
BLAUMAR 
HOTEL

Paseo Jaume I , s/n 43840 Salou · España
T: (+34) 977 35 00 48
reservas@blaumarhotel.com
www.blaumarhotel.com
FB IG TW: @blaumarhotel

LOCALITZACIÓ
Blaumar Hotel, de 4*, és l’únic hotel situat en el 
Passeig Jaume I, a  primera línia de platja, a la 
zona residencial de Salou i  a només  2 km del 
Parc Temàtic “PortAventura”. Es troba just davant 
el  Passeig Marítim, a 1 h de l’aeroport de Barce-
lona.

Gràcies  a la seva ubicació i als seus tres pilars en 
què basa la seva oferta: confort, disseny, i diversió 
i entreteniment per als més petits, Blaumar Hotel 
s’ha convertit en la destinació perfecta per gaudir 
d’unes vacances en família.

HABITACIONS
L’hotel compta amb 250 espaioses habitacions  renovades recentment i 
decorades de forma exquisida. Estan distribuïdes en un únic espai, amb 
un aire molt mediterrani, i equipades amb vestidor, cambra de bany, 
terrassa i tots els detalls i serveis per a una estada de luxe. També 
estan disponibles amb separació a les categories de Suite Mediterrània 
Familiar i Suite Mediterrània Club.

4 tipus diferents d’habitació segons les vistes:
Suite Mediterrània Vista al carrer Suite Mediterrània Vista Piscina
Suite Mediterrània Vista Mar Lateral
Suite Mediterrània Vista Mar Frontal

A més, disposa dels Apartaments Familiars en un edifici annex amb 
capacitat per a 3/5 persones. Compten amb tots els serveis de l’hotel. 
Tenen vistes al mar (lateral) o a la piscina.

OCI
Arena Tapes Restaurant: ofereix una cuina 
mediterrània i de proximitat basada en tapes i racions, 
amb tocs personals i amb productes frescos de tempo-
rada.

Restaurant Bufet: compta amb un variat bufet per a l’es-
morzar, dinar i sopar, i, a més, disposa d’un 
bufet infantil.

Pool Bar: el bar de la piscina és perfecte per refrescar-se 
i relaxar-se mentre es pren el sol a la terrassa solàrium; 
també es pot menjar a l’aire lliure en el bufet d’amanides.
Piscina sostenible: piscines eco-sostenibles, una d’adults i 
una altra d’infantil.

Spa/Fitness: jacuzzi, sauna, bany turc i dutxes d’aigua 
freda, tractaments corporals i sala amb màquines cardio-
vasculars.
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SERVEIS DE L’HOTEL
· Wi-Fi en tot el complex
· Pàrquing privat
· Animació i Mini Club
· Llit 2 x 2 m
· Entrada avançada i sortida retardada
· Terrassa des de 11,5 m2
· Minibar

· Maleter per a l’equipatge
· Climatització
· Centre de Fitness i Spa
· Caixa forta
· Servei de trànsfer
· Servei d’ habitacions 14 h
· Gentileses
    




