@restaurantcalamanela.com
www.restaurantcalamanela.com

 

Ca la Manela serveix menús de migdia, plats a la carta amb carns a la brasa i especia-
litats diverses entre les quals volem destacar: melós de vedella, costelló a l’oporto, bacallà 
al forn, entrecotte a la brasa, paella i fideuà.

Dimecres · Miércoles · Wednesday ·  Mercredi

Variable · Variable · Variable · Variable

Cuina catalana i a la brasa · Cocina catalana y a la brasa 
Catalan and grilled cuisine · Cuisine Catalane et grillé

12,75 € Diari · Diario · Daily · Jour ouvrable

22,00 €  Cap de setmana · Fin de semana · Weekend · Week-end

19,00 €

Tots els àpats · Todas las comidas · All meals · Tous les repas
Sopar · Cena · Dinner · Dîner (D’octubre a abril només de dijous a 
diumenge · de octubre a abril solo de jueves a domingo · from October 
to April only from Thursday to Sunday · d’octobre à abril seulement du 
jeudi au dimanche)

Riera “Cal Nap”
Restaurant – Cafeteria

C. Santa Maria, 30
Tel. 972 47 00 79

info@restaurantcalnap.com
www.restaurantcalnap.com  

  

El nostre objectiu és fer una cuina avantguardista sense perdre els orígens de la cuina 
mediterrània i de proximitat. Els nostres plats estrella són els canelons de peus de porc 
amb salsa de ceps, el garrí de llet cruixent i els bunyols de bacallà cremosos entre molts 
d’altres. 

Cuina mediterrània, catalana i d’avantguarda · Cocina mediterránea, 
catalana y de vanguardia · Mediterranean, Catalan and avant-garde 
cuisine · Cuisine Méditerranéenne, Catalane et d’avant-garde

Diumenges i festius · Domingos y festivos 
Sunday and bank holidays · Dimanche et jours fériés

13,50 € Diari · Diario · Daily · Jour ouvrable

19,50€ Dissabte · Sábado · Saturday · Samedi

25,00 € (sense postres · sin postre · no dessert · sans dessert )

Esmorzar i dinar · Desayuno y almuerzo
Breakfast and lunch · Petit déjeuner et déjeuner

Taverna-restaurant Can Quim
Av. Catalunya, 35
Tel. 972 47 02 13

restaurantcanquim@hotmail.com ASSOCIAT:

Som un establiment dedicat a l’elaboració de cuina casolana de qualitat. Fem servir in-
gredients frescos i d’alta qualitat per aconseguir la satisfacció dels nostres comensals. Els 
nostres plats estrella són els peus de porc, els callos i la vedella amb bolets.

Dimarts · Martes · Tuesday · Mardi

Segona quinzena de setembre · Segunda quincena de septiembre
Secord Fortnight of September · Seconde quinzaine de septembre

Cuina catalana · Cocina catalana ·  Catalan cuisine · Cuisine catalane 

10,75 € Diari · Diario · Daily · Jour ouvrable

12,90 € Cap de setmana · Fin de semana · Weekend · Week-end

15,00 €

Cigrons · Garbanzos · Chickpeas · Pois chiches

Tots els àpats · Todas las comidas · All meals · Tous les repas 

Delicius Restaurant
Av. Dr. Furest, 32
Tel. 972 47 00 00

delicius@vichycatalan.es
www.balneari.cat

  

ASSOCIAT:

El nostre restaurant ofereix una variada oferta gastronòmica. Plats actualitzats de la 
cuina regional de temporada, elaborada amb productes de proximitat i de màxima qua-
litat amb tots els atributs de la saludable dieta mediterrània. 

Cuina termal i catalana · Cocina termal y catalana
Thermal and Catalan cuisine · Cuisine thermal et catalane 

24,00 € Diari · Diario · Daily · Jour ouvrable

26,00 € Cap de setmana · Fin de semana · Weekend · Week-end

30,00 €

Tots els nostres plats estan elaborats amb Vichy Catalán i Aigua Font d’or  
Todos nuestros platos están elaborados con Vichy Catalán y Aigua Font d’Or
All our dishes are made with Vichy Catalán and Aigua Font d’Or
Tous nos plats sont faites avec Vichy Catalán et Aigua Font d’Or

Tots els àpats · Todas las comidas · All meals · Tous les repas

Pizzeria El Duetto 
Pl. Amical 
Mauthausen, 3
Tel. 972 47 28 90

elduettopizza@gmail.com

 

Pizzeria artesana on trobareu pizzes fetes artesanalment, pasta fresca, lasanya, empa-
nades argentines, tiramisú casolà, selecció de cerveses i d’altres especialitats. Amb servei 
a domicili.

Estiu · Verano · Summer · Été: dilluns · lunes · Monday · Lundi
Resta de l’any · Resto del año · Rest of the year · Reste de l’année: 
dilluns i dimarts · lunes y martes · Monday and Tuesday · Lundi et Mardi

Italiana · Italiana · Italian · Italienne  

Sopar · Cena · Dinner · Dîner 

Bar-restaurant Estació
Av. Dr. Furest, 56
Tel. 972 47 00 23

info@restaurantestacio.com 
www.restaurantestacio.com 

El nostre restaurant ofereix varietat de menús i diferents ambients que es poden gaudir 
tant a l’estiu com a l’hivern. Podreu gaudir de plats típics de la cuina casolana, així com 
cargols a la llauna, paella, arròs caldós, vedella guisada i carns a la brasa amb carbó 
d’alzina.  

Dilluns · Lunes  · Monday · Lundi

Cuina de mercat · Cocina de mercado
Market cuisine · Cuisine du marché

11,50 € Diari · Diario · Daily · Jour ouvrable

19,50 € Menú a la carta · Menú a la carta
A la carte menu · Menu a la carte

Llegums · Legumbres · Pulses · Légumes secs

Tots els àpats · Todas las comidas · All meals · Tous les repas

Hostal Esteba Restaurant
C. Francesc Macià, 2
Tel. 972 47 00 55

info@hostalesteba.com
www.hostalesteba.cat 

 

El nostre restaurant ofereix una cuina basada en les receptes tradicionals catalanes i de 
proximitat, on donem a conèixer la cuina termal a través de plats especials. Els nostres 
plats més destacables són els cargols, els peus de porc, tot tipus d’arrossos, crêpe de bran-
dada de bacallà amb samfaina i ànec rostit amb salsafins. 

Cuina termal i catalana · Cocina termal y catalana
Thermal and Catalan cuisine · Cuisine thermal et catalane

12,00 € Migdia diari · Mediodía diario · Daily lunch · Midi jour ouvrable

22,00 € Menú a la carta · Menú a la carta 
A la carte menu · Menu a la carte

Tot l’any · Todo el año · all year · toute l’année: 
Calamars a la romana amb juliana de verdures – Peus de porc amb 
gambes – Galetes termals amb confitura de fonoll i gelat de iogurt grec 
Segons temporada · Según temporada · Seasonal · De saison: Crema 
de cigrons a la marinera, Fesolets tendres amb botifarra del perol 
esparracada, Platillo de cigrons amb bacallà, Sopa de fruites del bosc 
amb gelat de mascarpone, Peres caramel·litzades amb gelat de gerds.

Tots els àpats · Todas las comidas · All meals · Tous les repas

Lounge & Bar
Hotel Camiral 
Ctra. N-ll, Km 701 
Tel. 972 18 10 20

restaurante1477@pgacatalunya.com
www.pgacatalunya.com

  

Selecció de plats locals, tots fets amb ingredients de mercat de la millor qualitat, típics 
de Catalunya, i una selecció internacional per als que volen opcions més lleugeres per 
sopar. Les recomanacions de la casa són les ostres i l’hamburguesa.

Local i internacional · Local e internacional 
Local and international · Locale et international 

35,00 € (Sense beguda · Sin bebida · Without drink · Sans boisson)

Dinar i sopar · Almuerzo y cena · Lunch and dinner  · Déjeuner et  dîner

Codi de vestuari: casual-elegant per sopar
Código de vestuario: Smart casual para la cena
Dress code: smart casual for Dinner
Code vestimentaire: Décontracté chic pour dîner

Restaurant Mas Oller
Veïnat de les Mateues, 1
Tel. 972 47 02 57

 
ASSOCIAT:

Si voleu gaudir dels menjars típics de la comarca, veniu al Mas Oller on fem tot tipus de 
menjar. Som especialistes en carn a la brasa, cargols i rostit de pagès. La nostra masia 
està destinada a les persones amants de la natura i del bon menjar.  

Cuina catalana i a la brasa · Cocina catalana y a la brasa
Catalan and grilled cuisine · Cuisine catalane et grillé

10,00 € 15,00 €

Tots els àpats · Todas las comidas · All meals · Tous les repas

Restaurant 1477
Black Coffe
Carrer Sant Sebastià, 39-41 
(costat Condis)
Tel. 972 47 00 18

Can Floris Halal
Carrer Llibertat, 2 
972 472 304

Bar Casa Rosa
Carrer Sant Grau, 19
Tel. 972 47 00 82

La Gata Maula Vermuteria
Carrer Major, 39
Tel. 972 28 01 15

La Granja de Caldes
Carrer Nou, 56
Tel. 972 48 01 33

Bar Nou Joker
Avinguda Sant Maurici, 8
Tel. 972 47 00 44

Kebab de la Casa
Carrer Trasmuralla, 16
Tel. 672 90 50 48

L’Art del Crep
Plaça de la Selva, 3 porta 2
Tel. 972 47 04 65

Pastisseria i Forn de pa 
Sant Antoni 
Carretera Llagostera, 25 
Tel. 972 96 81 29

Pizzeria Piazzeta
Plaça la Selva, local 2
Tel. 618 03 56 21

Pool Bar
Hotel Camiral
Ctra. N-ll, Km 701 
Tel. 972 18 10 20

Pub Senator
Carrer Barcelona, 31
Tel. 972 48 01 99
 
Termal Café
Plaça Ajuntament, 5 baixos
Tel. 972 47 07 91
 
Pub Tèrmic
Plaça Ajuntament, 9
Tel. 972 47 24 42
 
Bar Grill Trèbol
Carretera Llagostera, 156
Tel. 686 83 91 46

Bars & Pubs

Hotel Camiral 
Ctra. N-ll, Km 701 
Tel. 972 18 10 20

restaurante1477@pgacatalunya.com
www.pgacatalunya.com

  

Restaurant amb una selecció dels millors ingredients de petits productors locals trans-
formats en plats de cuina europea amb un distintiu toc català. L’oferta gastronòmica 
es complementa amb els millors vins del país i de més enllà de les nostres fronteres. La 
recomanació de la casa és l’arròs melós amb gambes de Palamós. 

Europea, amb marcat aire català · Europea, con un marcado aire catalán 
European with a distinctly Catalan Flair · Européenne avec une touche 
décidément catalane

49,00 € (Sense beguda · Sin bebida · Without drink · Sans boisson)

Esmorzar i sopar · Desayuno y cena
Breakfast and dinner · Petit déjeuner et  dîner

Codi de vestuari: casual-elegant per sopar
Código de vestuario: Smart casual para la cena
Dress code: smart casual for Dinner
Code vestimentaire: Décontracté chic pour dîner

Restaurant Franciac
Ctra. N-II, km 703, 
Franciac
Tel. 972 47 02 11

restaurantfranciac@hotmail.com ASSOCIAT:

Restaurant familiar de cuina casolana que serveix esmorzars de forquilla i menú diari. 
La nostra especialitat és la carn a la brasa, i a l ’hivern, pota i tripa. Els dijous i dissabtes 
arròs a la cassola.

Diumenge i dilluns festius · Domingos y lunes festivos
Sunday and Bank Holiday Monday · Dimanche et lundis de fête

Segona quinzena d’agost i primera setmana de setembre
Segunda quincena de agosto y primera semana de septiembre 
Second fortnight of August and first week of September
Deuxième moitié d’Août et première semaine de Septembre

Cuina catalana · Cocina catalana · Catalan cuisine · Cuisine catalane 

10,50 € Diari · Diario · Daily · Jour ouvrable

13,50 € Festius · Festivos · Bank holidays · Jours fériées

Esmorzar i dinar · Desayuno y almuerzo · Breakfast and Lunch · Petit 
déjeuner et déjeuner

Clubhouse – PGA Catalunya Resort
Ctra. N-ll, Km 701 
Tel. 972 47 22 49

reservations@pgacatalunya.com
www.pgacatalunya.com

  

Ambient relaxat amb un servei ràpid i informal on es pot gaudir d’una amplia varietat de 
plats mentre es contemplen les magnífiques vistes del massís del Montseny i de l’Stadium 
Course.

Local i internacional · Local e internacional 
Local and international · Locale et international 

22,00 €

25,00 € (Sense beguda · Sin bebida · Without drink · Sans boisson)

Tots els àpats · Todas las comidas · All meals · Tous les repas

Codi de vestuari: casual-elegant per sopar
Código de vestuario: Smart casual para la cena
Dress code: smart casual for Dinner
Code vestimentaire: Décontracté chic pour dîner

The Club Café
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Restaurant
Casa Romaneasca
Av. de Catalunya s/n
Urb. Llac del cigne
Tel. 872 72 32 70

casaromaneascacaldes@gmail.com   

 

Casa Românească representa el bo i millor de la nació romanesa, hospitalitat, servei im-
pecable i delícies culinàries tradicionals romaneses de totes les zones de la nostra terra.
La recomanacio de la casa són els postres casolans, destacant el Papanasi.

Dilluns · Lunes  · Monday · Lundi

Cuina balcànica i a la brasa · Cocina balcánica y a la brasa 
Balkan and grilled cuisine · Cuisine des Balkans et grillades 

13,00 € Diari · Diario · Daily · Jour ouvrable

20,00 €

Dinars i sopar · Almuerzo y cena
Lunch and dinner · Déjeuner et dîner 

Hostal Fabrellas
C. Major, 14
Tel. 972 47 00 46

info@hostalfabrellas.com
www.hostalfabrellas.com 

 

ASSOCIAT:

L’Hostal Fabrellas conserva la tradició familiar en oferir un acurat tracte al client en 
un entorn molt acollidor. Al nostre restaurant, oferim una cuina casolana i tradicional 
elaborada amb els millors productes del país. Els nostres plats estrella són els canelons 
i el rostit. 

Cuina catalana · Cocina catalana · Catalan cuisine · Cuisine catalane

12,50 € Diari · Diario · Daily · Jour ouvrable

15,00 € Cap de setmana · Fin de semana · Weekend · Week-end

Tots els àpats · Todas las comidas · All meals · Tous les repas


