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Oferta hotelera 
  

 

Hotel Terramar *** (Llafranc)     4 km de l’Estadi 
Passeig Cipsela, 1 
17211 Llafranc  
Tel. (+34) 972300200 
Email info@hterramar.com 
 
*Habitació doble interior 72,00 € + 0,50 € taxa turística 
*Habitació doble estàndard  88,00 € + 0,50 € taxa turística 
*Habitació doble exterior amb terrassa 103,00 € + 0,50 € taxa turística 
10% de descompte sobre el preu 
Esmorzar bufet: 12,50 € 
Menú diari: 25,00 € 
*10% De descompte a aplicar en concepte d’allotjament i esmorzar 
 
 

Hotel Garbí *** (Calella de Palafrugell)   5 km de l’Estadi 
Avinguda de Baldomer Gili i Roig, 20 
17210 Calella de Palafrugell 
Tel. (+34) 972614040 
Email info@hotelgarbi.com 
 
Habitació individual amb esmorzar: 85,00 € + 0,50 € taxa turística 
Habitació doble amb esmorzar: 95,00 € + 0,50 € taxa turística 
Habitació triple (adults) amb esmorzar: 115,00 € + 0,50 € taxa turística 
 

 
Aparthotel ARRELS D’EMPORDÀ **** (Palafrugell)  
1,1 km de l’Estadi 
Carrer de Torroella, 3 
17200 Palafrugell  
Tel. (+34) 972981920 
Email arrels@novarahotels.com 
 
Apartament 1 hab. doble (1 persona) mitja pensió: 90,00 € +1 € taxa turística 
Apartament 1 hab. doble (2 persones) mitja pensió: 109,00 € +1 € taxa turística 
Apartament 1 hab. doble (3 persones) mitja pensió: 147,00 € +1 € taxa turística 
Apartament 2 hab. doble (3 persones) mitja pensió: 165,00 € +1 € taxa turística 
Apartament 2 hab. doble (4 persones) mitja pensió: 184,00 € +1 € taxa turística 
Dinar o sopar extra: 15,00 €  
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Hostal Plaja (Palafrugell)     0,8 km de l’Estadi 
Carrer de Sant Sebastià, 34 
17200 Palafrugell 
Tel. (+34) 972300526 
Email hostalplaja@telefonica.net 
 
Habitació doble, d’ús individual, amb esmorzar: 45,00 € + 0,50 € taxa turística  
Habitació doble, bany compartit, amb esmorzar: 68,00 € + 0,50 € taxa turística  
Habitació doble amb esmorzar:  78,00 € + 0,50 € taxa turística  
Habitació triple amb esmorzar: 90,00 € + 0,50 € taxa turística 
 
 
Fonda Estrella (Palafrugell)     0,7 km de l’Estadi 
Carrer Quatre Cases, 13 
17200 Palafrugell  
Tel. (+34) 9723000005 
Email info@fondaestrella.com 
 
Habitació doble, bany compartit, amb esmorzar: 50,00 € + 0,5 € taxa turística 
Habitació doble amb esmorzar: 70,00 € + 0,5 € taxa turística 
 
Camping La Siesta (Calella de Palafrugell) 2,5 km de l’Estadi  
Carrer Chopitea, 110 
17210 Calella de Palafrugell  
Tel. (+34) 972615116 
Email info@campinglasiesta.com 
 
Bungalow 4 places: a partir de 46,00 € nit (mínim 2 nits) + 0,50 € taxa turística  
OFERTA: 3 nits al preu de 2: a partir de 92,00 €  
Mitja pensió:  29,00 € 
Pensió completa:  42,40 € 
 

Camping Kims (Llafranc)     2’5 km de l’Estadi 
Camí Font d'en Xecu, 1 
17211 Llafranc 
Tel. (+34) 972301156 
Email info@campingkims.com 
 
Bungalows de 4/5 places: a partir de 60,00 € nit (mínim 2 nits) + 0,50 € taxa 
turística  
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Apartaments Palbeach ( Palafrugell)     
0,3 km de l’Estadi 
Plaça Josep Pallach, 1 
17200 Palafrugell 
Tel. (+34) 972611710 - 609043551 
Email lloguers@palbeach.com 
 
Apartament de 2/4 places: 44,00 € per nit (mínim 2 nits) + 0,50 € taxa turística  
Apartament de 5/7  places: 69,00 € per nit (mínim 2 nits) + 0,50 € taxa turística  
Apartament de 6/8  places: 79,00 € per nit (mínim 2 nits) + 0,50 € taxa turística  
 
 
 
 

Apartaments Finques Port Calella (Calella de Palafrugell)     
5 km de l’Estadi 
Carrer Calau, 10 
17210 Calella de Palafrugell 
Tel. (+34) 972615454 
Email info@port-calella.com 
 
Apartament de 2/4 places: 141,00 € per 3 nits (del 26 al 28) + 0,45 € taxa turística  
Apartament de 6 places: 170,00 € per 3 nits (del 26 al 28) + 0,45 € taxa turística  

 


