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HOTEL LOS ANGELES  www.hotelangeles.com

RESERVES: https://www.hotelangeles.com/reserva/reserva.php?idioma=ca
-    Habitació doble ús individual + esmorzar: 44,20€ (IVA inclòs)       

-    Habitació doble + esmorzar: 62,90€ (IVA inclòs)  

HOTEL SIDORME FIGUERES    www.sidorme.com
RESERVES: hotel.figueres@sidorme.com / 972.501.587
-    Habitacio doble ús individual amb esmorzar inclós: 62€ + TAXA TURÍSTICA = 62,5€
-    Habitacio doble amb esmorzar inclós: 64€ + TAXA TURÍSTICA = 65€

HOTEL PLAZA INN**   www.plazainn.es
RESERVES (Oferta de 2X1 en l’esmorzar): info@plazainn.es  /  972.514.540
-     Habitació individual : 49.00€ + TAXA = 49.50€
-     Habitació doble: 59.00€ + TAXA = 60.00€
-     Habitació triple: 69.00€ + TAXA = 70.50€
-     Habitació quadruple: 79.00€ + TAXA = 81.00€
-     Esmorzar: 8.00€/persona 
-     Disponibilitat de pàrquing: 10€/24h

HOTEL TRAVÉ***   www.hoteltrave.com
Ubicats a 10 minuts a peu del centre de la ciutat. Piscina exterior, internet-wifi gratuït a tot l’hotel. 
Aparcament vigilat per T.V. i gratuït pels clients. 

RESERVES: 972.671.483 / info@hoteltrave.com
-    Habitació doble ús individual + esmorzar: 50,50€ (IVA i taxa inclosos)  
-    Habitació doble + esmorzar: 69€ (IVA i taxa inclosos)  

HOTEL RONDA*** www.hotelronda.com
Hotel molt ben comunicat situat a la principal avinguda de Figueres. Wi-fi gratuït a tot l’establiment. 
Pàrquing privat exterior gratuït pel clients i garatge privat tancat de pagament.
RESERVES: 972503911 /  info@hotelronda.com
-    Habitacio doble ús individual amb esmorzar inclós: 52,75€ (IVA i taxa inclosos) 
-    Habitacio doble amb esmorzar inclós: 66,55€ (IVA i taxa inclosos)

DURAN HOTEL & RESTAURANT***   www.hotelduran.com / www.restaurantduran.com
Ubicat al centre de la ciutat, en un carrer que dóna a la Rambla. L’habitació inclou una visita al Celler 
de Ca la Teta, el racó més emblemàtic de l’establiment. 
RESERVES: www.hotelduran.com
-    Habitacio doble ús individual amb esmorzar inclós (OFERTA EARLY BOOKING): 60,30€
-    Habitacio doble amb esmorzar inclós (OFERTA EARLY BOOKING): 81€

HOTEL RESTAURANT BON RETORN***   www.bonretorn.com
RESERVES: www.bonretorn.com / 972.504.623
-    Habitació doble ús individual: 60€ (IVA inclòs)       

-    Habitació doble: 65€ (IVA inclòs) 

-    Esmorzar buffet: 10€
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HOTEL PIRINEOS***    www.hotelpirineospelegri.com

RESERVES: info@hotelpirineospelegri.com

-    Habitació doble ús individual + esmorzar buffet: 60€ (IVA i taxa turística inclosa)          

-    Habitació doble + esmorzar buffet: 80€ (IVA i taxa turística inclosa)

HOTEL EMPORDÀ****   www.hotelemporda.com

El Motel (Hotel Empordà) és l’hotel amb el millor restaurant de Figueres. Aquest va ser el primer gran 

restaurant gastronòmic de l’Empordà, escola de molts cuiners i sommeliers. 

RESERVES: http://ca.hotelemporda.com/reserves/

-    Habitació doble ús individual + esmorzar (OFERTA EARLY BOOKING): 75€            
-    Habitació doble + esmorzar(OFERTA EARLY BOOKING): 87€
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