
Benvingut al Gran
Hotel Rey Don

Jaime ****

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 10.00 a 14.00h. És important que mitjançant els
cartells que trobarà a l'habitació per penjar al pom de la porta, ens indiqui si desitja servei o si pel contrari
no desitja ser molestat.



Oferim als nostres clients un servei complet
d'esmorzar tipus bufet:

 
Hora Inici: 7.00 h

Hora Final: 10.30 h
 

10,00 € + 10% IVA per persona reservant en recepció a
l'Check-in

13,00 € + 10% IVA directament a sala d'esmorzars

ESMORZARS



El restaurant Torre Barona del Gran Hotel Rey Don Jaime és sinònim
d'elegància i saber fer.

 
Es tracta d'un dels restaurants a Castelldefels més exclusius, amb

cuina mediterrània de fusió i estil gurmet, plats tradicionals, deliciosos
vins per maridatge i vistes a la mar.

 
MIGDIA

13:00 - 15:30h
SOPARS

20:00 - 22:30h 
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SERVEIS

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 "DON JAIME", el personal de recepció
us facilitarà la contrasenya d'accés.



SPA
L'Hotel disposa d'una zona de Spa

completament nova. Aquesta consta
d'una piscina climatitzada amb raigs
d'aigua, zona de jacuzzi, sauna seca i

bany turc.
 

Té un cost de 15 € + 10% IVA per persona
i per hora.

 
Cal fer reserva a recepció de l'hora

d'entrada.
 

Se li lliurarà tovallola i sabatilles de
piscina.



MINI-BAR
Disposa d'una àmplia selecció de
begudes i  snacks en el seu mini-bar,
que serà reposat diàriament.



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.



La nostra piscina està oberta
exclusivament per als hostes allotjats a
l 'hotel i  té un horari  de 9:00h a 19:00h.

 
Aquest espai inclou també servei de

begudes.
 

Tenim tovalloles a la seva disposició per
a ús a la piscina, les trobareu al Bar de la

Piscina o les pot sol · l icitar a recepció

PISCINA



APARCAMENT L'hotel disposa d'una zona d'exterior
d'aparcament així com un pàrquing
interior, tots dos totalment gratuïts amb
un total de 200 places entre els dos.



CONTACTE

Pot comunicar-se directament amb
l'hotel les 24 hores del dia trucant a al

telèfon 93 665 13 00.
 

  O bé escrivint-nos a la nostra adreça
de correu electrònic:

reservasdonjaime@grup-soteras.com
 

Si està allotjat a l'hotel pot comunicar-
se amb recepció marcant el 3000.



Adressa

Avda. del Hotel, 22 /
08860 Castelldefels

(Barcelona)

ELS DESITGEM UNA
BONA ESTADA

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


