
Reserveu abans del 15.11.2017 mitjançant la nostra pàgina web oficial www.bravahoteles.com i emporteu-vos un

5% de descompte!

Per qualsevol dubte o consulta podeu posar-vos en contacte amb nosaltres Telf: +34 972 65 20 00 e-mail: caproig@bravahoteles.com

Des de l’Hotel Cap Roig us proposem un seguit d’indrets per visitar 

i descobrir durant la vostra estada al nostre hotel: 

Descobreix-la tot passejant pel casc antic on es troba el Call Jueu, els Banys Àrabs 

i la Catedral amb el seu impressionant mosaic del segle XII

La ciutat de Girona

un museu que no us deixarà indiferent i en el qual s’exposa bona part de l’obra del genial 

artista surrealista Salvador Dalí

El Museu Dalí de Figueres

Passejades amb molt d’encant us esperen als jardins ubicats a Calella de Palafrugell

Jardins Botànics de Cap Roig 

Situat a la població de Palafrugell i amb unes vistes precioses al mar mediterrani

El Far de Sant Sebastià 

Transporteu-vos a l’època medieval mentre descobriu la màgia d’un poble que, de ben segur, us enamorarà

El poble medieval de Pals 

Passant per una de les rutes panoràmiques més meravelloses d’Europa, podreu visitar 

el Casc Antic “Vila Vella” on s’hi troba la muralla, una imatge que de ben segur heu vist

Excursió a Tossa de Mar 

A Castell d’Aro (a 3 km) un esdeveniment amb més de 250 figurants i animals 

que podreu visitar durant els dies de Nadal

El “Pessebre vivent”

I si durant la vostra estada voleu jugar a golf o tenis, sol·liciteu la vostra reserva per e-mail

Golf o Tenis 

Suggeriments

19:00h Còctel de Benvinguda amb tapes fredes i calentes, gentilesa de la casa

Música en directe per després de sopar

Celebració de cap d’any amb el nostre menú per llepar-se els dits

I per acabar de celebrar el nou any com és degut, després de sopar us hem preparat 

un show amb Ballet de Flamenco!

Ens acomiadarem amb un bon esmorzar bufet

12:00h Sortida de l’hotel

I a més a més, al nostre hotel us espera  

8:00h a 10:00h Esmorzar bufet

13:00h a 15:00h Dinar (opcional) bufet lliure o menú de 3 plats i postres

19:30h a 21:30h Sopar bufet 

Accés al SPA Sa La Mar

Gaudiu cada dia del restaurant amb vistes al mar de l’hotel 

Els nostres serveis

Aperitiu “San Silvestre” amb còctel, barra lliure 

i assortiment de 20 tapes fredes i calentes

Llamàntol a la seva salsa,

amb muselina de peix i canonges

Sorbet de llima 

Filet de Vedella al “Viejo Oporto” amb el seu “Gratin Dauphinois” 

i Chutni Chutney de verdures

 “Bûche” de Biscuit Glacé amb fruites silvestresamb 

coulis de 3 xocolates i el seu núvol

Café i licors

RAÏM DE LA SORT I BOSSA DE COTILLÓ

Vi Blanc Monopole

Vi Negre “Rioja Cune Crianza”

CaCava Anna de Codorniu

Barra lliure 

BALL AMB ORQUESTRA

Menú de Cap d'any

VIVIU EL CAP D’ANY A L’HOTEL CAP ROIG ****


