
 
 

Oferta hotelera 
 

Hotel Alga ****           4 km de l’Estadi 
Av. de Joan Pericot i Garcia, 55 
17210 Calella de Palafrugell 
Tel. (+34) 972 61 70 80 
www.algahotel.com  
 
10% dte. sobre tarifa BAR en el moment de reservar   
 
• Codi promocional: MIA22 
• Dte. aplicable del 27 al 30 de maig de 2022 en AD i MP 
• Oferta vàlida per a reserves fins el 15/05/2022 
• Taxa turística no inclosa 
 
 
Hotel Garbí ***           5 km de l’Estadi 
Av. de Baldomer Gili i Roig, 20 
17210 Calella de Palafrugell 
Tel. (+34) 972 61 40 40 
www.hotelgarbi.com  
 
Habitació doble Standard: 170 €/nit  
Habitació individual: 95 €/nit 
 
• Esmorzar inclòs 
• Taxa turística no inclosa 
 
 
Hotel Mediterrani ***          4 km de l’Estadi 
C. de Lladó, 55 
17210 Calella de Palafrugell 
Tel. (+34) 972 61 45 00 
www.hotelmediterrani.com  
 
Habitació doble amb vista al mar: 187 €/nit (mín. 3 nits)   
Habitació doble Standard, exterior sense vista mar: 124 €/nit (mín. 3 nits)    
Habitació doble Standard, interior sense vista mar: 97 €/nit (mín. 3 nits)     
Habitació doble amb vista al mar: 200 €/nit (mín. 2 nits)   
Habitació doble Standard, exterior sense vista mar: 134 €/nit (mín. 2 nits)    
Habitació doble Standard, interior sense vista mar: 104 €/nit (mín. 2 nits)     
 
• Opció 1 llit o 2 llits supletoris: 40 €/llit/nit 
• Esmorzar inclòs 
• Taxa turística no inclosa 
 
 
 



 
 
 
Hotel La Torre*          4 km de l’Estadi 
Passeig de la Torre, 26-28 
17210 Calella de Palafrugell 
Tel. (+34) 972 61 46 03 
www.latorre.cat  
 
  
Els preus de les habitacions dobles segons el tipus d’habitació amb esmorzar: 
  
27 de maig: 149,00 – 133,00 – 128,00 Eur 
28 de maig: 159,00 – 143,00 – 138,00 Eur 
29 de maig: 128,00 – 122,00 – 116,00 Eur 
  
Els preus de les individuals segons el tipus d’habitació amb esmorzar : 
  
27 de maig: 86,00 – 80,00 Eur 
28 de maig: 95,00 – 90,00 Eur 
29 de maig: 76,00 – 71,00 Eur 
  
Sobre aquests preus aplicaríem un 5% de reducció. 
 
• Taxa turística no inclosa 
 
 
 
Càmping Calella de Palafrugell ****  2,5 km de l’Estadi  
C. de Fuerteventura, s/n 
17210 Calella de Palafrugell  
Tel. (+34) 972 61 51 16 
www.campingcalelladepalafrugell.com  
 
Consultar preus i disponibilitat de bungalow de 4, 5 i 6 places al mateix web  
 
 
Hotel El Far****          5 km de l’Estadi 
Muntanya de St. Sebastià, s/n 
17211 Llafranc  
Tel. (+34) 972 30 16 39 
www.hotelelfar.com  
 
Divendres 27 de maig: 
Habitació doble amb terrassa i vistes al mar: 335 €/nit  
Habitació doble amb terrassa i vistes a la badia de Llafranc i a la muntanya: 325 €/nit 
Habitació doble amb vistes a la muntanya o al pati de pedra: 310 €/nit 
Habitació doble petita amb vistes a la muntanya: 270 €/nit 
 
Diumenge 29 de maig: 
Suite amb gran finestral i vista directa al mar: 285 €/nit  
Habitació doble amb gran finestral i vista directa al mar: 260 €/nit  
Habitació doble amb terrassa i vistes al mar: 275 €/nit  
Habitació doble amb terrassa i vistes a la badia de Llafranc i a la muntanya: 265 €/nit 



 
 
Habitació doble amb vistes a la muntanya o al pati de pedra: 250 €/nit 
Habitació doble petita amb vistes a la muntanya: 215 €/nit 
  
Dilluns 30 de maig: 
Habitació doble amb terrassa i vistes al mar: 275 €/nit  
Habitació doble amb terrassa i vistes a la badia de Llafranc i a la muntanya: 265 €/nit 
Habitació doble amb vistes a la muntanya o al pati de pedra: 250 €/nit 
Habitació doble petita amb vistes a la muntanya: 215 €/nit 
 
• Esmorzar inclòs 
• Restaurant a carta o menú temàtic de temporada: 36 €/persona (vi, aigua i cafè inclòs). 
• Taxa turística no inclosa  
 
 
Hotel Casamar **          4 km de l’Estadi 
C. del Nero, 3 
17211 Llafranc  
Tel. (+34) 972 30 01 04 
www.hotelcasamar.net  
 
Habitació doble amb vistes al mar o lateral: 120 €/nit (mín. 2 nits, 1 nit sola: 130 €) 
Habitació individual amb vistes al mar o lateral: 80 €/nit (mín. 2 nits, 1 nit sola: 95 €) 
 
• Esmorzar inclòs 
• Restaurant a carta, reservar amb antelació. 
• Taxa turística no inclosa  
 
Hostal La Llagosta          4 km de l’Estadi 
C. de Francesc de Blanes, 24 
17211 Llafranc  
Tel. (+34) 972 30 01 15 
www.hostallallagosta.com  
 
Habitació doble amb vistes al mar i terrassa: 92 €/nit 
Habitació doble estàndard, exterior i sense vistes al mar: 82 €/nit  
Habitació doble amb vistes al mar i terrassa, d’ús individual: 82 €/nit 
Habitació doble estàndard, exterior i sense vistes al mar, d’ús individual: 72 €/nit  
 
•  Esmorzar inclòs 
•  Restaurant a carta. De dilluns a divendres menú diari: 22 €/persona, beguda a part. 
• Taxa turística no inclosa 
 
 
Hostal Sa Teula          4 km de l’Estadi 
C. de Carudo, 12-14 
17211 Llafranc  
Tel. (+34) 872 98 85 89 
www.hostalsateula.com  
 
Habitació doble (SA): 130€ per nit. 
Habitació doble ús individual (SA): 120€ per nit. 
Habitació triple (SA) 180€ per nit 



 
 
• Esmorzar: 12€ per persona 
• Restaurant:  Menú per persona 22,50€ 
• Taxa turística no inclosa  
 
 
Hotel Es Furió **          5 km de l’Estadi 
C. del Foraió, 5-7 
17212 Tamariu 
Tel. (+34) 972 62 00 36 
www.esfurio.com  
 
Habitació doble: 78 €/nit  
Habitació doble amb MP: 118 €/nit 
Habitació doble amb PC: 158 €/nit  
 
•  Esmorzar inclòs 
• Taxa turística no inclosa 
 
 
Aparthotel Arrels d’Empordà ****            1 km de l’Estadi 
C. de Torroella, 3 
17200 Palafrugell  
Tel. (+34) 972 98 19 20 
www.arrelsemporda.com  
 
Apartament 1 habitació amb balcó (1-2 persones): 92,05 €/nit (mín. 2 nits) 
Apartament dúplex 2 habitacions (2-4 persones): 132,67 €/nit (mín. 2 nits) 
 
• Esmorzar: 8,50 €/persona/dia 
• Àpats entre setmana: 15 €/àpat/persona/dia. Dinar dissabte i festius: 21,50€/persona/dia 
• Opció dinar i sopar diumenge només per a grups de mínim 10 persones 
• Codi promocional: MITINGATLETISME  (dte. aplicat: 5% en l’estada i 50% en el pàrquing del 27 al 
29 de maig) 
• Taxa turística no inclosa 
 
 
Alberg Solidança            1, 2 km de l’Estadi 
C. de la Garriga, 75 
17200 Palafrugell  
Tel. (+34) 692 81 00 93 
www.alberg.solidanca.cat  
 
Habitació doble amb dutxa privada: 54 €/hab 
Habitació triple amb dutxa privada: 80€/hab 
Habitació doble: 46€/hab 
Habitació individual:23€/hab 
 
• Esmorzar inclòs 
• Els banys són compartits 
• Hi ha dret a cuina 
• Taxa turística no inclosa 
 


