
Benvingut a l'Hotel
Ciudad de

Castelldefels ***

Li donem la benvinguda de
part de tot l 'equip, a

continuació, trobareu tota la
informació a prop de la seva

habitació i  els nostres
serveis.



SERVEI D'HABITACIONS

El servei de neteja d'habitacions s'efectua cada dia de 10:00h a 14:00h. És important que mitjançant els
cartells que veurà a la maneta de la porta ens indiqui si desitja servei o, si pel contrari, no desitja ser
molestat. Si desitja que li facin l'habitació a alguna hora en concret entre les 10:00h o les 14:00hh ho pot
comunicar a l'departament de recepció.

Si té a la seva mascota a l'habitació, haurà de sortir perquè puguem realitzar el servei de neteja.



Oferim als nostres clients un servei complet
d'esmorzar:

 
Horari d'inici: 7:30h
Hora final: 10:30h

 
Esmorzar tipus Buffet: 13,00€ per persona

Esmorzar Express; 6,90€ per persona

ESMORZARS



BAR DEL
HALL

El nostre bar del hall ofereix tot tipus
de begudes i també una varietat de

brioixeria, sandvitxos, amanides i
diferents tapes a disposició dels

nostres clients.

HORARI
De 7:30h a 23:00h



0

1030

20

5
15

35

25

0

10

30

20

5

15

35

25

0

1030

20

5
15

35

25

0

10

30

20

5

15

35

25

CAIXA FORTA

Totes les habitacions disposen de caixa forta
gratuïta, trobareu les instruccions a l'interior, no
dubti en contactar amb recepció per resoldre
qualsevol dubte.

Connexió a internet inalàmbrica
(WI-FI)

Tot l'hotel disposa d'internet Wi-Fi, a través de
la xarxa "Hotel_CC", el personal de recepció us
facilitarà la contrasenya d'accés.

SERVEIS

CLIMATITZACIÓ
Totes les habitacions disposen de climatització
independent, que podrà regular mitjançant els
comandaments situats a l'habitació. Pel que fa a la
calefacció, tenim un sistema centralitzat mitjançant
radiadors, el qual podrà regular des dels propis
radiadors de les habitacions.

IL·LUMINACIÓ

Quan entri a l'habitació, just a l'entrada, al costat de la
paret, hi ha un targeter, on deu deixar una targeta de
l'habitació per poder disposar d'electricitat. L'encesa i
apagada de les diferents llums ho podrà controlar des
dels diferents interruptors distribuïts per l'habitació.



TINTORERIA
Disposem de servei de tintoreria per
als nostres clients, l'horari de
recollida és fins a les 12: 00h. Aquest
servei està disponible de dilluns a
dijous.



CHECK - IN

El lliurament d'habitacions està
garantida a partir de les 14:00h.

CHECK - OUT

El dia de sortida les habitacions han de ser alliberades
abans de les 12:00h.

En cas de necessitar una sortida tardana haurà de
consultar la nit abans amb el personal de recepció.
Aquest servei està subjecte a disponibilitat de el moment
i té un càrrec extra depenent de l'hora.



PISCINA
La nostra piscina està oberta exclusivament per

als hostes allotjats a l 'hotel i  té un horari  de
10:00 a 19:00h, de l '15 de Juny a l '15 de

setembre.
 

Aquest espai inclou també servei bar,  que està
obert de 12:00h a 19:00h.

 
Tenim tovalloles a la seva disposició per a ús a

la piscina, les pot sol · l icitar al nostre
departament de recepció.

 
Les tovalloles brutes les pot dipositar en un

carro situat a a entrada de la piscina i  el nostre
servei de neteja les recoll irà.



APARCAMENT L'hotel disposa d'una zona d'aparcament.
Té un cost de 15,00€ per cotxe / nit.
Aquest servei està subjecte a
disponibilitat en el moment de l'arribada.



TRANSPORT
PÚBLIC
Per moure's per la zona sense
usar el seu vehicle, té
diverses opcions.

TAXI

AUTOBÚS

TREN DE RODALIES

Contacti amb recepció per a la
reserva d'un taxi, si ho necessita a
moment, aquest triga
aproximadament 10 minuts a
arribar.

Al Passeig Marítim situat a dos carrers
de l'hotel hi ha una parada d'autobús,
aquest té una freqüència de pas cada 15
minuts, el més indicat per arribar a la
ciutat és el L94, contacti amb el
personal de recepció per a més
informació.

L'estació de tren més propera es
troba a 45 minuts a peu. No dubti a
contactar amb el personal de
recepció perquè l'informin i
assessorin en el seu desplaçament.



GUIA
TELEFÒNICA

Totes les nostres habitacions disposen
d'un telèfon per a la seva comoditat.

 
Podrà utilitzar-lo per poder realitzar

trucades tant a l'exterior, com
internament a l'hotel.

Trucar a l'exterior: 0 + número de telèfon
Trucar a recepció: Ext. 3201
Trucar a una habitació: 4 + nombre habitació



Direcció
Paseo de la Marina, 212 /
08860 Castelldefels
(Barcelona)

Telèfon
+34 93 665 19 00

E-mail
cdc-hotel@grup-soteras.com

LIS DESITGEM UNA
BON ESTADA

No dubti a consultar qualsevol dubte amb
el personal de recepció.

mailto:playafels@grup-soteras.com
mailto:playafels@grup-soteras.com

