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SUITE PRESIDENCIAL

HOTEL PERALADA WINE SPA & GOLF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotel de 62 habitacions
Camp de Golf de 18 forats
Camp de Pitch&Putt de 9 forats
Centre de wellness Wine Spa
Camp de futbol de gespa natural
Gimnàs i pista de pàdel
Piscina exterior i piscina coberta
Restaurant L’Olivera
La Masia
Salons de convencions

RESTAURANT L’OLIVERA
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CAMP DE FUTBOL

GIMNÀS

PISCINA EXTERIOR

PISTA DE PÀDEL

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
L’Hotel Peralada ofereix l’oportunitat de disposar d’un fantàstic camp de futbol de gespa
natural amb mides reglamentàries de 104 x 74m. i situat a només 300m. de l’edifici principal de l’hotel. Això fa que sigui un lloc excel·lent per a clubs esportius que necessiten
preparar-se per a una nova temporada o per a un partit important.
Per a complementar l’entrenament i manteniment diari dels esportistes també disposen
d’un equipat gimnàs amb sala de fitness i aparells cardiovasculars, pista de pàdel i piscina exterior.
A més d’una completa zona d’aigües equipada amb piscina climatitzada, sauna, jacuzzi, bany
de vapor, dutxa tèbia i dutxa tonell, pediluvi i zona de relaxació amb llits de pedra calenta.
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SALA ALBERA

SALA CANIGÓ

SALA MUNTANER

SALA REQUESENS

SALES
Varietat de sales a disposició dels equips esportius destinades als serveis que
necessitin.
•
•
•
•

Sala reservada per a reunions i classes teòriques de l’equip tècnic i directius.
Sala reservada per a premsa i aparicions oficials.
Sala reservada per a ús lúdic.
Sala de massatges i rehabilitació.
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LA MASIA

LA TERRASSA DE L’OLIVERA

RESTAURACIÓ
Els serveis de restauració de l’hotel cuidaran fins l’últim detall perquè els equips
puguin gaudir d’una saludable estada.
•
•
•
•
•

Pensió completa amb begudes incloses per a l’equip.
Menús adaptats a la dieta dels esportistes.
Zona reservada per a dinars i sopars.
Possibilitat de pícnics per a concentracions fora de l’hotel durant l’estada.
Menús especials per a directiva i convidats.

WINE BAR
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WINE SPA

GOLF CLUB PERALADA

BALNEO GRAN CLAUSTRE

BOTIGA PRO-SHOP

SERVEIS COMPLEMENTARIS
WINE SPA
Centre de benestar i bellesa situat a les instal·lacions de l’hotel que ofereix un ampli
ventall de tractaments facials i coporals basats en la vinoteràpia, així com una línia de
cosmètica pròpia.
GOLF CLUB PERALADA
Camp de 18 forats, 6.071m. i par 71 apte per a tot tipus de jugadors. Compta amb camp
de Pitch&Putt, escola de golf, driving range de dos nivells i il·luminació nocturna, botiga
pro-shop i possibilitat de lloguer de pals.
ESCOLA DE GOLF
Amb les seves excepcionals instal·lacions, l’escola de golf ofereix cursos de perfeccionament i indicació d’alta qualitat, dirigits per Paul Brown, professor professional i membre
de PGA Espanya, i Matthias Montgaillard, professor professional i membre de PGA França.
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OLYMPIQUE DE MARSEILLE

SELECCIÓ XINESA

GIRONA FUTBOL CLUB

ATHLÉTIC CLUB ARLES-AVIGNON

ELS STAGES
L’Hotel Peralada disposa d’una gran expèriencia al llarg dels anys de fer stages esportius, gràcies a les instal·lacions que permeten adaptar les necessitats especials de
cada equip.
Clubs com el FC Barcelona, el RCD Espanyol, el Nàstic de Tarragona, el Girona Futbol
Club el Deportivo A Coruña, l’Olimpique de Marseille, l’USAP Perpinyà de rugbi i la
Selecció Nacional de França, entre d’altres, s’han entrenat a les nostres instal·lacions.

COM ARRIBAR

MONTPELLIER

TOULOUSE

A9
A61

DES DE BARCELONA I GIRONA

CARCASONE

NARBONE

Autopista AP-7 direcció França, sortida 4 Figueres.
A la primera rotonda després del peatge, agafar la
sortida de la N-II, Portbou - França. Continuar tot recte
per la N-II i agafar la sortida Portbou-Llançà. Continuar tot recte fins a la sortida de Peralada

DES DE FRANÇA

FRANÇA

Autopista AP-7. Sortida 3 Figueres.
Agafar la N-II direcció Llançà. Sortida a Llançà-Portbou.
Continuar tot recte fins a la sortida de Peralada

sortida
sortida

BARCELONA
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www.peraladaresort.com

