
El Sant Jordi Boutique Hotel ha estat total-
ment reformat l’any 2017, un nou concepte 
d'hotel �ns ara inexistent a Calella-Costa Bar-
celona. Amb ell es pretén de�nir una nova 
idea de luxe i benestar, aconseguint que 
l'hoste pugui viure una experiència personal 
única, en un ambient familiar i acollidor.

Cadascuna de les nostres 37 habitacions ha 
rebut una especial atenció individualitzada, 
unint el disseny, el confort i cuidant �ns 
l'últim detall pel que fa a materials, textures, 
il·luminació i orientació.



Mantenint el caràcter íntim i exclusiu de l'hotel, oferim un dels 
espais de Spa i Thalasso més espectaculars, dotat amb els més 
nous equipaments del sector. Més que d'un espai, podríem 
parlar d'una "ruta de sensacions", la qual ens porta a través de 
les diferents atmosferes, creades per la cromoteràpia i per les 
captivadores essències de l'aromateràpia. Combinem aquest 
recorregut amb un extens ventall de massatges, tractaments 
corporals i de bellesa.

UNA UBICACIÓ PRIVILEGIADA
EL MILLOR DE LA COSTA CATALANA

La proximitat de Calella amb Barcelona converteix el Sant Jordi 
Boutique Hotel al lloc ideal per a aquells que volen descobrir la 
Ciutat Comtal durant el dia i desconnectar de l'efervescència 
urbana a la nit. També és el punt de partida perfecte per desco-
brir les meravelles de Girona, una província privilegiada pels 
seus espais naturals, per les seves encantadors pobles i, per des-
comptat, per la magní�ca Costa Brava. El Sant Jordi està situat a 
escassos metres de la Platja de Garbí, reconeguda per la qualitat 
de les seves aigües. Cal remarcar que la ciutat de Calella té una 
zona comercial de vianants de més de 2 km. La qual fa molt més 
atractiva l'estada del client a la nostra ciutat.

MOLT MÉS QUE UN SPA-THALASSO
UNA RUTA DE SENSACIONS



TENIR CURA DEL SERVEI
UNA VOCACIÓ

Al Sant Jordi Boutique Hotel dissenyar una estada personalitza-
da per a cada un dels nostres hostes, basada en els seus gustos 
i preferències, ja que el nostre objectiu principal és oferir una 
experiència "a la carta". Per a això, hem unit el culte al detall, 
atenció, e�càcia i una disponibilitat absoluta, que el nostre per-
sonal li garanteix, i que s'ha convertit en un tret característic de 
l'Hotel. Ens apassiona la nostra feina, i això es re�ecteix en un 
tracte impecable i en uns detalls que, sens dubte, marquen la 
diferència.

HABITACIONS

Cada habitació ha estat decorada amb elegància i estil únic. 
combinant el disseny, el confort i afegint la tecnologia, el Sant 
Jordi Boutique Hotel disposa de tots els serveis d'un hotel de la 
seva categoria dins d'un ambient íntim i exclusiu.

37 habitacions intel·ligents, totes elles amb:

- Accés amb Biometria dactilar.
- Control de domòtica.
- Climatització.
- Llits i coixins anatòmiques.
- Minibar.
- Caixa forta.

- TV amb IP.
- Dutxa amb cromoteràpia
- Assecador.
- telèfon.
- Wi�.



INSTAL-LACIONS DE L’HOTEL

- Cafeteria-Lounge. TV amb IP.
- Restaurant.
- Sala de convencions i projecció.
- Hall.
- Biblioteca.
- Serveis.
- Solàrium

INSTAL-LACIONS PRÒPIES EN EDIFICI ANEX (a 80 Mtr.) 

  Centre mèdic Creu Groga, amb tot els serveis mèdics per a l'atenció de la salut.
  Centre de Spa i benestar (www.silencespa.com) més de 1000 Mtr.2
- Gimnàs amb maquinària d'última generació. 400 mtr.
- Piscina Olímpica 50 x 25 Climatitzada (Accés restringit no cal reservar)
- Terrassa i Solàrium
- Restaurant
- Aparcament.

Hotel Sant Jordi Thalasso & Spa
+34 937661919
Turisme, 80-88
Calella, Catalunya 08370 Espanya
hotelsantjordi@hotelsantjordi.com
www.hotelsantjordi.com
hotelsantjordi@hotelsantjordi.com
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