
 

SERVEIS I HORARIS 

BOUTIQUE DE L’HOTEL:  

Horari 10:00 - 13:30 i 17:30 - 20:00 

Disposa de gran varietat de roba de bany i complements. 

 

PISCINA GARBÍ:  

Horari 10:00 - 20:00 

L’Hotel disposa d’una piscina exterior d’aigua salada, per gaudir dels moments més càlids de la Costa 

Brava.  

 

SPA: 

Horari 10:00 - 19:00 

A la seva disposició es troben les instal·lacions del nostre SPA and Beauty Club que inclou una piscina 

climatitzada, un jacuzzi, una sauna i una extensa carta de massatges i tractaments amb productes de la 

prestigiosa marca Suïssa VALMONT. Per a contactar amb el personal o reservar el seu tractament truqui a 

l’ext. 514.  

BARS I RESTAURANTS 

BAR EL BARCO:  

Horari 12:00 - 01:00 

Està situat al cor de l'Hotel i ofereix una àmplia selecció de begudes en un ambient desenfadat i una 

decoració que ens recorda l'interior d'un vaixell d'època.  

 

BLUE BAR: 

Horari 10:00 - 19:00 

A la piscina exterior de l'Hotel, per a refrescar els moments més càlids del dia. 

 

ESMORZARS: 

Horari 07:30 - 11:00 

L’esmorzar es serveix diàriament al Saló Villa d’Este. Si desitja l’esmorzar a la seva habitació, si us plau, 

ompli la fulla d’esmorzars i col·loqui-la a l’exterior de la seva porta la nit anterior, o truqui al nostre Room 

Service a l’ext. 508.  

 

GARBÍ (ZONA DE LA PISCINA):  

Horari 13:00 - 15:30 

La carta elaborada per Romain Fornell inclou plats de carn, productes de temporada, peix i marisc de la 

costa. A més el restaurant ofereix un ambient fresc amb espectaculars vistes sobre la badia de Sant Pol. 

 

RESTAURANT CANDLELIGHT BY ROMAIN FORNELL: (A partir del 14-juliol) 

Horari 20:30 - 23:00 

Restaurant gastronòmic d'autor, situat a la planta -1 de l'Hotel, ofereix plats dissenyats per Romain 

Fornell. Una carta inspirada en el Mediterrani i en els productes de proximitat amb un toc francès. 

 

ROOM SERVICE: 

Horari 7:30 a 00 h 

La carta de Room Service, que es troba a la seva habitació, inclou aperitius lleugers, pasta, plats de peix i 

carn i una varietat de sandvitxos i entrepans. Marqui l’ext. 508 per a realitzar la seva comanda.  

 

 

 



 

RESTAURANT EL BARCO:  

Horari 12:00 - 23:00 

Situat al cor de l'Hotel, ofereix la mateixa carta que la nostra Terrassa amb la seva selecció de plats 

lleugers, però en un ambient càlid i desenfadat a l'interior de l'hotel. 

  
TERRASSA - JARDÍ:  

Horari 11:30 - 01:00 

Situat davant l'entrada principal, als jardins de l'Hotel. La seva carta, dissenyada per Romain Fornell, 

ofereix una àmplia selecció de tapes, platets, pastes i sandvitxos en un ambient “a la fresca”. També 

disposem d’una extensa oferta de vins, Champagne i Cava. 

 

  



 

ALTRES  SERVEIS 

AEROPORT: L’Aeroport de Girona es troba a 32 kilòmetres de l’Hotel i a 118 km de Barcelona. Posem a la 

seva disposició un servei de trasllats, disponible amb antelació, amb un import acordat i carregat en el 

compte de la seva habitació. En el cas de qualsevol dubte o petició si us plau contacti amb Recepció en 

l’ext. 510. 

 

BANQUETS: En el nostre departament de Banquets estaran encantats d’ajudar-li amb la organització de la 

seva presentació, còctel, casament, dinar o sopar de negocis, etc. Capacitat fins a 350 persones al Saló 

Mediterrani. Ext . 502 i 505. 

 

BICICLETES: L’hotel disposa de bicicletes de lloguer perquè vostè pugui conèixer la zona fent esport. No 

dubti en reservar-les a Recepció o trucant  a l’ext. 510. 

 

CABANAS: Es troben a la zona de la piscina. Disposen d’un sofà i un bany amb dutxa. Consulti la 

disponibilitat i condicions de reserva a Recepció o bé trucant a l’ext. 510. 

 

CADIRA DE RODES: Reservi la seva cadira de rodes a Recepció o trucant a l’ext. 510.  

 

CANGURS: Si ho desitja, l’Hotel pot organitzar el servei de cangur pels seus fills. Contacti amb recepció a 

l’ext. 510. 

 

CARTA DE PUROS I TABAC: L’Hotel disposa d’una màquina expenedora de tabac que es troba a la zona del 

Bar el Barco. Per la compra de puros pot sol·licitar la nostra carta al Maitre.  

 

DESPERTADOR: 

Horari 24 hores 

Si us plau contacti amb l'operador a l'ext. 9. 

 

E-MAIL: Si desitja rebre un e-mail, si us plau demani al remitent dirigir-lo amb el seu nom a la línia 

d'assumpte a la següent adreça: gavina@lagavina.com. El e-mail serà lliurat a la seva habitació.  

 

EQUIPATGES:  

Horari 24 hores 

L’ajudarem amb l’equipatje durant el Check-In, Check-Out i en cas de canvi d’habitació. Li oferim també el 

nostre servei de consigna. Contacti amb l’ext. 510.  

 

FITNESS CENTRE: 

Horari 10:00 - 20:00 

Situat al nostre SPA al costat de la Piscina Exterior Garbí. 

 

FOTOCOPIES I IMPRESSIONS DE DOCUMENTS: Contacti amb Recepció a l’ext. 510. 

 

HAMAQUES: Les hamaques de la zona de la piscina no es poden reservar. Es donaran per ordre 

d’arribada. Demani ajuda al personal de la piscina per col·locar la seva hamaca al seu gust. 

 

INTERNET: L'Hotel disposa de WIFI a totes les habitacions i zones comunes. Si necessita assistència 

contacti amb la nostra operadora a l'ext. 9. 

 

JOCS DE TAULA: A Recepció tenim a la seva disposició cartes, escacs i altres jocs de taula. Contacti a l’ext. 

510 per sol·licitar-ne un.  
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KIDS CLUB: Es troba en el nostre Club Esportiu La Gavina. Informin-se de les condicions a l’ext. 510 

 

PADDLE: Per a practicar el paddle, l'Hotel disposa de dues pistes, situades davant de la piscina Garbí. Si 

desitja realitzar una reserva, dirigeixi's a la nostra Recepció o bé truqui a l’ext. 510. 

 

PARKING I GARATGE: Existeix una àrea reservada pels clients a l’exterior i també garatge tancat. Contacti 

amb Recepció o a l’ext. 510.  

 

PERRUQUERIA: Servei de Perruqueria prèvia reserva trucant a  l’ext. 510. 

 

PREMSA: Es troba a la seva disposició premsa nacional i internacional. La trobarà al hall del hotel, al saló 

dels esmorzars i al Saló Xemeneia. Si desitja algun diari en particular, comuniqui-ho amb 24 hores 

d'antelació a Recepció a l’ext. 510 i li portarem a l’habitació. 

 

RUTAS DE FOOTING I BICICLETA: Demani  a Recepció el seu mapa de rutes per donar un passeig a peu o 

amb bicicleta per gaudir dels preciosos paisatges de la zona. 

 

TOVALLOLES DE PLATJA: Sol·liciti la seva tovallola a Recepció o a la piscina. 

 

TAXI: El personal de Recepció l’ajudarà a demanar un taxi en qualsevol moment del dia. Ext. 510. 

 

TENNIS: L'Hotel disposa de dues pistes de tennis de terra batuda situades davant del pàrquing. Contacti 

amb Recepció per a reservar les pistes o bé truqui a l’ext. 510. 

 

  



 

HABITACIONS 
ADAPTADORS: Si necessita un adaptador, si us plau contacti amb Recepció a l’ext. 510.  

 

AIGUA: L'aigua de l'Hotel és apta per al consum. Podeu trobar aigua mineral amb gas i sense gas al seu 

mini bar. 

 

AIRE ACONDICIONAT: Cada habitació té un sistema individual d'aire a condicionat amb control remot. Si 

necessita assistència contacti amb Recepció a l'ext. 510. 

 

ANIMALS: Estan permesos gossos a la seva habitació amb un càrrec extra, però NO s'admeten en els 

restaurants, bars, zona de piscina i SPA. 

 

ASSECADOR: Al bany de la seva habitació trobarà un assecador de paret. Si prefereix un assecador de mà 

de més potència, truqui a l’ext. 510. 

 

BRESSOLS: Disponibles sense càrrec. En cas de necessitar-ne un, si us plau contacti amb la nostra 

Recepció a l’ext. 510. 

 

BUGADERIA, PLANXA I NETEJA EN SEC: En la seva habitació trobarà les bosses per deixar la seva roba i els 

fulls de comanda. Ompliu el full corresponent i dipositi’l dins de la bossa de bugaderia. La cambrera 

s'encarregarà de recollir-la. També pot contactar a l'ext. 510.  

 

CAIXA DE SEGURETAT: Té a la seva disposició a l'interior de l'armari una caixa de seguretat. L'Hotel no es 

fa responsable dels objectes dipositats en la mateixa. Posem a la seva disposició una caixa individual a la 

nostra Recepció. 

 

CARTA DE COIXINS: Els oferim una selecció de coixins de diferents tipus. Consulteu la carta de coixins que 

es troba a la seva habitació i contacti amb la recepció a l'ext. 510 per a sol·licitar-la. 

 

DESCOBERTA: L'horari habitual per la preparació del llit per a dormir és a partir de les 18:00 hores. Poden 

cancel·lar la descoberta o sol·licitar l'hora de la seva preferència trucant a l’ext. 510. 

 

DVD: Pot sol·licitar un DVD a Recepció ext. 510. Sota disponibilitat. 

 

ELECTRICITAT: L'electricitat a Espanya és de 220 volts. Està prohibit l'ús de transformadors.  

 

LLIT EXTRA: Estan disponibles amb un suplement  per nit. Si us plau contacti amb Recepció a l'ext. 510  

 

MANTES I NÒRDICS: En cas de necessitar unes mantes addicionals o un nòrdic truqui a l’ext. 510. 

 

MOBILIARI: A la seva habitació trobarà mobles antics de gran valor. Els demanem que si us plau tinguin 

especial delicadesa durant el seu ús. 

 

PARAIGÜES: Es troba a l’armari de la seva habitació i a l’entrada principal de l’hotel. Per a comprar el 

paraigües pel seu ús personal contacti amb Recepció a l’ext. 510.  

 

PERSIANES: Si desitja que tanquem les persianes exteriors durant el servei de descoberta, si us plau 

contacti amb Recepció a l’ext. 510. 

 

PLANXA: Contacti amb Recepció a l’ext. 510 si necessita una planxa i la taula de planxar a l’habitació.  



 

SERVEI DE NETEJA: L’horari habitual de neteja es de 8:00 a 16:00. Col·loqui el cartell de neteja al pom de 

la seva porta per indicar que ja poden entrar.  

 

TELÈFON: A la seva habitació es troba un directori de telèfons. Marqui 0 per a les trucades externes. Per a 

les trucades internes marqui el número d'habitació o extensió corresponent. Per a les trucades a les 

habitacions de la planta baixa marqui 4 i el número de l'habitació. Consultin el cost de les trucades 

internacionals contactant amb recepció a l’ext. 510.  

 

TOVALLOLES: Per a preservar el medi ambient, les tovalloles que estan penjades no es reemplaçaran 

durant la neteja de la seva habitació.  

 

TV: Cada habitació disposa d'un televisor amb canals internacionals. Consulti el llistat dels canals que es 

troba al costat del comandament del televisor.  

 

WIFI: Pels clients la connexió WIFI es gratuïta en totes les instal·lacions de l’hotel. Sol·liciti les dades 

d’accés trucant a l’ext. 510.  

  



 

ACTIVITATS EXTERNES 

CAVALLS: Si l’apassiona el món dels cavalls, l'ajudarem a organitzar passejades a cavall i classes 

d'equitació. 

 

COTXES DE LLOGUER: Estarem encantats d’ajudar-li a reservar el cotxe de lloguer. Contacti amb Recepció 

a l’ext. 510. 

 

ESPORTS I ACTIVITATS: Bicicletes, esquí nàutic, golf, pesca esportiva, vol en globus, senderisme, 

submarinisme, etc. Contacti amb Recepció a l’ext. 510. 

 

FLORS: Encarregui el seu ram de flors trucant a l’ext. 510. 

 

GASTRONOMIA: A Recepció trobarà la Ruta Gastronòmica amb els millors restaurants de la zona. Si ho 

prefereix, l’ajudarem a planificar la seva ruta. Contacti amb l’ext. 510. 

 

GOLF: L'Hotel està envoltat de cinc meravellosos camps de golf. Demani informació a Recepció, ext. 510. 

 

VAIXELLS: L’ajudarem a llogar un vaixell a la seva mida. Per a més informació truqui a Recepció o l’ext. 

510.  

 

 

 

  



 

 

EMERGENCIA / FOC 

PER LA SEVA SEGURETAT LLEGEIXI LES SEGÜENTS INSTRUCCIONS 

 

EN CAS DE FOC  

 Mantingui la calma.  

 Marqui l'extensió 699 o l'extensió 9 immediatament.  

 Comprovi la temperatura de la porta de la seva habitació i si està calenta, no l'obri.  

 Col·loqui una tovallola mullada sobre nas i boca.  

 Mantingui's mullat.  

 Si vostè abandona l'habitació, agafi la seva clau i dirigeixi's a la sortida d'emergència més 
propera.  

 Si hi ha fum, romangui ajupit i arrossegant-se en cas de necessitat.  

 NO UTILITZI ELS ASCENSORS.  

 Dirigeixi's a l'exterior de l'edifici utilitzant les sortides més properes.  

 Tanqui totes les portes darrere de vostè.  

 Si vostè no pot baixar torni a la seva habitació.  

 

COM PROTEGIR-ME  

Si vostè ha de romandre a l'habitació:  

 Mantingui la calma. 

 Marqui 699 o 9, doni el seu número d'habitació i expliqui que vostè hi està dintre.  

 Ompli la banyera d'aigua.  

 Humitegi les tovalloles i llençols i col·loqui-les al voltant de la porta.  

 Bloquegi els respiradors que estan emetent fum.  

 Romangui ajupit si hi ha fum a la cambra.  

 Col·loqui un drap mullat sobre el seu nas i boca.  

 Si vostè abandona l'habitació, agafi la seva clau i dirigeixi's a la sortida més propera.  

 Si les parets i la porta estan calentes, llanci aigua sobre elles amb la paperera. 

 

 


